
 
 

Capítulo V 
                                                  Mediação do gênero. 

Merchandising social como ação pedagógica explícita  
em Páginas da Vida 
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5.1 Merchandising social na TV Globo (1988-2007)  

Continuando com a perspectiva diacrônica elaborada a partir da mediação do 

Gênero, abordada no capítulo III, apresentaremos, a seguir, uma relação das telenovelas 

veiculadas durante as décadas de 1990 e 2000, período em que identificamos a presença de 

MS, ou seja, o período que chamamos de Melodrama e naturalismo quando traçamos a 

evolução da transformação da matriz cultural do melodrama na telenovela. O objetivo foi 

mapear a presença do MS ao longo do tempo, detectando as principais temáticas sociais em 

que o MS se engaja, com a pretensão de trazer algum aspecto levantado na pesquisa, seja em 

termos de conteúdo pedagógico veiculado, seja em sua forma de enunciação. O levantamento 

foi baseado na leitura de resumos, artigos e sites especializados de telenovela, de tal modo 

que, mapeamos apenas as telenovelas em que a presença do MS, conforme o estudado nesta 

pesquisa, revela-se sem ambiguidades. Para citar um exemplo, em Sete Pecados (2007) de 

Walcyr Carrasco, segundo o banco de dados digital da TV Globo, Globo Memória, o 

alcoolismo se fez presente através da personagem Valéria (Sofia Torres). Não obstante, na 

sinopse não há registro da trama que a envolveu, nem grau de aprofundamento da questão, 

daí, a impossibilidade de saber se a temática social foi abordada de forma explicitamente 

pedagógica. Ao contrário, a presença de MS é claramente identificável em O Mapa da Mina 

(1993) de Cassiano Gabus Mendes, sendo a presença dos Alcoólicos Anônimos, uma pista. 

Diante dessa dificuldade, a intenção não é a exaustividade mais a contextualização de Páginas 

da Vida, no conjunto de telenovelas socioculturais que exploram a pedagogia do gênero via 

MS. Pretendemos assim, revelar certas recorrências que visem, também, à confirmação de 

nosso estudo de caso, como caso típico, evitando os riscos da generalização; crítica 

comumente lançada às pesquisas que utilizam o método.  
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Quadro 8. Merchandising social nas telenovelas da TV Globo (1988 - 2007) 

N. TELENOVELA AUTOR PERÍODO 
HORÁ

RIO 
TEMÁTICA SOCIAL MERCHANDISING SOCIAL 

1 Vale Tudo 

Gilberto 
Braga, 

Aguinaldo 
Silva e 
Leonor 

Bassères 

16/5/88 a 
7/1/89 

20h Alcoolismo 

O alcoolismo foi abordado a partir da 
personagem Heleninha (Renata Sorrah). No 

final da trama, ela junta-se aos Alcoólicos 
Anônimos, em cena que esclarece o processo 
de recuperação dos dependentes e de suas 

dificuldades.  

2 
Barriga de 

Aluguel 
Glória 
Perez 

20/8/90 a 
1/6/91 18h Inseminação artificial 

A inseminação artificial foi tratada a partir da 
história de Ana (Cássia Kiss), jogadora de 

vôlei, e de seu marido Zeca (Victor Fasano), 
treinador do time em que ela joga. Eles vivem 

felizes na Barra da Tijuca mas não conseguem 
ter filhos, apesar dos vários tratamentos a que 

Ana se submete. Para realizar o sonho de 
serem pais, o casal decide contratar uma mãe 

de aluguel. Foram veiculadas cenas 
educativas acerca de questões científicas e 

limites éticos da inseminação artificial, 
esclarecendo pontos acerca do processo. 

3 Vamp  
Antônio 
Calmon 

15/7/91 a 
8/2/92 19h Ecologia 

Na trama, a ecologista Soninha (Bia Seidl) 
ensina ao capitão Jonas como salvar as 

tartarugas que ficam presas nas redes de 
pesca. O merchandising ecológico surgiu de 

uma parceria da Rede Globo com a Fundação 
Boticário de Proteção à Natureza. 

4 
De Corpo e 

Alma 
Glória 
Perez 

3/8/92 a 
6/3/93 

20h Doação de órgãos 

Paloma (Cristiana Oliveira), a protagonista 
desta telenovela, tem problemas cardíacos e 

recebe o coração de Betina (Bruna Lombardi). 
A partir daí, Diogo (Tarcísio Meira) que amava 
Betina aproxima-se de Paloma - sem que ela 

saiba do envolvimento dos dois - e um 
problemático relacionamento amoroso se 
inicia. O foco na abordagem de doação 

mostrou as dificuldades que os pacientes 
enfrentam para obtenção do órgão, as 

dificuldades da própria doação, a rejeição e os 
problemas entre as famílias de doadores e 
receptores. Contribuiu para a divulgação de 

informação sobre o assunto, bem como para a 
conscientização da população, estimulando a 

doação de órgãos.  

5 
Mulheres de 

Areia 
Ivani 

Ribeiro 
1/2 a 

25/9/93 
18h Ecologia 

A poluição ambiental foi tratada a partir da 
questão da interdição das praias poluídas da 

fictícia Pontal D´Areia, um dos pontos centrais 
da disputa pelo poder no município entre os 

personagens Breno (Daniel Dantas) e Virgílio 
(Raul Cortez). Quando assume a prefeitura, 
Virgílio libera o banho de mar, movido por 

interesses econômicos, e uma epidemia se 
alastra pela cidade. Através da história, foram 

veiculadas informações sobre doenças 
relacionadas à poluição das praias, como 

hepatite e cólera. 

6 
O Mapa da 

Mina 

Cassiano 
Gabus 

Mendes 

29/3 a 
4/9/93 

19h Alcoolismo 

O MS acerca do alcoolismo foi abordado 
através do personagem Erasmo (Dennis 

Carvalho). Os problemas com a dependência 
do álcool arruínam o casamento de Erasmo, 
que chega a agredir fisicamente a mulher e o 

filho. Após muitas dificuldades, Erasmo 
finalmente decide buscar ajuda junto aos 

Alcoólicos Anônimos. 
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7 Sonho Meu 
Marcílio 
Moraes 

27/9/93 a 
14/5/94 

18h Doação de órgãos 

A doação de sangue foi abordada através de 
Maria Carolina (Carolina Pavanelli), que sofre 
de leucemia. A doença da menina propiciou a 

discussão sobre a qualidade do sangue, 
doação voluntária e AIDS. 

8 Pátria Minha 
Gilberto 
Braga 

18/7/94 a 
10/3/95 

19h Drama dos Sem-teto 

O drama dos sem-teto surge a partir dos 
questionamentos políticos de Pedro (José 

Mayer). Ele havia decidido tentar a vida nos 
Estados Unidos, mas, preocupado com a 

situação do Brasil, resolve voltar, e enfrenta 
forte oposição de sua mulher, Ester (Patrícia 
Pillar). Ao chegar ao Brasil, Pedro lidera uma 
revolta contra Raul Pelegrine (Tarcísio Meira), 

que havia ordenado a desocupação de um 
terreno na favela onde a família do rapaz 
morava. Sempre que possível, a Ação da 

cidadania contra a miséria pela vida – 
campanha iniciada no ano anterior pelo 

sociólogo Herbert de Souza, o Betinho – era 
lembrada na novela. 

Deficiência física 

Os direitos das pessoas com necessidades 
especiais foi uma questão social protagonizada 
pelo personagem Assunção (Nuno Leal Maia). 
Assunção, que comandava um programa de 
esportes na televisão, conseguiu entrevistar 

até o então Ministro Extraordinário dos 
Desportos, Edson Arantes do Nascimento 
(mundialmente conhecido Pelé), que falou 
sobre esses problemas e suas possíveis 

soluções. 

9 
Uma História 

de Amor 
Manoel 
Carlos 

3/7/95 a 
2/3/96  

18h 

Câncer de mama 

O câncer de mama é abordado através da 
personagem Marta (Bia Nunes), que luta 

contra a doença. A novela reforçou as 
campanhas de prevenção e conscientização. 
Mastectomia e o apoio familiar às vítimas do 
câncer foram alguns dos assuntos referidos.  

10 
Explode 
Coração 

Glória 
Perez 

6/11/95 a 
4/5/96 

20h Crianças desaparecidas 

A temática das crianças desaparecidas é 
abordada por meio de Odaísa (Isadora 

Ribeiro), a empregada da família de Dara 
(Tereza Seiblitz), cigana, protagonista da 
novela. A autora juntou na mesma cena 

depoimentos das Mães da Cinelândia – como 
são chamadas as mulheres que dedicam suas 

vidas à busca dos filhos desaparecidos – e 
Odaísa, que procurava o filho Gugu (Luiz 

Cláudio Júnior). 

11 Anjo de Mim 
Walther 
Negrão 

9/9/96 a 
29/3/97  18h Menor abandonado 

Ao longo da trama, o escultor Floriano Ferraz 
(Tony Ramos), protagonista da trama, 

descobre que sua missão é cuidar de crianças, 
decidindo transformar o palacete onde morava, 

num abrigo. Através dos esforços do 
personagem e de seus amigos, procurou-se 

mostrar um trabalho de recuperação de 
crianças e jovens; buscou-se apontar 
alternativas viáveis para a solução do 

problema da infância e da juventude em 
situação de risco social.  

12 
O Amor está 

no Ar 
Alcides 

Nogueira 
31/3 a 
6/9/97 18h Câncer de mama 

A novela abordou o câncer de mama, quando 
a personagem Esther (Monah Delacy) 

descobre um tumor maligno no seio. Na trama, 
Esther entra em depressão quando descobre a 

doença e passa a frequentar um grupo de 
apoio, que a faz recuperar a vontade de viver. 
O autor mostrou às telespectadoras como se 

prevenir contra a doença, através dos 
autoexames, e, principalmente, como enfrentar 

o tratamento com coragem. 
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AIDS 

Jacqueline (Adriana Londoño) é portadora do 
vírus HIV e casa-se com Solano (Alexandre 

Borges). Através da relação dos dois, o autor 
fala sobre formas de prevenção da doença e 
sobre o preconceito que a envolve. O último 
capítulo da novela contou com a participação 

da atriz Sandra Bréa, homenageada pelo 
autor. Portadora do vírus HIV, ela aparece na 
cena do lançamento do livro de Jacqueline, 

fazendo um discurso otimista sobre as 
pesquisas que buscam a cura da doença. A 

atriz faleceu em maio de 2000.  
13 ZAZÁ 

Lauro 
César 
Muniz 

5/5/97 a 
10/1/98  

19h 

Exploração infantil 

Por meio da personagem Maria Olímpia 
(Cláudia Ohana), Zazá também abordou a 
questão da exploração do trabalho infantil. 
Maria Olímpia era militante e integrante de 

uma ONG que fazia denúncias sobre a 
questão. A telenovela mostrou a situação das 
crianças trabalhadoras da construção civil em 

Palmas (TO). Foram colocadas possíveis 
soluções para o problema, como uma 

campanha de solidariedade com o objetivo de 
retirar as crianças do trabalho e inseri-las na 

escola, através da contribuição de empresários 
da região. 

14 Anjo Mau 
Maria 

Adelaide 
Amaral 

8/9/97 a 
28/3/98  

18h 
Violência contra a 

mulher 

A violência sexual foi abordada a partir da 
tentativa de estupro de Vívian (Thaís Araujo) 

por Ricardo (Leonardo Brício). Após a 
agressão, Vívian se dirige ao Instituto Médico 

Legal e submete-se a exame de corpo delito. A 
novela informou todos os passos que a mulher 
deve tomar num caso como esse. Na trama, 
Ricardo se transforma numa pessoa melhor, 

desculpa-se, é absolvido em seu julgamento e 
os dois terminam juntos, casando-se.  

