
Capítulo VI 
                        Mediação da Produção. 

 Merchandising social em Páginas da Vida:  
do realismo ao naturalismo  
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O segundo aspecto a indagar, a partir da mediação da Produção, para revelar ainda 

mais nosso objeto de estudo é, como antecipamos, a Análise do texto audiovisual.  

A partir desta dimensão nos preocupamos em elucidar um aspecto do MS pouco 

levado em consideração: identificar os recursos de linguagem utilizados na sua construção 

narrativa. Aliado às contribuições de Bakhtin para a análise da enunciação, Fiske considera 

que as imagens e a fala televisiva estão sujeitas às mesmas regras que se aplicam à linguagem. 

Sendo assim, a televisão – e, em decorrência, a telenovela – é concebida como uma 

modalidade de linguagem, um discurso150, utilizando códigos semelhantes aos usados para 

perceber a realidade: 

 
o que é considerado realidade em qualquer cultura é o produto dos códigos culturais, então 
a realidade é sempre codificada, nunca crua. Se essa peça de realidade codificada é 
exibida na televisão, os códigos técnicos e as convenções da representação do meio são 
relacionados para que ela seja tecnologicamente transmissível e apresente um texto 
culturalmente adequado para sua audiência (FISKE, 1987:5).  

Nos códigos audiovisuais, como nos signos de Bakhtin, têm lugar a luta de classes. O 

texto torna-se o campo de batalha; o lugar de embate entre as forças de produção – ideologia 

dominante – e as leituras da recepção. É por meio dos códigos que a realidade é refletida e 

refratada. Para o autor: 

 
os códigos da televisão formam um sistema regrado de signos cujas leis e convenções são 
compartilhadas pelos membros de uma cultura, o qual é usado para promover e circular 
significados dentro e para essa cultura. Os códigos são ligações entre produtores, textos e 
audiências, e são os agentes da intertextualidade através da qual os textos relacionam-se 
com a rede de significados que constitui nosso mundo cultural (FISKE, 1987:4).  
 

Assim sendo, nos preocupamos em identificar por meio de determinados códigos ou 

mediações (categorias de análise – Quadro 2, página 35) como é construído o MS a partir da 

sintaxe audiovisual. Nossa hipótese é de que o MS se constitui, nesta dimensão, através de 

uma forte representação naturalista (XAVIER, 2005), o que faz com que ele ganhe 

verossimilhança, credibilidade e legitimidade enquanto ação pedagógica. Num sentido 

complementar, este vínculo estreito entre ficção e realidade provoca uma leitura 

documentarizante, quer dizer, uma leitura capaz de tratar todo filme como documento 

(ODIN, 1984). Cabe salientar que a análise foi realizada com base no conjunto das 117 

                                                
150 Nos termos de Fiske (1987) o discurso define-se como: linguagem ou sistema de representação que tem se 
desenvolvido socialmente para produzir e fazer circular um conjunto coerente de significados sobre um assunto 
determinado. Esses significados servem aos interesses de parte da sociedade dentro da qual o discurso foi 
originado e que trabalha ideologicamente para naturalizar esses significados e transformá-los em senso comum. 
Discursos são relações de poder (FISKE, 1987:14). 
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inserções que agrupam os cinco MS veiculados em Páginas da Vida (Síndrome de Down, 

AIDS, Bulimia, Alcoolismo, Adoção). 

 

 

6.1 Análise de fluxo151  

 

Para começar a análise, vamos nos focar nos aspectos formais da produção do MS a 

partir de algumas variáveis quantitativas que dizem respeito a: o comportamento geral do MS 

dentro do fluxo narrativo ao longo da exibição da telenovela e a variação de índices de 

audiência, a localização do MS por bloco no fluxo do capítulo e, por fim, a duração das cenas. 

• Comportamento geral do MS dentro do fluxo narrativo e índices de audiência  

Analisando a telenovela Páginas da Vida em seu conjunto, a presença geral de MS 

pode ser expressada no Gráfico a seguir: 

 

     Gráfico 13. Merchandising social em Páginas da Vida por mês de exibição 

     

 

 

 

 

 

                                                                      Total de inserções: 117 

                                                
151 

A noção de “fluxo” quer dizer que a televisão é uma sucessão contínua de imagens que não obedece a regras 
lógicas ou de causa e efeito, e constitui a experiência cultural de “ver televisão”. O modo típico pelo qual a 
televisão organiza seus textos é essencialmente associativo. Em todos os sistemas de radiodifusão 
desenvolvidos, a organização característica e, portanto, a característica da experiência, é uma sequência ou 
‘fluxo’. Este fenômeno, do fluxo planejado, é então talvez a característica definidora da radiodifusão, 
simultaneamente como uma tecnologia e como uma forma cultural. Em todos os sistemas de comunicação, antes 
da radiodifusão, os itens essenciais eram discretos (WILLIAMS, 1975: 90-93). 
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 Observemos o movimento de inserções de MS levando em consideração a 

dinâmica narrativa de toda telenovela em termos estruturais. A estrutura da narrativa é 

organizada pelo volume de capítulos, que ficam subdivididos em três etapas básicas: 

implantação, fase intermediária e a fase conclusiva (LOPES; BORELLI; RESENDE, 

2002:334). Assim sendo, a primeira fase prevê um investimento de produção muito grande 

que permite atingir boa qualidade e audiência a fim de que o produto possua autonomia até o 

final. Nesse período, observamos um começo tímido e um progressivo aumento de índices de 

inserção de MS que se estabilizam nos primeiros meses da telenovela (em média, passagem de 

1 a 10 inserções), período que corresponde à apresentação de personagens e começo dos 

conflitos. Nessa fase inicial os esforços são mais qualitativos que quantitativos, uma vez que o 

destaque desta fase é o MS sobre a AIDS, apresentado em um registro documentarizante 

(ODIN, 1984) em que o personagem Diogo viaja à África em missão da ONU. Na fase 

intermediária, ocorrida entre os meses de novembro de 2006 e janeiro de 2007, que procura 

manter um ritmo mais modesto e lento em termos de narrativa, concentram-se os maiores 

índices de MS (em média, 22% - 26 inserções). É o período de desenvolvimento das tramas, 

momento em que a telenovela como um boing, já decolou e voa sozinha (ORTIZ; BORELLI; 

RAMOS,1989:137). As tramas entram em um ritmo de administração e de preocupação na 

consistência dramática mais do que na tecnológica (LOPES; BORELLI; RESENDE, 

2002:336) e, não por acaso, é o momento de maior veiculação de conteúdo pedagógico. O 

período conclusivo tende geralmente a finalizar a trama em alto e grande estilo, como na fase 

inicial. A respeito do MS, podemos dizer que a tendência geral é o declínio de inserções, 

coincidentemente com os desfechos das tramas. De fato, o mês de janeiro de 2007 mostra 

uma queda abrupta (14%). Porém, “a alta” neste período final acontece em fevereiro de 2007, 

propulsada pelo ápice e desfecho do conflito de Adoção com o qual a telenovela é encerrada. 

