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RESUMO 
 

ALI, N. S. A. Análise do Discurso Ideológico do Merchandising Social. 2008. XXXf. 
Dissertação (Mestrado) – Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo, São 
Paulo, 2008. 
 
O presente trabalho analisou o discurso ideológico do merchandising social, fenômeno 
presente atualmente em todas as telenovelas da Rede Globo de Televisão, a partir da 
visão do seu maior ideólogo e representante das idéias da emissora, Márcio Ruiz 
Schiavo. As idéias desse autor foram analisadas sob a perspectiva teórica da Teoria 
Crítica, sobretudo a partir dos conceitos elaborados por Theodor Adorno e Max 
Horkheimer a respeito da formação, experiência formativa, educação, indústria cultural, 
ideologia, comunicação, informação, semiformação, sociedade administrada, televisão e 
cultura de massas. Apresentou-se a definição do merchandising social como um 
instrumento de educação voltado para as massas, cuja origem remete às técnicas de 
marketing comercial, marketing social e merchandising comercial, bem como à 
chamada entertainment education, estratégia implementada nas telenovelas da rede de 
televisão mexicana Televisa. A análise procurou identificar as lacunas ideológicas na 
gênese e na práxis desse pretenso instrumento educativo. Assim, concluiu-se que, ainda 
que se obtenham resultados socialmente desejáveis com tal instrumento 
ideologicamente “vendido” como educativo, o que se tem por “educação” na visão de 
quem o defende como eficiente agente social do ensino informal é, na verdade, 
adaptação, reprodução do saber e heteronomia. Além de constituir um eficiente agente 
de auto-promoção da emissora, o merchandising social contribui para a manutenção da 
sua hegemonia e do status quo vigente. 
Palavras-chave: Indústria Cultural, marketing, televisão, educação, entretenimento, 
comunicação. 
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ABSTRACT 
 
ALI, N. S. A. Analysis of the ideological discourse behind social merchandising. 2008. 
119f. Dissertação (Master Degree) – Instituto de Psicologia da Universidade de São 
Paulo, São Paulo, 2008. 
 
This research analyzed the ideological discourse behind a phenomena which is 
nowadays present in all soapoperas in Rede Globo de Televisão: the social 

merchandising. It is analyzed through the ideas of its greatest ideologist and representer 
of the organization’s ideas, Márcio Ruiz Schiavo. The author’s ideas are analyzed from 
the perspective of Critical Theory, specially the Theodor Adorno and Max 
Horkheimer’s concepts of formation, formative experience, education, cultural industry, 
ideology, communication, information, semi-formation, administered society, television 
and mass culture. It is presented the definition of social merchandising as an 
educational device directed to the mass, whose origin lies in the concepts of commercial 
marketing, social marketing and commercial merchandising, as well as in the 
entertainment education strategy implemented in soapoperas of the mexican television 
Televisa. The analyzes intended to identify the ideological gaps in the social 
merchandising genesis and praxis. We concluded that, even considering that this 
deviced ideologically presented as educational can produce social desirable results, the 
conception of education in which it is based actually means adaptation, knowledge 
reproduction and heteronomy. Besides acting as an efficient self-promotion agent for 
the organization, the social merchandising contributes to the maintaining of its 
hegemony and of the status quo. 
Keywords: Cultural industry, marketing,  television, education, entertainment, 
communication. 
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INTRODUÇÃO 

 

Ao longo da graduação no curso de Psicologia, foi se delineando nosso 

interesse pelas interfaces entre a Comunicação Social e a Psicologia Escolar e a Educação.  

Desde então, o interesse pelas influências da comunicação de massa na educação, 

concomitante à descoberta das idéias da Teoria Crítica a respeito do assunto, nos instigaram 

ao aprofundamento dos temas envolvendo educação e comunicação voltada às massas, 

especialmente, a televisão. A inserção em grupos de estudo e, sobretudo, um trabalho de 

iniciação científica, permitiram-nos aprofundar os conhecimentos teórico-filosóficos 

elaborados pela Teoria Crítica, principalmente no que se refere à produção de Adorno & 

Horkheimer acerca da indústria cultural e da televisão. 

O trabalho de iniciação científica intitulado “Análise ideológica do 

Merchandising Social em um programa de televisão” procurou examinar os conteúdos 

ideológicos presentes na telenovela da Rede Globo de televisão “Malhação”, tendo como 

referencial crítico para as análises os autores supracitados, em especial Adorno.  

Foi feito um trabalho de transcrição integral de alguns episódios desta 

telenovela e, a partir da identificação dos temas de merchandising social exibidos na época 

por esta telenovela. Percebemos que em alguns episódios mais de cinqüenta por cento do 

tempo eram compostos por cenas com merchandising social. Foi quando concluímos que o 

merchandising social é a própria telenovela em alguns momentos e identificamos os métodos 

de pausteurização das emoções e da subjetividade nas cenas que usavam uma infinidade de 

truques para sensibilizar o telespectador, tais como músicas, efeitos sonoros e efeitos visuais. 

Notamos, ainda, que eram interesses da emissora, implícitos em tal instrumento, o aumento da 

audiência, a manutenção do vício televisivo e a auto-promoção da emissora. Essas 

constatações foram decisivas para o desejo de pesquisar mais aprofundadamente esse 
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instrumento desde a sua origem e o discurso de quem o defende como um eficiente método 

educativo voltado às massas. 

O objetivo desse trabalho é, pois, a análise ideológica do pensamento de 

quem está nos bastidores do merchandising social. A relevância deste estudo, acreditamos, 

está associada à percepção da crescente difusão do merchandising social nas telenovelas, na 

sua apresentação como um substituto da educação informal e na sua iminente transposição 

para outras programações da Rede Globo de Televisão, o que mostra que suas intenções 

veladas estão bem além do “lucro social” que ela procura “colar” a este instrumento. 

O chamado merchandising social está presente na televisão brasileira, 

sobretudo nas telenovelas da Rede Globo de Televisão e é divulgado pela própria emissora 

como um mecanismo de educação e conscientização da população além de ser considerado 

como um serviço prestado à sociedade, como o Canal Futura e os telecursos.  

Entendido como entertainment education ou edutainment (híbridos de 

entretenimento e educação), a partir da década de 80, graças ao enorme impacto na audiência 

em toda a América Latina das telenovelas educativas elaboradas por Miguel Sabido, da 

emissora mexicana Televisa, pôde-se elaborar uma metodologia e sistematização de 

mensagens “socialmente desejáveis” nas telenovelas da Rede Globo de televisão. Ao se lançar 

mão da junção de técnicas de marketing comercial, social e do próprio merchandising 

comercial (que já era um sucesso comercial para a emissora), o merchandising social – uma 

metodologia das telenovelas brasileiras abrangendo as fases de pré-produção à da exibição - 

difere basicamente do “entertainment education” das telenovelas educativas de Sabido pelo 

fato de que no caso mexicano há participação direta do governo  tanto na elaboração dos 

temas, quanto no oferecimento de infra-estrutura para as demandas surgidas com as 

mensagens. Fora isso, segundo Schiavo (1995), houve a preocupação em não se comprometer 

o dito “padrão globo de qualidade” para o qual as telenovelas são o maior referencial.  
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Entre 1990 e 1995, foram computadas uma média de 127 ações de 

merchandising social ao ano nas telenovelas da emissora. Entre 1996 e 2005, a média saltou 

para mais de mil inserções ao ano. Diante do alcance desse mecanismo na sociedade 

brasileira, parece relevante compreender a lógica que rege sua origem e execução para, 

posteriormente, se pensar nos efeitos desse fenômeno sobre a subjetividade do telespectador. 

Como os seus defensores concebem as mensagens de merchandising social? Qual a ideologia 

de seu discurso? É possível salvaguardá-lo de críticas no que se refere à educação informal? 

Ele pode ser considerado um mecanismo educativo capaz de estimular experiências 

formativas do processo de individuação? Essas são as questões que orientam a proposição 

dessa pesquisa. 

Tal estudo implica na determinação de características fundamentais do 

mecanismo em questão, almejando identificar seus critérios de exibição, seu ideário de 

educação, comunicação e entretenimento e as características do merchandising social que são 

creditadas pela emissora como elementos formadores de opinião.  Acreditamos que tal 

investigação pode subsidiar futuros estudos que busquem elencar estratégias educativas que 

permitam aos espectadores o desenvolvimento de uma visão critica da programação 

televisiva. 

Três momentos marcam o presente trabalho. No primeiro momento 

abordaremos a definição de indústria cultural, elaborada por Adorno & Horkheimer (1985), já 

que o termo “cultura de massas” pode remeter a uma espécie de cultura que surgisse 

espontaneamente “das massas” como sujeito. Adorno & Horkheimer (2000) reiteram a 

aproximação da cultura ao mercado, como mera reprodutora de estigmas da falsa 

emancipação das pessoas e que muitas vezes fica restrita à condição que lhe deu origem, a de 

mera comunicação. 
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Em "A Personalidade Autoritária", Adorno (1965) aponta os determinantes 

da ideologia na constituição da personalidade à medida em que cada vez mais o nosso 

ambiente cultural vem sofrendo um processo de uniformização decorrente  do impacto do 

controle social e da concentração tecnológica.  Nesse contexto de desconhecimento das 

complexidades da sociedade contemporânea pela maioria das pessoas, há pouco incentivo ao 

aprofundamento intelectual e à distinção entre "essência" e "aparência" das coisas, o que 

desestimula ainda mais as pessoas a praticarem a política. É difícil distinguir entre a 

ignorância e a confusão, isto é, entre o estado resultante do desconhecimento dos fatos e 

aquele no qual se encontram pessoas carentes de suficiente preparação intelectual e que, por 

tal motivo, vivem desnorteadas ante ao incessante ataque de toda sorte de propaganda e 

comunicação de massa. 

Ainda no primeiro momento deste trabalho, verificaremos como o 

capitalismo, em lugar de propiciar a expansão da qualidade de vida e oportunidades ao povo, 

contribui para que os fatos sejam apresentados de modo parcial, a informação seja uma função 

direcionada e se exaltem certos valores com o fim de deter o esclarecimento universal. As 

pessoas, muitas vezes, resistem inconscientemente a se aprofundar em sua própria 

identificação com o mundo; assim, tornam-se aptas a aceitarem toda sorte de informação 

superficial ou falsificada que acaba por fomentar a atitude autoritária de grandes setores da 

população que passam a enxergar o conhecimento intelectual como um elemento subversivo. 

Geralmente, as notícias e os comentários políticos, igualmente a todas as informações que 

provenham do rádio, da imprensa e dos noticiários, são absorvidos durante os momentos de 

ócio e correspondem, de certa forma, à categoria de "entretenimento". Na prática, coloca-se a 

política no mesmo plano dos divertimentos cinematográficos, sem se pensar a sua relação 

direta com o processo de produção. É natural que, dessa forma, a política seja "uma 
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desilusão" e aquilo que se supõe servir como passatempo resulte em mal-estar, na maioria das 

vezes. 

Para fazer frente a problemas que não compreende de maneira aprofundada, 

o indivíduo se vê obrigado a lançar mão de clichês, personalizações e estereótipos - técnicas 

que o orientam em meio à obscuridade de seu próprio mundo. A dupla função desses recursos 

é, por um lado, proporcionar ao indivíduo uma espécie de conhecimento, ou substituto deste. 

Por outro lado, são um meio útil para proporcionar um alívio psicológico da sensação de 

ansiedade e incerteza. 

Neste sentido, faz-se necessário elaborar alguns conceitos críticos acerca da 

experiência formativa, da formação e da semiformação, do processo de individuação, do que 

se estabelece por uma comunicação capaz de estimular o intercâmbio de experiências. 

Importante também estabelecermos alguns parâmetros críticos para o que vem a ser uma 

educação capaz de promover a emancipação e o sentido de liberdade que só se pode conseguir 

quando se está liberto das amarras ideológicas da pressão social que tende a harmonizar e 

homogeneizar tudo. Finalizaremos o primeiro capítulo com considerações acerca da televisão, 

em especial sobre o histórico da Rede Globo de Televisão e sua vinculação com o tema 

“educação”. 

No segundo momento deste trabalho, procuraremos desvelar o 

merchandising social, a partir da ótica de quem está na sua concepção e na sua defesa. Faz-se 

necessário que entendamos algumas expressões mercadológicas e seu impacto no mercado, tal 

qual o marketing comercial, o marketing social e o merchandising comercial. Procuraremos 

entender de que maneira as fusões desses conceitos estabeleceram as bases do merchandising 

social juntamente com o detalhamento do entertainment education de Miguel Sabido no 

México; as bases teóricas, as concepções de educação, comunicação e entretenimento que 

estão na concepção desses híbridos. Temos de ressaltar que Schiavo (1995) aponta para a 
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presença de elementos standardizantes nos híbridos e nas telenovelas.  Sem dúvida a crítica à 

indústria cultural não pode se restringir aos elementos teóricos e filosóficos desenvolvidos 

pelos autores Adorno e Horkheimer (1985) nos EUA na década de 40. Uma análise empírica 

de dados ideológicos é essencial para uma avaliação crítica da teoria e da própria sociedade. 

No entanto, tal análise não pode abrir mão dos pressupostos críticos característicos da análise 

da indústria cultural feita pelos autores do conceito, que desde o início não prescindiu de 

vários estudos empíricos feitos por Adorno nos EUA. 

Isso explica o terceiro e último momento do nosso trabalho, quando 

procuraremos analisar a ideologia segregada e não declarada da emissora na “venda” do seu 

pretenso instrumento educativo. Recorreremos a algumas contribuições de Chauí (1981) para 

identificarmos o “discurso competente” na lógica da Organização (Globo) e como o seu 

discurso é construído de maneira a trazer para si a autoridade técnica de quem busca “o lucro 

social”, quando na realidade, a partir do que veremos a seguir, esse lucro é muito mais 

econômico do que se possa declarar. 
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CONSIDERAÇÕES SOBRE INDÚSTRIA CULTURAL, 

TELEVISÃO E EDUCAÇÃO 
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CAPÍTULO 1: CONSIDERAÇÕES SOBRE INDÚSTRIA CULTURAL, TELEVISÃO 

E EDUCAÇÃO 

 

A presente pesquisa tem por objetivo analisar o fenômeno do merchandising 

social à luz da Teoria Crítica da Escola de Frankfurt. Assim, apresentaremos nesse capítulo o 

conceito de indústria cultural na perspectiva de Adorno e Horkheimer e algumas das análises 

dos autores sobre a televisão, tendo em vista que nosso objeto de análise – o merchandising 

social – constitui um dispositivo dessa indústria. Versaremos, ainda, sobre a concepção de 

educação nessa perspectiva teórica e a relação entre educação e entretenimento, 

contextualizando o surgimento e desenvolvimento histórico deste pretenso instrumento 

educativo. 

 

 

1.1 INDÚSTRIA CULTURAL E IDEOLOGIA 

O termo indústria cultural foi empregado pela primeira vez no livro 

"Dialética do Esclarecimento", publicado pelos filósofos Theodor Wiesengrund Adorno 

(1903-1969) e Max Horkheimer (1895-1973) em 1947. A expressão foi introduzida em 

substituição ao termo cultura de massa, que aparecia nos esboços iniciais da obra. Segundo 

Adorno (1977), a opção pela supressão do termo cultura de massa se deve à sua conotação 

ideológica, por sugerir implicitamente que estaríamos falando de algo que surge 

espontaneamente das massas ou de alguma forma contemporânea de arte popular. 

Assim, o termo indústria cultural busca desvelar as determinações 

estruturais, econômicas e mercadológicas do fenômeno da “cultura de massas”, conforme 

Maar (2003): 

Cultura de "massas" parece indicar uma cultura solicitada pelas "massas", 
como se fossem "sujeito" pressuposto acriticamente, fora do alcance da 
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totalização. Já o termo indústria cultural ressalta o "mecanismo" pelo qual a 
sociedade como um todo seria "construída" sob a égide do capital, 
reforçando o vigente (p.460). 
 

Ao se falar em cultura de massas, portanto, pode ocorrer a alusão ideológica 

na intenção pretendida de situar “massas” como um sujeito, ocultando o processo de 

totalização imanente à sua condição social dominada. Outra justificativa apresentada por 

Adorno & Horkheimer (1985) para o termo indústria cultural é a sua maior proximidade com 

a realidade dominada pela força do capital. 

Nesse primeiro momento, falaremos em ideologia como “a tentativa de se 

justificar qualquer forma de dominação” (CROCHÍK, 2006, p.39). Originária da cultura, a 

ideologia procura justificar o status quo, encobrindo ou manipulando a impotência deste em 

propiciar bem-estar e desenvolvimento humano a todos, a despeito do avançado grau de 

progresso e conhecimento atingido pela sociedade em sua atual fase capitalista. 

A subjugação da sociedade de massas pela força do capital faz uso da 

ideologia para obnubilar as contradições existentes na sociedade de classes. Legitima-se, 

assim, a classe imperante e confirma-se o esquema de produção que, lançando mão do 

avançado grau de reprodutibilidade técnica possível, não fornece, no limite, nenhuma 

novidade ao consumidor. Tal processo gera como subproduto a semiformação, conceito que 

será abordado adiante. 

Fica evidente, portanto, que o consumidor é na verdade o objeto dessa 

indústria e não o seu sujeito. Falar em mass media, ou cultura de massa, é, segundo Adorno 

(1977), um eufemismo que encobre a face ideológica da indústria cultural: "as massas não são 

a medida, mas a ideologia da indústria cultural, ainda que esta última não possa existir sem a 

elas se adaptar" (p.288). 

O termo indústria é revelador do caráter de produção e distribuição de 

mercadorias culturais. A cultura se converte em mercadoria e passa a ser produzida em série e 
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distribuída para as massas. Trata-se, em última instância, da produção de mercadorias 

padronizadas que podem ser trocadas. Assim, temos que o essencial na indústria cultural são 

as mercadorias que ela comercializa, estando o seu próprio conteúdo cultural submetido a esse 

imperativo (hegemonia da indústria sobre a cultura). Nas palavras de Adorno (1977), a práxis 

da indústria cultural consiste em auferir lucros das criações espirituais. 

Vale destacar aqui a dupla referência do termo indústria, por um lado, ao 

processo de produção das mercadorias (estandardização) e, por outro, à racionalização das 

técnicas de distribuição. Os processos de produção das mercadorias culturais se caracterizam 

pela avançada divisão do trabalho, pela introdução de máquinas e pela padronização dos 

produtos. Não obstante, seus produtos são apresentados como individuais.  

Produz-se, assim, a ilusão de que “(...) o que é coisificado e mediatizado é 

um refúgio de imediatismo e de vida" (ADORNO, 1977, p.289), fortalecendo o caráter 

ideológico do processo. Ressalta-se aqui a importância, como suporte desse processo, das 

"vedetes" criadas pela indústria cultural – que são muitas vezes simulacros da arte 

individualizada e da sua exploração comercial – e da propaganda de personalidades, quase 

sempre engrandecida artificialmente por essa própria indústria. 