15 Por Amor 
Manoel 
Carlos 

3/10/97 a 
23/5/98 

20h Alcoolismo 

O alcoolismo é tratado através do personagem 
Orestes (Paulo José). Ele é alcoólatra, frágil, 

cheio de sentimento de culpa e derrota. Depois 
de muito sofrimento em família, por conta das 

bebedeiras de Orestes, ele é levado aos 
Alcoólicos Anônimos pela própria filha, a 

menina Sandrinha (Cecília Dassi). 

16 
Pecado 
Capital 

Glória 
Perez 

5/10/98 a 
8/5/99 18h Violência urbana 

Nesta reedição de Janete Clair (1975), Glória 
Perez refaz a tragédia urbana e atualiza a vida 

do submundo urbano. Próximo à praia onde 
Tenorinho (Eri Johnson) jogava futevôlei havia 

um posto fictício onde pessoas reais davam 
depoimentos denunciando a impunidade. Entre 

os depoentes estavam: a mãe do estudante 
Frederico Guimarães, morto em novembro de 

1998 por uma gangue em Ipanema; e 
Raimundo Pereira, do grupo Atobá, que luta 
pelos direitos dos homossexuais. Também 

participaram da novela as vítimas da tragédia 
do edifício Palace II, que desabou em fevereiro 

de 1999.  

17 
Laços de 
Família 

Manoel 
Carlos 

5/6/00 a 
3/2/01 

21h Doação de órgãos 

Camila (Carolina Dieckmann) está casada com 
Edu (Reynaldo Gianecchini) e engravida dele. 
Camila perde o bebê e descobre que sofre de 

leucemia. Ela, então, passa por todos os 
processos do tratamento para a doença, mas 

suas chances de sobreviver dependem 
fundamentalmente de um bem-sucedido 
transplante de medulaDando endereços, 

mostrando procedimentos para ser doador, a 
novela ajudou a esclarecer acerca da 

leucemia, abrindo discussão sobre a doença e 
o tratamento. O impacto social da telenovela 
foi chamado de "Efeito Camila" (Veja Quadro 

6). 
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17 
Laços de 
Família 

Manoel 
Carlos 

5/6/00 a 
3/2/01 

21h Incentivo à leitura 

A partir do personagem Miguel (Tony Ramos) 
foi desenvolvido um MS em torno da 

valorização da leitura. O personagem, dono de 
uma livraria e amante dos livros, chamava a 

atenção para a importância da leitura e 
divulgava livros novos e antigos. 

18 
Um Anjo 

Caiu do Céu 
Antônio 
Calmon 

22/1 a 
25/8/01 

19h Crianças desaparecidas 

A novela abordou o desaparecimento de 
crianças através do drama vivido pela 

personagem de Duda (Patrícia Pillar), que se 
tornou uma mulher obcecada após o 

desaparecimento de seu filho Joaquim, o Kiko 
(Jonatas Faro), transformando-se em uma 
ativista de uma ONG dedicada à busca de 

crianças desaparecidas. 

19 
Porto dos 
Milagres 

Aguinaldo 
Silva e 
Ricardo 
Linhares 

5/2 a 
29/9/01 21h Cooperativismo 

O cooperativismo foi tratado, numa trama 
secundária, a partir da criação de uma 

cooperativa de pescadores; ideia de Guma 
(Marcos Palmeira) para enfrentar de forma 

organizada os atravessadores Félix (Antônio 
Fagundes) e Eriberto (José de Abreu). As 

ações foram em torno do conceito de 
cooperativismo, das informações acerca de 
como criar uma cooperativa e de quais são 

seus benefícios. 

20 O Clone 
Glória 
Perez 

1/10/01 a 
15/6/02 

20h 
30 Drogas 

A abordagem das drogas em O Clone mostra 
um contraponto entre os personagens Mel 

(Débora Falabella) , Nando (Thiago Fragoso) e 
Lobato (Osmar Prado). Enquanto os jovens se 

iniciam na experiência e vivem a fase de 
deslumbramento que caracteriza esse começo, 

Lobato – alcoólatra que também faz uso da 
cocaína – vive o desespero de quem perdeu 

emprego e família por causa da dependência. 
No decorrer da história, Mel e Nando também 

sofrem as consequências da dependência 
química. Maysa (Daniela Escobar) e Clarice 
(Cissa Guimarães), mães de Mel e Nando, 

passam a frequentar reuniões dos Narcóticos 
Anônimos para tentar ajudar os filhos e a si 
próprias. No final, Mel e Nando aceitam ir às 

reuniões e abrem uma clínica para 
dependentes químicos. Glória Perez mesclou 
depoimentos reais de usuários à trama, desde 
anônimos até pessoas famosas, como o ator 

Carlos Vereza e a cantora Nana Caymmi, para 
contar suas experiências, seu cotidiano, o 

processo de degradação e, em alguns casos, 
os mais felizes, o processo de tratamento, 

recuperação e reinserção social. 

21 
Coração de 
Estudante 

Emanuel 
Jacobina 

25/2 a 
28/9/02 

18h Síndrome de Down 

A Síndrome de Down foi tratada por meio de 
Amelinha (Adriana Esteves), que dá à luz 

Joãozinho, portador da síndrome, e aprende a 
lidar com um filho nessas circunstâncias. O 

tema também foi enfocado através do 
personagem Osvaldo, vivido pelo ator Luiz 

Felipe Badin, portador da síndrome, que luta 
contra o preconceito. A novela desencadeou 

uma campanha para que os empresários 
investissem na contratação de portadores de 

Síndrome de Down.  

22 
O Beijo do 
Vampiro 

Antônio 
Calmon 

26/8/02 a 
3/5/03 19h Doação de sangue 

Na trama, a temática de doação de sangue é 
tratada por meio de Bárbara (Michele Martins), 
membro da ONG Doadores Internacionais, e 

por Carlos (Sérgio Menezes), médico da 
cidade. A novela contou com uma campanha 
de doação de sangue, incentivada por vários 

moradores de Maramores. 
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Violência urbana 

O tema da violência urbana esteve presente 
desde o começo da novela e atingiu seu ápice 
com a morte de Fernanda (Vanessa Gerbelli), 

vítima de bala perdida. Com o apoio da TV 
Globo e do autor Manoel Carlos, o movimento 
Viva Rio promoveu a manifestação “Brasil sem 

Armas”, para pressionar a aprovação do 
Estatuto do Desarmamento no Congresso 
Nacional. As cenas da manifestação foram 

exibidas na novela ao som do Hino Nacional. 
Os pais da estudante Gabriela Prado Maia, 
vítima de uma bala perdida na Tijuca, zona 
norte do Rio de Janeiro, no início de 2003, 

participaram da novela em um debate sobre a 
violência promovido pela professora Santana 

na escola.  

Ciúme doentio 

A dependência afetiva exagerada das 
mulheres em relação a seus companheiros foi 

abordada por meio da personagem Heloísa 
(Giulia Gam). Na trama, além do apoio médico 

e psicológico, ela passa a frequentar as 
reuniões do grupo de apoio MADA (Mulheres 

que Amam Demais Anônimas), sendo 
divulgando o trabalho da associação, 
especializada em tratar esses casos. 

Alcoolismo 

O MS acerca do alcoolismo foi abordado a 
partir da personagem Santana (Vera Holtz), 

professora de uma escola particular, que vivia 
entre crises de alcoolismo. No começo da 

trama ela se negava a buscar tratamento, mas 
no final reconheceu sua doença e resolveu 

procurar ajuda. Foram apresentados os 
sintomas e efeitos da doença (abstinência, a 

compulsão pela bebida, a negação da doença 
etc.), a importância de amigos e família para a 
sua conscientização e tratamento, e as formas 

de atuação do AA.  

23 
Mulheres 

Apaixonadas 
Manoel 
Carlos 

17/2 a 
10/10/03 

21h 

Violência contra a 
mulher 

A personagem Raquel (Helena Ranaldi) sofria 
com a violência do Marido Marcos (Dan 

Stulbach). No começo da trama, ela fugiu do 
marido, refugiando-se em outra cidade. Depois 
de algum tempo, o marido volta a persegui-la. 

Ela reata o casamento e todo o drama 
recomeça. A personagem tem medo de se 
expor, e por isso não denuncia Marcos à 

polícia. A impunidade é o combustível para 
que o companheiro violento a espanque mais. 
No final, ela resolve denunciá-lo na Delegacia 
Especial de Atendimento à Mulher (DEAM), 

mas se vê desamparada por uma justiça lenta 
e com penas muito brandas para esse tipo de 

crime. 

24 Celebridade 
Gilberto 
Braga 

13/10/03 
a 26/6/04 21h Alcoolismo 

O tema do alcoolismo foi tratado por meio do 
jornalista Cristiano Reis (Alexandre Borges). 
Cristiano é um jornalista de grande sucesso, 
versado em cultura brasileira e MPB, viúvo, 

que vê sua carreira ir por água abaixo após se 
entregar à bebida por não suportar a morte da 

mulher. Com a ajuda do filho Zeca (Brunno 
Abrahão) e de sua vizinha Noêmia (Julia 

Lemmertz), ele passa a frequentar um grupo 
de Alcoólicos Anônimos e acaba virando 

diretor da revista Contemporânea. 

25 
Começar de 

novo 

Antonio 
Calmon e 
Elizabeth 

Jhin  

30/8/04 a 
16/4/05  19h Câncer de colo 

Em uma das tramas secundárias, Janis 
(Marília Pêra), a “Vó Doidona”, descobre que 
tem um câncer no colo do útero, e a doença 

mexe com a toda a família. Através da 
personagem, a novela mostrou as formas de 
tratamento e prevenção do câncer no colo do 

útero.  
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26 América 
Glória 
Perez 

14/3 a 
05/11/05  

21h 
Deficiência visual e 

física 

América abordou as dificuldades de inclusão 
social dos deficientes visuais e físicos em 
geral. Islene (Paula Burlamaqui) é mãe da 

menina cega Flor (Bruna Marquezine), a quem 
sempre protegeu em excesso, impedindo sua 

interação com o mundo. A vida de Flor se 
transforma quando ela conhece Jatobá 

(Marcos Frota), um deficiente visual que, 
apesar das limitações, leva uma vida normal, 

junto com seu cão-guia Quartz. O MS 
veiculado enfocou algumas atribuições dos 

cães, apresentou ao público o “golbol”, jogo de 
futebol para cegos, cuja bola faz barulho 

enquanto rola; mostrou livros especiais que 
ensinam conceitos e ajudam a desenvolver a 
percepção táctil; discutiu a importância dos 
sinais luminosos sonoros para orientar os 

deficientes ao atravessarem a rua; divulgou o 
projeto DOSVOX – programa para a utilização 
de computadores por cegos, desenvolvido pelo 

núcleo de computação da Universidade 
Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e que prega 
a inclusão digital; e popularizou exposições, 
danças e balés para deficientes visuais. Por 

outro lado, Dudu Braga, filho do cantor Roberto 
Carlos, que tem apenas 5% da visão, foi o 
apresentador do fictício programa de TV É 

preciso saber viver. Dudu Braga entrevistou 
muitos deficientes físicos e visuais como os 

atletas Sandro Soares, ganhador da medalha 
de ouro no futebol de cinco nas 

paraolimpíadas de Atenas; a corredora e 
também medalhista Ádria Santos; e o nadador 

Clodoaldo Silva, premiado como o melhor 
atleta paraolímpico do mundo pelo Comitê 

Paraolímpico Internacional. O cineasta Evaldo 
Mocarzel, pai de Clarinha, de Páginas da Vida, 

menina com síndrome de Down, e diretor do 
filme Do luto à luta, que aborda o assunto, 

também deu seu depoimento na trama. 