De fato, das 21 inserções (18%) de MS veiculadas nesse mês, 7 (6%) correspondem a essa 

temática e as 14 restantes (12%) distribuem-se entre as resoluções das demais: AIDS e 

Bulimia (5 inserções respectivamente), Síndrome de Down e Alcoolismo (2 inserções 

respectivamente). Já em março, que foram apresentados apenas 2 capítulos, o MS veiculado 

corresponde inteiramente ao tema de Adoção.  

Percebe-se uma presença de conteúdo pedagógico de forma sistemática e fluida ao 

longo de toda a telenovela. Ao destacar a presença contínua de merchandising comercial, 

Trindade (1999) alerta que o uso exagerado do merchandising pode causar a rejeição do 

público, de modo que a identificação com a ficção que o merchandising projeta acaba 

subvertendo-se: 
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Mas essa sutileza do merchandising pode ser colocada em xeque, quando um produto ou 
serviço é mostrado de forma ostensiva. Percebe-se que há certa rejeição por parte do 
público que considera esta técnica abusiva. (...). O merchandising, por caracterizar uma 
ação publicitária no espaço da telenovela, se não for bem realizado, traz consigo o mesmo 
princípio que o horário comercial causa no telespectador (TRINDADE, 1999). 

 

Ao falar em MS, as críticas lhe são endereçadas no mesmo sentido. Motter chama a 

atenção para a incorporação da Campanha das Crianças Desaparecidas, em Explode Coração 

(Glória Perez, 1995-1996). A autora considera que a incorporação direta da realidade na 

ficção, por meio dos depoimentos de mães reais pertencentes ao Movimento Mães da 

Cinelândia, trouxe um prejuízo criativo em favor da sensibilidade social do autor e da 

emissora: 

Lamentavelmente, as mães não atrizes não puderam convencer de sua dor verdadeira, pela 
incapacidade de representar na telenovela a si mesmas. Talvez por ser a primeira 
experiência, ela tenha ficado entre o que denominamos temática social e merchandising, 
no primeiro caso, por estar dentro de uma trama secundária e, no segundo, por ter 
resvalado para insistência que transformou a campanha num apêndice que incorporou a 
realidade diretamente, sem conseguir transformá-la adequadamente em elemento artístico 
(MOTTER, 2003:139).   

 
A autora associa essa rejeição à variação nos índices de audiência. A telenovela 

começa com 43 pontos e termina com 54; ela passa a manter esse índice, com pequena 

oscilação para baixo, a partir da Campanha (MOTTER, 2003:74). Outra crítica, num tom 

mais radical e dualista, é percebida nas palavras de Hamburger (2004): 

 
Na ânsia de mostrar uma dimensão construtiva da TV, diversos programas andam 
privilegiando conteúdos com registro "didático" em detrimento de boa dramaturgia. 
Novelas, na tradição do romance seriado francês do século 19, que Marlyse Meyer aborda 
no seu livro "Folhetim", há muito aludem a eventos atuais. Nos anos 80 e 90, referências a 
temas sociais e políticos faziam parte das convenções do gênero, com menções à 
campanha pelas diretas ou personagens que advertiam, por exemplo, sobre a necessidade 
de usar camisinha. Hoje essas referências se tornaram obrigatórias e "oficiais". O tom 
"politicamente correto" das produções atuais aniquila a possibilidade da criação 
artística152. 

 

No caso de Páginas da Vida, o comportamento dos índices de audiência pode ser 

expresso no Gráfico153 a seguir.  

 

 

 

                                                
152 HAMBUGER, Esther. Marketing social empobrece ficção na TV. Folha de S. Paulo, 31 de março de 2004. 
153 Durante o ano de 2006, os dados expressam a média semanal. Já em 2007, o índice representa a média anual 
(de 1º de janeiro a 2 de março de 2007). Cada ponto representa 54,4 mil residências ou 176 mil telespectadores 
na Grande São Paulo. Os índices e perfil de audiência foram cedidos pelo IBOPE para a pesquisa.  
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                              Gráfico 14. Índices de audiência em Páginas da Vida 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                       Fonte: IBOPE 

                                  

O primeiro capítulo da novela registrou 50 pontos em média e um share de 67%, 

estabilizando-se no decorrer da semana em 46 pontos. Os maiores picos registraram-se no 

mês de agosto com o enterro de Nanda (7/8; 60 pontos) e no início do mês de fevereiro, com a 

troca de beijos entre o casal romântico Thelma (Grazielli Massafera) e Jorge (Thiago 

Lacerda), atingindo os 50 pontos. Já o último capítulo rendeu 53 pontos e 76% de share154. 

Porém, esses picos foram isolados e, em termos gerais, a telenovela manteve uma audiência 

fiel de 48 pontos em média e um share de 70%. Conforme dados do IBOPE, o perfil da 

audiência foi composto por um público majoritariamente feminino, 63% em média. E, 

considerando ambos os sexos, o maior índice de audiência concentrou-se na classe 

socioeconômica C, e nas faixas etárias para além dos 35 anos (35 a 49 anos: 25%; + de 50 

anos, 27%).  

Da comparação dos Gráficos 13 e 14, surge um dado singular: o maior período de 

veiculação de MS – durante os meses de novembro e dezembro de 2006 (51 inserções) – 

coincide com o período de menor índice de audiência: 45 pontos em média, 3 pontos abaixo 

da média geral. Considerar que a queda de audiência ocorreu devido ao “privilégio concedido 

ao conteúdo com registro didático” seria simplificar a questão, entretanto, é interessante 

apontar o dado para pesquisas que abordem o MS a partir da perspectiva da recepção.  
                                                
154 GARCIA, Mariana. Grazi alavanca audiência na reta final de Páginas da Vida. Folha de São Paulo, 9 de 
fevereiro de 2007. Penúltimo capítulo de Páginas da Vida marca 54 pontos, mas não é recorde. OFuxico, 2 de 
março de 2007. Último capítulo de Páginas da Vida registra 53 pontos de audiência. Folha de São Paulo, 3 de 
março de 2007.  
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Por outro lado, Páginas da Vida tem recebido reconhecimento público por meio de 

premiações e de sua penetração no mercado internacional. Em março de 2007, o autor Manoel 

Carlos foi homenageado com a medalha Pedro Ernesto pelo trabalho desenvolvido na novela, 

abordando o tema da Síndrome de Down. Em maio de 2007, Páginas da Vida recebeu o 

Prêmio Contigo! nas seguintes categorias: melhor novela de 2006; melhor autor (Manoel 

Carlos); melhor atriz (Lília Cabral); melhor atriz coadjuvante (Danielle Winnits); melhor atriz 

revelação (Grazielli Massafera); melhor ator infantil (Gabriel Kaufman) e melhor atriz infantil 

(Joana Mocarzel). Além disso, em 2008, a novela estreou no horário nobre do canal Televen, 

da Venezuela, e foi vendida para cerca de 20 países, entre eles Portugal, Argentina, Romênia, 

Bolívia, Equador, Bulgária, Panamá, Costa Rica, Nicarágua e Peru. 