O conceito de ideologia em Adorno nos remete, a princípio, ao sentido 

negativo de mascaramento da realidade ou (produção da) falsa consciência presente na obra 

de Marx e Engels (2005), mas assume um sentido original e peculiar. No estágio avançado de 

capitalismo no qual nos encontramos; num mundo em que a educação se converte em 

mercadoria e o acesso a ela num privilégio; e quando a realidade é forjada ao ponto do 

aprisionamento da consciência das massas constantemente impedidas de “experiência 

autêntica das formações espirituais” (ADORNO, 2001, p.20), ideologia acaba se tornando 

esse algo ou coisa que preenche “o vácuo da consciência expropriada (...) desviando a atenção 
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do segredo conhecido por todos” (p.20), qual seja, de que o mundo é desigual e de que não há 

espaço para que todos ocupem o lugar do dominador: 

A ideologia, ou seja, a aparência socialmente necessária, é hoje a própria 
sociedade real, na medida em que o seu poder integral e sua inexorabilidade, 
a sua irresistível existência em si, substitui o sentido por ela própria 
exterminado. (...) o não-verdadeiro não é ideologia em si, mas a sua 
prentensão de coincidir com a realidade (ADORNO, 2001p. 22-3). 
 

A ideologia acaba produzindo, portanto, um certo ajustamento social às 

relações de poder e econômicas vigentes, isto é, produzindo well adjusted people (ADORNO, 

2000). Mais precisamente, a ideologia atua sobre a consciência das massas – bombardeada 

arbitrária e diuturnamente com propagandas do mundo maquiado e dominante, inacessível a 

todos, mas que deverá, mais do que ser desejado, ser parâmetro de conquista e reverência da 

sociedade desigual. 

À medida que a indústria cultural oferece ao mundo um modelo de 

felicidade que se pode consumir e usufruir e que deve ser almejado, ela acaba, conforme Zuin 

(2002), por encobrir o atual estado de infelicidade social não lhe reconhecendo ou ocultando-

o com os véus da ideologia que ela mesma produz tão bem. Quem cumpre o papel de 

propagandista do mundo consumista é, portanto, a indústria cultural: 

Não há mais ideologia no sentido próprio de falsa consciência, mas somente 
propaganda a favor do mundo, mediante sua duplicação e a mentira 
provocadora, que não pretende ser acreditada, mas que pede o silêncio 
(ADORNO, 2001, p.25). 
 

Assim, as idéias de ordem ou de adesão de comportamentos que a indústria 

cultural apregoa serão “aceitas sem objeção, sem análise, renunciando à dialética (...)" 

(ADORNO, 1977, p.293), ainda que em última instância apenas alguns poucos sejam os reais 

beneficiários de suas idéias que, inculcadas, atuam como mecanismos em que o conformismo 

muitas vezes assume o lugar da consciência. Seus conceitos e sua ordem não são confrontados 

consigo mesma, com os reais interesses de quem a comanda: 

As elucubrações da indústria cultural não são nem regras para uma vida 
feliz, nem uma nova arte da responsabilidade moral, mas exortações a 
conformar-se naquilo atrás do qual estão os interesses dos poderosos. (...) 
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Mas, se medirmos a indústria cultural conforme sua posição na realidade, 
como ela diz exigir, não segundo sua própria substancialidade e lógica, mas 
conforme o seu efeito; e se nos preocuparmos seriamente com aquilo que ela 
própria se atribui, então deveria tomar-se em dobro esse potencial 
(ADORNO, 1977, p.294).  
 

Em A Personalidade Autoritária, Adorno (1965) revela que as tendências 

ideológicas podem, em distintas pessoas, ter diferentes origens, assim como as necessidades 

pessoais manifestam-se em diferentes tendências ideológicas. 

O emprego do termo ideologia também é referente à organização de 

opiniões, atitudes e valores; na maneira de pensar sobre o homem e a sociedade. Podemos 

falar de ideologia total de um indivíduo ou de sua ideologia com respeito a diferentes aspectos 

da vida social: política, economia, religião, grupos minoritários, etc. (ADORNO, 1965). 

Segundo o autor, as ideologias têm uma existência independente de 

qualquer indivíduo isolado e as que emergem e se estabelecem em determinados períodos 

resultam tanto de processos históricos como de acontecimentos sociais do momento. Estas 

ideologias exercem sobre os indivíduos diferentes graus de atração, os quais dependem de 

suas necessidades e da medida em que estas são satisfeitas ou frustradas. 

Para Adorno (1965), a descrição da ideologia total de um indivíduo deve 

abranger não somente a organização em cada nível, mas também o conjunto de níveis. As 

idéias que uma pessoa expressa em público, o que diz quando se sente a salvo de críticas, o 

que pensa mas não confessará jamais, o que pensa mas jamais admitirá a si mesmo, o que está 

disposto a pensar ou a fazer quando é incitado de diferentes maneiras, são todos fenômenos 

que podem ser considerados como uma estrutura única. Esta pode não estar integrada, e 

conter tanto contradições como congruências, mas assim segue sendo um todo organizado 

porque as partes que o constituem estão relacionadas de maneira psicologicamente 

significativa. 

É evidente também, ainda conforme Adorno (1965), que muitas vezes o 

sujeito não se comporta de maneira favorável aos seus interesses materiais, ainda que os 
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conheça exatamente. A resistência dos trabalhadores em se unir deve-se menos à coesão 

social que lhes beneficiaria do que aos interesses econômicos que os dominam. Em tais casos, 

o indivíduo parece não somente deixar de lado seus interesses materiais, mas chega a atuar 

contra eles. É como se se identificasse com um grupo maior, como se seus pontos de vista 

fossem determinados pela necessidade de apoiar este grupo e de suprimir os opostos antes que 

pela consideração racional de seus próprios interesses. 

Nesses termos, a indústria cultural é pura ideologia não somente quando incita 

“a propaganda a favor do mundo”, mas, sobretudo, quando pretende fazer o consumidor de 

seus produtos acreditar que é o seu sujeito quando, na verdade, é o seu objeto: 

Sua ideologia são os negócios. A verdade é que a força da indústria cultural 
reside em seu acordo com as necessidades criadas e não no simples 
contraste, quanto a estas, seja mesmo o contraste formado pela onipotência 
em face da impotência (ADORNO & HORKHEIMER, 2000, p.185). 
 

Isso se processa quando a indústria cultural assume a posição de formadora 

de opinião ou apregoa idéias pretensamente educativas – mas que em sua gênese surgem 

como uma demanda de consumo, ou de outra forma, com um viés explicitamente econômico, 

a beneficiar os já beneficiados do progresso econômico da sociedade, que não à toa, 

implantam suas necessidades subjetivas dominadoras no cerne das idéias dos produtos ditos 

culturais (ADORNO& HORKHEIMER, 2000). 

 

 

1.1.1 APONTAMENTOS SOBRE ARTE, TÉCNICA E O “SEMPRE IGUAL” 

NA INDÚSTRIA CULTURAL 

Segundo Adorno (1977), a técnica da indústria cultural permanece externa 

ao seu objeto (consumidores) uma vez que se refere à “organização imanente da coisa 

[indústria], à sua lógica interna” (p.290). O fascínio que a técnica produz nas massas é muitas 
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vezes apresentado como um parâmetro do progresso social obtido, acabando por minar o 

poder reflexivo e crítico dos seus consumidores, tornando-os passivos e manipuláveis: 

Ela vive, em certo sentido, como parasita sobre a técnica extra-artística da 
produção de bens materiais, sem se preocupar com a determinação que a 
objetividade dessas técnicas implica para a forma intra-artística, mas 
também sem respeitar a lei formal da autonomia estética. Daí resulta a 
mistura, tão essencial para a fisionomia da indústria cultural, de 
streamlining, de precisão e de nitidez fotográfica de um lado, e de resíduos 
individualistas, de atmosfera, de romantismo forjado e já racionalizado, de 
outro.  Se tomarmos a determinação feita por Walter Benjamim (...) da obra 
de arte tradicional através da aura, pela presença de um não-presente, então 
a indústria cultural se define pelo fato de que ela não opõe outra coisa de 
maneira clara a essa aura, mas que ela se serve dessa aura em estado de 
decomposição como um círculo de névoa. Assim ela própria se convence 
imediatamente pela sua monstruosidade ideológica (idem, p.290). 
 

Benjamin (1996) refere-se ao sentido de aura como “a aparição única de 

uma coisa distante, por mais perto que ela esteja” (p.170), isto é, a sensação que se tem quanto 

à singularidade, exclusividade de algo que não pode ser reproduzido ou apropriado 

individualmente, senão pela sinestesia provocada pelo caráter único desse elemento: 

“Observar, em repouso, numa tarde de verão, uma cadeia de montanhas, no horizonte, ou um 

galho, que projeta sua sombra sobre nós, significa respirar a aura dessas montanhas, desse 

galho”(p.170). 

A aura é, pois, algo que é presente e ausente ao mesmo tempo, pois tem uma 

relação de unicidade com a natureza e com a obra de arte, ambas as relações essenciais ao 

culto da imagem. 

Com a reprodutibilidade técnica ocasionada pela imprensa e pelos veículos 

de comunicação de massas, a aura de uma obra de arte, que outrora estava restrita ao seu 

aparecimento único – ao “aqui e agora” – decompõe-se com a técnica, que por sua vez se 

torna sua própria força estética. A indústria cultural, com o avanço da técnica, consegue então 

tirar da cultura o seu caráter de individualidade tornando-a coletiva, tornando-se objeto de 

fruição para as massas (BENJAMIN, 1996). 
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O cinema será para Benjamin (1996) a primeira arte basicamente técnica, 

haja vista a equipe de técnicos e funcionários de toda ordem a fim de produzir “arte” em cenas 

produzidas e padronizadas por um roteiro, direção, luzes, etc. Dessa forma, as técnicas 

elaboram uma nova estética inconcebível às formas clássicas de arte. “Generalizando, 

podemos dizer que a técnica da reprodução destaca do domínio da tradição o objeto 

reproduzido” (p.148). 

Para Benjamin (1996), a obra de arte reúne duas características 

fundamentais para a sua existência: a tradição e a autenticidade. Neste sentido, a ampliação da 

reprodução para todos os campos do consumível corresponde à substituição da existência 

única da obra por uma existência de produção em série, atualizando o objeto reproduzido que 

vai ao encontro do espectador, mas em contrapartida, sua relação com a tradição se esgarça. 

A indústria cultural, ao situar-se como reprodutora do esquematismo da 

produção a fim de tudo classificar, adquire também a função de “filtro” do mundo com seus 

produtos a reproduzirem-no sob seu viés. A função do consumidor é a de confirmar o 

esquema proposto: 

O interesse de inúmeros consumidores se prende à técnica, não aos 
conteúdos teimosamente repetidos, ocos e já em parte abandonados. O 
poderio social que os espectadores adoram é mais eficazmente afirmado na 
omnipresença do estereótipo imposta pela técnica do que nas ideologias 
rançosas pelas quais os conteúdos efêmeros devem responder (ADORNO, 
1985, p.127). 
 

O “sempre-igual” que a indústria cultural apresenta acaba por excluir o que 

é efetivamente novo, uma vez que as “novidades” são implantadas e decididas por ela, de 

acordo com o seu interesse industrial. Assim se justifica bem a necessidade de clichês, 

estereótipos, vocabulários limitados e toda sorte de recursos que sejam eficientes em 

“confirmar o esquema enquanto impõem a sua realidade” (ADORNO & HORKHEIMER, 

2000, p.174): 

O sempre igual ainda regula a relação com o passado. A novidade do estágio 
da cultura de massa em face do liberalismo tardio está na exclusão do novo. 
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A máquina gira em torno do seu próprio eixo. Chegando ao ponto de 
determinar o consumo, afasta como inútil aquilo que ainda não foi 
experimentado. (...) Para isso servem o ritmo e o dinamismo. Nada deve 
permanecer como era, tudo deve continuamente fluir, estar em movimento. 
Pois só o triunfo universal do ritmo de produção e de reprodução mecânica 
garante que nada mude, que nada surja que não possa ser enquadrado (idem, 
p.182-3). 

 
Adorno (1965) explica que o tempo todo o indivíduo é chamado a enfrentar 

problemas que não compreende na realidade, o que lhe força a buscar recursos de orientação, 

na maioria das vezes grosseiros e padronizados. Tais recursos assumem função de fornecer ao 

indivíduo uma espécie de conhecimento, ou substituto deste, dando-lhe a sensação de estar 

posicionado e orientado frente às situações adversas concomitantemente a uma espécie de 

alívio psicológico da sensação de ansiedade e incerteza a que está submetido. Assim, ocorre 

também a ilusão por parte do indivíduo de que possui segurança intelectual, ainda que, 

internamente, suas opiniões não se sustentem. A esse respeito, Crochík (2006, p.23) afirma 

que: 

A obrigatoriedade de certeza traz a necessidade de respostas rápidas, 
calcadas em esquemas anteriores, que se repetem independentemente das 
tarefas às quais se destinam, gerando estereotipia nas ações e procedimentos. 
À medida que a tecnologia se sofistica e o homem deve se adaptar às 
modificações que ela acarreta, maior é a necessidade da padronização do 
comportamento do trabalhador, uma vez que, cada vez mais, ele passa a ter 
menos autonomia e responsabilidade frente ao produto final. 

 
Adorno (1965) acrescenta que a tarefa de compreender o “incompreensível” 

faz com que os indivíduos empreguem artifícios contraditórios e repetitivos, como a 

estereotipia e a personalização, os quais, por sua vez, configuram subterfúgios de 

comportamentos infantis. 

Assim como “a burrice é uma cicatriz” (ADORNO & HORKHEIMER, 

1985), tais artifícios utilizados pelas comunicações de massas modernas são simultaneamente 

instrumentos e cicatrizes. O fato de o indivíduo não conseguir enxergar claramente a situação 

política e econômica atual da sociedade, faz com que ele regrida ao ponto da estereotipia e da 

personalização. No âmbito social, o que se constata é que o processo de estandardização 
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encontrará nesses artifícios um aliado ideológico na formação de uma grande massa de  semi-

formados, gerando por sua vez falta de relações objetivas, o que acaba por distorcer as 

experiências reais dos indivíduos: 

(...) a indústria cultural dá os clichês que permitem ao indivíduo não ter de 
enfrentar a ansiedade presente na reflexão e na experiência. Assim, aquilo 
que se discute não provém imediatamente dos indivíduos, mas da 
experiência já categorizada e previamente valorizada. O pensamento por 
meio de clichês – que fragmenta o mundo em bom e mau, perfeito e 
imperfeito, útil e inútil – provém da própria realidade que se organiza de 
forma binária, classificatória, esquemática, ou seja, da mesma forma que o 
funcionamento dos processos de produção. Se o ideal de indivíduo no 
Iluminismo incluía a autonomia da razão, ou seja, a possibilidade de se 
pensar por si mesmo, hoje, o pensamento se reduz à constatação de fatos pré-
moldados e à escolha do mal menor (CROCHÍK, 2006, p.24). 
 

Na perspectiva de Adorno (1965), o processo de personalização designa a 

tendência a descrever processos sociais e econômicos objetivos, programas políticos, tensões 

internas e externas em relação a determinada pessoa a quem se identifica com o problema de 

que se trata, no lugar de se dar ao trabalho de realizar as operações intelectuais objetivas 

requeridas pelo caráter subjetivo dos processos sociais. 

Esta tendência remete à reificação de uma realidade social imposta pelo 

poder do capital cujas pessoas servem-lhe de apêndices ou continuação. Como é mais fácil se 

falar de homens do que de problemas, a nossa organização política muitas vezes conduz as 

pessoas à totalização de grandes personalidades pré-fabricadas pela indústria cultural. A 

onipotência destas revela, diz Adorno (1965), a tamanha impotência das pessoas. Isto também 

se observa em Adorno (1996): 

A semicultura é defensiva: exclui os contatos que poderiam trazer à luz algo 
de seu caráter suspeito. E o que dá origem às formas psicóticas de reação ao 
social não é a complexidade, e sim a alienação; a psicose em si é a alienação 
objetiva de que o sujeito se apropriou até o mais íntimo. Os sistemas 
delirantes coletivos da semiformação cultural conciliam o incompatível; 
pronunciam a alienação e a sancionam como se fosse um obscuro mistério e 
compõem um substituto da experiência, falso e aparentemente próximo, em 
lugar da experiência destruída. O semiculto transforma, como que por 
encanto, tudo o que é mediato em imediato, o que inclui até o que mais 
distante é. Daí a tendência à personalização: as relações objetivas 
transformam-se em pessoas singulares e de pessoas singulares espera-se a 
saúde. Seu culto delirante avança com a despersonalização do mundo. Por 
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outro lado, a semiformação, como consciência alienada não sabe da relação 
imediata com nada, senão que se fixa sempre nas noções que ela mesma 
aporta às coisas (ADORNO, 1996, p. 407). 

 

 

1.2 INDÚSTRIA CULTURAL, SEMIFORMAÇÃO E INDIVIDUALIDADE 

O processo de personalização remete à conversão de relações objetivas em 

pessoas singulares e constitui uma tendência do processo de semiformação, conceito cunhado 

por Adorno de fundamental importância para a compreensão da influência e do papel da 

indústria cultural na formação das consciências. Em linhas gerais, a semiformação, em 

Adorno, remete à formação convertida em ideologia. Considerando que o termo original em 

alemão – Habbildung – tem sido também traduzido como pseudo-formação, apresentamos, a 

seguir, em Zuin (2002), o porquê da opção pelo termo semiformação e a definição do 

conceito: 

Seria importante distinguir a opção de tradução de Habbildung por 
semiformação e não por pseudo-formação. De acordo com Wolfgang Leo 
Maar: “Habbildung é traduzida por semiformação justamente para tentar 
respeitar o sentido global que Adorno procuraria imprimir ao termo: ao 
mesmo tempo registra a limitação da finalização do processo – 
incompletude, pela metade – e a plena validade do processo formador como 
tal, ainda que travado. Essa última componente ficaria prejudicada na opção 
por ‘pseudo-formação’, como a tradução castelhana, em que se indicaria um 
‘faz de conta’ formativo, como se se tratasse de pretender algo que não é. A 
semiformação ocorre realmente, mas travada” (Maar, 1992, p.186)1. De fato, 
além da escolha pela utilização do termo semiformação conservar o sentido 
da falsidade do processo formador, há que se destacar a permanência da 
sutileza nessa escolha de tradução de conceito, pois a semiformação 
apresenta-se, de forma dissimulada, como a redentora do embrutecimento 
subjetivo do indivíduo, mas, na verdade, como já disse Adorno, é a inimiga 
mortal da formação (Bildung). O termo semiformação resguarda, no plano 
subjetivo, o sentido emancipatório da formação em que se converteu em 
ideologia, em decorrência do crescente processo de hegemonia da Indústria 
Cultural, cujo conceito também apresenta, fato este que não é casual, uma 
certa ambigüidade por não ser apenas cultura ou indústria, ao mesmo tempo 
em que possui características de ambas (ZUIN, 2002, p.17). 
 