27 Belíssima 
Silvio de 
Abreu  

07/11/05 
a 08/7/05  20h Prostituição 

Através da personagem Taís (Maria Flor), a 
novela de Sílvio de Abreu discutiu sobre tráfico 

internacional de mulheres. A brasileira Taís 
aceita a oferta para trabalhar como bailarina na 

Grécia e acaba vítima de um grupo de 
traficantes de mulheres. Depois que chega à 

Grécia, os agenciadores confiscam o 
passaporte da jovem e a transformam em 

escrava e prisioneira no país. As inserções de 
merchandising social procuraram alertar as 
estratégias tendentes ao engano e, como 

preveni-las. 

28 
Páginas da 

Vida 
Manoel 
Carlos 

10/7/06 a 
02/3/07  21h 

Síndrome de Down / 
Bulimia / Alcoolismo/ 

AIDS / Adoção 

Foram transmitidas mensagens educativas 
acerca da formação da Síndrome e cuidados a 

serem considerados, como assim também, 
acerca do papel social da família e da escola 
na inclusão / Foram veiculadas informações 

acerca da bulimia, alcoolismo, e AIDS, 
descrevendo, sintomas, causas e tratamento. 

A respeito do último tema social, foram 
veiculadas informações e estatísticas sobre o 

estado da doença na África e no mundo / 
Foram esclarecidos aspectos técnicos e legais 

sobre a adoção. 

29 
Sete 

Pecados 
Walcyr 

Carrasco  
18/6/07 a 
15/2/08  

19h 
Valorização da 

educação 

A valorização da educação foi tratada a partir 
de Miriam (Gabriela Duarte), uma jovem 

idealista que, ao assumir o posto de diretora 
de uma escola pública e perceber que a 

instituição vive em um caos, decide 
transformá-la. A personagem de Gabriela 

Duarte, professora, organizava palestras na 
escola sobre AIDS e Dengue, divulgando 

informações sobre as doenças, incentivando à 
leitura, promovendo o voluntariado.  
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Dengue 

Duas Caras fez campanha contra a dengue em 
mais de um capítulo, mostrando o líder 

comunitário da favela Portelinha, Juvenal 
Antena (Antônio Fagundes), ora ensinando aos 

moradores formas de prevenção contra o 
mosquito Aedes aegypti, ora cobrando ações 

da comunidade. A novela estava no ar durante 
a epidemia que se alastrou sobre a cidade do 

Rio de Janeiro.  

30 Duas Caras 
Aguinaldo 

Silva  
01/10/07 
a 31/5/08 

21h 

Alcoolismo 

O alcoolismo também foi tema da novela Duas 
Caras, por meio do personagem Zé da Feira 

(Eri Jonhson), que fazia a mulher, Amélia 
(Josie Antello), padecer, chegando ao ponto 

de, por um descuido, botar fogo na 
Portelinha. Nessa ocasião, quase foi expulso 

da comunidade por Juvenal, que reconsiderou 
a decisão depois que o músico prometeu 

entrar para os Alcoólicos Anônimos. Por sua 
parte, Amélia é orientada para comparecer a 

AL-ANON. 

31 
Desejo 

Proibido 
Walther 
Negrão  

05/11/07 
a 02/5/08 

18h Síndrome de Down 

A Síndrome de Down é abordada através do 
personagem Viriato (Lima Duarte), autoritário 

prefeito que mantém em sigilo o fato de ter um 
filho, André (André Varella), portador da 

Síndrome de Down. Ele é cuidado por Galileu 
(Pedro Paulo Rangel) numa cabana afastada 

da cidade, sob a ordem do prefeito. O MS 
versou acerca de informações sobre a doença 

e cuidados a serem dispensados para os 
portadores. 

 

A partir da observação do Quadro 8, podemos extrair algumas conclusões. Do 

universo das 31 telenovelas identificadas no período 1988-2007, os autores com maior 

presença de MS são Glória Perez com 6 (19%) e Manoel Carlos com 5 (16%) novelas. O 

dado, junto às premiações recebidas já colocadas, confirma a legitimidade desses autores no 

fazer do MS, dentro do campo da teledramaturgia. Seguem-se Antônio Calmon, 4 produções 

(12%), Aguinaldo Silva e Gilberto Braga com 2,5 (8%) produções cada um e Walther Negrão, 

com 2 (6%). Os demais autores (9) possuem apenas 1 título (3%) com presença de MS. Cabe 

destacar que apesar de Glória Perez superar Manoel Carlos em quantidade de produções 

realizadas, é distintivo do autor, trabalhar mais de um MS por novela. Do mesmo modo que 

em Páginas da Vida, Manoel Carlos abriu um leque de assuntos abordados de forma 

pedagógica e explícita na maioria de suas obras. Exemplos disso são: Uma História de Amor 

(1995): câncer de mama e deficiência física; Laços de Família (2001): doação de órgãos, 

incentivo à leitura; Mulheres Apaixonadas (2003): ciúme doentio, violência contra a mulher, 

alcoolismo e violência urbana. A respeito desse tema social, fazendo um contraponto com 

Páginas da Vida, o tema da violência urbana esteve presente nessa última novela de Manoel 

Carlos, porém, ela não chegou a ser abordada como MS. A violência urbana foi 

constantemente referida nas falas dos personagens, incluso, trazendo para a ficção atos 

criminosos da vida real, por meio da leitura dos jornais do dia (o assassinato do menino João 

Hélio, é exemplo disso). Como corolário, nos últimos capítulos foi representado um ataque e 
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posterior incêndio de um ônibus, dramatizando o acontecido no Rio, em 28 de dezembro de 

2006. Apesar do tratamento naturalista, não houve uma deliberação enquanto mobilização ou 

apelação direta ao telespectador contra a violência, como aconteceu no caso de Mulheres 

Apaixonadas. Nesse caso, a novela, já no primeiro capítulo, começa por uma manifestação 

pacífica e ficcional em favor da paz e culmina com uma passeata contra a violência real, 

amparada por ONGs verdadeiras. Ao falar sobre em qual recorte seria abordada a violência 

em Páginas da Vida, Manoel Carlos comenta: 

 
A violência habitual, que vemos nas ruas quase todos os dias. Ou nas notícias dos jornais 
e televisão. Balas perdidas, assaltos a mão armada, invasões de apartamentos, arrastão nas 
praias, desrespeito aos idosos, crianças de rua, tudo que existe em qualquer lugar. Tudo 
isso passará pela novela, de uma maneira ou de outra (MANOEL CARLOS, 2006)129 

 
A declaração do autor parece condizer com a falta de intencionalidade pedagógica, 

em Páginas da Vida, em torno da temática da violência urbana. O caráter de tal declaração, 

contrapõe-se às citadas a respeito das temáticas da Síndrome de Down e da AIDS, em que sua 

vontade por mudar certas crenças é manifestada de forma explícita.   

Outras das inferências possibilitadas pelo mapeamento é a confirmação da presença 

dominante do MS no horário nobre, mas, principalmente na faixa das novelas das “20h” com 

presença em 13 produções (42%). O segundo lugar é ocupado pela faixa das 18h com 10 

produções (32%) e por fim, das 19h com 8 (26%). Cabe lembrar que, salvo Desejo Proibido, 

as demais novelas das 18h não são de época (o que traria problemas de verossimilhança para 

o MS), mais de corte realista, o que explica o bom grau de frequência de MS nessa faixa.  

 

5.2 Merchandising social e o discurso de responsabilidade social na TV 

Globo  

 

Conforme informado pela TV Globo, a ampliação e sistematização “das inserções de 

caráter social com motivação educativa”, que foram nomeadas de MS, começou na década de 

1990. Comunica a emissora que 

                                                
129 CIMINO, James. Leia entrevista exclusiva com autor de "Páginas da Vida". Folha de São Paulo, 1 de julho 
de 2006.  
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A abordagem de questões de relevância social nas produções de teledramaturgia da Rede 
Globo vem sendo uma constante desde o início da década de 70, quando as tramas 
passaram a apresentar temáticas inspiradas na realidade do país e na cultura. A telenovela, 
assim, passava a servir de veículo para a discussão dos problemas nacionais.(...) Já na 
década de 90, há uma maior preocupação com a eficácia das ações e com a sistematização 
do processo. A mensuração das cenas de conteúdo socioeducativo está neste contexto. O 
emprego do termo “merchandising social” para expressar as inserções de caráter social 
com motivação educativa serve para mostrar que há uma metodologia, que há um 
processo estruturado suportando aquela iniciativa, e que não se trata de algo esporádico e 
ocasional. É, portanto, inovador enquanto ação social (Material fornecido pela 
emissora, julho de 2008. Veja ANEXO: Entrevista com Flávio Oliveira).  

 

Dez anos após, já na virada do novo século, o MS transforma-se numa prática 

institucionalizada na emissora. De fato, perto do final do ano de 2003, a Rede Globo 

distribui entre os seus autores de telenovela um documento batizado “Política para o 

merchandising social – Sistematização do Projeto”130. Segundo informa o jornal, esse 

documento é dividido em três tópicos: 1) Definição, Premissas e Objetivos; 2) Processo e 3) 

Sinergias e Resultados, funcionando como manual de procedimentos que orienta os 

teledramaturgos a priorizar as ações promovidas pela emissora.  

A mensuração das cenas sócioeducativas é para a TV Globo uma das atividades que 

o MS, como estratégia corporativa de comunicação, comporta. A propósito deste aspecto, a 

emissora amplia:  

 
O acompanhamento do merchandising social nas novelas (levantamento quanti/qualitativo 
de conteúdo sócioeducativo na teledramaturgia) é feito por auditoria externa, pela 
Comunicarte. Essa monitoria é realizada diariamente, e apenas as cenas com a mensagem 
sócioeducativa explícita/implícita são contabilizadas (registro quantitativo/descritivo). As 
cenas “preparatórias” são consideradas apenas na análise qualitativa, que pode gerar 
informações úteis para o desenvolvimento do processo no longo prazo (Material oferecido 
pela emissora, julho 2008. Veja ANEXO: Entrevista com Flávio Oliveira). 

 

Segundo a TV Globo e conforme essa apreciação, a evolução do uso de MS pode ser 

verificada no gráfico a seguir, que apresenta um monitoramento das inserções educativas no 

período 1995-2007. Cabe assinalar que esses dados são difundidos pelo consultor Márcio 

Schiavo, diretor da empresa parceira da TV Globo, em artigos apresentados em congressos, e 

através dos Balanços Sociais da emissora, publicados anualmente. 

 

 

                                                
130 MATTOS, Laura. Globo faz operação para ter fama do ‘bem’. Folha de S. Paulo, 21 de março de 2004. 
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             Gráfico 5. Evolução do merchandising social na TV Globo (1995-2007)  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

       Total de inserções: 13.055                                                 Fonte: Schiavo 2006 – TV Globo Balanço Social 2007 

 

O Gráfico mostra um total de 13.055 inserções nos últimos 13 anos de MS. Percebe-

se um salto quantitativo de 1995 a 1996 e um comportamento irregular no primeiro 

quinquênio. Os maiores índices se concentram na virada do século, concomitantemente à 

época de lançamento do documento de sistematização do MS. O ápice encontra-se em 2005 

com 1551 inserções, porém, com certa tendência à diminuição de inserções.  

Cabe aqui a crítica à esta quantificação. A respeito da citação supracitada da 

emissora, fica a dúvida no que se refere a cenas “preparatórias” e de conteúdo 

“sócioeducativo implícito”. Se pensarmos em apropriação educativa como subproduto 

(FUENZALIDA, 1996), contabilizar cenas implícitas seria reduzir uma atividade subjetiva a 

uma quantitativa. De outra forma, como pré-determinar quantitativamente que uma 

determinada cena não explicitamente pedagógica possa ser assimilada como tal? Apontamos o 

problema.  

De todo o exposto acerca do discurso da TV Globo, podemos lançar a hipótese de 

que a apropriação do termo merchandising pela emissora, que remete às estratégias de 

marketing, neste caso, do produto social, para nomear o caráter sócioeducativo das 

telenovelas, implicando nesse movimento a ideia de campanha social, significa uma tomada 

de consciência quanto à responsabilidade que possui um poderoso meio de comunicação. 