 

Imagem 1. Estreia de Páginas da Vida na Argentina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        Fonte: Jornal La Nación, 10 de fevereiro de 2008.Argentina.  
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• Localização do merchandising social no fluxo do capítulo  

 

Se no ponto anterior analisamos o MS dentro do fluxo total da telenovela, agora 

examinaremos o lugar que ele ocupa dentro do fluxo de cada capítulo. Ao mapear a 

localização das 117 inserções, obtivemos o Gráfico a seguir:  

 

Gráfico 15. Merchandising social em Páginas da Vida por bloco 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Total: 117 inserções 

 

A telenovela foi composta majoritariamente por capítulos de 55 minutos de duração 

aproximada (sem intervalos comerciais), segmentados em 5 blocos155. Dentro desta estrutura, 

observou-se, conforme o Gráfico acima, que o MS foi inserido, principalmente e quase 

equitativamente, nos blocos 5 (31 inserções, 26,5%) e 1 (30 inserções, 25,5). Em segundo 

lugar, segue-se o bloco 2 (23 inserções, 20%). O bloco 4 ocupa o terceiro lugar (20 inserções, 

17%) e por fim, encontra-se o bloco 3 (13 inserções, 11%).  

Podemos atribuir essa preponderância do MS localizado no primeiro e último bloco 

ao fato dos capítulos veiculados neste período constituírem-se em dois pólos de atenção: o 

começo traz a novidade do dia, e o fim, o “gancho”, isto é, a criação de uma expectativa que 

faça com que o espectador volte a procurar o capítulo no dia seguinte. Assim sendo, no 

embalo da estrutura básica da matriz folhetinesca, responsável pela dinamização da narrativa, 

começo e fim são dois momentos em que a audiência é garantida, fator que permite a 
                                                
155 No contexto de eleições presidenciais e de constantes campeonatos de futebol, alguns capítulos, 
principalmente nas terças e quartas-feiras, apresentaram duração menor, chegando a ter apenas dois blocos por 
emissão.  
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realização do trabalho pedagógico do MS. Em outras palavras, se a audiência de televisão é, 

por essência, descompromissada e dispersa por inúmeras práticas cotidianas, começo e fim 

têm mais chances de nuclear a atenção e de converterem-se num espaço propício para a 

recepção das mensagens didáticas e pedagógicas. Não obstante, existe outra razão que se 

relaciona também à dinâmica folhetinesca. Trata-se, reforçando as apreciações anteriores, da 

redundância ou repetição como dispositivo de reconhecimento. Identificamos que em muitas 

oportunidades, o MS encerra o capítulo, sendo portanto, recapitulado no dia seguinte, no 

primeiro bloco. Essa dinâmica favorece o trabalho pedagógico, reforçando conceitos e 

explicações ao prolongar-se de um dia para o outro. Como exemplos podemos citar: a cena de 

8 minutos de duração acerca da definição de Síndrome de Down, veiculada em 8 (bloco 5) e 9 

(bloco 1) de agosto; a explicação acerca de como ajudar o alcoólatra a assumir a doença, 

veiculada em 24 (bloco 5) e 25 (bloco 1) de outubro; a explicação de tratamento de 

recuperação do alcoólatra, exibida em 9 (bloco 5) e 10 (bloco 1) de novembro, entre outros. 

 

• Duração das cenas de merchandising social 

 

O terceiro aspecto a considerar, com base na análise de variáveis quantitativas, é a 

duração das cenas de MS.  

 

Gráfico 16. Duração de cena de merchandising social 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                              Total: 117 inserções 
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O Gráfico 16 mostra que do total de inserções de MS, 52 % (61 inserções) possui 

uma duração dentro do parâmetro normal156, e 48% (56 inserções) o supera.  

O primeiro grupo está constituído por cenas da viagem à África (que aparece 

fragmentada ao longo da novela), conceitos pontuais (o que é um Tribunal Conjunto, 

cuidados na saúde de crianças com Síndrome de Down, por exemplo), reprises encurtadas de 

longas cenas explicativas (definição da Síndrome, por exemplo) e cenas curtas que reforçam 

os conceitos e explicações veiculadas naquelas cenas de duração superior ao normal. São 

essas cenas que conformam o grupo que abrange 48%. Ele é constituído principalmente por 

cenas que vão dos 3 aos 8 minutos de duração ininterruptos, um tempo consideravelmente 

comprido para uma dinâmica de narrativa que altera as histórias da trama em cenas de 30 

segundos a 2 minutos. Destas observações, deduz-se que boa parte da inserção de MS 

estabelece uma desaceleração do ritmo dentro do fluxo narrativo e uma interrupção no 

desenvolvimento da ação dramática para fazer pesar a comunicação pedagógica. Dentro do 

fluxo narrativo da telenovela, a inserção de MS implica uma dilatação do tempo, pois o 

esclarecimento de um problema social (AIDS, alcoolismo, Síndrome de Down etc.) requer 

uma linguagem coloquial, simples, redundante e, principalmente, pausada para ser 

compreendida pelos espectadores. Daí, a sua longa duração em relação a outros segmentos.  

 

 

6.2 Tipos de inserções de merchandising social 

 

Ao trabalhar a hipótese do MS como ação pedagógica deliberada e explícita 

(BOURDIEU, 1975), sendo esta uma relação de comunicação, uma enunciação, falamos em 

tipos para nos referir a formas distintivas em que esta enunciação pode realizar-se. O 

encadeamento das falas e o conteúdo veiculado nas cenas de MS envolvem os personagens 

numa relação nitidamente desigual e hierárquica, estruturada pelo par conhecimento x 

desconhecimento; pela transferência do saber de quem o possui para quem é digno de recebê-

lo. Essa é a comunicação elementar da ação pedagógica. Dentro dessa relação desigual e 

baseado na análise do conjunto de inserções (117), identificamos três modalidades em que ela 

pode apresentar-se: Assimétrica, Simétrica e Depoimento.        

 
                                                
156 Com base em um capítulo amostra, obtivemos a seguinte equação: cada capítulo possui uma duração total de 
55 minutos aproximados sem intervalos comerciais; dividindo-se cada capítulo divide-se em 5 blocos de 12 min 
cada um; cada bloco possui 8 cenas. Em média cada cena dura 1min 30seg; dentro de cada bloco a duração da 
cena varia entre 30 segundos e 2 minutos.  
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            Gráfico 17. Tipos de inserções de merchandising social 

 

                

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                           Total de inserções: 117 

 

O Gráfico 17 revela a dominância da forma Assimétrica com 88 inserções (75%), 

seguida pela Simétrica com 17 inserções (15%) e ficando em último lugar Depoimento, com 

12 inserções (10%).  

A forma que chamamos de Assimétrica (88 inserções, 75%) é formada, de um lado, 

pelo enunciador, representado pelo personagem competente e especializado que cumpre o 

papel de educador – ele é quem sabe e explica – e de outro, pelo enunciatário, o personagem 

protagonista que cumpre o papel de educando – ele é quem não possui conhecimento sobre os 

fatos, quem interroga, logo, compreende e como resultado, é educado. O personagem-

educando é quem estaria representando o telespectador como interlocutor do MS. Ele carrega 

em suas falas as perguntas em que o cidadão faria a respeito do tema que está sendo tratado, 

ao mesmo tempo em que coloca as marcas da redundância para reafirmar e ajudar a fixar a 

informação, levando em consideração a efemeridade do tempo televisivo e a audiência 

descompromissada.  