A semiformação muitas vezes assume o lugar da formação educacional 

como poderosa aliada ideológica da manutenção do status quo, da miséria social e da 
                                                           
1 MAAR, Wolfgang L. Lukács, Adorno e o problema da formação. Lua Nova – Revista de Cultura e Política 

no.27, São Paulo: Marco Zero, 1992. 
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barbárie. Isso porque, ao despojar os indivíduos do pensamento aprofundado e crítico – 

utilizando-se para isso de informações superficiais e muitas vezes maquiadas por interesses 

dominantes, acaba por minar destes não apenas sua força reativa diante de episódios de 

barbárie, como também suas próprias subjetividades. “E o contexto social no qual a barbárie é 

continuamente reiterada é o da indústria cultural hegemônica” (ZUIN, 2002, p.10). 

Nesse sentido, seria importante que se pensasse em maneiras de promover 

uma educação que efetivamente permitisse o desenvolvimento da individualidade, de modo 

que esta fosse ativa nas transformações sociais; que fosse focada na reflexão crítica e 

consciente e que ativasse nas pessoas seu poder de resistência face à barbárie: 

Uma educação sem indivíduos é opressiva, repressiva. Mas quando 
procuramos cultivar indivíduos da mesma maneira que cultivamos planta 
que regamos com água, então isto tem algo de quimérico e de ideológico. A 
única possibilidade que existe é tornar tudo isso consciente na educação; por 
exemplo, para voltar mais uma vez à adaptação, colocar no lugar da mera 
adaptação uma concessão transparente a si mesma onde isto é inevitável, e 
em qualquer hipótese confrontar a consciência desleixada. Eu diria que hoje 
o indivíduo só sobrevive enquanto núcleo impulsionador da resistência 
(ADORNO, 2000, p.154). 
 

Vejamos o que é necessário para se falar em indivíduo, segundo Crochík 

(2006, p.15): 

Para se falar em indivíduo, deve-se pressupor uma esfera de intimidade ou 
de interioridade, que se contraponha a uma esfera exterior, mas é uma 
interioridade que surge a partir desse mesmo exterior, o que implica que o 
indivíduo é produto da cultura, mas dela se diferencia por sua singularidade. 
Quando o indivíduo não pode dela se diferenciar, por demasiada 
identificação, torna-se o seu reprodutor, sem representar ou expressar críticas 
que permitiriam modificá-la, tornando-a mais justa; se o indivíduo somente 
se contrapõe a ela, não se reconhecendo nela, coloca a própria possibilidade 
da cultura em risco. 
 

Nesse sentido, a semiformação, destinada à auto-preservação das pessoas ao 

contexto irracional da sociedade objetiva, surge pela primeira vez na Dialética do 

esclarecimento, em “Elementos do anti-semitismo”: 

Para ele [o homem semiformado] todas as palavras convertem-se num 
sistema alucinatório, na tentativa de tomar posse pelo espírito de tudo aquilo 
que sua experiência não alcança, de dar arbitrariamente um sentido ao 
mundo que torna o homem sem sentido, mas ao mesmo tempo se transforma 
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também na tentativa de difamar o espírito e a experiência de que está 
excluído e de imputar-lhes a culpa que, na verdade, é da sociedade que o 
exclui do espírito e da experiência. Uma semicultura que, por oposição à 
simples incultura, hipostasia o saber limitado como verdade não pode mais 
suportar a ruptura entre o interior e o exterior, o destino individual e a lei 
social, a manifestação e a essência.(...) Contudo, a semicultura, em seu 
modo, recorre estereotipicamente à fórmula que lhe convém melhor em cada 
caso, ora para justificar a desgraça acontecida, ora para profetizar a 
catástrofe disfarçada, às vezes, de regeneração. (...) Os sistemas obscuros 
realizam hoje o que o mito do diabo da religião oficial permitia aos homens 
na Idade Média: a atribuição arbitrária de um sentido ao mundo exterior(...) 
quanto mais a realidade social se afasta da consciência cultivada, tanto mais 
esta se via submetida a um processo de reificação. A cultura converteu-se 
totalmente numa mercadoria. O pensamento perde o fôlego e limita-se à 
apreensão do fatual isolado (...) o pensamento reduzido ao saber é 
neutralizado e mobilizado para a simples qualificação nos mercados de 
trabalho específicos e para aumentar o valor mercantil das pessoas. Assim 
naufraga a auto-reflexão do espírito que se opõe à paranóia. Finalmente, sob 
as condições do capitalismo tardio, a semicultura converteu-se no espírito 
objetivo (ADORNO & HORKHEIMER, 1985, p.182-184). 
 

Ao transformar em verdades esses instrumentos de orientação da realidade e 

confirmar o mundo na ordem estabelecida, fica latente o papel do indivíduo na sociedade de 

massas, isto é, que ele é socialmente determinado e, mais que isso, nas palavras de Maar 

(2003, p.465), ele é sujeito sujeitado à “reprodução de um mundo” ideológico cuja sociedade 

se transformou, ela própria, em ideologia. Nessa perspectiva, quanto mais se adira ou se ajuste 

ao sistema, tanto mais a sociedade o enlevará. O preço é a “regressão subjetiva à 

semiformação” e o enfraquecimento de seu poder de resistência” (p.465). 

Semiformação, segundo Maar (2003, p.459) é: 

(...) a determinação social da formação na sociedade contemporânea 
capitalista. Na perspectiva de Adorno, a sociedade deve ser apreendida em 
seu processo de reprodução material como reificação, mediação socialmente 
invertida. Cabe à teoria ir além do momento subjetivo da coisificação, ao 
decifrar as determinações objetivas da subjetividade. Não basta só revelar o 
sujeito por trás da reificação: ele é também socialmente determinado na 
adequação ao vigente, como sujeito que se sujeita e não experencia as 
contradições sociais da produção efetiva da sociedade, ocultas 
ideologicamente na ordem social imposta pela indústria cultural. A educação 
não é idealista, para a emancipação, mas dialeticamente baseada na crítica à 
semiformação real e se orienta por possibilidades presentes, embora não 
concretizadas, na experiência das contradições da forma social efetiva. 
 

Adorno (1996) ressalta a inversão presente na formação cultural, que se 

transformou em semiformação socializada e onipresente no espírito alienado preso no 
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enredamento social, de modo que se opte, na maioria das vezes, por esquemas culturais 

aprovados que, por sua vez, estão diretamente relacionados à formação da barbárie em todos 

os níveis. Nas palavras do autor, a cultura “destacou unilateralmente o momento da 

adaptação, e impediu assim que os homens se educassem uns aos outros” (idem, p.390): 

(...) a formação nada mais é que a cultura tomada pelo lado de sua 
apropriação subjetiva. Porém a cultura tem um duplo caráter: remete à 
sociedade e intermedia[sic] esta e a semiformação. (...) entende-se por 
cultura, em oposição cada vez mais direta à práxis, a cultura do espírito. Isto 
bem demonstra que não se conseguiu a emancipação completa da burguesia 
ou que esta apenas foi atingida até certo ponto, pois já não se pode pensar 
que a sociedade burguesa represente a humanidade (ADORNO, 1996, 
p.389). 
 

A seguir, a definição de Adorno (2000) para o conceito de barbárie, 

intrinsecamente ligado às condições desiguais e irracionais da sociedade como esta se mostra 

no atual estágio do capitalismo: 

Entendo por barbárie algo muito simples, ou seja, que, estando na civilização 
do mais alto desenvolvimento tecnológico, as pessoas se encontrem 
atrasadas de um modo peculiarmente disforme em relação a sua própria 
civilização – e não apenas por não terem em sua arrasadora maioria 
experimentado a formação nos termos correspondentes ao conceito de 
civilização, ma também por se encontrarem tomadas por uma agressividade 
primitiva, um ódio primitivo ou, na terminologia culta, um impulso de 
destruição, que contribui para aumentar ainda mais o perigo de que toda esta 
civilização venha a explodir, aliás uma tendência imanente que a caracteriza 
(ADORNO, 2000, p.154). 
 

Assim, a formação, diz Adorno (1996), deveria ser aquela que remetesse 

“de maneira pura como seu próprio espírito, ao indivíduo livre e radicado em sua própria 

consciência, ainda que não tivesse deixado de atuar na sociedade e sublimasse seus impulsos” 

(p.392). 
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1.3 EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO NA PERSPECTIVA DA TEORIA CRÍTICA 

Tendo introduzido o conceito de semiformação em Adorno, acercamo-nos 

da concepção de educação do autor. Podemos realizar uma primeira aproximação dessa 

concepção a partir de uma breve exposição do filósofo em um debate em rádio: 

(...) gostaria de apresentar a minha concepção inicial de educação. 
Evidentemente não a assim chamada modelagem de pessoas, porque não 
temos o direito de modelar pessoas a partir do seu exterior; mas também não 
a mera transmissão de conhecimentos, cuja característica de coisa morta já 
foi mais do que destacada, mas a produção de uma consciência verdadeira. 
Isto seria inclusive da maior importância política; sua idéia, se é permitido 
dizer assim, é uma exigência política. Isto é: uma democracia com o dever 
de não apenas funcionar, mas operar conforme seu conceito, demanda 
pessoas emancipadas.  Uma democracia efetiva só pode ser imaginada 
enquanto uma sociedade de quem é emancipado (ADORNO, 2000, p.142). 
 

Vemos no trecho acima que a educação, na perspectiva do autor, deve 

voltar-se para a produção de uma consciência verdadeira, cujo sentido aparece como 

sinônimo de emancipação. A emancipação coloca-se, dessa forma, como finalidade da 

educação. 

Não se pode, contudo, diz Adorno (2000) ignorar a importância da 

adaptação das pessoas ao mundo. “A realidade sempre é simultaneamente uma comprovação 

da realidade, e esta envolve continuamente um momento de adaptação” (ADORNO, 2000, 

p.143). Nesse sentido, para o autor, a educação seria impotente e ideológica se ignorasse o 

objetivo de adaptação e não preparasse os homens para se orientarem no mundo. Assim, a 

adaptação também é tarefa da educação, conquanto não fique circunscrita apenas à 

(semi)formação de well adjusted people. Impõe-se, dessa forma, a necessidade de se buscar 

uma compreensão dialética sobre a relação entre a função adaptativa e emancipatória da 

educação. 

O que se verifica, entretanto, é que o processo de adaptação realizado nos 

dias de hoje se dá de maneira muitas vezes automática e participam desse processo de 

deturpação a escola, a família e as instituições sociais: 
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Pelo fato de o processo de adaptação ser tão desmesuradamente forçado por 
todo o contexto em que os homens vivem, eles precisam impor a adaptação a 
si mesmos, de um modo dolorido, exagerando o realismo em relação a si 
mesmo, e, nos termos de Freud, identificando-se ao agressor. A crítica desse 
realismo supervalorizado parece-me ser uma das tarefas educacionais mais 
decisivas, a ser implementada, entretanto, já na primeira infância 
(ADORNO, 2000, p.145). 
 

Em A Personalidade Autoritária (ADORNO, 1965), fica patente a 

necessidade de se educar politicamente as pessoas, sem se esquecer, evidentemente, de que o 

ideal de educação vigente no nosso tempo remete muitas vezes à mera racionalização dos 

privilégios sociais. A ideologia perpassa a consciência alienada dos sujeitos, reforçando nestes 

o que é por eles mesmos professado: a democracia só seria uma boa instituição se o povo 

estivesse melhor preparado e fosse mais maduro. Fica evidente que esse contexto exclui de 

fato da atividade política aqueles que mais necessitam que se produzam mudanças sociais. 

Portanto, diz Adorno (1965), se há alguma finalidade na formação, ela 

deveria ser a de emancipar os indivíduos, o que exigiria que estes estivessem além de seu 

estado de menoridade para se afirmarem como racionais numa sociedade racional, ou livres 

numa sociedade efetivamente livre. 

Segundo Crochík (1998), para se analisar a subjetividade do sujeito torna-se 

imprescindível a clareza quanto aos determinantes objetivos desta subjetividade, o que por sua 

vez exige a compreensão do caráter histórico implícito no desenvolvimento da civilização. Se 

o indivíduo é formado a partir de tais condições concretas, sua emancipação dependerá da 

superação das condições objetivas concretas: 

A possibilidade de um indivíduo emancipado, autônomo, é necessária 
decorrência do projeto de cultura. Esta tem como função principal defender 
os homens das ameaças da natureza. Como o homem é também natureza, 
deve ser defendido de si mesmo e do outro. Assim, a outra função da cultura, 
decorrente da que foi enunciada, é a de estabelecer regras para a relação com 
os homens. A autonomia, que deve levar em consideração o controle da 
natureza e as regras sociais e ser a base de qualquer subjetividade que não se 
reduza a restos a serem controlados, se calca também no autocontrole. A 
cultura como realização da natureza humana define-se, dessa forma, pelo 
enfrentamento do que ameaça o homem, presente tanto nos desafios da 
natureza quanto nas regras de relacionamento criadas por ela (CROCHÍK, 
1998, p.2). 
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Se a cultura é indispensável para a individuação, continua Crochík (1998), 

torna-se imprescindível uma formação cujo sentido seja “socializar para individuar” (p.2), ou 

seja, é função da formação voltada para a emancipação que esta consiga auxiliar o indivíduo a 

se diferenciar de seu meio: 

A subjetividade assim define-se por um terreno interno que se opõe ao 
mundo externo, mas que só pode surgir deste. Sem a formação do indivíduo, 
este se confunde com o seu meio social e natural. Tal subjetividade se 
desenvolve pela interiorização da cultura, que permite expressar os anseios 
individuais e criticar a própria cultura que permitiu sua formação. A 
subjetividade implica a adaptação para poder ir além dela, o que significa 
que pela própria mediação da cultura o indivíduo pode pensá-la. Assim, as 
leis psicológicas (...) são intrinsecamente relacionadas às leis da sociedade e 
da cultura. Isso não implica que se reduzam umas às outras, pois uma vez 
que o indivíduo se diferencia, passa a se distinguir da cultura, embora esta 
continue a exigir dele a adaptação. Neste sentido, só uma cultura que tenha 
como fins a felicidade e a liberdade individuais é que pode suscitar a crítica 
a si própria, ou seja, a contínua auto-reflexão. Por outro lado, quando a 
cultura se presta a ser um fim em si mesma, separada dos indivíduos passa a 
ser tão ameaçadora quanto a natureza que pretendeu enfrentar, devido ao seu 
caráter de exterioridade, que impede que aqueles nela se reconheçam. 
(CROCHÍK, 1998, p.2). 
 

Assim, quando a cultura se distancia da formação de verdadeiros indivíduos, 

ocorre uma certa esquizofrenia na formação da personalidade do sujeito. Ao prezar os 

comportamentos economicamente racionais, exige que os sujeitos reproduzam-no, para sua 

própria sobrevivência. Mas quando não delimita o que é desnecessário e quando isso se torna 

constituinte das características pessoais do sujeito, acaba também por se constituir como 

ameaça à sua adaptação.  

Dessa forma, prossegue Crochík (1998), é através dos comportamentos 

economicamente racionais que as características pessoais se processam pois para a adaptação 

individual torna-se necessário comportamentos que obedeçam a lógica cultural. A seguir, o 

autor esclarece as possibilidades de identificação do caráter manipulativo da ideologia para 

que se possa construir resistências a tal força dominadora: 

Se no desenvolvimento individual se apresenta essa duplicidade, o mesmo 
ocorre no projeto histórico da subjetividade, no qual há também a presença 
da negação da adaptação, que permite a percepção de que a cultura poderia 
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ser distinta do que é. Esta percepção se forma como negação determinada, 
ou seja, como crítica à ideologia; ideologia que opera no sentido de 
perpetuar a realidade existente. Assim, se a ideologia deixa lacunas na sua 
explicação generalizadora do mundo, é através destas brechas que é possível 
enxergar as contradições existentes e lutar pela sua superação. E estas 
contradições, pertencentes à realidade, podem ser percebidas pela distância 
entre aquilo que é dito pela ideologia e aquilo que a realidade é. Assim, a 
ideologia se esforça em coincidir com a realidade, colocando-se em seu 
lugar, mas, porque o processo de adaptação é dialético, o que não é 
contemplado por ela grita por socorro, gerando mal-estar (CROCHÍK, 1998, 
p.3). 
 

A ideologia, diz Crochík (1998), procura negar a existência desse mal-estar 

a fim da conciliação do indivíduo com a cultura que o nega. O sofrimento passa a ser 

atribuído ao próprio indivíduo para que este passe a considerar-se a si próprio como 

inadequado à adaptação ou então adquire matiz ontológica para que o indivíduo conforme-se 

a conviver com ele. Nos dois casos, ocorre a deturpação quanto à origem do sofrimento: os 

conflitos sociais.  

Nesse contexto, a formação do espírito, mesmo que se oriente em algum 

momento para o trabalho, deve transcendê-lo, gerando a crítica à opressão, capaz de propiciar 

a verdadeira liberdade, desvinculada do mundo do trabalho: 

A formação do espírito, dessa forma, é contraditória, pois remete 
simultaneamente à liberdade, à manutenção da opressão no mundo do 
trabalho. Nesse sentido, pregar a formação do espírito por si mesma é 
esquecer o que impede o seu objetivo de ser cumprido; de outro lado, negá-
la é reproduzir a violência existente. Esta contradição se apresenta, nos dias 
de hoje, quer na família, quer na escola, pois deve-se formar para a realidade 
existente, para que o indivíduo possa ocupar um lugar no mundo da 
produção, ao mesmo tempo que se deve educá-lo para que lute pela 
liberdade do mundo do trabalho. Se qualquer um dos pólos dessa 
contradição for exaltado em relação ao outro, teremos a formação do 
indivíduo mutilado, cindido. A tendência da educação atual de desenvolver 
as capacidades cognitivas do aluno e restringir a crítica ao formalismo da 
lógica, por exemplo, é produto e reprodutora do mundo cindido entre 
sociedade e indivíduo, espírito e materialidade, corpo e mente, uma vez que 
dificulta o entendimento da contradição da realidade que não é lógica, mas 
dialética. A própria compreensão da dialética da dominação que permite a 
liberdade é travada, ao supor, como faz a lógica da identidade, a 
independência do indivíduo que sabe do objeto que é conhecido, e, assim, a 
autonomia que pretende desenvolver é o seu contrário, é heteronomia 
(CROCHÍK, 1998, p.5). 
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Apoiado nas contribuições de Freud, Adorno (1995) ressalta o 

anticivilizatório estimulado progressivamente pela civilização, que culminou na barbárie de 

Auschwitz. O progresso tecnológico alcançado no mundo moderno também alia-se ao 

genocídio, por exemplo, com o surgimento de ogivas nucleares. O mundo administrado 

também promove tendências à dissociação, enviesando a socialização dos sujeitos, 

aprisionando-os em uma falsa consciência que, por sua vez, está intrínseca à fúria gerada 

contra o mesmo mundo totalitário. Esta irrupção sem auto-reflexão crítica é voltada contra as 

vítimas da barbárie (os considerados “débeis” ou “felizes”), sejam elas quais forem, sob 

pretextos escusos que são alheios ao próprio sujeito que a pratica: 

Quando falo da educação após Auschwitz, refiro-me a duas esferas: em 
primeiro lugar, educação na infância, sobretudo na primeira; logo o 
esclarecimento geral que estabeleça um clima espiritual, cultural e social que 
não admita a repetição daquilo; um clima, portanto, em que os motivos que 
conduziram ao horror tenham chegado, na medida do possível, a tornar-se 
conscientes. Naturalmente, não posso pretender esboçar o plano de tal 
educação, nem sequer em linhas gerais. Mas ao menos gostaria de assinalar 
alguns pontos nevrálgicos. (...) é de se supor que o fascismo e o horror a que 
deu origem vincularam-se com o fato de que as antigas autoridades do 
Império, já em plena decadência, foram derrubadas, mas sem que as pessoas 
já estivessem psicologicamente preparadas para a autodeterminação. 
Demonstraram não estar à altura da liberdade que lhes caiu do céu. Daí que 
então as estruturas da autoridade aquela dimensão destrutiva (...) 
(ADORNO, 1995, p.108). 