 
 

153

Nesse caso, estaríamos diante de uma tendência atual, na qual as empresas buscam maior 

participação e responsabilidade social. Kunsch afirma que 

a necessidade de uma consciência do individuo como cidadão e agente social nos 
processos de construção de uma sociedade mais justa e humana, está no cerne do conceito 
de responsabilidade social. Portanto, responsabilidade social das organizações ultrapassa 
as fronteiras das ações sociais isoladas e descomprometidas com as pessoas, com a 
natureza, o ambiente e com a sociedade em geral (2003:137).  

 

Em decorrência dessa consciência, é preciso que as empresas desenvolvam ações 

sociais concretas para minimizar ou resolver os problemas sociais. As empresas que exercem 

responsabilidade social – geralmente por meio de programas de projetos sociais e parcerias 

com o terceiro setor (ONGs) – são comumente chamadas de “empresa cidadã”, sendo o 

balanço social131 o instrumento de monitoramento dessas práticas, capaz de demonstrar por 

meio de indicadores sociais o montante dos investimentos das organizações.  

Ao inserir a quantificação das cenas sócioeducativas nas novelas no contexto dos 

balanços sociais da emissora e a proposta da sistematização “para demonstrar que há um 

processo estruturado suportando aquela iniciativa, e que não se trata de algo esporádico e 

ocasional”, o discurso da TV Globo a respeito do MS parece encaixar-se no da 

responsabilidade social. Por outro lado, no documento de sistematização “Política para o 

merchandising social – Sistematização do Projeto”, a Globo se autoproclama "a única fonte 

de informação e entretenimento para milhões", o que justificaria sua "responsabilidade na 

difusão de conhecimentos". O documento diz ainda que não há vinculação do MS a interesses 

econômicos, "exceto benefício da imagem". Este ponto é para Kunsch um dos retornos dos 

investimentos sociais das empresas cidadãs. A respeito disso, Kunsch (2003) afirma que as 

organizações modernas não podem limitar-se à divulgação dos seus produtos ou serviços, mas 

devem agregar um valor ao negócio e contribuir para criar um diferencial no imaginário do 

público. O marketing social é uma dessas estratégias. A autora distingue imagem e identidade 

corporativa. Imagem é o que passa na mente do público, em seu imaginário, passa uma visão 

intangível das coisas, o que se transfere simbolicamente para a opinião publica, enquanto que 

a identidade é definida pelo o que a organização é, faz e diz: 

 

                                                
131 No Brasil, a iniciativa pioneira na elaboração de indicadores para formatar o balanço social foi lançada pelo 
Ibase-Instituto Brasileiro de Análises Sociais e Econômicas, ONG fundada em 1981, pelo ícone de luta pela 
cidadania contra a fome no país, Herbert de Souza, o Betinho, que ao morrer em 1997, já havia conseguido 
disseminar a ideia por muitas empresas que até hoje o adotam como parâmetro (KUNSCH, 2003:140). 
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A imagem da empresa é a representação mental, no imaginário coletivo, de um conjunto 
de atributos e valores que funcionam como um estereótipo e determinam a conduta e 
opiniões desta coletividade. (...) a imagem de empresa é um efeito de causas diversas: 
percepções e deduções, projeções, experiências, sensações, emoções e vivências dos 
indivíduos associadas entre si e com a empresa que é seu elemento capitalizador. (...) A 
identidade corporativa reflete e projeta a real personalidade da organização. É a 
manifestação tangível, o autoretrato da organização ou a soma total de seus atributos, sua 
comunicação, expressões etc. (KUNSCH, 2003:170-172).  

 

Assim sendo, com a denominação de MS ligada ao discurso na telenovela que 

explora a dimensão pedagógica do gênero de forma deliberada, a TV Globo renova sua 

imagem corporativa em tempos de internacionalização, conquista novos mercados e 

reabertura política, em que o discurso da construção de cidadania torna-se a pauta do dia.  

 

 

5.3 Merchandising social como ação pedagógica explícita em Páginas da 

Vida  

 

Como procuramos argumentar no decorrer desta dissertação, ao longo do tempo, a 

telenovela brasileira tem reformulado a matriz melodramática estreitando cada vez mais o 

diálogo com a realidade social. A partir da década de 1990, este vínculo vê-se intensificado no 

MS, cuja chave de interpretação está, para nós, no cerne do conceito de ação pedagógica 

(BOURDIEU, 1975). Se argumentarmos que as questões sociais fazem parte da escrita autoral 

desde a década dos anos 1970 e, enquanto tal, constituem a telenovela como ação pedagógica 

implícita e involuntária, iremos considerar o caráter pedagógico deliberado e explícito como 

especificidade do discurso do MS, em que a representação realista é exacerbada para o 

naturalismo. Não se trata, então, de opor “temática social” versus MS – pois o segundo está 

no cerne da primeira –, mas de estabelecer uma diferenciação que permita desvendar ou 

distinguir um funcionamento narrativo próprio.   

O autor Manoel Carlos possui um capital acumulado, em termos de tratamento 

temático, do dispositivo de MS. Páginas de Vida foi sua décima telenovela produzida na TV 

Globo, sendo que alguns de seus MS já foram trabalhados pelo próprio autor em outras obras, 

assim como por outros autores que fazem uso do dispositivo com menor frequência.  

Conforme afirma Bourdieu, uma ação pedagógica é, antes de tudo, uma relação de 

comunicação, e seu conteúdo transmitido (selecionado e combinado) busca efetivar-se a partir 

de uma atividade sistemática e contínua chamada Trabalho Pedagógico, trabalho de 
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inculcação que deve durar o bastante para produzir uma formação durável, o habitus 

(1975:43). Considerando o MS uma ação pedagógica deliberada e analisando Páginas da Vida 

sob a ótica da categoria trabalho pedagógico, observamos a presença constante e sistemática 

de inserções de MS durante o período de exibição (10 de julho de 2006 a 3 março de 2007). O 

trabalho pedagógico, isto, é, o modo de inculcação do conteúdo veiculado pela ação 

pedagógica, quer dizer, pelo MS, é acionado pelo dispositivo de reconhecimento da repetição.  

Como apontamos no início do capítulo III, a cultura oral é o modo de enunciação do 

popular e seus dispositivos próprios estão presentes tanto na forma de narrar como do ler 

(MARTÍN-BARBERO, 1989:11). A repetição é um dispositivo de enunciação do relato 

popular, logo, da cultura não letrada ou oral. Como lembra Pallottini, a redundância era 

exigência da narrativa folhetinesca, lida em pedaços, em diferentes dias, passando de mão em 

mão, o que requeria uma rememoração permanente para que o público leitor pudesse 

acompanhá-la sem perder o fio. Herdeira da tradição folhetinesca, cuja matriz cultural 

encontra-se no melodrama, a telenovela, narradora moderna, vive da redundância. Veiculada 

pela televisão, o dispositivo da repetição não garante o compromisso de audiência como 

acontece no teatro ou no cinema. Seguindo as pistas propostas por Martín-Barbero (1989, 

2001), a repetição atua a partir do gênero como mediador ou estratégia de comunicabilidade, 

uma vez que faz o encontro entre produtores e espectadores, havendo um compartilhamento 

de competências narrativas. Portanto, a serialização do modelo industrial precisa de 

prolongação da história para amortizar os custos. Entretanto, para manter a audiência, a 

história precisa construir um laço sentimental e identificatório com seu telespectador, enchê-

lo de emoções, de fantasias e de tensões, quer dizer, oferecer-lhe ações e peripécias. A 

redundância e a novidade são características essenciais da telenovela. Pallottini frisa, 

 
(...) a telenovela pede tempo para se fixar na mente e na imaginação do espectador. Ela 
deve ser, por definição, redundante, repetitiva. Seu público espera isso dela. Não se pode 
bastar com simples menções rápidas a fatos novos: esses fatos serão mostrados uma e 
outra vez até que toda audiência tome conhecimento deles. O público sabe o que espera – 
espera o que sabe. Qualquer novidade é audácia do autor (1998:38). 

 

Assim sendo, a redundância (ou repetição) apresenta-se como uma estratégia 

essencial para o trabalho pedagógico do MS “para se fixar na mente e na imaginação do 

espectador” e estabelecer laços identificatórios, a fim de atingir a procurada interiorização dos 

valores e princípios veiculados (formação de habitus). Assim, estamos diante de um 

dispositivo de reconhecimento popular que fala de uma ação pedagógica baseada em uma 
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outra cultura que não a sagrada do livro e da escrita, mas na qual se fazem presentes os 

dispositivos da cultura oral. 

O gráfico a seguir mostra a sistematicidade e presença contínua de MS ao longo da 

exibição de Páginas da Vida, expressado na identificação das diferentes temáticas sociais 

abordadas sobre esse dispositivo. 

 

Gráfico 6. Merchandising social em Páginas da Vida por temática social e mês 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total de inserções: 117 

 

Podemos, então, apontar na existência de cinco MS, logo, cinco ações pedagógicas 

sobre cinco assuntos diferentes. Para organizar a exposição de como o trabalho pedagógico se 

dá em cada um dos MS veiculados, propomos a descrição de cada um deles separadamente 

para, assim, estabelecer uma análise conjunta. Nesta primeira análise, nos focaremos no 

conteúdo veiculado por cada ação pedagógica, por cada MS. A análise foi realizada a partir do 

mapeamento e do ordenamento sequencial de cada inserção correspondente a cada temática 

social identificada (mapeamento horizontal)132. Em conjunto, obtivemos uma subdramaturgia 

(PALLOTTINI, 1998) especializada em Síndrome de Down, AIDS, Bulimia, Alcoolismo e 

Adoção.  

 

 

 

                                                
132 O conteúdo das inserções de todos os MS pode ser consultado nos Anexos.  
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5.3.1 SÍNDROME DE DOWN 

 

Páginas da Vida é uma telenovela que se passa em dois períodos: 2001 e 2006, 

ambientada no espaço urbano do Rio de Janeiro, mais precisamente, no bairro do Leblon, 

cenário constante nas obras do autor. A Síndrome de Down é o eixo central da telenovela. 

A história se inicia com o casal de jovens estudantes, Léo (Thiago Rodrigues) e 

Nanda (Fernanda Vasconcellos), que mora na Holanda. Nanda engravida, mas Léo não 

assume a paternidade. Assim, Nanda decide voltar para o Brasil, sendo rejeitada por sua mãe, 

Marta (Lília Cabral), e compreendida pelo pai, Alex (Marcos Carusso). Após discutir com a 

mãe, Nanda é atropelada e levada ao hospital, onde trabalha Helena (Regina Duarte), médica 

obstetra. Nanda morre no parto, porém seus filhos gêmeos sobrevivem. São eles: Francisco 

(Gabriel Kaufmann), que é criado pelos avôs maternos (Marta e Alex), e Clarinha (Joana 

Mocarzel), portadora de Síndrome de Down, que é rejeitada pela avó. Diante da rejeição, 

Helena decide adotar a criança. Desde então, Helena trava uma luta férrea pela inclusão social 

da sua filha. Cinco anos depois ela enfrenta, ainda, a luta pela guarda da criança, uma vez que 

Léo, ao tomar conhecimento da sua existência, pretende recuperar judicialmente o direito 

sobre sua filha133.  

A partir dessa trama, conformou-se uma ação pedagógica deliberada e explícita em 

torno de diferentes aspectos sociais e de saúde que afetam as pessoas com a Síndrome de 

Down. Em entrevistas prévias ao lançamento de Páginas da Vida, Manoel Carlos já 

manifestava publicamente o diálogo que pretendia estabelecer com a realidade, através da 

ficção, tendo como referencial o tratamento dessa temática: 

 
Faço muitas pesquisas e, de acordo com os resultados, escolho os temas. No caso da 
Síndrome de Down, o que me interessa é mostrar o preconceito em torno dela. As 
pesquisas mostram que muitas famílias escondem essas crianças quando chegam visitas, 
muitos homens largam as mulheres que têm filhos assim. É importante se discutir a 
inclusão e exclusão social dessas crianças (...). Preciso ajudar a mudar esse panorama 
(MANOEL CARLOS, 2006)134. 