Como ilustração, citamos os seguintes casos:  

 

Síndrome de Down - Cap.73, 2-10-2006. A fonoaudióloga Tatiana responde às inquietações de 

Helena acerca da estimulação da fala de criança portadora da Síndrome (sua filha Clarinha, no caso). 

Helena - “O que você está achando, Tatiana? Como está indo a evolução 
dela?” / “Eu tenho feito isso, tenho procurado estimular a autonomia…”/ 
“Sei. Fazer com que ela fale mais, dar oportunidade para que ela fale e não 
ficar falando por ela”/ “Dá uma dica, como é que eu devo agir, porque às 
vezes eu acho que eu estou fazendo tudo errado. Como é que eu faço?”/ “Eu 
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sei de tudo isso, mas eu preciso lembrar e reforçar, porque, às vezes, a gente 
acaba fazendo por ela…”/ “Não se deve fazer, não, mas é tão difícil...”. 

 
AIDS157 - Cap. 128, 5-12-2006. Os médicos Diogo e Rubinho falam para a Irmã Zenaide 

sobre do estado da contaminação da AIDS no mundo ao comentar o relatório anual da OMS: 

Irmã Zenaide – “Mas, por que isso?”/“Onde estão os governos nisso, e as 
campanhas contra a AIDS e os alertas à população?”/“E qual é a razão?”.  

 

Bulimia158 - Cap. 46, 31-8-2006. Conforme as perguntas dos pais de Giselle, o psiquiatra Bernardo 

explicita o que é bulimia, sua causas e o tratamento a seguir: 

Miroel/Anna – “Mas por que isso acontece? Não consigo entender, ela foi 
sempre tratada com tanto carinho”/ “O que é que a gente tem que fazer a 
partir de agora?”  

 

Alcoolismo – Cap. 108, 11-11-2006. A Dr. Juliana explica para Marina o que é o delirum 

tremens que seu pai acabara de sofrer e as fases do tratamento de reabilitação:  

Marina – “Nunca vi uma cena tão chocante na minha vida”/ “Ele começou a 
ver insetos e ratos na cama. Até que ponto meu pai chegou!?”/ “Eu não sabia 
que era tão sofrido. E depois dessa fase, acontece o quê?”/ “Será que a gente 
vai aguentar até lá, eu e meu pai?”. 

 

Adoção159 - Cap. 171, 24-1-2007. Conforme as perguntas de Léo, o advogado Saldanha 

explica o procedimento que implica uma primeira audiência de guarda judicial: 

Léo – “E agora, como é que funciona?”/ “Eles já sabem sobre a audiência?”/ 
“Mas eles não precisam de um advogado”.  

 

Nesses jogos de falas, percebe-se a relação assimétrica entre quem informa e instrui 

com conceitos ou conselhos práticos para serem aplicados ao cotidiano, e quem recebe essa 

informação e aceita aplicá-la. Essa demonstração empírica corrobora a apreciação de Barros 

de Andrade acerca do MS: 

 
As informações veiculadas por personagens relacionados à temática posta em discussão 
lembram, não raro, o discurso jornalístico pelo seu apelo a uma linguagem objetiva, clara 
e direta, típica da práxis incorporada pelos profissionais do campo. Envoltos por esse 
discurso, as personagens, quase sempre, são “suspensas” dos conflitos emocionais da 
narrativa para repassarem informações que os autores julguem pertinentes para esclarecer 
a questão posta em debate, chegando, em determinados momentos, a se criar um 
verdadeiro monólogo entre a personagem-pedagoga e o telespectador-aluno (BARROS 
DE ANDRADE, 2006:3).  

 

                                                
157 Vide Anexo: DVD com cenas de merchandising social em Páginas da Vida. Cena 4; minuto: 06:42.  
158 Vide Anexo: DVD com cenas de merchandising social em Páginas da Vida. Cena 5; minuto: 09:16.  
159 Vide Anexo: DVD com cenas de merchandising social em Páginas da Vida. Cena 6; minuto: 10:50.  
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Em segundo lugar, na forma Simétrica (17 inserções, 15%), a comunicação 

pedagógica é construída de forma diferente. Nesse tipo de inserções a relação de desigualdade 

no conhecimento persiste, porém, o telespectador é deslocado de lugar. Tipificamos como 

Simétrica a inserção em que os saberes dos especialistas em questão são integrados numa 

conversa comum, através do cruzamento de seus pontos de vista e/ou dos seus 

conhecimentos, próprios de cada uma das suas áreas específicas. Assim sendo, eles estão 

mesmo nível, como os personagens-educadores da ação, e o telespectador é objetivamente 

posicionado como educando. A imagem seria a do aluno-espectador diante de uma aula ou 

palestra. Como exemplo, podemos citar: 

AIDS - Cap.82, 12-10-2006. Nessa cena são integrados, de um lado, os 

conhecimentos do dermatologista (Rubinho) - que salienta a importância da dermatologia 

para a recuperação de tecidos com queimaduras como consequencia de acidentes e, 

principalmente, da relização do diagnóstico da AIDS -; de outro, os conhecimentos do 

infectologista (Diogo) que reforça a informação, junto aos dados estatísticos, acerca da 

doença.  

Síndrome de Down160 - Cap. 181, 5-2-2006. Diogo comenta com Helena acerca da 

ausência de registros de câncer em pessoas com Síndrome de Down e explica como e por que 

a Síndrome previne certas doenças. Helena afirma e aponta o Brasil como país líder na 

pesquisa sobre o assunto. Em uma cena do capítulo 56 de 12-9-2006, a diretora da escola 

regular, na qual Clarinha tinha sido discriminada, incentiva às professoras a pôr em prática a 

inclusão social. Conjuntamente, diferentes vozes de professoras enfatizam o direito que toda 

criança possui de estudar numa classe regular. Por fim, dentro da categoria Simétrica e nessa 

mesma temática em questão, consideramos um tipo de inserção bastante singular e de 

presença reiterada (9 inserções). Trata-se de uma camiseta usada por Lívia, empregada 

doméstica, cuja legenda era “Ser diferente é normal”. A camiseta foi explorada 

constantemente pela câmera em diversas situações corriqueiras da vida familiar da 

protagonista, cujo foco principal recaía nas atividades diárias da criança portadora da 

Síndrome, Clarinha. A deliberação do uso desse recurso preenchia a mesma função que uma 

epígrafe numa fotografia: o fechamento da polissemia da imagem, que leva a concluir uma 

lição: criança com Síndrome de down pode levar uma vida normal.    

Finalmente, uma outra forma em que pode manifestar-se o MS é o Depoimento, cuja 

presença ocorre em 12 oportunidades (10%). O valor pedagógico desse recurso foi abordado 

                                                
160 Vide Anexo: DVD com cenas de merchandising social em Páginas da Vida. Cena 7; minuto: 11:51  
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no ponto 4.5 deste trabalho, Afastamentos e aproximações do merchandising social ao 

modelo E-E, a partir da análise dos epílogos161 veiculados no final de cada capítulo de 

Páginas da Vida. Cabe agora aprofundar as variações que ele pode assumir e sua relação com 

a noção de leitura documentarizante (ODIN, 1984).  