 
Adorno (1995) atesta a dificuldade gerada pelo mundo administrado para a 

formação de vínculos entre as pessoas, o que, por sua vez, acaba estimulando a perda da 

autoridade, ou sua substituição por personalidades autoritárias. Os vínculos, ora forçados e 

maquiados ideologicamente, acabam tornando-se “passaportes sociais” (p.109) a fim de 

legitimar o sujeito ou então fomentar o ódio e a dissensão: 

Por isso que a recomendação do vínculo é tão fatal. As pessoas que o 
aceitam mais ou menos voluntariamente passam a encontrar-se em uma 
espécie de permanente necessidade de receber ordens. A única força 
verdadeira contra o princípio de Auschwitz seria a autonomia, se me for 
permitido empregar a expressão kantiana; a força para a reflexão, para a 
autodeterminação, para o não deixar-se levar (ADORNO, 1995, p.110). 
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Para que a barbárie não se repita, é preciso que as forças de resistência do 

indivíduo sejam capazes de impedir a cega identificação com o coletivo, enfocando o 

problema da coletivização que muitas vezes exige a dor como rito de iniciação social, quando  

por exemplo, dos trotes. É necessário também que a apropriação da técnica, tão fetichizada 

com o progresso, seja encarada efetivamente como um progresso, no sentido da contigüidade 

dos braços humanos favorecendo, assim, a libertação do homem das condições irracionais do 

trabalho. 

É válido frisar que, outrora, quando a burguesia tomou politicamente o 

poder na França e na Inglaterra, respectivamente nos séculos XVIII e XVII, a formação não 

só foi sinal de progresso social pela emancipação burguesa, como também coadunou com o 

desenvolvimento de burgueses em empresários, gerentes ou funcionários. A consolidação 

desta sociedade foi também a da sociedade de classes: 

Não foi por acaso que os socialistas alcançaram sua posição-chave na 
história baseando-se na posição econômica objetiva, e não no contexto 
espiritual. Os dominantes monopolizaram a formação cultural numa 
sociedade formalmente vazia. A desumanização implantada pelo processo 
capitalista de produção negou aos trabalhadores todos os pressupostos para a 
formação e, acima de tudo, o ócio. As tentativas pedagógicas de remediar a 
situação transformaram-se em caricaturas. Toda a chamada “educação 
popular” – a escolha dessa expressão demandou muito cuidado – nutriu-se 
da ilusão de que a formação, por si mesma e isolada, poderia revogar a 
exclusão do proletário, que sabemos ser uma realidade socialmente 
constituída (ADORNO, 1996, p.393). 

 
Ocorre, contudo, que hoje está evidente que o capitalismo, em lugar de 

proporcionar a expansão da qualidade de vida e de oferecer oportunidades à população, se vê 

obrigado a manter-se de modo precário e proscrever a posição crítica que um século atrás o 

considerava "progressista". É imperativo, nesse sentido, que os fatos sejam apresentados de 

modo parcial, que a informação seja uma função direcionada e que se exaltem certos valores 

com o fim de deter o esclarecimento universal que, por sua vez, é contraditoriamente 

fomentado pelo desenvolvimento técnico das comunicações (ADORNO, 1965). 
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Assim, o excesso de saber adquire uma matiz subversiva, por assim dizer, 

que já se observara à época da transição do feudalismo à sociedade burguesa. A atitude 

mental "autoritária" de grandes setores da população faz concessões à tendência a enxergar o 

conhecimento como um elemento subversivo (ADORNO, 1965). 

Na análise de Adorno (1965), isso torna as pessoas suscetíveis a toda sorte 

de informações superficiais ou falsificadas sempre que estas servirem ao propósito de 

justificar o mundo em que vivem ou gostariam de continuar vivendo. Nesse sentido, a falsa 

consciência pode ser atribuída mais às repressões psicológicas que a uma falta básica de 

capacidade para pensar. 

O mundo pré-burguês, outrora ocupado pela religião foi ocupado de modo 

eficiente pela indústria cultural, sobretudo o rádio e a televisão. Diz Adorno (1996) que a 

Bíblia cedeu lugar aos noticiários, programas de esportes e “histórias reais”. A autonomia do 

indivíduo não teve tempo de se firmar e a consciência foi tomada por heteronomias – num 

primeiro momento a religião e, depois, a indústria cultural. A heteronomia constitui uma 

grande marca dos processos de semiformação, a qual não fica restrita apenas ao espírito: 

altera também a vida psicodinâmica do indivíduo, adulterando também sua vida sensorial, a 

exemplo das figuras estonteantemente belas e vazias apresentadas por esta indústria. Estas 

são, como diz Adorno, “pictografias da semiformação (...) incapazes de proferir qualquer 

frase original a não ser os palavrórios vazios que cada situação espera delas, e que podem ser 

eliminados à vontade(...)” (ADORNO, 1996, p.400). 

As desigualdades, com ênfase para a econômica, além de estarem na raiz da 

semiformação, também apartam o indivíduo de uma efetiva possibilidade de liberdade, 

subjugando-lhe, minando suas forças de resistências e provocando uma espécie de cegueira no 

que se refere ao pensamento crítico e na reflexão sobre a finalidade da formação cultural. Não 

é esta, pois, a única responsável pela irracionalidade social. O ideal de formação que a cultura 
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defende também esconde sua perversidade, além de empobrecer as verdadeiras experiências 

subjetivas do sujeito. As personagens apresentadas por esta indústria apenas reiteram o 

esvaziamento da experiência e da formação. Assim, o conceito de experiência formativa se 

mostra fundamental para compreendermos a concepção de formação e educação na 

perspectiva da Teoria Crítica. 

 

 

1.3.1 EDUCAÇÃO, FORMAÇÃO E O CONCEITO DE EXPERIÊNCIA 

Maar (2000) refere-se à experiência como algo dialético, já que é auto-

reflexiva quando o sujeito tem sua relação mediada com o objeto, formando assim a 

objetividade do agente da experiência (o indivíduo). O percurso desta objetividade atravessa 

dois momentos distintos e simultâneos: “o momento materialista da experiência como 

disponibilidade ao contato com o objeto” (p.24) e o momento do entendimento e seus 

conceitos, que por sua vez, podem confundir a realidade.  

No primeiro momento, o contato empírico pode romper com padrões em 

decorrência do desenvolvimento da teoria, isto é, o pensamento entra em contato com o 

“concreto sensível ‘ouvir uma sonata de Beethoven da sala ao lado...’” (MAAR, 2000, p.24). 

O segundo momento estaria ligado ao que Adorno caracterizara como a arte 

fora dos parâmetros da indústria cultural, diz Maar, e o processo histórico que derivaria o 

presente como práxis transformadora, no ato de “tornar-se experiente”, compreendendo-se 

que o passado não seja estanque, como disse Walter Benjamin: “O passado não é um ponto 

fixo” (MAAR, 2000, p.24). 

A experiência formativa, pois, confrontaria a experiência realizada com sua 

própria limitação: 

Por isto, justamente, este método da formação crítica é “negativo”: o que é 
torna-se efetivamente o que é pela relação com o que não é. O dinamismo do 
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processo é de recusa do existente, pela via da contradição e da resistência. 
Ele pressupõe uma lógica da não-identidade, uma inadequação – no curso da 
experiência pela qual a realidade efetiva se forma – entre realidade e 
conceito, entre existência e sua forma social. O conteúdo da experiência 
formativa não se esgota na relação formal do conhecimento – das ciências 
naturais, por exemplo – mas implica uma transformação do curso do sujeito 
no curso do seu contato transformador com o objeto na realidade. Para isto 
se exige tempo de mediação e continuidade, em oposição ao imediatismo e 
fragmentação da racionalidade formal coisificada, da identidade nos termos 
da indústria cultural (MAAR, 2000, p.25). 
 

Maar (2000) dirá ainda, citando Adorno, que o congelamento da experiência 

deve-se à repressão do diferente concomitante à tendência homogeneizante da sociedade 

administrada, que por sua vez valoriza resultados em detrimento do processo histórico. Isto 

nos remeterá mais uma vez à semiformação, diz Maar. Nestes termos, a opressão pelo capital 

ao trabalho social vivo terá como representante a indústria cultural. 

Adorno (2000) diz que o que caracteriza propriamente a consciência seria o 

pensamento em relação à realidade e aos seus objetos, isto é, “a relação entre as formas e 

estruturas de pensamento do sujeito e aquilo que este não é” (p.151). Isso corresponde 

“literalmente à capacidade de fazer experiências” (idem, p.151). 

Temos, portanto, que assim como o pensamento corresponde a uma 

experiência intelectual, a educação voltada à experiência corresponderia à educação para a 

emancipação. 

No entanto, o capital, na forma de subjetividade exclusiva e imposta, utiliza-

se da indústria cultural (como representante e como sujeito) a fim de manipular o indivíduo 

social cujo processo de socialização obedeceu a ditames heterônomos deste sujeito, rompendo 

assim o processo formativo que é instável: 

Os bens culturais que alimentam as massas tornam dominante o momento de 
adaptação, enquadrando-se numa sociedade adaptada, e rompem a memória 
do que seria autônomo. Perdem a capacidade de se relacionar com o outro, 
com algo efetivamente exterior, permanecendo apenas a capacidade de se 
referir à representação que eles próprios fazem desse outro externo. A crítica 
imanente, pela qual se opõe a promessa ao que é realizado realmente, 
dissolve-se perante a impossibilidade de contato com uma realidade fora da 
sua representação no discurso oficial. O lado duplo da cultura, pelo qual ela 
também é cultura do espírito em sua independência crítica, como momento 
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de resistência, se perde, permanecendo apenas o momento de adequação á 
dominação da natureza (MAAR, 2000, p.26). 
 

Assim, a sociedade vigente revela-se incongruente com a capacidade de 

gerar experiências formativas caracterizando sua tendência objetiva, gerando um coletivo 

objetivado sobre o individual, leia-se: Auschwitz, este reflexo direto do condicionamento 

social, do processo adaptativo que enfraquece a subjetividade e junto com ela, as resistências 

do indivíduo à opressão de que é vítima e, ora, agente da barbárie. 

 

 

1.3.2 EXPERIÊNCIA FORMATIVA, COMUNICAÇÃO E INFORMAÇÃO 

A fonte da narrativa é a experiência. Sua forma sustenta inúmeras 

interpretações possíveis que vão além de uma mera informação. A arte de narrar é a arte de 

intercambiar experiências, assim como é também uma forma artesanal de comunicação, pois 

lançará mão da experiência (vivida pelo narrador ou ouvida por este) como matéria-prima de 

sua construção. No entanto, a narrativa tende a perder espaço no mundo de hoje: 

Verificamos que com a consolidação da burguesia – da qual a imprensa, no 
alto capitalismo, é um dos instrumentos mais importantes – destacou-se uma 
forma de comunicação que, por mais antigas que fossem suas origens, nunca 
havia influenciado decisivamente a forma épica. Agora ela exerce essa 
influência. Ela é tão estranha à narrativa como o romance, mas é mais 
ameaçadora e, de resto, provoca uma crise no próprio romance. Essa nova 
forma de comunicação é a informação (BENJAMIN, 1996,p.202). 
 

A informação, diz Benjamin, remete a uma verificação imediata, que é 

compreensível “em si e para si” e, diferentemente da narrativa que não se explica de imediato 

e pode se relacionar com o mítico, o fantástico, o fabuloso, o misterioso; a informação deve 

ser plausível. As notícias do mundo acabam por empobrecer os homens que cada vez mais 

deixam de ter, eles mesmos, “histórias surpreendentes” para contar, na mesma medida em que 

suas experiências estão comprometidas pela abreviação que o progresso exigiu: 

A razão é que os fatos já nos chegam acompanhados de explicações. Em 
outras palavras: quase nada do que acontece está a serviço da narrativa e 
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quase tudo está a serviço da informação. Metade da arte narrativa está em 
evitar explicações. (...) O extraordinário e o miraculoso são narrados com a 
maior exatidão, mas o contexto psicológico da ação não é imposto ao leitor. 
Ele é livre para interpretar a história como quiser, e com isso o episódio 
narrado atinge uma amplitude que não existe na informação. (BENJAMIN, 
1996, p.203) 
 

Nesse sentido, quanto mais isento de explicações estiver o narrador, mais 

facilmente a história narrada será retida pelo ouvinte que tenderá a contar aquilo, sem 

explicações e “mais completamente ela se assimilará à sua própria experiência e mais 

irresistivelmente ele cederá à inclinação de recontá-la um dia” (idem, p.204).  

O narrador pode até contar textos consagrados contanto que estes estejam 

livres de explicações. Nesse sentido, seu papel não é o de um professor, ou de um 

interpretador; ele é um elaborador do vivido e com este vivido (experiência) irá presentear o 

mundo. Há uma aura de compreensibilidade e mistério na narrativa. Se esta for um 

ensinamento prático, isso não será feito de maneira decisiva, encerrada. Por isso, é necessário 

que o ouvinte possa interpretar o seu significado. 

Schmidt (1990) diz que na informação, a experiência não encontra abrigo e 

tudo aquilo que não é imediatamente operacional e comensurável é considerado inútil ou 

incomunicável, já que, conforme Benjamin, sua predominância na comunicação social 

representa a instalação de uma forma de transmissão e recepção do saber alheia à experiência 

e incompatível com a narrativa. A informação precisa ser nova, entregar-se e explicar-se nesse 

momento, ao contrário da narrativa que resiste ao tempo, sendo ainda capaz de se desenvolver 

ao longo deste. 

 
Novamente, em termos benjaminianos, segundo Schmidt, ocorre a perda da 

aura dos objetos culturais, isto é, seu poder de evocar o longínquo e o distante, aquilo que não 

pode ser consumido, para dar lugar aos bens de consumo. Nesse sentido, os meios de 

comunicação de massa são incompatíveis com o que aquele autor denomina a verdadeira 

comunicação. Entra em campo agora, com o mar de informações, o especialista, em 
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detrimento do verdadeiro narrador, aquele que se poderia considerar verdadeiramente detentor 

da sabedoria. 

A imprensa, no que diz respeito à sua função de transmissão do saber, está 
intimamente ligada à ideologia cientificista. Nela, o discurso do burocrata – 
que supõe a repartição, circunscrição e a demarcação do discurso quanto aos 
interlocutores – e o discurso do conhecimento – que supõe a ordenação das 
idéias instituídas – encontram-se, configurando as duas faces de um 
fenômeno que Marilena Chauí denomina “discurso competente”. (...) Assim 
como a imprensa opera a esterilização dos fatos pelas explicações, opera a 
neutralização do poder de evocação da experiência, presente nos objetos 
culturais” (SCHMIDT, 1990, p.46 - 50). 

 

Em Walter Benjamin há um regime, por assim dizer, de constituição do 

saber, que é próprio da narrativa e conectado com a experiência. Em Adorno (2000) o resgate 

da experiência formativa poderia elaborar uma verdadeira racionalidade sem o ônus imposto 

pela racionalidade instrumental.  

Em conformidade com o pensamento de Adorno, para Maar seria questão de 

sobrevivência, mais que mera questão intelectual ou cultural, ou seja, “corresponde a uma 

necessidade material, já que tem a ver com os rumos da barbarização que inexoravelmente 

progride na sociedade vigente” (MAAR, 2000, p. 27). A experiência é, pois, peça-chave no 

processo educacional bem sucedido, conforme Adorno (2000, p.148): 

Os chamados fenômenos da alienação baseiam-se na estrutura social. O 
defeito mais grave com que nos defrontamos atualmente consiste em que os 
homens não são mais aptos à experiência, mas interpõem entre si mesmos e 
aquilo a ser experimentado aquela camada estereotipada a que é preciso se 
opor. Penso aqui também no papel desempenhado na consciência e no 
inconsciente pela técnica, possivelmente muito além de sua função real. 
Uma educação efetivamente procedente em direção à emancipação frente a 
esses fenômenos não poderia ser separada dos questionamentos da 
psicologia profunda.  
 

O restabelecimento do poder de gerar experiências verdadeiras pelas 

pessoas, pelo que foi visto até aqui, é central tanto no que diz respeito a uma verdadeira 

comunicação, isto é, a efetiva troca de experiências e desenvolvimento do poder político e 

social do indivíduo; quanto no que diz respeito à verdadeira educação, voltada para a 

emancipação em que a individuação e a socialização do sujeito estejam embasadas em sua 



 36

formação espiritual, sua transcendência à opressão do capital e a sua percepção do seu papel 

como agente transformador e criador da sociedade fetichizada pela técnica. 

Assim como a verdadeira comunicação pressupõe, na lógica benjaminiana, a 

transposição das experiências no percurso do tempo e a valorização do trabalho que necessita  

das trocas humanas, em detrimento da divisão segmentada do trabalho que reifica o sujeito, a 

verdadeira educação exige a reflexão crítica acerca dos objetos da cultura bem como a 

percepção crítica do sujeito de como se relaciona com tais objetos. No cerne, as duas questões 

– a educação e a comunicação – comungam da necessidade de relacionamentos objetivos 

concretos e intercambiáveis a fim de se conseguir a alteração do status quo alienante. 

Os efeitos perversos observados com a cisão social, fetichização da técnica, 

perda do referencial de autoridade, comprometimento da capacidade de trocas efetivas de 

experiências, compõem a ideologia geradora da ignorância e da confusão. 

Com efeito, conforme Adorno (1965), está cada vez mais difícil distinguir 

entre a ignorância e a confusão, isto é, o estado resultante do desconhecimento dos fatos e 

aquele no qual se encontram pessoas carentes de suficiente preparação intelectual e que, por 

isso, vivem desnorteadas ante aos apelos de toda sorte da propaganda e da comunicação de 

massa, sem saberem o que fazer com os fatos que se apresentam. 