 

A deliberação presente nas palavras do autor para “mudar esse panorama” nos leva a 

uma caracterização do trabalho pedagógico que define, não apenas esse MS em particular, 

mas o MS que visa à conversão, isto é, a operar a substituição completa de um habitus 

                                                
133 Para se informar sobre o conteúdo da trama, consultar os resumos dos capítulos no site oficial de Páginas da 

Vida: http://paginasdavida.globo.com. Último acesso em: 14 de dezembro de 2008.  
134 TRIGO, Mariana. Manoel Carlos quer colocar acontecimentos do Brasil em novela. Terra, 9 de julho de 
2006.  
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(BOURDIEU, 1975:55). Passemos a observar, atentamente, o conteúdo da AP ou MS sobre a 

Síndrome de Down e a repetição como dispositivo de modo de inculcação ou trabalho 

pedagógico.  

Como antecipamos no Gráfico 6, a Síndrome de Down concentra o maior índice de 

inserções de MS: 41 (35%) sobre um total de 117. Sua presença é contínua entre os meses de 

agosto de 2006 e fevereiro de 2007, atingindo o maior índice de inserção (9 inserções em 

média por mês) na etapa intermediária da telenovela, momento em que as tramas estão 

solidamente implantadas 135. As inserções se distribuem da seguinte forma: 

 

Gráfico 7. Conteúdo de merchandising social – SÍNDROME DE DOWN 

 
Total de inserções: 41 

 

O Gráfico 7 apresenta três concentrações temáticas em volta do conteúdo da AP da 

Síndrome de Down. Em primeiro lugar, está a questão da Inclusão social, com 20 inserções 

(49%); seguido pela Saúde, com 15 inserções (37%); e, por fim, vem a Definição da 

Síndrome, com 6 inserções (14%).   

O principal conteúdo pedagógico veiculado na AP da Síndrome de Down foi o 

problema da Inclusão social (20 inserções, 49%). O eixo central desse conteúdo foi a defesa 

da inclusão social de crianças portadoras da síndrome em escolas regulares. Acerca dessa 

abordagem, Manoel Carlos comenta, 

                                                
135 Uma análise do comportamento geral do MS em Páginas da Vida, segundo as fases de produção da 
telenovela, é apresentado no capítulo seguinte. 
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Helena (a personagem de Regina) defende a inclusão e vai lutar por isso, se preciso for, 
até na Justiça. Mas eu preciso ter o outro lado também, com seus argumentos pela 
exclusão. Helena está batalhando para conseguir, mas, procura alternativa, escuta os 
argumentos do lado oposto ao seu. Ela vai conseguir vencer, já que eu, Manoel Carlos, e a 
minha novela, somos pela inclusão (MANOEL CARLOS, 2006)136. 

 

De fato, no capítulo veiculado no dia 5 de setembro de 2006, diante da discriminação 

de Clarinha no colégio onde estuda, Helena ameaça denunciar a escola ao Ministério Púbico. 

Entretanto, não o faz. A partir daí, Helena inicia uma busca por uma escola regular para sua 

filha, mas ela é rejeitada sob diferentes desculpas (falta de estrutura, falta de vagas etc). Essa 

situação faz Helena entrar no dilema acerca de qual é a melhor escola para a sua filha. Após 

apresentar diferentes argumentos e visitar uma instituição especial (outubro de 2006), Helena 

acha a escola inclusiva que tanto desejava (novembro de 2006). Em face do desenvolvimento 

da trama, apresentam-se inserções pedagógicas explicitando e esclarecendo as situações 

conflitivas vivenciadas pela personagem. A AP, neste aspecto, dirigiu-se à defesa do direito 

de frequentar escolas regulares e, principalmente, ao esclarecimento do conceito de “escola 

inclusiva”: a não descriminação das crianças, o estímulo ao convívio, tolerância e a diferença 

entre crianças portadoras da síndrome e não portadoras. Também foram veiculadas 

mensagens explicando o funcionamento pedagógico de uma escola especial e discutiu-se a 

dificuldade de pôr em prática a inclusão social.  

Cabe lembrar que, no bojo do problema do signo como areia de luta de classes 

(BAKHTIN, 1981), o tratamento da inclusão social tem ocasionado certas controvérsias que 

dizem respeito à complexidade entre a relação ficção-realidade. Por volta de fevereiro de 

2007, em face ao desfecho da trama, o Ministério Público recomendou à Globo não encerrar o 

folhetim sem antes exibir cenas que mostrassem que escolas não podem recusar a matrícula 

de crianças com deficiências e ficarem impunes. Entretanto, caso a Globo se recusasse a 

cumprir a exigência, solicitou que exibisse, no mínimo, por três dias, junto aos créditos finais 

da telenovela, um texto esclarecendo que “crianças e adolescentes com deficiência também 

têm direito inalienável de acesso às classes e escolas comuns da rede regular de ensino e que é 

dever dos pais e de seus responsáveis exigirem o cumprimento desse direito"137. Porém, esta 

exigência “de realidade” para a ficção não foi concedida pela TV Globo. 

                                                
136 TÓFOLI, Daniela. Pais e escolas vivem dilema sobre deficiente. Folha de São Paulo, 5 de novembro de 2006. 
137Segundo pesquisa realizada pela mídia entre seus leitores, 57% dos votos (2.820) consideram a recomendação 
é correta. Em segundo lugar, com 32% da preferência (1.571 votos), os internautas votaram na alternativa que 
classifica a recomendação como errada, já que "a Justiça não pode determinar o que um autor escreve". A opção 
menos votada, com 12% dos votos (575), diz que a recomendação é indiferente, já que não é uma novela que vai 
mudar a realidade brasileira. Ministério Público pede para Globo alterar "Páginas da Vida", Folha de São Paulo, 
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A questão da Saúde (15 inserções, totalizando 37%) contemplou, por um lado, a 

divulgação de descobrimentos recentes acerca da Síndrome de Down como agente de 

prevenção de doenças como o câncer e o infarto, oferecendo dados estatísticos atualizados e 

explicações detalhadas dos motivos. Porém, principalmente, a AP versou em torno dos 

cuidados a serem dispensados aos portadores da síndrome que, na verdade, são cuidados 

normais que qualquer criança exigiria, como evitar a superproteção para que a criança consiga 

autonomia. Foi colocado em destaque e explicada a importância da prática de fonoaudiologia 

para estimular o aparato fonador da criança, em vista da diminuição do tom muscular 

característico da síndrome, na qual são oferecidos exercícios simples para serem praticados no 

cotidiano. 

A respeito da Definição de Síndrome de Down, das 6 inserções veiculadas (14%), 4 

correspondem a uma mesma cena reprisada, e as 2 restantes ao reforço da ideia principal. A 

cena em questão dura 8 minutos (é encurtada para 2 minutos em duas das 4 reprises) e é a 

primeira inserção de MS sobre a temática (Cap. 27, 9/08/2006). Uma longa explicação é feita 

acerca do que é a Síndrome de Down, argumentando que não se trata de uma doença, mas um 

acidente genético ocorrido por acaso no momento da divisão celular do cromossomo 21. São 

explicitados os traços identificatórios característicos da síndrome (olhos puxados, língua 

grossa etc.), e enfatiza-se a possibilidade da criança viver como qualquer outra, sempre que 

lhe for outorgada a possibilidade. O fato de ter desenvolvimento intelectual e motor mais 

lentos, não impede a criança de passar por todas as etapas do aprendizado, inclusive, numa 

escola regular138. 

Cabe destacar que, em termos de trabalho pedagógico, o MS acerca da Síndrome de 

Down extrapolou o campo da ficção, tendo continuidade na telinha bastante tempo depois de 

finalizada a telenovela, através do que, no jargão da TV Globo, conhece-se como Publicidade 

Social
139. A emissora lançou uma campanha social a favor da inclusão e a não discriminação 

de portadores da Síndrome, fazendo uso da cena de Páginas da Vida descrita. Tratou-se de 

um spot veiculado durante o mês de outubro de 2007, cujo texto final, em off, sinalizava 

“Páginas da Vida foi uma obra de ficção. O preconceito com os portadores de Síndrome de 

                                                                                                                                                   
23 de fevereiro de 2007. Site:  http://www1.folha.uol.com.br/folha/ilustrada/ult90u68726.shtml. Acessado em 19 
de outubro de 2007. 
138 Vide Anexo: DVD com cenas de merchandising social em Páginas da Vida. Cena 1; minuto: 00:43.  
139 “Publicidade social” é o espaço que a TV Globo cede para veiculações gratuitas de campanhas sociais e 
culturais próprios ou de terceiros, beneficiando diversas ONGs, sociedades médicas, associações e instituições 
de atuação expressiva no Terceiro Setor, sem fins lucrativos (Balanço Social TV Globo, 2007).  
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Dowm é real. Faça sua parte. Responsabilidade social, a gente vê por aqui”
140

. A campanha 

social veio reforçar a AP veiculada pela telenovela e colocou a complexidade da relação entre 

ficção e realidade que cuja separação pura, como defendemos, fica apenas no plano do 

teórico.  

 

5.3.2 AIDS 

 

A temática social da AIDS foi tratada através do personagem Gabriel (Miguel 

Lunardi), que chega a um hospital em estado grave, e de Diogo (Marcos Paulo), médico 

infectologista que cuidará dele. A história transcorre entre a dificuldade do paciente de lidar 

com a doença, principalmente, com a sua aceitação; e sua paixão pela enfermeira Lavínia 

(Letícia Sabatella), uma noviça que não dispensará os cuidados especiais que ele necessita.    

Como réplica do diálogo social (BAHKTIN, 1981), o autor expressa seu projeto 

ideológico em torno deste tema social da seguinte forma: 

 
Já com a Aids, as pessoas voltaram a se comportar como se tivessem descoberto a cura 
para a doença. Com o aparecimento do AZT e dos coquetéis de remédios, muitos acham 
que ela não mata mais. Quero advertir que isso não é verdade. No Brasil, enquanto não 
morre nenhum artista, a Aids fica fora das primeiras páginas dos jornais e o governo pára 
de fazer campanhas de esclarecimento. Preciso ajudar a mudar esse panorama (MANOEL 
CARLOS, 2006)141. 

 

Tanto quanto na temática da Síndrome de Down, o autor exprime uma intenção 

deliberada de fazer do tratamento da AIDS, “uma advertência” que ajude a modificar certas 

crenças, ou, nas palavras de Bourdieu (1975:51), certos esquemas de pensamento, de 

percepção, de apreciação e de ação – habitus – em torno da doença.     

Segundo declarações do autor, a AIDS é – junto à Síndrome de Down – o outro eixo 

principal da telenovela. O Gráfico 6 mostra que o total de inserções (22, 19%) é distribuído de 

forma contínua em todos os meses de exibição da telenovela, concentrando o maior número 

de inserções no mês de dezembro, fase em que o personagem soropositivo ingressa na trama. 