Complementarmente à noção de naturalismo como equação discurso=verdade 

(XAVIER, 2005), a leitura documentarizante é um efeito de posicionamento do leitor e 

centra-se sobre a imagem que o leitor faz do enunciador: na leitura documentarizante o leitor 

constrói a imagem do enunciador, pressupondo a realidade desse enunciador, o leitor 

constrói um eu - origem real (ODIN, 1984). Assim sendo, essa leitura é capaz de tratar todo 

filme como documento, tanto o ficcional quanto o documentário propriamente dito. Uma das 

formas de ativar esse tipo de leitura é partir dos recursos estilísticos utilizados no texto 

audiovisual (modo de produção interno) tais como o funcionamento dos créditos, o foco 

embaçado, tremulação de imagem, som direto, olhar para câmera, entre outros. Odin (1984) 

aponta que um filme pertence ao conjunto de documentário quando ele integra explicitamente 

em sua estrutura a instrução de pôr em ação a leitura documentarizante, programando-a a 

partir das figuras estilísticas referidas. Em Páginas da Vida, a manifestação máxima da 

imbricação entre ficção e realidade pode ser identificada no MS da viagem do personagem 

Diogo – médico infectologista – à África, na missão do ACNUR-ONU162. A narrativa brinca 

como pêndulo entre a programação de uma leitura documentarizante que mostra a África de 

uma maneira direta e uma fictivisante (ODIN, 1984)163, que nos lembra que se trata de um 

personagem e obra de ficção. Dentro das instruções textuais que nos convidam a ler esse 

trecho de ficção como um documentário (das 12 inserções totais da viagem, 9 são 

depoimentos com esse registro), temos no nível da imagem vários indicadores. A diferença do 

restante da narrativa, o registro da viagem à África é dominantemente granulado, com forte 

presença de tremulação da imagem (a câmera vai acompanhando Diogo enquanto percorre, 

seja a pé ou de carro), de travellings aos solavancos, de longos planos sequenciais mostrando 

o panorama geral da pobreza do lugar e de uma iluminação deficiente. Esses recursos 

produzem o sentido de uma filmagem direta, crua, sem artifícios de edição, em outras 

                                                
161 Os depoimentos dos epílogos não foram tratados quantitativamente por estarem situados “fora” da narrativa 
ficcional e pelo grande número que representam, o que desvirtuaria a proporção em relação às outras formas 
encontradas dentro da novela.  
162 Vide Anexo: DVD com cenas de merchandising social em Páginas da Vida. Cena 8; minuto: 13:17.  
163 Por oposição à leitura documentarizante, na leitura fictivisante o leitor recusa a construção de um “eu-
origem” (ODIN, 1984). A instrução é indicada por recursos como: imagens enquadradas em planos 
padronizados, sem tremulações, cortes secos, poucos planos sequência, som limpo e sem interferências, e olhar 
nunca direcionado a câmera. 
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palavras, o efeito é que a realidade é captada sem mediações. A mesma função preenche o 

som direto que, por oposição ao som de estúdio, apresenta-se de maneira “suja”, registrando 

gritaria das crianças, barulhos e outras referências sonoras do lugar. Ao mesmo tempo, como 

explicitamos no capítulo anterior, a música afro enfatiza a dramaticidade da situação. É uma 

das poucas vezes em que a música preenche uma função melodramática canônica no MS. 

Cabe lembrar que as filmagens no Burundi foram realizadas sob consultoria do brasileiro Ivan 

Canabrava, que possui uma vasta experiência como documentarista das Nações Unidas em 

zonas de guerra, como Burundi, Ruanda e Angola, na África, e em Timor Leste e Camboja, 

na Ásia164.  

Pelo fato de nas cenas descritas não aparecer o olhar direcionado para a câmera 

(quebra da regra canônica da leitura fictivisante) como figura clássica do depoente ou 

testemunha, incluímos essa viagem na categoria Depoimento, pela utilização da voz em off ou 

over, isto é, a voz que se sobrepõe às imagens e cujo foco emissor é indeterminado ou se 

encontra em outro espaço frente ao observado pela câmera (XAVIER, 1997:128). No caso, é 

a voz do médico infectologista que fala acerca dos índices de AIDS na África, da 

precariedade do lugar e do desrespeito aos direitos humanos, enquanto as imagens 

corroboram o descrito. Essa articulação entre imagem e voz é um traço do documentário 

clássico; o narrador (personagem Diogo) é colocado como uma “master voice: uma 

autoridade que comenta, explica e dá as coordenadas do fato mostrado na tela” (XAVIER, 

1997:128). Assim sendo, o relato transforma-se num testemunho: “ele está ali, ele narra o que 

vê, o que ele vê é real”. Em termos de ação pedagógica, a autoridade (enunciador) dessa 

comunicação é o médico infectologista, legitimado em seu caráter de testemunha dessa 

realidade vivida; através de seu depoimento é que são transmitidas as mensagens educativas 

acerca da AIDS. Essa representação documentarizante, híbrida de ficção e realidade, é 

constantemente contrabalançada por uma pulsão fictivisante, uma vez que, em certas ocasiões, 

a voz em off do personagem cede lugar para falas referidas à trama sentimental da novela, 

como sua ligação amorosa com Helena no passado recente.  

 

 

 

 

                                                
164 DA FOLHA ON LINE. Brasileiro vai documentar situação dos refugiados no Líbano. Folha de São Paulo, 
26 de julho de 2006. 
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Imagem 2. Merchandising social e leitura documentarizante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muyinga é uma província do Burundi onde 
está localizado uns dois mais importantes 
campos de refugiados daqui. O número gira 
em torno de 3000 pessoas, e 7 de cada 10 
refugiados são mulheres e crianças. São 
pessoas que perderam tudo, seus parentes, 
sua casa. Mulheres e filhos que viram seus 
maridos e pais serem torturados e mortos 
por milícias que queimam casas e roubam o 
pouco que têm. Esses refugiados chegam ao 
acampamento apenas com a roupa do corpo 
buscando proteção, um pouco de água e 
comida. Todas as crianças são órfãs e a 
maioria delas está infectada com o vírus do 
HIV: a previsão é que apenas uma minoria 
esteja viva no final de esse ano de 2001. 
Vendo de perto tudo isso, eu já não sei 
quando eu volto no Brasil, tenho saudade de 
você, Helena, saudade de muitas coisas, mas 
eu tenho uma missão. Eu posso ajudar e vou 
ajudar essas pessoas. Hoje no horário do 
almoço eu senti vergonha do lanche que 
levei na mochila. Crianças famintas... 
Cozinhando larvas e cupins para comer, 
crianças, Helena, apenas crianças, 
indefesas. E eu fico me perguntando: onde 
está Deus enquanto tudo isso está 
acontecendo?!. Um beijo. Diogo.        
             
          
 
              (Páginas da Vida – 14/8/2006) 
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Por fim, outro tipo de representação dentro da forma Depoimento refere-se ao relato 

de pacientes/vítimas encarnados em personagens ficcionais (3 inserções). Tal é o caso de 

Bira, que relata sua experiência como dependente alcoólico para o grupo Alcoólicos 

Anônimos165, da jovem Giselle que expressa seu mundo interior como bulímica, e de uma mãe 

de uma criança portadora da Síndrome de Down que relata para Helena seu testemunho 

acerca das dificuldades e sucessos da educação da sua filha em uma escola regular e especial.  