É como se a confusão fosse efeito da ignorância; como se as pessoas não 

soubessem, mas fossem obrigadas a terem opiniões políticas e mencioná-las, numa rude idéia 

das exigências de uma democracia real, como se servissem de rudes modos de pensar e agir 

(ADORNO, 1965). 

Por isso tudo, fica latente que uma das conseqüências mais explícitas dos 

produtos da indústria cultural reflete-se numa certa regressão da sociedade que, devido à 

concentração do poder, apela às "transformações regressivas" visíveis, por exemplo, em 
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filmes, já que “podemos ouvir da boca dos produtores cínicos que seus filmes devem dar 

conta do nível intelectual de uma criança de onze anos” (ADORNO, 1977, p.294). 

Mentes regredidas absorvem mais rapidamente e sem contestação os 

produtos oferecidos por esta indústria. Segundo Zuin (2002), a indústria cultural necessita de 

“consumidores passivos” e o custo dessa passividade para o indivíduo acaba sendo o da 

negação, por parte do próprio indivíduo, de “qualquer tipo de práxis contrária à integração 

pelo consumo. Para poder ser passivo, o indivíduo deve antes vivenciar ativamente a negação 

de si mesmo” (p.14). 

Portanto, a lógica da mercantilização dos valores espirituais e artísticos, 

objetivos e subjetivos, e sua constante associação a um modelo de felicidade inacessível à 

maioria, acaba por prejudicar o processo de individuação, este também subproduto do 

capitalismo tardio, conforme atesta Zuin (2002): 

O princípio burguês de individuação, cujas bases foram dolorosamente 
edificadas, se metamorfoseia em seu contrário, pois o engodo da 
personalidade bem estruturada não pode se eximir da necessidade de ser 
associado ao consumo de algum tipo de produto da Indústria Cultural, cuja 
elaboração pautou-se na mentira da primazia das necessidades básicas sobre 
as necessidades de consumo. Mas o indivíduo também sente que a 
possibilidade de usufruir da falsa experiência de ser reconhecido como 
“sujeito” pelos outros depende sobretudo dos signos dos bens de consumo 
que porta. Portanto, ele precisa se esforçar para continuar acreditando tanto 
na aparência da prioridade de suas necessidades básicas, no ato de consumo 
desses produtos, como no poder da sua vontade de se libertar completamente 
das amarras do trabalho entendiante, a partir do momento em que, por 
exemplo, o riso sadomasoquista encontra seu espaço de legitimação na 
“divertida” comédia preconceituosa, servindo como um consolo que 
compensa a sua própria humilhação (p.13). 
 

Adorno & Horkheimer (2000) dirão ainda que a “violência da sociedade 

industrial” triunfa de uma vez por todas quando os produtos da indústria cultural passam a ser 

consumidos, sem reflexão, passivamente, “mesmo em estado de distração” (p.175). A eficácia 

da ideologia, portanto, opera no indivíduo, submetido à lógica industrial em seu tempo 

ocupado e em seu tempo livre, em seu divertimento, em seu momento de distração, como 

veremos a seguir.  



 38

 

 

1.4 INDÚSTRIA CULTURAL, TEMPO LIVRE E TELEVISÃO 

Segundo Adorno (1995), engana-se quem pensa que o sujeito está 

temporariamente distante do bombardeio ideológico quando do usufruto de seu tempo livre ou 

de sua hora de não-trabalho pois, tanto o trabalho quanto o lazer tornam-se mercadoria de 

consumo sem que essa lógica seja claramente percebida pelo sujeito, cuja subjetividade 

encontra-se cindida pela opressão do capital. 

Adorno e Horkheimer (2000) afirmam que a diversão acaba sendo contígua 

ao trabalho na sociedade capitalista e assume a função de válvula de escape às suas pressões 

sendo, pois, crucial para o funcionamento do sistema como ele é. As considerações de Adorno 

(1995) acerca de como as pessoas elaboram e concebem o “tempo livre” evidenciam que este 

está, em verdade, tão atrelado ao seu contrário – o trabalho, ou o tempo ocupado – que 

denominá-lo “livre” constitui, em si, uma ocultação da realidade. Na sociedade sob ditames 

ideológicos, conforme Adorno (1995), o “tempo livre” definitivamente não corresponde ao 

que as pessoas são ou poderiam ser, se efetivamente fossem livres. 

O oferecimento de diversão, ou de entretenimento, proposto pela Indústria 

Cultural, é também a busca pela aceitação ou passividade do sujeito às idéias ideologicamente 

permeadas no pretenso entretenimento segundo Adorno & Horkheimer (2000): 

Divertir-se significa estar de acordo. O amusement é possível apenas 
enquanto se isola e se afasta a totalidade do processo social, enquanto se 
renuncia absurdamente desde o início à pretensão inelutável de toda a obra, 
mesmo da mais insignificante: a de, em sua limitação, refletir o todo. 
Divertir-se significa que não devemos pensar, que devemos esquecer a dor, 
mesmo onde ela se mostra. Na sua base do divertimento planta-se a 
impotência. É, de fato, fuga, mas não, como pretende, fuga da realidade 
perversa, mas sim do último grão de resistência que a realidade ainda pode 
haver deixado. A libertação prometida pelo amusement é a do pensamento 
como negação. A impudência da pergunta retórica: “Que é que a gente 
quer?” consiste em se dirigir às pessoas fingindo tratá-las como sujeitos 
pensantes, quando seu fito, na verdade, é o de desabituá-las ao contato com a 
subjetividade. Se algumas vezes o público recalcitra contra a indústria do 
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divertimento, trata-se apenas da passividade – que se tornou coerente – para 
que ela o educou. Isso não obstante o entretenimento se torna cada vez mais 
difícil. A estupidez progressiva deve manter o passo com o progresso da 
inteligência (p.192). 
 

Nesse sentido, para Adorno (1995), muitas vezes o que se tem por diversão 

ou folga da exaustão provocada pelo trabalho é, na verdade, a consumação do fetiche, por 

exemplo, quando da necessidade do bronzeamento: é necessário estar bronzeado, pois é 

necessário também se provar que houve um distanciamento do tempo ocupado, a ponto da tez 

bronzeada tornar-se artífice de conquistas eróticas ou meramente de status, revelando que o 

indivíduo se torna um fetiche em si mesmo, para si mesmo, a despeito de se a sensação de 

estar tão exposto ao sol seja agradável (ou não) para o sujeito. 

Da mesma forma, a busca por atividades culturais e de lazer acaba por 

movimentar toda uma indústria. Adorno (1995) cita o exemplo do camping, que surge 

originalmente da necessidade de se fugir das demandas da cidade e do trabalho, e acaba, 

paradoxalmente, por movimentar a indústria do camping. Tal paradoxo comprova a 

transposição da lógica do consumo e da hora ocupada para os momentos de descanso e 

refazimento das pessoas que outrora queriam se libertar do trabalho mitigante e das demandas 

de consumo da sociedade capitalista. 

Eis quando o tempo livre acaba por se transformar numa paródia do seu 

oposto, dando vazão ao tédio, que é “o reflexo do cinza objetivo” (ADORNO, 1995, p.76) 

oriundo das imposições veladas de suposta liberdade: 

Em íntima relação com o tédio está o sentimento, justificado ou neurótico, 
de impotência: tédio é o desespero objetivo. Mas, ao mesmo tempo, também 
a expressão de deformações que a constituição global da sociedade produz 
nas pessoas. A mais importante, sem dúvida, é a detração da fantasia e seu 
atrofiamento. A fantasia fica tão suspeita quanto a curiosidade sexual e o 
anseio pelo proibido, assim como dela suspeita o espírito de uma ciência que 
não é mais espírito. Quem quiser adaptar-se, deve renunciar cada vez mais à 
fantasia. Em geral, mutilada por alguma experiência da primeira infância, 
nem consegue desenvolvê-la. A falta de fantasia, implatada e insistentemente 
recomendada pela sociedade, deixa as pessoas desamparadas em seu tempo 
livre (p. 76-7). 
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Valendo-se da “detração da fantasia” a que é submetida a sociedade, 

juntamente com os seus subprodutos de ajustamento coletivo, como o tédio e a sensação de 

um “sempre-igual” nos acontecimentos, a indústria cultural, cujos produtos reiteram a 

mesmice,  acaba se ajustando aos seus consumidores; estes, por sua vez, se ajustam a ela, à 

medida em que “a produção regula o consumo tanto na vida material quanto na espiritual, 

sobretudo onde se aproximou tanto do material como na indústria cultural” (ADORNO, 1995, 

p.80). Isso equivale a dizer que a indústria cultural não cumpre o que promete aos 

consumidores, sendo ela própria mais um retrato do coisificado mundo, e não a sua fuga. 

Como sabemos, uma das atividades intensamente praticadas no chamado 

“tempo livre” em nossa sociedade é assistir televisão. Na época na qual Adorno publicou seus 

estudos sobre os expoentes da indústria cultural, a televisão não era tão proeminente e 

decisiva no entretenimento produzido por esta indústria como nos dias atuais. O cinema era o 

carro-chefe da época. 

Mesmo incipiente quanto à técnica utilizada na produção de suas 

mercadorias televisivas e quanto ao conteúdo de seus produtos, a televisão prenunciava sua 

decisiva importância como braço da indústria cultural. Seu grande diferencial em relação ao 

cinema era que, assim como o rádio, ela poderia estar na casa de todos os consumidores: 

A televisão permite aproximar-se da meta, que é ter de novo a totalidade do 
mundo sensível em uma imagem que alcança todos os órgãos, o sonho sem 
sonho; ao mesmo tempo, permite introduzir furtivamente na duplicata do 
mundo aquilo que se considera adequado ao real. Preenche-se a lacuna que 
ainda restava para a existência privada antes da indústria cultural, enquanto 
esta ainda não dominava a dimensão do visível em todos os seu pontos 
(ADORNO, 1977, p.346). 
 

Como um eficiente aparelho de manutenção do estado regressivo das 

pessoas, a televisão acaba por reforçar o mundo como ele é, o mundo como aparência, 

acentuando o caráter ideológico deste veículo cuja missão capitalista transcende às suas 

comprovadas qualidades de fornecer informações do mundo. Adorno (1977) diz que:  



 41

(...) a indústria cultural, tendo à frente a televisão, reduz os homens ainda 
mais a formas de comportamento inconscientes do que aquelas suscitadas 
pelas condições de uma existência, que ameaça com sofrimentos aquele que 
descobre os seus segredos, e promete prêmios àquele que a idolatra. A 
rigidez não é dissolvida, mas sim reforçada. Os vocábulos da linguagem-
imagem são estereótipos. Eles são definidos em termos de necessidades 
tecnológicas, como a de produzir quantidades assustadoras de material no 
prazo mais curto possível, ou aquela de dar a conhecer sem rebuços aos 
espectadores os nomes e tipos das personagens dramáticas (...) (ADORNO, 
1977, p.353). 
 

O que este veículo faz é maquiar o mundo tentando torná-lo mais aprazível 

e sedutor num grande esforço psíquico de manter no inconsciente a realidade brutal que todos 

sabem existir, mas que precisa ser apaziguada pela falsa consciência elaborada nos seus 

produtos a ser incutida nas mentes telespectadoras (ADORNO, 2000). Assim, Adorno (2000) 

contrapõe televisão e formação: 

(...) compreendo ‘televisão como ideologia’ (...), ou seja, a tentativa de 
incutir nas pessoas uma falsa consciência e um ocultamento da realidade, 
além de (...) procurar-se impor às pessoas um conjunto de valores como se 
fossem dogmaticamente positivos, enquanto a formação (...) consistiria 
justamente em pensar problematicamente conceitos como estes que são 
assumidos meramente em sua positividade, possibilitando adquirir um juízo 
independente e autônomo a seu respeito. (...) desenvolve-se uma espécie de 
vício televisivo em que por fim a televisão, como também outros veículos de 
comunicação de massa, converte-se pela sua simples existência no único 
conteúdo da consciência, desviando as pessoas por meio da fartura de sua 
oferta daquilo que deveria se constituir propriamente como seu objeto e sua 
prioridade (p.80). 
 

Vale ressaltar que o autor considera que a adesão das pessoas aos produtos 

culturais desta indústria apenas se efetue de maneira parcial, isto é, elas sabem, no seu íntimo, 

que tais produtos são ideológicos e que o mundo não se altera efetivamente, apesar dessa 

sensação estar imanente nas pretensões almejadas do consumo dos produtos “culturais”. 

 

 

1.5 EDUCAÇÃO E ENTRETENIMENTO NA/ PELA TELEVISÃO 

Embora denuncie de forma contundente o caráter eminentemente ideológico 

da televisão como meio da indústria cultural, Adorno também considera a possibilidade de se 
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dispor desse meio como aliado em processos educativos, possivelmente capaz de aumentar o 

poder reflexivo das pessoas: 

Eu seria a última pessoa a duvidar do enorme potencial da televisão 
justamente no referente à educação, no sentido da divulgação de informações 
de esclarecimento. A meu ver, ponto de partida para uma discussão como 
esta estaria em situar-se de modo eqüidistante, tanto, por um lado, do 
pensamento daqueles que consideram apropriado não deixar entrar em suas 
casas algo assim, quanto, por outro, daqueles que dizem: “sou uma pessoa 
moderna, e por isto mesmo, superficial”, e que nesta medida cultivam a 
televisão por considerá-la moderna. Pois, para começar, o que é moderno na 
televisão certamente é a técnica de transmissão, mas se o conteúdo da 
transmissão é ou não é moderno, se corresponde ou não a uma consciência 
evoluída, esta é justamente a questão que demanda uma elaboração crítica 
(ADORNO, 2000, p.77). 
 

Em Educação após Auschwitz, Adorno (1995) considera relevante que se 

utilize a televisão, por exemplo, para levar informações às pessoas da zona rural, bem como a 

sua utilização para auxiliar no processo educativo dessas pessoas. Quando do apogeu da 

barbárie – Auschwitz – o filósofo considera surpreendente constatar que os camponeses 

tiveram participação expressiva dentre aqueles que efetivamente obedeceram, de maneira 

cega e irrefletida, a ordens de destruição em massa de pessoas “descartadas” pelo status quo. 

Na visão de Adorno, o veículo televisivo poderia ser instrumento de maior 

integração do campo à vida urbana, diminuindo o hiato social entre a zona rural e as cidades, 

aumentando (e não o contrário) o poder de resistência dessas pessoas a praticarem a barbárie: 

 Kogon diz que os torturadores (Quälgeister)2 do campo de concentração em 
que ele mesmo esteve confinado durante vários anos eram, em sua maior 
parte, jovens filhos de camponeses. A diferença cultural que ainda persiste 
entre cidade e campo é uma das condições de horror, embora talvez não seja 
a única nem mesmo a mais importante. Estou longe de abrigar sentimentos 
de superioridade em relação à população campesina. Sei que ninguém 
escolhe haver crescido na cidade ou no campo. Limito-me a registrar que, 
provavelmente a desbarbarização foi menos bem-sucedida no campo que em 
outros lugares. Nem a televisão, nem os demais meios de comunicação de 
massas modificaram grande coisa quanto ao não acompanhamento total da 
cultura. Parece-me mais correto expressar este fato e tratar de remediá-lo, 
que apregoar sentimentalmente algumas qualidades particulares, já 

                                                           
2 O tradutor do texto diz ser imperiosa a tradução de Quälgeist por torturador, ressaltando que, aparentemente a 
intenção de Adorno ao usar este termo em dois sentidos diversos constitui um recurso estilístico cuja função é a 
de enfatizar a linha de continuidade que há entre a índole atenazadora e o torturador propriamente dito (Em 
português, segundo o tradutor, atenazar também tem uma gradação de sentidos que vai do simples aborrecer até 
o torturar). 
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ameaçadas de extinção, da vida no campo. Chego ao ponto de sustentar que 
a desbarbarização do campo constitui um dos objetivos educacionais mais 
importantes. (...) Antes de mais nada, será preciso ocupar-se do impacto 
produzido pelos modernos meios de comunicação de massas sobre um 
estado de consciência que ainda não alcançou, nem de longe, o liberalismo 
cultural burguês do século XIX. Para mudar esta situação, não poderia bastar 
o sistema escolar primário (...) Penso numa série de possibilidades. Uma 
seria – estou improvisando – que se planejassem programas de televisão que 
atendessem aos pontos nevrálgicos desse estado específico de consciência. 
Penso também na formação de algo assim como grupos e colunas móveis de 
educação, formados por voluntários, que saíssem a campo e que, através de 
discussões, tentassem suprir as falhas mais perigosas. Certamente, não 
ignoro que tais pessoas dificilmente seriam bem recebidas. Mas não tardaria 
em constituir-se um pequeno grupo de discussão em torno delas, que 
poderia, talvez, converter-se em foco de irradiação (ADORNO, 1995, p.110-
112). 
 

É verdade, diz o autor, que a televisão poderia ter grande persuasão na 

formação cultural conquanto objetivasse fins verdadeiramente pedagógicos. 

Contudo, o mais grave é a sua função deformativa operada na consciência 

das pessoas. Assim como todos os demais componentes da indústria cultural, esse veículo é, 

na realidade, amusement, ideologia pura, já que trabalha a favor da manutenção da ordem 

social como ela se apresenta (ADORNO, 1977). 

Em se tratando de televisão, portanto, seria mais apropriado se falar não em 

formação, mas, na melhor das hipóteses, em informação: 

O lado informativo da televisão, que nos parece ser o mais produtivo, é 
simultanemente aquele que se expõe mais facilmente às modernas 
metodologias de pesquisa, possibilitando efetivamente decidir entre o que 
apresenta de bom e de ruim. Com base nos resultados seria possível 
inclusive introduzir aperfeiçoamentos específicos ou soluções intemediárias, 
combinações e toda uma gama de opções desse tipo. (ADORNO, 2000, p.91) 
 

Adorno (1977) acrescenta, ainda, que a televisão, ao forçar os sujeitos à 

passividade de consumir sem contestação seus produtos, trabalha no inconsciente destes, 

alterando o processo que serviria para a individuação, já que o esforço requerido para “que 

suceda ao inconsciente e ao pré-individual aquilo que lhe é de direito” (p.353) é trabalhado 

em favor da ideologia, transformando o inconsciente em “mera ideologia para alvos 

conscientes, por mais tolos que estes possam se revelar ao final” (p.354).  
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Não há dúvida que o importante é contrapor-se, na televisão, à ideologização 
da vida, e eu seria o último a amainar esta exigência (...). Ao contrário, eu 
até mesmo a radicalizaria. Mas em relação a esta questão, deveríamos nos 
precaver do equívoco segundo o qual o que designamos como consciência 

da realidade precisa ser apresentado necessariamente com os meios de um 

realismo artístico. Justamente porque o mundo desta televisão é uma espécie 

de pseudorealismo, porque até mesmo o último detalhe da televisão é 

perfeito, e o público reclamaria se em qualquer instrumento técnico algo 

não fosse exatamente perfeito, provavelmente por isto no veículo televisivo a 

possibilidade de despertar a consciência da realidade vincula-se em grande 

parte à desistência em reproduzir mais uma vez a realidade superficial 

cotidiana visível em que vivemos. O embuste (...) consiste precisamente em 
que esta harmonização da vida e esta deformação da vida são imperceptíveis 
para as pessoas, porque acontecem nos bastidores. (...) O contrabando 
ideológico se realiza sem ser percebido, de modo que as pessoas absorvem a 
harmonização oferecida sem ao menos se dar conta do que lhes acontece. 
Talvez até mesmo acreditem estar se comportando de um modo realista. E 
justamente aqui é necessário resistir. (ADORNO, 2000, p.86, grifo nosso). 
 