Vejamos detidamente essa distribuição em termos de conteúdo pedagógico: 

 

 

 

                                                
140 Vide Anexo: DVD com cenas de merchandising social em Páginas da Vida. Cena 3; minuto: 06:00.  
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Gráfico 8. Conteúdo de merchandising social – AIDS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Total de inserções: 22 

 

Diferentemente do tratamento dado à Síndrome de Down, o MS acerca da AIDS já 

começa em julho, primeiro mês de exibição de Páginas da Vida. Junto ao grande esforço 

empregado e ao alto investimento que caracteriza toda a primeira etapa de produção de uma 

telenovela global, o MS veiculado no mês de julho de 2006 corresponde a uma ação acerca do 

estado da AIDS na África, realizado em registro estilo documentário142. Trata-se de uma 

viagem para os campos de refugiados em Burundi, África, empreendida pelo médico 

infectologista Diogo (Marcos Paulo), sob o apoio do ACNUR – Alto Comissariado das 

Nações Unidas para os Refugiados, após sofrer desilusões amorosas e profissionais. Lá, 

Diogo será testemunha de uma realidade assustadora marcada pela falta de respeito aos 

direitos humanos. O relato da viagem é narrado no conjunto de 6 inserções (10 min. de 

duração ao todo) veiculadas durante os meses de julho, agosto e setembro de 2006, e que, em 

parte, serão reprisadas mais tarde em forma de vídeo documental que o médico exibirá para 

seus amigos (6 cenas veiculadas entre dezembro de 2006 e fevereiro de 2007). Este relato 

pode ser incluído na concentração temática Estado da AIDS e Estatísticas, representada por 

14 inserções (64%). Esta categoria encerra cenas, não apenas acerca do estado da AIDS na 

África, mas no mundo em geral, trazendo dados estatísticos e concretos avaliados pelo 

                                                                                                                                                   
141 TRIGO, Mariana. Manoel Carlos quer colocar acontecimentos do Brasil em novela. Terra, 9 de julho de 
2006.   
142 Nos ocuparemos desse registro e tipo de inserção no capítulo seguinte, quando abordaremos a tipologia 
“Depoimento” como uma das formas identificadas de enunciação possível do MS. 
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ACNUR e a OMS – Organização Mundial da Saúde, de pessoas infectadas e mortas por causa 

da doença. As inserções são um forte apelo à falta de campanhas governamentais sobre a 

AIDS e uma crítica ao senso comum de que a cura foi achada. Em segundo lugar, vem a 

categoria Tratamento (6 inserções, 27%), cujo conteúdo visa à: desvincular a AIDS do 

aspecto cadavérico; explicar a importância da aceitação da doença para possibilitar um 

tratamento que frequentemente é negado em vista do preconceito; trazer a definição de 

doenças oportunistas na progressão da AIDS (pneumocistose) e descrever seus tratamentos; e 

advertir o uso de camisinha como única forma viável de prevenção. Por fim, a categoria 

Sintomas (2 inserções, 9%), dá explicação e esclarecimentos sobre os sintomas da doença, 

como as manifestações na pele (dermatite seborreia), e do papel da dermatologia para emissão 

de um diagnóstico.  

Do mesmo modo que com a Síndrome de Down, a abordagem da AIDS despertou 

certa polêmica em torno de como a realidade é refratada na ficção e como se dá uma luta 

concorrencial pela imposição de uma determinada visão da realidade. As críticas provieram 

do Ministério de Saúde, da Sociedade Brasileira de Infectologia e de ONGs que defendem 

portadores do HIV. O ponto de partida foi a cena veiculada no dia 11 de dezembro (Cap. 

133), quando o personagem Gabriel, soropositivo, entrou na história. O principal problema 

apontado pelas entidades é o fato do médico Diogo ter diagnosticado a doença com base na 

aparência do paciente, ou seja, sem realizar o teste do HIV. Por outro lado, destacaram que o 

teste de AIDS no Brasil não é compulsório (na telenovela, o médico Diogo decide fazer o 

teste apesar da resistência do paciente). As entidades exigiram do autor uma correção a 

respeito da abordagem, uma vez que, no dizer deles: “Lutamos há 25 anos para desmistificar 

a doença, e a novela acabou estimulando o preconceito”143. A TV Globo considerou essa 

reação “precipitada” e fazendo uso da capacidade dialógica da telenovela em sua qualidade de 

obra em aberto
144, a cena de 14 de dezembro (Cap. 136) parece assumir a crítica ao 

incorporar, na fala do paciente, em uma cena de MS, a ameaça de denúncia por ter sido 

realizado o teste da HIV sem seu consentimento. A defesa das exigências provenientes do 

campo do “real” foi legitimada a partir das inserções de MS que falaram acerca da condição 

                                                
143 MATTOS, Laura. LEITE, Fabiene. Abordagem da Aids em novela é criticada. Folha de São Paulo, 14 de 
dezembro de 2006.  
144 Pallotini (1998:60) estabelece uma diferenciação entre “obra aberta” e “obra em aberto”. A primeira remete 
ao conceito de Humberto Eco e supõe que uma obra é finalizada através de uma fruição estética do receptor, o 
que requer um certo conhecimento erudito a respeito da enunciação. A segunda corresponde à telenovela e 
significa que ela é escrita enquanto se produz, isto abre a possibilidade de correção de rumos a partir dos 
acontecimentos do dia a dia e da resposta da audiência. Geralmente, uma telenovela estreia com 25 capítulos 
gravados (LOPES: 2003:26). 



 
 

164

de médico experiente em infectologia, segundo “provado” pela viagem com a ACNUR, e sob 

explicação da negação da doença como forma de suicídio. Diante desse diálogo entre ficção e 

realidade em que o MS se insere, a TV Globo se posiciona: 

 
As campanhas sociais e de cidadania inseridas nas novelas são uma marca da TV 
Globo, que tem o reconhecimento das mais respeitáveis entidades do mundo. Um 
texto de teledramaturgia não é um texto científico (...) O que importa é que 
sempre, no decorrer da trama, o telespectador recebe as informações corretas que 
obtemos através das mais diversas assessorias. Temos certeza de que, em breve, 
como já aconteceu no passado, esses mesmos críticos reconhecerão a contribuição 
que a nossa teledramaturgia dará para a prevenção desse mal (TV GLOBO, 
2006)145. 

 

 

5.3.3 BULIMIA 

 

O MS sobre Bulimia é veiculado na história de Giselle (Raquel Braga de Queiroz) 

que, na primeira etapa de Páginas da Vida, é uma menina de apenas 10 anos. Anna Maria 

(Deborah Evelyn), mãe de Giselle, força sua filha a dançar e fazer dietas para se manter no 

peso que considera ideal. Por trás dessa exigência, há o sonho frustrado da Anna de não ter 

sido uma bailarina famosa. Ela controla os hábitos alimentares da filha e insiste em dizer que 

“o mundo se divide em duas categorias: a dos heróis e a dos gordos”. Já na segunda etapa da 

telenovela, o relacionamento entre mãe e filha é conflituoso e tenso. Anna descobre que com 

frequencia, Giselle come tortas, sanduíches e bolos secretamente e depois os vomita no 

banheiro. Assim, Anna suspeita que a menina sofre de bulimia e, desesperada, consulta a 

vizinha Helena, que aconselha a amiga a levar a filha ao médico para confirmar o distúrbio 

alimentar.  

Diferentemente das temáticas anteriores, cuja intenção pedagógica deliberada se 

adverte desde o início do desenvolvimento das tramas, o MS acerca da bulimia aparece depois 

da trama em questão ter atingido certo peso dramático. A partir da suspeita de Anna, foram 

veiculadas 19 inserções (16%) de conteúdo educativo explícito, desde a detecção da doença 

até a recuperação total da paciente. As inserções se distribuem de maneira equitativa (5 

inserções em média) nos principais meses de cada uma das fases de produção da telenovela. 

Na fase inicial, o MS corresponde à elucidação dos Sintomas, Definição e Causas da bulimia; 

                                                
145 DA REPORTAGEM LOCAL. Iniciativa será reconhecida, afirma a Globo. Folha de São Paulo, 14 de 
dezembro de 2006. 
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a fase intermediária com a explicação sobre o Tratamento, com ênfase no aspecto emocional 

da doença; e na fase final, as inserções enfatizam o aspecto clínico do Tratamento.       

 

Gráfico 9. Conteúdo de merchandising social – BULIMIA 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total de inserções: 19 

 

Em primeiro lugar aparece a categoria Tratamento, totalizando 9 inserções. Essa 

categoria enfatiza a importância de uma equipe multidisciplinar que permita lidar com o 

tratamento da doença tanto no aspecto biológico (atenção clínica e nutrição) como emocional 

(necessidade de terapia para a paciente racionalizar as emoções, e de apoio familiar). 

Em seguida vem o conteúdo que abrange a Definição e Causas da doença (6 

inserções, 32%), que define a bulimia como uma compulsão dirigida à comida, como 

somatização de conflitos psíquicos emocionais, daí a importância do tratamento psiquiátrico. 

Por fim, a categoria Sintomas (4 inserções, 21%) descreve os sinais de manifestação 

da doença: mudanças no comportamento físico (comer compulsivamente, provocação de 

vômito, desidratação – desequilíbrio hidroeletrolítico –, sangramento ao vomitar) e emocional 

(irritabilidade, intolerância).   

Outras das temáticas sociais abordadas por conta de uma intenção pedagógica 

deliberada – o que nos permite falar em existência de MS – foi o Alcoolismo.  
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5.3.4  ALCOOLISMO 

 

Da mesma forma que a temática da Bulimia, o MS acerca do Alcoolismo se inicia 

quando a trama já se encontra em estágio avançado. O problema social já começa a ser 

perfilado desde o início de Páginas da Vida por meio do personagem Bira (Eduardo Lago). 

Porém, a intencionalidade pedagógica explícita começa em setembro de 2006, com o 

reconhecimento da doença e o ingresso do personagem nos Alcoólicos Anônimos
146

 na 

tentativa de uma recuperação. No início da história, Bira mantém um casamento desgastado 

com Carmen (Natália do Valle). Após descobrir que está sendo traído, os dois se separam e 

ele entra em depressão, passando a beber muito. Sua filha Marina (Marjore Estiano) culpará a 

sua mãe por todo o sofrimento de seu pai e acabará abrindo mão de sua vida própria para 

cuidar dele. Quando a doença atinge uma situação limite, Bira é internado e, após o 

tratamento e a recuperação, pai e filha recompõem sua vida social e sentimental. 

Por meio desse núcleo de personagens, Manoel Carlos discutiu sobre o Alcoolismo a 

partir de uma perspectiva pedagógica. Das 117 inserções de conteúdo pedagógico explícito 

identificadas ao longo da exibição de Páginas da Vida, 18 inserções (15,5%) foram inseridas 

nessa trama secundária.  

 

Gráfico 10. Conteúdo de merchandising social – ALCOOLISMO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total de inserções: 18 

                                                
146 Alcoólicos Anônimos é uma irmandade de homens e mulheres que compartilham suas experiências, forças e 
esperanças, a fim de resolver seu problema comum e ajudar outros a se recuperarem do alcoolismo. Site oficial: 
http://www.alcoolicosanonimos.org.br/index.php. Último acesso em: 14 de dezembro de 2008.  
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O Gráfico 10 mostra uma preponderância do conteúdo acerca do Tratamento para a 

recuperação de alcoólicos (17 inserções, 94%). O MS aponta a internação como a única 

solução possível de reabilitação dos pacientes e também mostra “como” induzi-los a 

aceitarem a doença para assim, concordar com o tratamento (“O alcoólico não aceita 

tratamento enquanto a doença for barata”). O tratamento é explicado tanto no seu aspecto 

clínico, explicitando a duração e as características de cada uma das fases (como a 

desintoxicação e o decorrente delirium tremens); quanto no seu aspecto emocional, 

esclarecendo o papel da terapia no processo de recuperação do paciente. Por outro lado, e 

exacerbando os vínculos entre a ficção e realidade, é colocada em destaque a importância de 

grupos de apoio ao dependente que tem existência no plano do real: Alcoólicos Anônimos, 

para os pacientes, e AL-ANON147, para os familiares, indiretamente afetados. A Entidade 

Alcoólicos Anônimos aparece de forma explícita na primeira inserção de MS, momento em 

que o personagem depõe acerca da doença, explicando para o resto de seus companheiros as 

Consequências (1 inserção, 6%) da dependência; consequências que até então tinham sido 

mostradas na trama de forma implícita e que, agora, se apresentam de forma verbal,  

deliberada e explícita: a degradação física, social e psíquica.  