Cabe salientar que o Depoimento como forma pedagógica é um recurso bastante 

frequente no MS. Em História de Amor (1995), Manoel Carlos tratou via MS, entre outros 

temas, a questão de pessoas com deficiência física. Na trama, o personagem Assunção (Nuno 

Leal Maia) que apresentava um programa de esportes na TV, conseguiu entrevistar o então 

Ministro Extraordinário dos Esportes, Edison Arantes do Nascimento (Pelé) que, no marco da 

preparação para a Paraolimpíada de Atlanta, discursou sobre os problemas dos deficientes e 

suas possíveis soluções, ressaltando a necessidade dos poderes constituídos adotarem medidas 

que propiciem às pessoas com deficiência o exercício pleno de seus direitos fundamentais. De 

outro lado, em Mulheres Apaixonadas (2003), quando a personagem Heloísa (Giulia Gam) 

passa a frequentar as reuniões do MADA, foram articulados depoimentos acerca de ciúme 

doentio baseados em testemunhos reais. Além disso, no tratamento da violência urbana via 

MS, 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 (Vera Holtz) na escola. Essa representação 

naturalista de trazer pessoas reais para depor, ativando também uma leitura 

documentarizante, é constantemente trabalhada por Glória Perez. Alguns exemplos são: os 

depoimentos das mães de crianças desaparecidas em Explode Coração (1995), os 

depoimentos de usuários de drogas em O Clone (2001), desde anônimos até pessoas famosas, 

como o ator Carlos Vereza e a cantora Nana Caymmi, e os depoimentos de deficientes visuais 

em América (2005) no contexto do tratamento das dificuldades de inclusão social dos 

mesmos. 

Em síntese, o Depoimento se apresenta como uma forma muito rica de veicular 

mensagens educativas e de aprimorar os mecanismos de verossimilhança. Quando os 

depoimentos provêm do mundo “real”, a diluição das fronteiras entre ficção e realidade são 

ainda mais evidentes e complexas.  

 

                                                
165 Vide Anexo: DVD com cenas de merchandising social em Páginas da Vida. Cena 9; minuto: 15:21.  
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6.3 Os personagens ou autoridades pedagógicas do merchandising social 

 

Ao trabalhar o MS como ação pedagógica, debruçamo-nos agora sobre os 

personagens que veiculam as mensagens educativas. Em outras palavras, analisamos quem 

são e como são construídos, a partir do discurso, os emissores legítimos do MS, isto é, as suas 

autoridades pedagógicas (BOURDIEU, 1975).  

 

Gráfico 18. Personagens no merchandising social 

 

     

 

 

          

       

 

 

 

 

           

                                                                    Total de inserções: 117 

 

De acordo com o total de cenas analisadas (117), percebeu-se que o MS é articulado 

a partir de dois tipos diferentes de personagens que podem ser categorizados em dois grandes 

grupos: os Personagens Secundários, com presença em 65 inserções (56%) e os 

Protagonistas, em segundo lugar, em 52 inserções (44%).  

O grupo que tem mais inserções, Personagens Secundários (65 inserções, 56%), é 

formado por personagens que não estão engajados a uma trama com desenvolvimento 

próprio; eles apenas participam da trama na qual eles se inserem para veicular o MS. De fato, 

o único papel que eles desenvolvem na telenovela é o de se corresponder com uma 

especialização profissional determinada. Eles estão sempre presentes no mesmo espaço de 

trabalho que os profissionias, vinculando-se frequentemente aos mesmos personagens que, 

aliás, são os protagonistas cujas histórias motorizam a narrativa. O grupo é formado por 15 

personagens. Eles são: Dr. Ferreira, advogado; Raúl, pediatra; Bernardo, psiquiatra; Laura, 

Norma, Clarice e Paula, educadoras; Tatiana/Manuela, fonoaudiólogas; Juliana, médica 
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clínica; Mãe de Vitória, criança com Síndrome de Down; Lídia, empregada doméstica; 

Saldanha, advogado; o personagem laboratorista; Marília, psiquiatra; o personagem no papel 

de juiz. Percebe-se que, do total dos personagens secundários, apenas Tatiana (Julia Carrera) é 

anunciada nos créditos na vinheta de abertura, e Marília (Daniela Galli) e Saldanha (Bruno 

Padinha) aparecem identificados na relação de personagens no site oficial de Páginas da 

Vida166. Para Odin (1984), a ausência de nomes dos atores nos créditos é outro recurso interno 

ao texto audiovisual que ativa a leitura documentarizante. A falta de identificação dos atores 

nos convida a considerar como enunciadores reais não os atores de fato, mas os responsáveis 

pelo discurso, aqueles que garantem a autenticidade dos eventos relatados e das palavras 

pronunciadas (ODIN, 1984). No mesmo sentido, essa representação naturalista nos coloca 

diante da impressão de estar frente a falas de “verdadeiros profissionais”, e não de atores, 

apagando, assim, a linha que divide a ficção da realidade. Já o segundo grupo, Protagonistas 

(52 inserções, 44%), é formado pelos personagens que deflagram ação, que agem e 

dinamizam o conjunto dos acontecimentos (PALLOTTINI, 1998:155). Eles estão engajados 

na narrativa a partir de suas próprias histórias, tanto sentimentais quanto sociais, e são 

encarnados por atores profissionais e conhecidos no meio artístico. Nesse grupo, o MS 

provém das vozes de 9 personagens claramente identificáveis tanto nos créditos da vinheta de 

abertura quanto no site oficial da telenovela. Eles são: Helena (Regina Duarte), médica 

obstetra/mãe; Diogo (Marcos Paulo), médico infectologista; Bira (Eduardo Lago), paciente 

alcoólatra, Giselle (Pérola Faria), paciente bulímica; Rubinho (Fernando Eiras), médico 

dermatologista; Miroel (Ângelo Antônio) e Anna (Deborah Evelyn), familiares; Selma (Elisa 

Lusinda), médica obstetra; Lucas (Paulo César Grande), médico clínico/pai, Tereza (Renata 

Sorrah), advogada; Ivan (Buza Ferraz), advogado. Assim como o filme tem, com efeito, o 

poder de interditar certos níveis; é assim que a exibição, nos créditos, da participação dos 

atores bloqueia a possibilidade de se construir personagens como enunciadores reais (ODIN, 

1984). Assim, o MS tem como se apropriar de outras estratégias discursivas para que o 

telespectador reconheça os enunciadores pressupostamente reais. Outro traço a analisar é, 

portanto, a função social desses personagens, emissores do MS. 

 

 

 

 

                                                
166 Site oficial de Páginas da Vida: http://paginasdavida.globo.com. Último acesso em: 14 de dezembro de 2008.  
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   Gráfico 19. Função social dos personagens no merchandising social 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

                                                     Total: 117 inserções 

 

 O Gráfico 19 mostra com maior clareza a função social desempenhada pelos 

personagens emissores do MS, sejam eles protagonistas ou personagens secundários. Em 

primeiro lugar, o MS como comunicação pedagógica tem nos médicos a principal autoridade, 

com 73 inserções, o que representa 62% do total. Essa autoridade está presente em todos os 

MS, exceto no da Adoção, e abraça as mais diversas especializações conforme a necessidade 

do caso. Por exemplo, médico dermatologista e infectologista para a veiculação de mensagens 

acerca da AIDS; médico psiquiatra para as mensagens acerca do tratamento psicológico na 

recuperação de alcoolismo e bulimia etc.  