Seria crucial que se pensasse em maneiras de desenvolver as aptidões 

críticas dos espectadores a verem televisão sem serem iludidos, sem se subordinar a esse 

veículo como ideologia. É verdade que a televisão está comprometida, em sua gênese, com a 

sociedade. Mas ela também pode romper as barreiras do existente quando dispõe de pessoas 

críticas, até mesmo oposicionistas, e qualificadas tecnicamente em sua programação podendo, 

sim, transformar a consciência das pessoas (ADORNO, 2000). 

A partir da década de 1970, como veremos mais adiante, sobretudo na 

América Latina, passou a ocorrer uma “hibridização” de educação e entretenimento que 

alguns ideólogos chamarão de Entertainment Education, surgida, mais uma vez, como 

demanda de consumo e como necessidade de educação das massas para que estas se ajustem 

ao status quo. Fica óbvio que essa hibridização nada tem a ver com os possíveis benefícios 

que a televisão poderia trazer ao processo educativo como pensou Adorno. 
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CAPÍTULO 2: O MERCHANDISING SOCIAL NA REDE GLOBO DE TELEVISÃO 
 

Neste capitulo abordaremos o merchandising social buscando apresentar 

esse fenômeno em suas relações com educação, entretenimento, sexualidade e outros temas, a 

rede globo e as telenovelas. 

Considerando-se que o merchandising social é descrito como uma ação 

social ligada à educação, convém começarmos por um breve histórico das ações tidas como 

educativas na Rede Globo de televisão. 

 

2.1 EDUCAÇÃO E ENTRETENIMENTO NA MAIOR EMISSORA DE TELEVISÃO 

DO BRASIL 

Na aparente intersecção entre educação e entretenimento situa-se o 

merchandising social, objeto de análise desta pesquisa. Presente atualmente em todas as 

telenovelas da maior emissora de televisão do Brasil – a Rede Globo3 de Televisão – o 

merchandising social é apresentado como um importante instrumento de difusão de 

comportamentos ditos socialmente desejáveis, ligados a “questões sociais”, incluindo temas 

como sexualidade, consumo de drogas, exclusão social de minorias, entre outros. 

Para uma primeira aproximação de nosso objeto de estudo, apresentaremos, 

ainda que de maneira breve, alguns elementos históricos ligados à sua gênese e à trajetória da 

própria emissora. 

Segundo Bolaño (2005), a Rede Globo possui a “vantagem histórica 

fundamental” da “adequação da estrutura do Estado e do instrumental regulatório em matéria 

de comunicação da nação brasileira a seus interesses de empresa líder desse setor estratégico 

da política numa sociedade de massas” (p.20). O autor reitera as análises de Adorno em 
                                                           
3 As Organizações Globo são um conglomerado de empresas brasileiras concentradas especificamente na área 
de mídia e comunicação, com cobertura de 99, 84% do território nacional, mas incluindo também bancos, 
mercado imobiliário e indústria alimentícia (BRITTOS & BOLAÑO, 2005). 
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relação à indústria cultural como um todo, mas as direcionando especificamente à televisão. 

Assim, não deixa dúvidas de que o objeto dessa indústria (a Rede Globo) é o público e a 

audiência, seu capital, ou seja: 

Tudo se explica pelas necessidades que têm o capital individual e o Estado 
de comunicar-se com o público, com as massas de eleitores e consumidores, 
e conquistar-lhes corações e mentes. Infantil pensar o contrário. Há uma 
trinca de sujeitos, portanto, que deve ser contentada no modelo de regulação, 
mas os interesses de cada um são diferentes e assimétricos. Ao capital 
interessa o dinheiro; ao Estado, o poder; e ao público, diversão no sentido de 
Brecht, a função natural da arte (BOLAÑO, 2005, p.20). 
 

De acordo com Castro (2005), a Rede Globo conseguiu o raro feito de obter 

lucro com programas educativos, como os telecursos, ainda que tais programas sejam 

veiculados em horário considerado pouco lucrativo. Destaque ao Canal Futura, que também 

pertence à Fundação Roberto Marinho (além de possuir financiamento do governo e da 

iniciativa privada), cuja programação tem como propósito declarado auxiliar o sistema de 

ensino regular e capacitar para determinadas profissões, como as das áreas técnicas. 

A autora prossegue dizendo que “a categoria educação (...) pode ser dividida 

em diversos gêneros: educativo, instrucional, seriado, infantil, formação complementar, 

profissionalizante e técnico etc., como, por exemplo, o Telecurso 2000” (CASTRO, 2005, 

p.245). Acaba ocorrendo uma “hibridização” (p.246) de educação e entretenimento, cujos 

produtos se tornam viáveis graças ao bem-sucedido uso “das técnicas próprias desses 

formatos voltadas para a questão educativa” (p.246). 

A preocupação com a dimensão educativa da programação televisiva, 

segundo Schiavo (2006), faria parte da própria filosofia da Rede Globo: 

Com efeito, é importante ressaltar que a ação educativa é parte da filosofia 
de produção da Rede Globo de Televisão. Isto é: desenvolveu-se na 
Emissora, uma cultura de abordagem das questões sociais em todos os níveis 
da programação sempre com uma clara intencionalidade educativa.( p 2). 
 

Na década de 1970, a Rede Globo, além de se associar com o grupo norte-

americano “Time Life”, atuou como a grande propagandista das idéias do regime militar, 
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quando do auge de seu recrudescimento. Nesse mesmo período, surgiu o que viria a ser 

conhecido como “padrão globo de qualidade” e surgiu também o primeiro programa que 

“hibridiza” educação e entretenimento infantil, Topo Gigio Especial que, segundo Castro 

(2005), fez muito sucesso na época junto a este público. 

Depois disso, outros programas infantis que se valeram deste imbricar de 

educação e entretenimento continuaram a fazer muito sucesso, com destaque para o Sítio do 

Pica-pau Amarelo considerado pela Unesco como um dos melhores programas infantis do 

mundo (CASTRO, 2005). 

Na década de 1980, ainda segundo Castro (2005), há “uma descoberta das 

crianças como mercado consumidor pela indústria cultural” (p.249). Nesta época surgem 

inúmeros programas voltados ao público (mercado) infantil, incluindo as telenovelas. Nesse 

período também houve uma maior erotização ou sexualização dirigida ao consumo do público 

infantil quando, por exemplo, “a dança perde o caráter lúdico original para dar lugar ao corpo, 

ao sexual, como ocorreu nos programas [...] como Xuxa e Sérgio Malandro, na Globo [...]” 

(idem, p.251). 

Castro (2005) relata então que a Fundação Roberto Marinho, criada em 

1977 pelo presidente das organizações Globo, originariamente sem fins lucrativos, passa a 

receber verbas públicas para projetos de teleducação produzidos pela própria Globo chamados 

de “Telecurso”. Estes, por sua vez, abriram portas ao campo da educação à distância para a 

Rede Globo, permitindo a esta emissora abater impostos com a atividade educativa, captando 

recursos do governo federal e do mercado.  

A proposta do Telecurso, segundo a autora, é prover conhecimento baseado 

no currículo do ensino fundamental e médio por meio da televisão. De acordo com Castro 

(2005), pesquisa realizada no ano 2000 revelou que 7 milhões de brasileiros assistem 
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semanalmente ao programa, dos quais 400 mil planejam conseguir o diploma de 1º. e 2º. 

graus: 

Mas a grande maioria dos telespectadores procura o chamado edutainment 

(educação com entretenimento), ou seja, uma forma divertida de se educar. 
Esse público é composto predominante por telespectadores com formação de 
nível superior. Segundo Matarelli4 há também uma parcela do público que 
assiste ao Telecurso 2000 por gostar de programas educativos e como forma 
de reciclagem (p.256). 
 

Castro (2005) diz ainda que o êxito do Telecurso fomentou o surgimento da 

Globo Vídeo e do Canal Futura, de modo que sua relação com a educação foi adquirindo cada 

vez mais importância. 

Ao assumir a tarefa de implementar o Telecurso 2º. Grau, a Rede Globo 
ampliou ainda mais seu poder perante o governo e a sociedade. Sua ação, 
que antes era voltada ao campo do entretenimento e possibilitava à 
população uma educação não-formal, passou ao campo formal da educação e 
da cultura. Competindo com as emissoras de TV públicas no papel de 
produzir programas de cunho educativo e muitas vezes substituindo-as, a 
Globo passou a representar institucionalmente as propostas educativas do 
Ministério da Educação e Cultura (MEC). Em outras palavras, no plano 
simbólico, a Globo passou a significar, para a maior parte da população 
brasileira, o espaço da educação e cultura nacionais (p.256). 
 

No México, a emissora de televisão TELEVISA obtém grande aceitação do 

público com a produção de telenovelas educativas denominadas por Schiavo (1995) de 

Entertainment education. Isso inspira a Rede Globo cada vez mais a ter a sua marca associada 

à educação e para tanto esta emissora se valerá do sucesso comercial obtido com o 

merchandising comercial nas telenovelas para criar o seu merchandising social. Convém que 

entendamos, então, a conceituação e as diferenças entre os mecanismos de marketing e 

merchandising para então nos aprofundarmos em nosso objeto de estudo, o merchandising 

social. 

 
 

                                                           
4 Renato Matarelli é gerente de projetos da área de teleducação da Fundação Roberto Marinho. (CASTRO, 2005, 
p.256). 
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2.2 CONCEPÇÕES DE MARKETING E MERCHANDISING 

A palavra merchandising, de origem inglesa, significa “negociar, vender, 

comercializar”. Diferentemente do marketing, que é um ato contínuo, o merchandising, 

embora também seja processual como o marketing, é mais fragmentado e imediato. Segundo 

Nunes (1995 apud. SCHIAVO, p. 86; NUNES, 1989, p.148), merchandising 

[...] é o processo mais elementar e funcional para colocar o produto certo, no 
lugar certo, na quantidade certa, ao preço certo e no tempo certo. Enquanto 
marketing é o mercado, merchandising é a mercadoria andando, em 
movimentação dentro do mercado”. No Brasil, a idéia de merchandising, 
além de se relacionar à promoção do produto nos pontos de venda, também 
assumiu a conotação da propaganda inserida em programas de televisão, 
filmes e shows, entre outras formas de lazer e entretenimento. Neste 
contexto, as telenovelas constituem um dos mais adequados e eficazes 
suportes ao desenvolvimento de ações de merchandising televisivo. 
 

Outros autores acrescentarão ao conceito de merchandising o de “mídia 

alternativa”, que é “comunicação subliminar” ou simplesmente “prática de se expor produtos 

comerciais no vídeo, ou mesmo, de promover seu uso pelos personagens, em troca de 

remuneração” (apud. SCHIAVO, 1995, p.86; MELO, 1984, p.34). 

Para Schiavo (1995), autor da tese de livre-docência Merchandising social: 

uma estratégia de sócio-educação para grandes audiências e um dos ideólogos do 

mecanismo dentro da Rede Globo, o merchandising apareceu ligado a pesquisas e sondagens 

feitas junto ao telespectador. Esta “consulta” ao telespectador faz pensar que o público 

demanda este tipo de dispositivo publicitário. Por outro lado, para o anunciante, parece um 

dispositivo sedutor, permitindo a publicidade de seus produtos não no intervalo comercial, 

mas no interior da programação, especialmente nas telenovelas de grande audiência.  Ainda 

segundo este autor, é esperada uma atitude de consumo por parte do receptor que confirme, 

então, a efetividade do merchandising comercial. 

Na definição de TRINDADE (1999), merchandising, “compreende um 

conjunto de operações táticas efetuadas no ponto de venda para colocar no mercado o produto 

ou serviço certo, com o impacto visual adequado e na exposição correta” (p. 155). Segundo o 



 51

autor, uma das principais justificativas para o merchandising comercial é que o produto 

ficcional das telenovelas necessita que seus custos sejam garantidos. Segundo Borelli (2005), 

o merchandising comercial é responsável por cerca de trinta por cento do faturamento de uma 

telenovela.  

As telenovelas consagraram-se como campo privilegiado, quase exclusivo, 

das ações de merchandising. O discurso do merchandising ajusta-se ao da telenovela, segundo 

Trindade (1999), apropriando-se de sua lógica de fazer crer que o produto ficcional seja real, 

mas nesse caso, estimulando também a compra do produto, similar à “inveja” mencionada por 

Schiavo (1995). 

No interior da telenovela, a unidade de ação do merchandising ocorre em 

um determinado capítulo previamente analisado. As cenas de um capítulo configuram uma 

ação de merchandising.  Sendo assim, uma ou várias cenas de merchandising veiculadas em 

continuidade num ou em vários capítulos compõem uma ou inúmeras ações de 

merchandising.  

As ações são coesas entre si. Elas não têm um tempo pré-estabelecido, como 

numa propaganda comercial padrão, logo, elas não são vendidas pelo tempo de exibição, 

como ocorreria em uma propaganda.  O mínimo de ações numa telenovela é oito e suas cenas 

se ligam umas às outras de maneira estudada e planejada, “ao estilo da novela, preparando um 

final – que, no caso do merchandising, será sempre feliz”  (SCHIAVO, 1995, p. 88). 

Segundo este mesmo autor as ações podem acontecer através de menção do 

produto no enredo da trama, pelo uso do produto por alguma personagem ou pela menção do 

produto no enredo. Em todos esses casos, é importante que o telespectador fique com “inveja” 

do produto como estímulo para comprá-lo.  

A venda dos “espaços” de merchandising ocorre a pedido de um cliente ou 

através do Levantamento de Oportunidade (LEVOP). No caso específico do merchandising 
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social, realiza-se o Levantamento de Oportunidades Educativas e Sociais (LEVOPES). A 

diferença entre esses dois levantamentos é, pois, que o primeiro diz respeito a produtos 

comerciais e o segundo, a “demandas sociais” (SCHIAVO, 1995). 

O “Levantamento de Oportunidades (LEVOP)” é um estudo feito desde a 

sinopse de uma telenovela ou minissérie antes ainda dela ser gravada. Ele consiste na 

averiguação das oportunidades de se inserir idéias ou merchandising em seu enredo. Para 

tanto, o LEVOP deverá dispor de informações tais como identificação da telenovela ou 

minissérie, autores e colaboradores, elenco, diretor e técnicos, bem como o horário de 

exibição da trama, data de estréia, sinopse, o perfil das personagens e a trilha sonora. 

O cliente em potencial é estudado pelo LEVOP que solicitará daquele um 

“modelo de consulta” constando de informações tais como nome, objeto das ações de 

merchandising, resumo das características principais do produto ou serviço, aspectos do 

mercado para este produto, público-alvo, histórico do produto no mercado, etc.  

A relação entre os produtores do merchandising e o cliente reza que o 

cliente abra mão do controle do processo de produção e veiculação da publicidade em favor 

de uma promessa de maior eficácia dos resultados da propaganda de seu produto.  

 O compromisso de merchandising é assumido sem o detalhamento de uma 

campanha publicitária. Se, por um lado, o cliente não deve interferir na trama, o 

merchandising, por fazer parte da trama, garante a atenção compulsória da audiência além de 

poder ser associado ao lado emocional produzido no enredo da telenovela.  

A Rede Globo utilizou-se das técnicas de merchandising comercial pela 

primeira vez em 1969, na novela da TV Tupi “Beto Rockfeller”, de Bráulio Pedroso. Na 

ocasião, o protagonista Beto, interpretado pelo ator Luís Gustavo, acordava de ressaca por 

causa das noites de bebedeira e tomava o antiácido efervescente “Alka Setzer” da empresa 

Bayer (TRINDADE, 1999). 
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Mas o primeiro grande sucesso de merchandising comercial ocorreu em 

1979, na telenovela da TV Globo Dancing Day´s, de Gilberto Braga. A utilização desse 

recurso com a personagem Júlia (interpretada por Sônia Braga), que usava calças jeans 

“Staroup”, teve grande impacto sobre os telespectadores. Segundo Souza (1992), essa 

empresa aumentou de 40.000 para 300.000 as vendas mensais de calças. 

Outro elemento sedutor do merchandising é a sua possibilidade implícita de 

ser veiculado em outros países, já que as telenovelas são produtos de exportação da emissora, 

apesar disso não fazer parte do contrato. 

Historicamente, o termo social apareceu pela primeira vez associado ao 

marketing. Surgida em 1971 nos Estados Unidos, a expressão marketing social foi usada pela 

primeira vez por Kotler e Zaltman, que na época buscavam conciliações entre as estratégias 

de marketing e soluções para questões sociais. Nesse mesmo ano, esses autores publicaram no 

Journal of marketing um artigo intitulado Social marketing: an approach to planned social 

change
5, no qual conceituaram o marketing social como sendo o processo de “criação, 

implementação e controle de programas implementados para influenciar a aceitabilidade das 

idéias sociais e envolvendo considerações relativas ao planejamento de produto, preço, 

comunicação, distribuição e pesquisa de marketing”6. 

Segundo Schiavo (2003), marketing social é o uso sistemático dos 

princípios e métodos do marketing cuja finalidade seja a promoção da aceitação de idéias que 

sensibilizem o público a ponto de fazer com que adote atitudes ou conceitos. Segue-se a 

tabela 1, em que se estabelece a diferença entre marketing comercial e social: 

 

TABELA 1 – DIFERENÇAS ENTRE MARKETING COMERCIAL E MARKETING 
SOCIAL  

 

                                                           
5
Marketing social: uma abordagem da transformação social planejada. Disponível em 

<http//www.socialtec.com.br> Acesso em: agosto de 2003. 
6 Disponível em <http//www.socialtec.com.br>. Acesso em: agosto de 2003. 
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OS QUATRO “P’s” MARKETING 

COMERCIAL 
MARKETING SOCIAL 

PRODUTO Todo e qualquer bem de 
consumo disponível no 
mercado 

É o conceito que se deseja 
transmitir, aquilo que se 
procura transformar na 
conduta da audiência 

PREÇO Custo total do produto, pago 
pelo consumidor 

O que o “consumidor” deve 
dar em troca para receber os 
benefícios da inovação. Este 
preço pode ser intangível 
(tempo, esforço pessoal, 
custo de locomoção, etc.) 