A temática do alcoolismo abordada via MS já tinha sido trabalhada por Manoel 

Carlos em obras anteriores à Páginas da Vida. Em todos os casos, adverte-se a presença de 

características similares em torno das histórias e do conteúdo de MS
148 veiculado sobre a 

doença. 

Na telenovela Por Amor (1997), o alcoolismo foi abordado através de Orestes (Paulo 

José) que, diante da indiferença da filha, da dificuldade para conseguir emprego 

(principalmente, por já ter ultrapassado os 40 anos) e da relativa dependência financeira em 

relação à mulher, acaba se refugiando no álcool. Contudo, no decorrer da história, ele recebe o 

apoio de amigos e da família para reabilitar-se, passa a frequentar as reuniões dos Alcoólicos 

Anônimos e, enfim, consegue abandonar o vício. 

Circunstâncias similares se repetem em Mulheres Apaixonadas (2003) através do 

drama da personagem Santana (Vera Holtz), professora alcoólatra que chega a ser afastada do 

                                                
147 AL-ANON é uma associação de autoajuda sem fins lucrativos para familiares de alcoólicos. Site oficial: 
http://www.al-anon.org.br/novosite. Último acesso em: 14 de dezembro de 2008. 
148 Os MS identificados em outras produções que não Páginas da Vida, baseiam-se na leitura dos resumos e 
relatos acerca das telenovelas. São fonte de pesquisa: Memória Globo: http://memoriaglobo.globo.com; Site de 
Teledramturgia: www.teledramaturgia.com.br; as publicações descritivas de Schiavo (1995) e SCHIAVO, 
Márcio. Páginas da Vida: Pesquisa de impacto de merchandising social. Rio de Janeiro: Comunicarte, 
Population Media Center, 2008; e a dissertação de  Jakubaszko (2004).  Um levantamento de MS nas telenovelas 
da TV Globo é expressado no Quadro 8 desta dissertação. Último acesso em: 14 de dezembro de 2008. 
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trabalho por não conseguir controlar sua dependência. Do mesmo modo que nas obras 

anteriores, no começo da trama a personagem nega-se a buscar tratamento, mas, no final, ela 

reconhece sua doença e resolve procurar ajuda nos Alcoólicos Anônimos. 

Essa repetição de conteúdo nos permite refletir acerca do trabalho pedagógico 

efetuado pelo MS, não apenas no seio de cada temática na própria telenovela, mas, 

visualizando nosso objeto em um espectro mais amplo. Isto é, de forma diacrônica: o trabalho 

ou modo de inculcação de conteúdo pedagógico (trabalho pedagógico) que visa à 

internalização de princípios e valores para serem reproduzidos em estado prático (habitus) é 

sustentado, ao longo do tempo, através de diferentes narrativas baseadas no mesmo problema 

social. Assim sendo, o MS constitui-se uma ação pedagógica cuja função educativa pode 

apresentar-se de forma contínua e sistemática em diálogo com outros MS de mesma índole, 

perpetuando a ação num sentido diacrônico. Como exemplo temos, então, o MS do alcoolismo 

que se repete em Por Amor (1997), Mulheres Apaixonadas (2003) e Páginas da Vida (2006).    

 

 

5.3.5 ADOÇÃO  

 

Por fim, a última temática identificada em Páginas da Vida como objeto de MS foi a 

Adoção. Do total das 117 inserções de MS identificadas na telenovela, 17 (14,5%) 

correspondem à temática em questão. De todos os MS trabalhados, o da adoção é o que 

apresenta um comportamento mais irregular. 

A primeira inserção ocorre na primeira fase da telenovela, quando Helena decide 

adotar legalmente Clarinha após esta ser rejeitada pela sua avó. Porém, a maior concentração 

acontece a partir da fase intermediária, atingindo o ápice no mês de fevereiro, na reta final de 

Páginas da Vida. Esse aumento corresponde com a volta do Léo ao Brasil, que, ao tomar 

conhecimento da existência de seus filhos – Clarinha e Francisco – pretende recuperá-los 

judicialmente, com total apoio de Marta. Enquanto isso, Helena teme perder sua filha de 

criação, uma vez que, diante da chegada do Léo, ela não pode mais sustentar a mentira, 

mantida em cumplicidade forçada com Marta, de que Clarinha tinha falecido – “erro moral” 

que Helena cometeu para poder ficar com a criança. 

O período final corresponde ao encerramento da telenovela, momento em que Helena 

e Alex, avô de Francisco, lutam pela guarda das crianças. 
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O tema da adoção foi também tangencialmente abordado pela história de Rubinho 

(Fernando Eiras) e Marcelo (Thiago Picchi), casal homossexual que reflete acerca da 

possibilidade de adotar um filho. Essa possibilidade virá de Margareth (Carolina Bezerra), 

empregada doméstica do casal, que engravida e doa a criança a eles.  

Em face dessas tramas, identificamos três concentrações temáticas de MS envolvidas 

em torno da temática da adoção.  

 

Gráfico 11. Conteúdo de merchandising social – ADOÇÃO 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Total de inserções: 17 

 

Em primeiro lugar, a temática Guarda Judicial (9 inserções, 53%) oferece a 

explicação do funcionamento do processo de guarda judicial, explicitando o procedimento das 

audiências (a conciliatória e a de segunda instância, caso não haja acordo), da função e 

obrigações do juiz e das testemunhas, e da definição de Tribunal Conjunto. 

Em seguida, aparece a categoria DNA
149 (5 inserções, 29%), que concerne a 

explicitação do que é o exame, quais as consequências conforme o resultado, qual é o 

procedimento clínico e que documentação é precisa para sua realização. 

Por fim, a temática Adoção (3 inserções, 18%) abrange os procedimentos legais a 

serem realizados diante de uma adoção e a ênfase na adoção como direito irrevogável.    

                                                
149 O exame de DNA é necessário para comprovar a paternidade de Léo, dando direito à guarda das crianças e 
permitindo a revogação da adoção de Clarinha. Por esse motivo, as inserções foram consideradas como parte do 
MS de adoção.     
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Cabe destacar que o MS sobre a adoção, assim como a Síndrome de Down, foi 

extrapolado para o plano do real, neste caso, a partir do discurso jornalístico do Globo 

Repórter. Após o capítulo final de Páginas da Vida, em 2 de março de 2007, o programa 

veiculou uma reportagem acerca do estado dos abrigos no Brasil, alertando para o preconceito 

sofrido em relação à adoção de crianças com Síndrome de Down ou com lesões cerebrais, e 

da falta de correspondência entre as escolhas dos futuros pais e as características das crianças 

que esperam pela adoção (irmãos de mais de 3 anos e pele escura). Foram abordados também 

os procedimentos, as dificuldades, as angústias e as esperanças enfrentadas por casais que 

desejam adotar, relatou o caso de um casal adotivo homossexual e exibiu depoimentos de 

adolescentes que foram criados em orfanatos. Neste caso, podemos observar como, através do 

diálogo entre ficção e realidade – diálogo que se processa entre diferentes formatos e gêneros 

(MS em telenovela / reportagem em programa jornalístico) –, a ação pedagógica em torno da 

adoção pautada pela telenovela é reforçada e continuada, prolongando o seu trabalho 

pedagógico na grade da emissora.    

Considerando o MS como uma ação pedagógica, isto é, como relação de 

comunicação, logo como uma enunciação, nos detivemo-nos na observação e na descrição do 

enunciado, quer dizer, do conteúdo educativo veiculado. Nesta primeira fase de análise, 

observamos e tentamos demonstrar como esse conteúdo responde a uma pedagogia explícita 

que, nas palavras de Bourdieu, é o tipo de trabalho pedagógico ou modo de inculcação que 

produz o habitus pela inculcação metodicamente organizada enquanto tal por princípios 

formais e mesmo formalizados (1975:57). Em diálogo com o espectador, o MS já não se trata 

de uma pedagogia que tende a uma transferência prática do habitus – por projeção-

identificação espontânea com os personagens que vivenciam situações e problemas 

corriqueiros presentes também no cotidiano do espectador –, mas pela produção simbólica, 

verbalizada, objetiva e codificada dessas práticas. Trata-se de uma transferência formal. 

Assim sendo, enquanto os personagens vivenciam seus dramas e conflitos no seu cotidiano 

ficcional com seus hábitos e suas práticas – Clarinha rejeitada pelas escolas regulares, Bira 

sofrendo uma alteração nervosa após internação, Giselle convivendo com distúrbios 

alimentares, Gabriel negando a presença da AIDS, Helena temendo a perda da guarda da sua 

filha – o MS é um discurso que propõe a objetivação dessas práticas, ou, em outras palavras, a 

verbalização e a conceituação classificatória (BOURDIEU, 1975:59): definição de escola 

inclusiva, explicitação do delirium tremens, esclarecimento acerca de bulimia, informações 

sobre a AIDS, explicação da adoção como direito irrevogável, entre outras. 
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 Ao analisar o conteúdo de MS em Páginas da Vida podemos traçar dois grupos: 3 

MS  (60%) que correspondem a doenças e 2 (40%) a outras questões sociais. 

No primeiro grupo, composto pelas temáticas AIDS, Bulimia e Alcoolismo, o 

conteúdo versa, principalmente, acerca da definição da doença, a explicitação dos sintomas, 

causas, consequências e do tratamento para levar à recuperação. 

No segundo grupo, no qual se insere a Síndrome de Down e Adoção, o conteúdo é 

mais diversificado, atendendo a definição de cada uma das questões e aos esclarecimentos de 

suas diversas implicações (definição de escola inclusiva, procedimento de processo de guarda 

judicial etc.).  

Por outro lado, além de ser o MS uma ação pedagógica explítica, isto é, realizar-se 

através de um trabalho pedagógico de formalização, identificamos o tipo Conversão como 

sendo aquele que busca a modificação total do habitus. Essa intencionalidade é expressa nas 

palavras do próprio autor ao manifestar sua intenção em “ajudar a mudar o panorama”, no 

sentido de modificar crenças e modelos de ação enraizados no cotidiano das pessoas. Por fim, 

outro aspecto elucidado na análise referente ao trabalho pedagógico ativado no MS é um 

dispositivo da repetição próprio da comunicação dos relatos populares. Assim sendo, 

observamos como a repetição sistemática do conteúdo se dá no seio de cada uma das 

temáticas sociais abordadas. Em outras palavras, o MS não é uma inserção isolada e 

extemporânea, mas um conjunto de inserções arraigado a uma temática social em 

desenvolvimento, e cujo conteúdo educativo insiste nas mesmas questões e valores. 

Observamos também como o trabalho pedagógico se prolonga no tempo em diálogo com 

outros formatos e discursos. 

Identificamos três possibilidades no estudo de nosso caso em questão: 1) a 

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

(Ex.: O MS do alcoolismo); 2) o diálogo com as campanhas da TV Globo (Ex.: Publicidade 

social acerca da Síndrome de Down fazendo uso de cena da telenovela); e 3) o diálogo com 

outros formatos e gêneros (Ex.: Globo Repórter sobre adoção).   

O primeiro caso assinalado pode ser ainda ampliado a fim de mostrar a ação 

pedagógica de forma diacrônica, isto é, em relação a um mesma temática social abordada, 

porém, de diferente autoria. Por exemplo, o MS acerca de Síndrome de Down aparece 

previamente em Coração de Estudante (2002) de Emanuel Jacobina e se prolonga após 

Páginas da Vida, em uma trama secundária, em Desejo Proibido (2007) de Walther Negrão. 

O MS sobre AIDS, aparece já em Zazá (1997) de Lauro César Muniz. Por fim, o MS acerca do 
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alcoolismo é o caso mais evidente em termos de trabalho pedagógico, é tratado em diversas 

telenovelas: Vale Tudo (1988) de Gilberto Braga, O Mapa da Mina (1993) de Cassiano Gabus 

Mendes, Por Amor (1997) de Manoel Carlos, Mulheres Apaixonadas (2003) de Manoel 

Carlos, Celebridade (2003) de Gilberto Braga, Duas Caras (2007) de Aguinaldo Silva.  