Os restantes (38%), distribuem-se entre: 11 (9%), 3 (2,5%) e 3 (2,5%) inserções para 

as autoridades de advogado, juiz e laboratorista, respectivamente, que atendem mensagens 

relacionadas aos procedimentos legais e técnicos de adoção; 9 (8%) e 7 (6%) respondem às 

autoridades de empregada doméstica e educadores como emissores legítimos na defesa da 

inclusão social das crianças portadoras de Síndrome de Down; 2 (2%) inserções que se 

referem aos depoimentos das vítimas das doenças (alcoolismo e bulimia) e por fim, as 

autoridades familiares com 9 inserções (8%). Esse último caso corresponde às funções sociais 

de mãe e pai, que basicamente repassam para seus filhos ou comentam com parentes os 

ensinamentos apreendidos das autoridades oficiais (médicos, psiquiatras etc.). Nesses casos, 

observa-se que os personagens educados transferem o habitus apreendido para o seio familiar, 

isto é, prolongam a ação pedagógica recebida por meio do exercício de um trabalho 
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pedagógico primário, sempre citando a autoridade que ofereceu tal conhecimento. Para 

ilustrar, eis um exemplo:  

“Lídia, não... Lembra do que a fonoaudióloga disse, temos que estimular 
mais ela, nada de ficar adivinhando o que ela quer, dar comida na boca, 
amarrar os tênis. Amarrar tênis por exemplo, ela pode perfeitamente fazer 
sozinha, enfim... “  

 
Diz Helena para Lídia, sua empregada doméstica e babá de Clarinha (Cap.78, 

7/10/2006).  

 

 

6.4 Lugar e ambiente do merchandising social 

 

Ao nos depararmos com o espaço de encenação do MS, as categorias mais amplas de 

análise referem-se ao lugar e ao ambiente em que a ação pedagógica acontece.  

 

Gráfico 20. Lugar e ambiente do merchandising social 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 Total de inserções: 117 

O Gráfico 20 mostra que o MS concentra-se em dois lugares e ambientes. O maior 

índice é representado pelo Rio de Janeiro – ambiente urbano, com 106 inserções (91%). 

Especificamente, trata-se do bairro do Leblon, no sul da cidade; bairro que é o cenário 

corrente e principal nas tramas de Manoel Carlos. Leblon é para o autor, o que New York é 

para Woody Allen: faz do lugar um microuniverso onde personagens convivem com os 

moradores e estabelecimentos do lugar. Essa sutil mistura entre realidade e ficção no espaço 
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cotidiano pode ser considerada mais uma pedra de toque no encantamento do autor pelo 

naturalismo. Sobre esse assunto, o autor declara:  

Sempre ambientei no Leblon (há quase 20 anos faço isso) porque sempre morei aqui. 
Gosto de fazer meus personagens viverem onde eu vivo, transitarem pelas ruas que eu 
transito, frequentarem os lugares que eu frequento. Gosto que eles se incorporem à 
vida do bairro. É muito provável que a Regina Duarte, aqui no Leblon, seja chamada 
de Helena (…) O melhor do Leblon é o seu aspecto de vila, onde todos se conhecem e 
onde ninguém vai passear. Todos que transitam pelo Leblon moram aqui. Não é como 
Copacabana e Ipanema, onde o público flutuante é maior do que o número de 
moradores. Nesses lugares parece que todos estão de passagem. No Leblon não. Por 
isso os rostos são tão familiares a quem mora aqui. A gente se cumprimenta na rua, 
mesmo sem se conhecer, porque no fundo todos se conhecem (MANOEL CARLOS, 
2006)167.  

 
O segundo lugar e ambiente de locação é conformado pela África – ambiente rural, 

com presença em 11 inserções (9%). Como abordamos anteriormente, trata-se do pequeno 

país de Burundi, na África, o terceiro país mais pobre do mundo. Para gravar as cenas na 

África, o diretor Jayme Monjardim e o ator Marcos Paulo embarcaram para o continente 

acompanhados por voluntários da ONU e registraram imagens em campos de refugiados de 

Burundi, Congo, Ruanda e Quênia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
167 LESSA, Rafael. O porquê do Leblon na nova novela da Globo. Revista Viagem e Turismo. Edição 129, 
07/2006.  
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6.5 Cenário social do merchandising social 

Gráfico 21. Cenário social do merchandising social 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                   Total de inserções: 117 

Da análise das 117 inserções, observa-se, conforme o Gráfico 21, que o lugar 

dominante de encenação do MS é o âmbito médico, presente em 69 inserções (59%). Esse 

grupo é formado, em primeiro lugar, pelo “Hospital Casa de Saúde Santa Clara de Assis” (26 

inserções). Por esta instituição perpassarão muitas das subtramas que motorizam a narrativa 

pelo fato de ser o local de trabalho dos personagens principais da telenovela. Ao hospital, 

segue-se a clínica de reabilitação de alcoólatras “MAGNA” (16 inserções), os consultórios 

(14 inserções) de fonoaudiologia e terapia, as ONGs (9 inserções), conformadas pelo campo 

de refugiados da ANCUR (8 inserções) e pelo Alcoólicos Anônimos (1 inserção), e, por fim, o 

laboratório para teste de DNA (4 inserções). Em segundo lugar, o cenário familiar abraça 27 

inserções (7%) corespondentes aos apartamentos residenciais dos personagens; em terceira 

posição, encontra-se o cenário educativo, que corresponde a 8 inserções (7%) de MS 

encenado nas escolas especial e regular, como a “Saber Viver”. A quarta posição é ocupada 

pelo cenário de lazer que compreende 7 inserções (6%) distribuídas entre cenas “externas” em 

bares e padarias, e a casa de cultura “Amália Martins de Andrade - AMA”. Esse espaço é um 

destaque da produção cenográfica, baseado em um edifício real do Leblon, localizado na Rua 

General San Martin. Por fim, ocupando o quinto lugar, o cenário judicial aparece em 6 

inserções (5%), representado pelo “Fórum de Justiça”.  
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Em decorrência da busca de aproximação entre ficção e realidade, a filmagem de 

cenas externas, no próprio bairro de Leblon, foi um traço presente na produção geral de 

Páginas da Vida, assim como em outras obras de Manoel Carlos, constituindo-se uma de suas 

marcas autorais. Porém, no MS a imbricação entre ficção e realidade se efetua, ao contrário, 

pela sua enunciação em ambientes internos. De fato, a ação pedagógica acontece 

predominantemente nos ambientes de trabalho dos profissionais das diversas áreas (médica, 

educativa, judicial), contextualizando, assim, a informação dentro de um âmbito institucional. 