PROMOÇÃO Como se divulga o produto 
no mercado (propaganda) 

Como se promove o 
conceito (ações de 
informação, educação & 
comunicação) 

PROMOÇÃO  Lugares onde o benefício 
pode ser encontrado, 
incluindo os diferentes 
canais utilizados para 
alcançar as diversas 
audiências7

 
Fonte: SCHIAVO, M. Merchandising social. Rio de Janeiro: Universidade Gama Filho, 1995. P.29 Tese de Livre-docência. 

 

Agora que já temos a base dos conceitos de marketing (social e comercial) e 

merchandising (comercial), a seguir, versaremos acerca do entertainment education das 

telenovelas de Miguel Sabido no México a fim de elucidar o sucesso de público das 

telenovelas pretensamente educativas que precederam o surgimento do merchandising social 

na Rede Globo de Televisão. 

 

 

2.3 QUANDO O ENTERTAINMENT EDUCATION DÁ ORIGEM AO 

MERCHANDISING SOCIAL 

Schiavo (1995) afirma que cada vez mais se busca novas metodologias de 

ensino que integrem o lúdico e a diversão, sobretudo quando se trata da educação de adultos e 

                                                           
7 No caso de se buscar apenas uma mudança de comportamento, sem menção de serviços específicos, o ponto é o 
próprio canal que veicula conceito (sic) [a televisão]. Tem-se, assim, o “merchandising social” (N. A.). 
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ensino informal. Para ele, divertir e ensinar conformam princípios metodológicos da educação 

moderna e nesse sentido o autor sustenta o uso dos meios de comunicação, valendo-se da 

audiência e do status que a sociedade confere a esses meios para cunhar a Comunicação para 

o Desenvolvimento, visando a inserção de modelos educativos capazes de obter a adesão do 

público.  

O entertainment-education se apresenta como uma das primeiras 

metodologias de Comunicação para o Desenvolvimento. Segundo Singhal, Rogers e Brown 

(1995 apud SCHIAVO, p. 43; SINGHAL; ROGERS; BROWN), autores do ensaio 

Entertainment soap operas for development – lessons learned:  

Entertainmen education é o processo pelo qual se inserem conteúdos 
educacionais em mensagens de entretenimento, com o objetivo explícito de 
aumentar os níveis de conhecimento sobre uma determinada questão, 
criando atitudes favoráveis e promovendo mudanças de comportamentos e 
práticas em relação à questão ou tópico tratado8. 
 

Desde então, diversas técnicas de educação “pelo entretenimento” têm sido 

utilizadas sob pretexto de produzir o desenvolvimento social e Schiavo (1995), ao buscar  aval 

para tais técnicas, menciona haver um cuidado ético em sua elaboração a fim de não se 

produzir propaganda subliminar. Porém, apesar de mencionar o cuidado ético, pretende que o 

comunicador saiba o que a população efetivamente precisa saber, numa linha de pensamento 

que conduz à manipulação de comportamento. 

Diversas ações de entertainment education começaram a pipocar pelo 

mundo com a finalidade de promover o planejamento familiar. Em alguns materiais, por 

exemplo, era atribuída aos pobres a razão de sua pobreza, por causa do seu número de filhos. 

A solução para o seu subdesenvolvimento, portanto, seria não terem filhos. Outros projetos de 

entertainment-education nasceram a partir daí, com mais êxito e supostamente menos 

contaminados de preconceito.  

                                                           
8  Ibid., p. 43-4. 
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Em 1967, Miguel Sabido, então executivo da área de pesquisa em 

comunicação da TELEVISA, a mais importante rede de televisão mexicana, propôs que a 

televisão comercial fosse utilizada com propósitos de estimular o desenvolvimento social. O 

que torna Miguel Sabido tão relevante para o entertainment-education é que ele efetivamente 

estabeleceu uma base teórica para o seu trabalho e uma metodologia que até então eram 

inéditas. 

Sua metodologia de entertainment education visava às telenovelas, lançando 

mão de inúmeras pesquisas sobre a audiência e modelos comportamentais a serem adotados 

pelas personagens da trama. Sua primeira telenovela, Vem Conmigo, foi exibida entre os anos 

de 1975-76 e elaborada “com objetivos explicitamente educativos” (SCHIAVO, 1995, p. 53). 

Após o término de cada capítulo, um comentário pretensamente educativo era feito por uma 

famosa atriz mexicana que não participara diretamente da novela,9 com o propósito de 

sedimentar os conteúdos abordados na trama. A telenovela foi exportada para outros 14 

países, continuando a ser um grande sucesso, mesmo nos países em que as demandas 

“educativas” eram aparentemente diferentes das mexicanas.  

Entre novembro de 1975 e outubro de 1981, Sabido elaborou outras seis 

telenovelas, todas de grade impacto na audiência e cujos êxitos provocados pelas mensagens 

educativas, segundo Schiavo, puderam ser comprovados cientificamente. Conforme já dito, 

um dos principais temas das telenovelas de Sabido, encomendado pelo governo mexicano, foi 

o planejamento familiar. 

A esse respeito, Schiavo (1995) diz que a meta do governo era reduzir a taxa 

de crescimento demográfico da população de 3,2% em 1976 para 1,4% em 1994.  A taxa 

efetivamente caiu para 2,5% em 1982, atingindo 2,4% em 1989 e permanecendo nesse 

patamar. Segundo Schiavo, um dos fatores que contribuiu decisivamente para a manutenção 

                                                           
9 Segundo Schiavo, o fato de a atriz não estar diretamente na trama é para que não haja por parte do 
telespectador associação entre as mensagens do entertainment education veiculadas e a atriz. 
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da taxa de crescimento demográfico foi a interrupção da produção de telenovelas com este 

objetivo, ocorrida ao final de 1981. 

A principal diferença entre uma telenovela tradicional e uma de 

entertainment-education é que esta parte de uma proposta pré-estabelecida de mudanças de 

atitudes, enquanto aquela não possui esse tipo de “preocupação”. 

Segundo Schiavo, as telenovelas de Miguel Sabido são embasadas 

teoricamente em cinco teorias, cuja tabela a seguir sintetiza (SCHIAVO, 1995, p.63):  

 

TABELA 2 – FUNÇÃO NAS TELENOVELAS EDUCATIVAS 
 

TEORIA FUNÇÃO NAS TELENOVELAS 
EDUCATIVAS 

TEORIA DA COMUNICAÇÃO Provê um modelo funcional para o 
processo de comunicação, através do 
qual distintos emissores, mensagens e 
audiências tornaram-se interligados. 

TEORIA DA DRAMATURGIA (COM 
BASE EM ERIC BENTLEY) 

Provê um modelo para os personagens, 
suas interpretações e para a construção 
das tramas. 

ARQUÉTIPOS E ESTEREÓTIPOS 
(COM BASE EM JUNG) 

Provê um modelo para que os 
personagens possam incorporar as 
energias e valores humanos universais, 
tanto no campo físico quanto no 
psíquico. 

TEORIA DA APRENDIZAGEM 
SOCIAL (COM BASE EM A. 
BANDURA) 

Provê um modelo no qual o processo de 
aprendizagem tem origem nos 
personagens das telenovelas e se 
completa na interação com os 
espectadores. 

CONCEITO DE “TRIUNE BRAIN” 
(COM BASE EM PAUL D. 
MACLEAN) 

Provê um modelo para a transmissão de 
mensagens dirigidas a um dos três 
centros de percepção humana, consoante 
o momentum da ação dramática. 

(1995 apud SCHIAVO, p.63). 

A teledramaturgia educativa de Miguel Sabido se apropriou de estereótipos 

a fim de construir modelos para a identificação com o público, ou seja, os conteúdos sociais 

propostos eram aceitos pelos personagens “bons” e recusados pelos “maus” numa visão 

simplista que Schiavo (1995) dirá ser de “fácil decodificação pela audiência”. O seu modelo 



 58

de aprendizagem defende que as pessoas podem aprender novos comportamentos a partir da 

observação dos modelos que aparecem na TV.  

No entanto, as telenovelas da Rede Globo, diferentemente do que ocorre 

com as do México, que soam “como melodramas ultrapassados”, são tidas por Schiavo (1995) 

como referencial internacional de qualidade. Além disso, no Brasil, a Globo, diferentemente 

da TELEVISA, não dispõe da infra-estrutura de oferecimento dos serviços divulgados e 

política oficial na área.  

Apesar de descartada a possibilidade de produção de uma telenovela nos 

padrões das que são feitas pela emissora mexicana, a emissora brasileira interessou-se  por 

associar suas telenovelas ao tema “educação”.  Suas telenovelas já lançavam mão há tempos 

de discussões e análises de questões sociais, diz Schiavo. Então, pôde-se elaborar uma 

sistematização de interação com as telenovelas abrangendo as fases de pré-produção até sua 

exibição. Nasceu o merchandising social. 

Na seqüência, procuraremos condensar as idéias de Schiavo a respeito da 

importância desse produto para a emissora e para a população, explicitando sua visão sobre as 

telenovelas e o seu poder de persuasão, a força do merchandising como mecanismo para 

mobilizar audiências e auferir lucros e o surgimento do seu “irmão” social.  

 

 

2.4 AS TELENOVELAS E O SEU PODER PERSUASIVO: O NASCIMENTO DO 

MERCHANDISING NAS NOVELAS 

Segundo Schiavo, as telenovelas da Rede Globo ocupam, de segunda a 

sexta-feira, em torno de 24% da programação total da emissora. Outro caráter da telenovela 

considerado pelo autor é o fato de que a telenovela se baseia na “estética da repetição”, ou 
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seja, o autor considera que o seu conteúdo nunca muda, pois, ela “apresenta sempre os 

mesmos segredos” sendo ainda “a cesta básica da cultura popular” (SCHIAVO, 1995, p.79). 

Assim, ao definir as telenovelas como representante cultural brasileiro, 

Schiavo (1995) se esforça para redimi-las e elevar seu status, afirmando que elas  fantasiam a 

realidade e realizam a fantasia das pessoas.  Mais ainda, ele diz que elas não são um produto 

alienante porque abordam “sentimentos como o amor e desejo de liberdade, comuns a todos 

os povos” (1995 apud SCHIAVO, p. 85; MELO, 1988).  

Schiavo (1995) se refere uma única vez à telenovela como um produto da 

“indústria cultural”, obviamente sem que isso esteja dentro do mesmo enfoque de Adorno & 

Horkheimer, os criadores do termo.  Sem explicações aprofundadas, ele diz que as telenovelas 

conseguem entreter e educar ao mesmo tempo, independentemente do público-alvo e da 

audiência, numa evidente contradição, já que a audiência e o público-alvo serão decisivos 

para as tramas. Mais que isso, ele afirma, de maneira assertiva e não argumentativa, que elas 

são capazes de despertar uma posição crítica nos telespectadores. 

As telenovelas já estavam consagradas para o público.  Sua audiência tendo 

sido fiel na últimas décadas, tornou-se um dos pressupostos para o surgimento do 

merchandising. Fora isso, as ações de merchandising comercial já eram consagradas para a 

emissora, ou seja, havia uma metodologia bem sucedida e aceita pela audiência de 

propaganda de mercadorias no interior das tramas. Havia também o interesse crescente da 

cúpula da emissora em vincular o seu produto mais rentável (as telenovelas) à educação. 

Como vimos, a associação do elemento “educação” aos seus produtos trouxe-lhe prestígio, 

audiência e lucro ao longo de sua história.  As telenovelas de entertaiment education de 

Miguel Sabido deram indícios fortes de que essa hibridização sensibilizava e angariava 

audiência. A partir de todos esses fatores, foi possível criar uma metodologia de veicular 

mensagens sócio-educativas dirigidas a grandes audiências, segundo Schiavo (1995). 



 60

Todos os elementos constituintes do merchandising social já estavam 

alicerçados para o seu nascimento, na década de 1980: a proposta de educação pelo 

entretenimento (a qual veremos adiante), conceitos de educação informal e de comunicação 

aplicada ao desenvolvimento e técnicas do merchandising comercial. 

Segue-se a definição de merchandising social por quem está diretamente 

ligado à sua concepção e aplicabilidade: 

O “merchandising social” é, pois, a inserção intencional e motivada por 
estímulos externos de questões sociais nas tramas das telenovelas. Esta 
inserção tanto pode ocorrer na história principal quanto nas tramas paralelas. 
Através do “merchandising social”, criam-se oportunidades para interagir 
com as telenovelas, compondo momentos da vida dos personagens e fazendo 
com que eles atuem como agentes formadores de opinião e/ou introdutores 
de inovações sociais. Enquanto estratégia de mudança de atitudes e adoção 
de novos hábitos, o “merchandising social” é instrumento dos mais 
eficientes, tanto pelo elevado número de pessoas que atinge quanto pela 
forma com que demonstra a efetividade do que se está promovendo 
(SCHIAVO, 1995, p.100). 
 

No entanto, a mera veiculação de cenas com questões sociais não caracteriza 

necessariamente uma ação de merchandising social, já que esse ocorre de maneira intencional 

e motivada por estímulos internos e externos e a sua concepção ocorre concomitante à 

elaboração da telenovela, que será exibida contando com a participação do autor, de 

colaboradores e do redator de merchandising. 

Quando as “oportunidades” de merchandising social são definidas, o redator 

do merchandising social – que poderá ser o próprio autor ou colaboradores – cria as ações de 

merchandising em que estão definidas as formas de inserção das mensagens, cenas, diálogos e 

estímulos visuais. “É necessário que as ações sugeridas estejam tecnicamente corretas e 

respaldadas no enredo central, além de observarem rigorosamente as regulamentações e 

legislações a respeito”(SCHIAVO, 1995, p.105).  

As leis do mercado que outrora ficavam restritas às técnicas de marketing, 

agora também, de maneira implícita, estão por trás do briefing de merchandising social que 

leva em consideração as idéias centrais da questão a ser tratada (tema) e sua relevância para a 
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opinião pública e público-alvo (audiência); e essa audiência, bem como as características 

desse público (classes sociais), são relevantes para o planejamento das ações.  

O caráter cientificista e mercadológico novamente encontra fôlego quando 

Schiavo (1995) diz ser necessário que se defina quem estabelece e quais são as motivações 

das ações a serem veiculadas, bem como importa traçar o nível de autoridade técnico-

científica de quem está nos bastidores de sua elaboração. 

O autor se valerá de diversas pesquisas que mostram a boa aceitação das 

novelas em vários segmentos sócio-econômicos do público, assumindo que o “final feliz” é 

imperativo para o seu sucesso. 

O merchandising social procura mostrar cenas que explorem situações que 

estejam no imaginário coletivo, diz o autor, a fim de facilitar o processo de 

projeção/identificação do telespectador. Nesse sentido, busca-se a aproximação do dizer 

popular “minha vida é uma novela” a fim de se conseguir que “os intérpretes da vida”, isto é, 

os telespectadores, possam “absorver uma espécie de orientação cognitivo-social, adaptando 

suas vivências às formas de pensar e atuar dos personagens” (SCHIAVO, 1995, p.114) 

presentes nas ações de merchandising social. O caráter adaptativo já se mostra claro e, 

segundo o autor, esse instrumento pretensamente educativo competirá com o 

desconhecimento: 

Em vez de se competir com um outro produto, como é o caso do 
merchandising comercial, o adversário passa a ser o desconhecimento ou o 
tratamento inadequado de um determinado tema. (...) É o que acontece com 
alguns autores (que, por suas próprias posturas diante de temas 
determinados) comprometem-se a partir das sinopses a usar suas histórias 
como suporte de colocação e discussão destas questões selecionadas, 
democratizando saberes e conhecimentos (SCHIAVO, 1995, p.118). 
 

Em relação ao emissor, a lição recomendada pelo autor é a de que se 

verifique a aplicabilidade do merchandising e, de maneira contraditória,  diz que não se deve 

determinar pautas de comportamentos para os telespectadores e, sim, estimular que cada um, 

de posse das informações transmitidas, decida suas próprias opções. O caráter cientificista 
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novamente é mencionado quando ele diz que é importante que o emissor seja fiel à 

metodologia deste instrumento e disponha de “confiabilidade técnica e científica” 

(SCHIAVO, 1995, p. 119).  

Quando um assunto for desconhecido do público, é recomendável que se 

faça a sua associação com outros de domínio da audiência, a fim de torná-los inteligíveis, a 

despeito da tentativa do autor de dizer que este instrumento destina-se também a estimular o 

pensamento crítico dos telespectadores. E assim, apesar de ser um produto massificado,  

“quanto mais a conclusão [do merchandising social] for personalizada, mais força terá junto 

ao telespectador” (SCHIAVO, 1995, p. 123). 

É importante também não cansar o telespectador e para isso é elaborado um 

esquema para que as ações de merchandising social sejam distribuídas por todas as 

telenovelas, levando-se em conta os temas abordados e os dias em que são veiculados. 

Deixando implícito o seu caráter mercadológico, o autor defende a importância de se respeitar 

a dinâmica das telenovelas em relação à audiência, de tal modo que só a partir do segundo 

mês de exibição de uma telenovela as ações podem começar a ser veiculadas, quando as 

pesquisas de audiência já traçaram os seus caminhos e os telespectadores já idealizaram um 

final para a trama. O merchandising social chega nesse momento com suas ações já 

associadas à trama e ao “gosto” do telespectador.   

É importante que as “inovações” sejam introduzidas de acordo com as 

etapas com que a audiência mais se identificar. A respeito do meio, Schiavo continua: 

Merchandising é telenovela, que é televisão, que é uma indústria. É 
necessário, portanto, que se tenha uma infra-estrutura de produção para que 
se criem oportunidades de apropriação dos espaços para o “merchandising 
social”. O objetivo principal da telenovela é entreter, não cabendo assim 
tentar nela introduzir aulas ou orientações magistrais. As mensagens devem 
ser inseridas no espírito da trama, entretendo e educando, destinando-se ao 
consumo rápido e indiscriminado, características das telenovelas 
(SCHIAVO, 1995,p.125-6). 
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Nesse movimento contraditório de ora dizer que o público é crítico, ora que 

é ingênuo, o autor reitera a importância de se conhecer as reações da audiência e de se 

acompanhar as reações do público através dos seus índices, seções de cartas aos jornais e as 

revistas especializadas em televisão. Assim, se a audiência estiver estabelecida, o 

“merchandising social” poderá ser incutido. Após a apropriação do “saber” pela emissora e de 

atribuição de “não-saber” ao público, o autor diz, com nítido viés de preconceito: 

É essencial ter bem claro que o “merchandising social” não disputa mercado 
com nenhum outro produto ou serviço: sua competição é, unicamente, com a 
ignorância. Ele representa o espaço do saber apropriando-se do espaço do 
não-saber. Outro dado importante é que, enquanto o jornalismo alimenta-se 
de más notícias, a publicidade sempre apresenta boas-novas. O 
“merchandising social”, por sua vez, busca um lugar entre uma e outra 
forma de ler a notícia (SCHIAVO, 1995, p.128). 
 