       Resta-nos ampliar o assunto, apontando outras temáticas sociais em que é 

exercida uma pedagogia explícita em volta delas, de forma sistemática e duradoura ao longo 

do tempo. A partir da observação do Quadro 8, apresentado no item 5.1 Merchandising social 

na TV Globo (1988-2007), fizemos a síntese mostrada a seguir:  

•Câncer de mama/colo: Uma história de Amor (1995), O Amor está no Ar (1997), 
Começar de Novo (2004) 
• Crianças desaparecidas: Explode Coração (1995), Um Anjo Caiu do Céu (2001) 
• Deficiência física/visual: Uma História de Amor (1995), América (2005). 
• Doação de órgãos/sangue: De Corpo e Alma (1992), Sonho Meu (1993), Laços de 

Família  (2003), O Beijo do Vampiro (2002). 
• Ecologia: Vamp (1991), Mulheres de Areia (1993). 
• Violência contra a mulher: Anjo Mau (1997), Mulheres Apaixonadas (2003). 
• Violência urbana: Pecado Capital (1998), Mulheres Apaixonadas (2003). 

O trabalho pedagógico acerca do alcoolismo se confirma como paradigmático, uma 

vez que, do total das 31 produções identificadas como sendo de MS, aparece em 7, o que 

corresponde a 23% do total. Em segundo lugar, está o MS sobre doação de órgãos/sangue com 

presença em 4 telenovelas,13%, e por fim, o MS sobre câncer de mama/colo, em 3, 10%.  

Uma vez abordado o MS desde o conteúdo (enunciado) até seu trabalho pedagógico 

(modo de enunciação), iremos nos debruçar, a seguir, sobre seu funcionamento narrativo a 

partir de outros dispositivos de enunciação presentes no gênero melodrama.  

 

 

5.4 Merchandising social e imaginação melodramática em Páginas da Vida 

 

Como argumentamos ao longo deste trabalho, a matriz cultural da telenovela é o 

melodrama, gênero que se fundamenta numa função moral e pedagógica, ou seja, no 

ensinamento de valores que a sociedade espera afirmar como padrão. 

Ao traçar o caminho de transformação do melodrama em relação ao seu contexto 

social e sua mutação recorrente em diferentes formas culturais, observamos como, 

progressivamente, o gênero se converteu na matriz por excelência para narrar a realidade 

brasileira. Se, a partir da década de 1970, com a inflexão trazida pelo realismo de Beto 
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Rockefeler (1968), essa pedagogia moral está presente, mas implícita, difusa e diluída diante 

da complexidade da vida social dos personagens que, aos poucos, deixaram de ser planos e 

sem nuances, no MS a pedagogia se apresenta de forma deliberada e explícita conforme 

tentamos demonstrar no tópico anterior. Não obstante, essa pedagogia é enunciada a partir dos 

dispositivos de reconhecimento de uma imaginação melodramática (BROOKS, 1995) em sua 

forma mais tradicional: através de uma comunicação baseada numa representação 

esquemática, polarizada e sem ambiguidades, logo, facilmente legível.  

Conforme apontamos, seguindo as contribuições de Brooks (1995) e Thomasseau 

(2005), a pedagogia do melodrama supõe sempre uma oposição entre o Bem e o Mal. O 

embate é corporizado através dos personagens – os heróis e vilões – que tornam visível a 

moral em jogo.  

A partir da análise de Páginas da Vida, observamos que no MS a pedagogia se 

apresenta por meio de um embate entre forças sem nuances. De um lado está a força do Bem, 

representada por personagens sempre marcados pela clareza nas intenções e em seus 

conhecimentos. O Bem é corporizado, principalmente, nos profissionais da medicina – 

médicos, psicólogos, fonoaudiólogos etc. –, e de outras áreas, como educadores, advogados e 

juízes, que velam pelo cuidado e pela vida alheia. Eles são os heróis que cumprem a função 

de autoridades pedagógicas, isto é, desempenham o papel de emissores legitimados 

socialmente para transmitir os ensinamentos. Os heróis são os educadores que oferecem 

informações e explicações didáticas acerca de doenças e outras questões de relevância social, 

conforme descrevemos detalhadamente no tópico anterior. Do outro lado dessa representação 

maniqueísta e polarizada, o Mal é encarnado em vilões que se transmutam em diversas formas 

como: o vício, corporizado na vítima do flagelo (ex.: dependente alcóolico) que luta por 

livrar-se dele ajudado pelos médicos heróis; o preconceito, que não permite a prevenção, 

tratamento e ajuda em torno de doenças (ex.: AIDS); ou não permite o convívio harmonioso 

com a diferença (ex.: Síndrome de Down); e o desconhecimento, que impede as pessoas de 

verem a realidade à sua volta (ex.: bulimia) ou as fazem temer e sofrer por direitos 

inalienáveis (ex.: adoção).   

Outro dos dispositivos essenciais de reconhecimento da matriz melodramática é a 

música. A partir da análise de todas as cenas de MS veiculadas em Páginas da Vida 

obtivemos o Gráfico a seguir: 
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                   Gráfico 12. O papel da música no merchandising social  

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

Total de inserções: 117 

 

O Gráfico 12 revela a ausência de música (79 inserções, 68%) como uma 

característica própria do discurso de MS. Em oposição à função primária da música no 

melodrama, que implica impactar um lance emocional (BROOKS, 1995:48-49), as cenas de 

MS, em sua grande maioria, não são acompanhadas por trilhas sonoras próprias de uma 

encenação melodramática. Por contraste, ao tratar-se de explicações e informações, o MS é 

principalmente encenado em ambientes sonoros límpidos onde o conteúdo verbal – as falas – 

adquirem principal relevância. Entretanto, observa-se que certas passagens musicais “clichês” 

são utilizadas como conectivas entre as cenas, ou para introduzir o MS ou sair dele. Para 

exemplificar, podemos citar a cena de MS sobre Síndrome de Down veiculada no dia 20 de 

outubro de 2006 (Cap. 89). No encerramento da cena de MS, no final do diálogo entre Helena 

e a fonoaudióloga, é incorporado um dado dramático em referência à verdadeira mãe de 

Clara, já falecida. Assim, a cena deixa de fixar a importância da mastigação no 

desenvolvimento da fala nas crianças portadoras da Síndrome e volta-se para a trama 

sentimental, acompanhada agora de uma música “clichê” que, dentro da alfabetização da 

telenovela, representa o fantasma da citada mãe. Essa função da música de reconhecimento da 

anunciação de personagens e de que tom emocional ele traz à situação (BROOKS, 1995:48-

49) é explorada em menor medida no MS, observando-se esse registro em 38 inserções (32%). 

Como exemplo disso, podemos citar o MS sobre AIDS realizado em registro documentar (12 

inserções). 
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O conjunto de cenas que mostram a viagem para a África de Diogo são ambientadas 

pelo registro de som direto e, principalmente, pela música afro, cujos ritmos e tambores 

gritantes enfatizam o tom dramático das cenas. A fala do personagem se mistura entre o 

conteúdo informativo e pedagógico, e suas apreciações de caráter emocional. Não obstante, as 

palavras cedem lugar às imagens da pobreza, fome e desamparo enfatizadas pela música 

própria da cultura local. Na mesma função de reforço emocional, a música se faz presente nas 

cenas de MS em que as vítimas das doenças (alcoolismo, bulimia) narram suas experiências 

de vida para os seus respectivos médicos (ex.: capítulos 48 e 116), ou quando o conteúdo 

educativo versa acerca de implicações na ordem emocional dos afetados, como por exemplo, 

o tratamento psicológico em bulimia ou alcoolismo (ex.: capítulos 150, 165, 186). 

Por fim, em menor medida, a música aparece de forma tênue como ambientação 

sonora das inserções, criando um clima de serenidade e harmonia (ex.: a fonoaudióloga 

estimulando a fala de Clarinha, nos capítulos 73, 90 e 91).        

Apesar da música ser um componente essencial da imaginação melodramática, 

observamos que, no registro pedagógico do MS, este componente está ausente na maioria das 

ocorrências. No discurso do MS, o reconhecimento se baseia, principalmente, não tanto na 

presença da música, mas na sua ausência. O Bem parece encarnar em uma manifestação 

puramente verbal e objetiva, enquadrado em uma ambientação sonora límpida que contribui 

para a clareza de exposição e o impedimento de desvios de atenção. Não obstante, cabe 

lembrar que, quando a música se faz presente, ela ativa a função clássica de ênfase emocional.   

O melodrama sempre aborda o reconhecimento, trata-se de reconhecer quem de fato 

está do lado do bem e quem é um dissimulador. No capítulo 32, veiculado no dia 15 de 

agosto, a personagem Selma (Elisa Lucinda), médica obstetra, confirma: “Aqui todo mundo é 

do bem, tirando a Irmã Maria, os médicos, enfermeiros... Nossa! tudo mundo é maravilhoso”. 

O principal é, retomando as palavras de Xavier (2003), garantir a pedagogia que requer a 

resolução das ambiguidades: 

 
Em termos retóricos, isto significa que é essencial na composição do drama colocar 
os autênticos de “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). 
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Assim sendo, por trás da hibridação entre ficção e realidade presente no discurso de 

MS existe uma moral oculta (BROOKS, 1995) que comporta uma pedagogia do “certo e do 

errado” diante dos problemas cotidianos, apelando aos valores sociais e morais a fim de serem 

internalizados. Há, portanto, no MS de Páginas da Vida, uma pedagogia da prevenção, do 

cuidado da saúde, da valorização da informação, da integração familiar, do respeito e da 

tolerância à diversidade. Por outro lado, essa pedagogia é comunicada através de um esquema 

simplificado, polarizado e maniqueísta que se repete em todos os MS observados. Como um 

espetáculo total que o olho possa abarcar sem esforço (BROOKS, 1995), o Bem e o Mal, 

junto ao papel desempenhado pela música, aparecem no MS de forma clara e sem 

ambiguidades para serem facilmente reconhecidos e, consequentemente, para evitar a 

promoção de desvios na interpretação das mensagens educativas. 

   Desde a mediação do Gênero, trabalhada neste capítulo, tentamos indagar acerca 

da matriz cultural do melodrama como sendo a constituinte do discurso de MS. Ao trabalhar a 

hipótese do MS como ação pedagógica deliberada e explícita, debruçamo-nos na dimensão 

pedagógica do gênero, identificando os seus dispositivos de reconhecimento popular. A partir 

de um olhar diacrônico, contextualizamos o MS no terceiro período de evolução da matriz 

melodramática na telenovela brasileira, que chamamos Melodrama e Naturalismo. Neste 

período, ocorre a reabertura democrática no país, permitindo que a telenovela estabeleça 

sintonia com os temas mais recorrentes na agenda pública. Estamos diante de uma matriz que 

Thomasseau (2005) qualificou como melodrama social e, Martín-Barbero (2001), como 

narrativa testemunhal em sua condição de retratar, ou refratar, em termos bakhtinianos, as 

condições sociais de um período histórico determinado.   

Recuperar uma genealogia do MS nos permite considerar a permanência de uma 

imaginação melodramática como forma de narração da realidade e como via de educação 

possível através de uma cultura que não a escrita. O MS apresenta-se como um discurso 

híbrido que sintetiza duas dimensões em diálogo e cujos contornos foram fundindo-se com o 

decorrer do tempo: a dimensão melodramática-pedagógica e a dimensão realista-social.  

 

Por fim, no próximo capítulo, analisaremos o MS de Páginas da Vida por meio de 

outra mediação que compõe os óculos através dos quais enxergamos nosso objeto de estudo: a 

medição da Produção.  

“Não perca!” 

 