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

(1975), em plena prática ou habitus profissional. O reconhecimento dessa institucionalização 

é frequentemente assinalada através de marcas textuais, como placas ou cartazes com os 

nomes dos cenários. Elas aparecem no início da cena de MS, como placas identificativas na 

porta de ingresso principal do hospital, da clínica de reabilitação, do Fórum de Justiça, das 

escolas ou no campo de refugiados. Além disso, podem apresentar-se nos corredores dos 

lugares, inclusive, nas telas dos computadores que se encontram em tais lugares. Cabe 

salientar que, quando essas marcas correspondem a cenários da vida real, como o caso do 

ACNUR ou dos Alcoólicos Anônimos, a legitimidade é ainda mais potencializada. O mesmo 

ocorre quando as marcas de institucionalização são verbais e provêm também do campo do 

real. Já trabalhamos esse aspecto em relação à presença das ONGs no discurso de MS 

(capítulo IV, tópico 4.5). Vale lembrar como o naturalismo se constitui uma estratégia de 

representação do MS, que trabalha no apagamento das fronteiras da ficção e da realidade para 

criar um discurso “verdadeiro”, “real”. Esse enquadramento institucional (verbal e visual), 

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

discurso é legitimado ou respaldado pelas instituições a que pertencem. 

Essa apreciação é também válida para o cenário familiar, sendo os pais e a família a 

instituição primária da sociedade. Já no caso do cenário lazer, a locação da padaria faz papel 

de cenário educativo em que a fonoaudióloga (Tatiana) mostra como pôr em prática a 

estimulação da fala de uma criança com Síndrome de Down (no caso, Clarinha). De sua parte, 

a locação do bar encena, ao mesmo tempo em que ilustra, a última advertência em torno do 

alcoolismo: lembrando da campanha “Pratique Saúde Festas”, os personagens comemoram 

seu recente namoro bebendo refrigerante. Não obstante, é no espaço da AMA que a relação 

discurso-autoridade-instituição não é tão diretamente expressada, pois o MS veiculado 

relaciona-se a explicações judiciais. A justificativa provém da verossimilhança da própria 

trama, pois a AMA é o lugar de trabalho de Alex que não tem condições de arcar com um 
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advogado para lutar pela guarda de seu neto. Em decorrência, é seu cunhado Ivan, advogado, 

quem desempenhará essa função.  

Destas observações, decorre a conclusão de que o MS é institucionalmente encenado, 

contribuindo para a legitimidade do conteúdo veiculado. O diálogo entre ficção e realidade é 

posto a serviço de uma representação naturalista que integra conteúdo-voz autorizada e 

âmbito institucional, sendo o efeito de sentido a construção de um discurso portador de valor 

de verdade.  

 

 

6.6 Linguagem de planos no merchandising social  

O olhar da câmera e o uso dos planos (quanto às unidades mínimas de significação 

da linguagem audiovisual) são outros elementos fundamentais que, integrados aos demais 

códigos (som, falas, personagens, cenários etc.), fazem emergir o sentido do discurso. Da 

análise das inserções de MS, obtivemos o Gráfico a seguir: 

Gráfico 22. Linguagem de planos no merchandising social 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                         Total de inserções: 117 
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Do Gráfico 22, deduz-se a presença de 4 tipos de planos168 no funcionamento da 

linguagem de câmeras no MS. Observa-se que o plano que lidera a linguagem de câmera do 

MS é o primeiro, que se apresenta em duas variações. Como recurso dominante, temos o uso 

do primeiro plano “puro” (78 inserções, 67%) e a dinâmica de montagem de campo e 

contracampo para construir o diálogo entre o profissional-educador e quem recebe a 

informação, o educando. Esse uso é característico da forma de enunciação de MS que 

chamamos de “Assimétrica”. Observou-se que o momento de encenação do MS é uma 

instância dominada pela oralidade e que é construída a partir de um jogo esquemático de 

pontos de vista: a personagem que fala é mostrada quase sempre do ponto de vista de quem 

escuta. Esse mecanismo é próprio da linguagem do cinema clássico em que, ao não existir 

disjunção nenhuma entre o som (a fala) e a imagem, cria-se a impressão de realidade, de 

apagamento da mediação da câmera, como instância sempre presente que organiza o texto 

audiovisual,  

no cinema corrente e em certa literatura naturalista, a figura do narrador se esconde por 
trás do seu próprio ato, o qual ele executa com certo cuidado. Não é palpável, não tem 
rosto, nem nos deixa qualquer traço que não seja o ato mesmo de narrar. Pelos cuidados 
que toma, acaba por provocar em nós uma relação muito particular com a ficção, tal 
como se esta se desenvolvesse por si mesma e a mediação não existisse, tal como se 
estivéssemos diante de algo tão autônomo quanto certos acontecimentos de nosso 
cotidiano (XAVIER, 1983:13).  

  
Essa estratégia, baseada no princípio de continuidade, contribui para a representação 

de uma narração fluente, verossímil e clara, que produz um efeito global de “perfeição” 

(encaixe preciso das partes, ausência de lacuna ou incoerências), num espetáculo “forte e 

realista” (XAVIER, 1983:45). Dessa maneira, a apropriação dessa estratégia discursiva 

corresponde a uma comunicação pedagógica naturalizada de fácil apreensão. No mesmo 

sentido, o primeiro plano se faz presente nos depoimentos/epílogos finais de cada capítulo. 

Nesse caso, o olhar para câmera quebra o pacto ficcional, sendo o telespectador interpelado 

diretamente por meio da “voz da experiência” e do “olho no olho”.  

 Em segundo lugar, e em menor medida, o primeiro plano aparece combinado com o 

plano médio ou geral (16 inserções, 14%). Ele se faz presente na forma Depoimento, em que 

o paciente é destacado, mas em um contexto maior do que aquele a que ele se dirige, seja um 

auditório ou o médico especialista. De igual forma, aparece na categoria Assimétrica, sempre 

que a autoridade principal se dirija para mais de um destinatário.  

                                                
168 Por convenção, o plano geral corresponde à tomada de corpo inteiro, paisagem ou objeto por inteiro; o plano 
médio, à  tomada da cintura até o topo da cabeça, e o primeiro plano do ombro ou pescoço até o topo da cabeça.  
 



 203203

Em terceiro lugar, o plano médio combinado, presente em 12 inserções (10%), 

envolve cenas que contêm mais de dois personagens, o que permite a presença de mais de um 

em cada plano, numa dinâmica em que o espectador fica posicionado como ouvinte presente 

frente a esse núcleo de pessoas. Ao ser combinado com o plano geral, os personagens são 

colocados em contexto. O jogo de câmera é característico da forma de enunciação Simétrica, 

que cria a imagem de uma palestra de especialistas. 

Por fim, o registro documentário presente em 11 inserções (9%) corresponde a um 

uso particular dos planos, que identificamos como instrução documentarizante (ver tópico 

6.2). 

Concluímos que, a partir do próprio MS, enquanto discurso pedagógico, são 

construídas as estratégias de legitimidade e verossimilhança necessárias para apreensão e 

aceitação deste pelo público. Assim sendo, por médio da seleção/combinação dos códigos 

audiovisuais (planos, música, personagens, falas, cenários etc), comprovamos a hipótese do 

caráter naturalista da representação. O jogo da mediação da técnica é, paradoxalmente, 

apagar as marcas do trabalho de narração de forma tal que o efeito de sentido resulte na 

equação: discurso=verdade (XAVIER, 2005). O MS é, portanto, uma ação pedagógica, de 

conteúdo legítimo e autorizado. 

 