Até aqui, procuramos situar a origem do merchandising social a partir das 

técnicas publicitárias de marketing e merchandising comercial e do entertainment education. 

O critério de exibição dos tópicos supracitados procurou situar o leitor nessa ordem. No 

entanto, foi bastante comentado até aqui os temas “educação”, “comunicação” e 

“entretenimento” e torna-se necessário aqui explicar as bases teóricas de cada um desses 

temas que compõem o merchandising social, na visão do seu maior ideólogo, para então, 

ainda na visão de Schiavo, situar a importância do merchandising social para a emissora nos 

dias atuais bem como as suas repercussões junto ao público. 

 

 

2.5 AS CONCEPÇÕES DE “EDUCAÇÃO” QUE ORIGINARAM O 

MERCHANDISING SOCIAL 

Sabemos que uma das principais finalidades do merchandising social é 

influenciar a aceitabilidade de idéias. O elemento “educação” é relevante para dar acabamento 

ao conceito. No entanto, Schiavo  não acha necessário estudar em profundidade o que seria 



 64

uma verdadeira Teoria da Educação, bastando a referência genérica às bases que sustentarão o  

instrumento pretensamente educativo voltado às massas.  

Ao mencionar a existência de inúmeros conceitos de educação, Schiavo 

privilegiará o de Foulquié (1995 apud SCHIAVO; FOULQUIÉ, 1971, p.135 et seq.) que, 

segundo o autor, classifica a educação em concepções teocêntrica ou religiosa,  sociocêntrica 

ou antropocêntrica. Schiavo não tira desta classificação nenhum argumento ou idéia  para 

discutir o que seja educar. Elementos do pensamento de Foulquié como os meios autônomos 

ou heterônomos de educação, a existência de diferentes metodologias ou os domínios da 

educação são elencados de maneira meramente enciclopédica, prestando-se à exibição de 

“erudição” mais do que à explicitação de uma posição do autor sobre o tema. 

    Enfatiza, contudo, a educação informal, que implicitamente tem 

a ver com o merchandising social, afirmando que, nos dias de hoje, os meios de comunicação 

de massa, sobretudo a televisão, têm importância crucial no processo educativo. Assim, haja 

vista a importância da educação informal na vida do sujeito, Schiavo (1995) começa a 

valorizar o que chamará de “auto-determinação” do sujeito, capaz de fazer com o indivíduo 

reflita criticamente sobre as informações que recebe: 

Contra esse processo, a única defesa que tem o indivíduo é a sua capacidade 
crítica, o que lhe permite pensar e refletir sobre as informações e os 
conhecimentos que recebe; desfazer-se dos conceitos e orientações 
duvidosas ou que vão sendo superados no tempo pela dinâmica sócio-
cultural; apreender novos conceitos e idéias; enfim, fazer evoluir seus 
valores e transformar, positivamente, suas atitudes, comportamentos e 
práticas individuais. É pois, a auto-determinação que confere ao indivíduo 
personalidade e autenticidade como cidadão, sujeito de relações sócio-
culturais.  Os estímulos lhe chegam em estado bruto ou – como dizia 
Michelângelo, para explicar a sua arte – como um bloco de mármore do 
qual, retirando-se o desnecessário, tem-se a escultura (SCHIAVO, 1995, 
p.13). 
 

Há uma alusão de que o merchandising social seja capaz de orientar 

criticamente o sujeito no mundo. Quando se posiciona, é para dizer que “o verdadeiro 

fundamento da educação” não se encontra “na escolarização ou na docência”, e sim, no “saber 
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social – que pode ser conceituado como “o conjunto de conhecimentos, práticas e hábitos, 

habilidades, tradições, valores, ritos e mitos pelos quais uma sociedade consegue sobreviver, 

conviver e projetar-se para o futuro” (Apud. SCHIAVO, 1995, p. 13; TORO, 1994, p. 9). 

Sendo o “saber social” um produto para o autor, posto que é criação 

humana, ele necessita de estratégias para sua transmissão. Tais estratégias aludem às técnicas 

de aprendizagem embasadas em estímulos e respostas ou, em outras palavras, na modelagem 

do comportamento.  Produzir o saber,  permitir a sua acumulação e preservação, difundi-lo ou  

democratizá-lo e reproduzi-lo (o que é feito pelo processo educativo) são tarefas para a 

técnica. 

Segundo Schiavo, dos quatro tópicos supracitados, o mais relevante para o 

merchandising social é o último, ou seja, reprodução do saber. 

Afirma que a existência da educação se dá como “sistema e ação requerida 

para poder garantir a reprodução do melhor saber acumulado por uma determinada 

sociedade”. Assim, privilegiando a reprodução do saber, o autor dará ênfase à educação 

“como um problema de produtividade em relação ao saber e, depois, como problema 

pedagógico ou de docência”. 

Dando enlevo à educação informal e atestando a ineficiência do processo de 

ensino formal, não só no Brasil como em toda a América Latina, o autor procura mostrar que 

o merchandising social encontrará brechas nessa ineficiência para promover a melhoria da 

qualidade de vida das pessoas.  

A importância do caráter preventivo de problemas, assim como a da 

produtividade e do modelo de desenvolvimento sócio-econômico também serão citados como 

importantes para a “eficiência” do processo educativo.  

Como na prática, continua Schiavo (1995), “os sistemas educacionais são 

como ‘abstrações’, que falam da realidade como se esta fosse algo estático, compartimentado, 
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linear e perfeitamente organizada”, os “conteúdos didáticos” acabam entrando em dissonância 

“com o ambiente sócio-econômico, político, ético e cultural em que vivem os diferentes atores 

do processo educativo (educadores e educandos)” e com “as experiências por eles 

vivenciadas”. Na mesma passagem, conclui: 

Isto faz com que, no conjunto, uma grande parcela dos educandos brasileiros 
acabem (sic) por encontrar na educação informal e cotidiana, a fonte de onde 
retiram uma aprendizagem transformadora – fonte esta que, por vezes, torna-
se exclusiva. Além disso, quando o objeto da educação é a sexualidade 
humana, resultam exacerbadas as limitações do sistema educativo formal. 
Com efeito, até o momento, a sexualidade somente logrou ocupar espaços 
marginais e alternativos junto à comunidade de ensino. As raras – e, 
comumente, passageiras – experiências de educação sexual nas escolas são 
exceções que confirmam a regra (SCHIAVO, 1995, p. 18). 
 

Após considerar a educação informal como lugar privilegiado, o autor 

apontará como “limitações intrínsecas” do atual sistema educacional brasileiro o fato do 

sistema educacional brasileiro, nos diferentes níveis, não estar vinculado a um projeto de 

nação clara e consensualmente definido e, seguindo esta linha conservadora, o autor aponta 

para  a inexistência de compreensão da complexidade da questão educacional, o que faz com 

que a educação seja vista apenas em sua forma escolarizada. O autor continua mencionando  a 

perspectiva setorial e corporativista que tende a caracterizar a educação como um tema afeto 

unicamente aos educadores (docentes), desvinculado da realidade cotidiana dos educandos e 

restrito à oferta de serviços, relegando a demanda a plano secundário. 

E como “limitações extrínsecas”, essas menos graves em relação àquelas, na 

sua visão, por se referirem a “problemas de ordem conjuntural”, o autor aponta, por exemplo, 

a questão dos baixos salários que poderia acarretar “baixo prestígio social da profissão; a 

evasão dos profissionais mais capacitados e/ou mais experientes; a sobrecarga dos docentes” 

(SCHIAVO, 1995, p.20). 

Assim, construindo a sua lógica de ênfase à educação informal (que 

favorece o merchandising social) e apontando tais “limitações”, o autor acaba por sugerir que 

o meio televisivo é e será fundamental (e talvez mais competente que o sistema educacional) 
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no enfrentamento dos desafios brasileiros na entrada do novo século: sua inserção plena, de 

maneira competitiva e tecnologicamente sustentável, numa economia mundial globalizada; a 

completa erradicação das desigualdades sociais do país e o aumento da participação da 

população na vida nacional em todos os níveis e pleno exercício dos direitos fundamentais. 

Não é explicado como o merchandising social poderia ser eficiente, 

sobretudo no que tange às desigualdades sociais e na emancipação política da população. 

Mas, a despeito da lacuna, o autor defende a expansão do atual sistema educacional brasileiro 

concomitante a um novo enfoque da educação, voltado a um “projeto ético de construção da 

nacionalidade e cidadania” capaz de situar a educação “no âmbito da reprodução do saber 

social” e que esse “não se restrinja à sua versão formal e escolarizada”, que por sua vez “não 

identifique o educador exclusivamente com o profissional da docência”. E, na seqüência, 

conclui: 

Em suma, um enfoque que tenha como objetivo propiciar maior e melhor 
contribuição da educação e dos educadores (inclusive e, principalmente, dos 
docentes) à construção da modernidade e da democracia; que ofereça as 
condições necessárias para a apropriação dos saberes pertinentes ao modelo 
nacional de desenvolvimento sócio-econômico; que propicie a todos os 
cidadãos, sem exceção, maiores e melhores oportunidades para o 
crescimento e aprimoramento pessoal (SCHIAVO, 1995, p. 19). 
 

Tal expansão do sistema educacional não se daria apenas com o aumento do 

número de escolas, mas sim, em suas palavras, transformando a maneira de organizar e 

utilizar os recursos (escolas, salas de aula, docentes) disponíveis. Isso “exigiria mudanças 

tanto no significado quanto nos objetivos e no modo de operação do sistema formal de 

educação”. Além do mais, seria necessário “agregar os demais recursos sociais disponíveis 

(novos atores) – sejam eles individuais ou comunitários, pessoais ou institucionais – para 

atuar como forças-motrizes do processo educativo, ou seja, como EDUCADORES (sic) latu 

sensu” (SCHIAVO, 1995, p. 20). 

Por fim, em relação à educação, o autor procura reiterar que o sistema 

formal não é capaz de, sozinho, “fazer frente à magnitude de sua missão e funções”, o que 
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justifica a busca por “novas alianças e novas parcerias, integrando novos atores sociais ao 

processo educativo”. Isso com vistas a transformar a educação em um “projeto ético de 

reprodução do saber social”, o que requer “MOBILIZAÇÃO” dos diferentes segmentos 

sociais. Isto exigiria uma “estratégia de comunicação social”(SCHIAVO, 1995,p.21), 

conforme veremos a seguir, o que também explicitará a tríade funcional de educação para 

Schiavo, a saber, “reprodução” do saber, “transmissão” do saber e, implicitamente, 

“adaptação”.  

 

 

2.6 AS “ESTRATÉGIAS” DE COMUNICAÇÃO SOCIAL INERENTES AO 

MERCHANDISING SOCIAL E À SEXUALIDADE 

Ao conceituar a comunicação como um processo vital para o 

desenvolvimento humano, Schiavo encontrará brecha para associá-la a outro processo vital, a 

educação. Afirma que a comunicação é “o espaço próprio da reprodução do saber social” e 

também “o processo pelo qual um indivíduo transmite estímulos a outros indivíduos, os quais 

tendem a modificar-lhes comportamentos, atitudes e práticas” (SCHIAVO, 1995, p. 23). 

Entretanto, a ação de comunicar nem sempre se dá por meio da 

intencionalidade; também a educação informal se dá de maneira semelhante. Buscando 

relacioná-la com a comunicação, Schiavo cita Paulo Freire (1995 apud SCHIAVO, p. 23; 

FREIRE, 1974) ao afirmar que é função do educador moderno ser um “facilitador” ou um 

“estimulador do processo de apropriação do saber” ao invés de ficar restrito à função de mero 

transmissor de conhecimentos.  Paulo Freire refere-se a indivíduos verdadeiros, emancipados 

e dotados de “auto-determinação” a partir de uma verdadeira educação formativa, o que não é 

dito por Schiavo. 
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O processo de comunicação, continua o autor, intrínseco ao da educação, 

“impõe-se como um corolário natural”: no mundo contemporâneo a reprodução do saber 

social se dá principalmente através dos meios de comunicação social. 

Schiavo defende que a comunicação  seja voltada para o desenvolvimento 

humano e contemple os diferentes campos dos meios de comunicação. E, em relação 

específica à saúde, a comunicação poderia ampliar os níveis de conhecimento sobre os vários 

aspectos da saúde, os principais problemas prevalentes e as suas possíveis soluções;  

influenciar o desenvolvimento de novas atitudes frente às questões de saúde, para criar uma 

base de apoio para a ação pessoal ou coletiva;  incrementar a demanda por serviços de saúde;  

demonstrar e exemplificar habilidades concretas, bem como novos hábitos e formas de 

comportamentos que contribuem à preservação da saúde e reiterar ou reforçar conhecimentos, 

atitudes e comportamentos. 

A comunicação não poderá compensar a carência de serviços de atenção à 

saúde, mas deverá estimular e produzir mudanças de comportamentos, atitudes e práticas e ser 

igualmente eficaz para resolver os problemas de informação e educação para a saúde ou para 

difundir mensagens a respeito (SCHIAVO, 1995).  

A eficiência da comunicação na produção de tais efeitos faz uma clara 

alusão à modelagem do comportamento. No que se refere às funções da comunicação, o autor 

define: conformar a personalidade; expressar mensagens;  informar (tida como uma função 

ontológica); formar  (quando  se destina a treinar, capacitar e/ou educar os indivíduos, 

transformando as suas capacidades em habilidades; de maneira formal, não-formal ou 

informal). 

Há outras funções da comunicação mencionadas pelo autor que 

indiretamente aludem à adaptação e modelagem de comportamento, a saber: persuadir 

(função empregada para a transferência de opiniões ou crenças entre pessoas e grupos, através 
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da argumentação, buscando fazer com que as pessoas adotem atitudes, práticas e 

comportamentos transmitidos na mensagem);  dialogar (predominante na comunicação 

interpessoal e constituído na simultaneidade dos atos de emitir e receber mensagens); divertir; 

normatizar ( voltada para a imposição ou manutenção de normas sociais). 

A comunicação voltada à saúde também possui “uma interface com as 

técnicas do marketing (comercial)”, na medida em que ambas se baseiam na audiência que, 

por sua vez, determinará o planejamento das ações a serem realizadas. Até adotar uma nova 

conduta, o indivíduo passaria por diferentes etapas, “consoante o esquema proposto por 

McGuire” (1995 apud, SCHIAVO, p.28; MCGUIRE, 1981), que é “emprestado das técnicas 

de marketing (comercial)” e útil nas metodologias de marketing social (Cf. Tabela 1). 

Em tópicos e sem maiores explicações, as etapas que envolvem a 

comunicação e sua efetividade junto ao sujeito são apresentadas por Schiavo da seguinte 

maneira: exposição à mensagem; atenção à mensagem; reconhecimento do interesse ou 

importância da mensagem; compreensão da mensagem; posicionamento da conduta quanto às 

circunstâncias pessoais; aceitação da mudança ou inovação proposta; reflexão sobre a 

mensagem e a inovação proposta; entre outras, até que se consiga o êxito, que seria a 

mudança de atitude em concordância com a decisão tomada. 

Apesar de mencionar que o trabalho de promoção da saúde possa ser 

diferente do processo de venda de um detergente, o autor afirma que “em ambos os casos, há 

que se definir praticamente as mesmas questões” (SCHIAVO, 1995, p.29), como a 

formulação do produto, seu custo para o público, etc. Tudo isso dependente das expectativas 

da audiência  

[...] que determina que benefícios e a que preço são aceitáveis e como podem 
ser alcançados. As lições do marketing comercial sublinham a necessidade 
de se entender o público-alvo em suas especificidades, para definir 
estratégias de promoção da saúde mais condizentes com seus desejos e 
necessidades, sobretudo quando dirigidas a grandes audiências (SCHIAVO, 
1995,p.30). 
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No mundo moderno, os meios de comunicação são os principais 

estimuladores do processo de aprendizagem social, segundo Schiavo. Fica a cargo da 

macrocomunicação e da megacomunicação a plena participação democrática nos grandes 

problemas políticos e nacionais a serem discutidos em âmbito nacional. Frequentemente, 

ambas as expressões aparecem unificadas sob a expressão comunicação de massa. A respeito 

desse fenômeno, afirma: 

Assim, pela sua própria natureza, a comunicação de massa se constrói e 
desenvolve a partir de discursos homogeneizados fundados em códigos 
padronizados, facilmente perceptíveis e decodificáveis por amplos 
segmentos da população. A publicidade é, sem dúvida, o seu melhor 
exemplo. Mas ela também se faz por meio dos jornais e revistas, do rádio, do 
cinema e, principalmente, pelas grandes redes de televisão (SCHIAVO, 
1995, p.30-1). 
 

Ao preconizar o uso dos grandes meios massivos de comunicação para a 

realização de um “projeto macro-intencional de comunicação direcionado aos vários aspectos 

do desenvolvimento”, que envolveria jornais e revistas, emissoras de rádio e principalmente a 

televisão, Schiavo retoma às sementes do merchandising social. O objetivo dessa mobilização 

seria “criar oportunidades para que as pessoas se apropriem dos saberes sociais nos vários 

campos do desenvolvimento, como educação, nutrição, saúde preventiva [...]” (SCHIAVO, 

1995, p. 31). Ao associar essas questões à comunicação, o autor abre terreno agora para a 

questão da sexualidade, importantíssimo tema a ser abordado pelas ações de merchandising 

social. 

O autor aponta para as dificuldades de se definir a sexualidade e 

mencionando, de maneira vaga, Reich e Foucault, refere-se à sexualidade “como um caminho 

para a liberdade”, considerando a história de repressão a que foi submetido esse tema 

delicado, porém crucial ao desenvolvimento humano. 

Passando pela revolução sexual e pelo avanço e popularização das técnicas 

anticoncepcionais, “o sexo-prazer”, em suas palavras, conquistou importante espaço social ao 

perder o status de transgressão para se tornar uma legítima alternativa para exercício da 
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sexualidade. Dirá ainda que o sexo não-reprodutivo invadiu o cotidiano das pessoas e tornou-

se um produto de consumo (SCHIAVO, 1995,p.33). 

A pílula anticoncepcional, mais do que qualquer outro método de prevenção 
da gravidez, popularizou a prática do sexo-prazer, intencionalmente 
desvinculado da reprodução. A partir do seu surgimento no mercado, por 
seis ou sete dólares mensais, tornou-se possível para a mulher administrar 
sua sexualidade, tirando de suas costas, pelo tempo que desejasse, o 
determinismo biológico da maternidade. A sociedade pós-industrial, 
gradativamente deixou de valorizar a (re)produção – que, durante a 
revolução industrial, coincide com o fenômeno da aceleração do crescimento 
demográfico -, passando a valorizar o consumo (daí, resultando que, durante 
a revolução sexual, o próprio corpo fosse identificado como produto) 
(SCHIAVO, 1995, p.40). 
 

Ao se falar em sexualidade, fala-se de educação, pensa o autor, salientando 

o papel dos “diversos atores sociais  como a família, a escola, os amigos, o vizinho, a religião 

e os meios de comunicação”, principalmente quando a educação formal deixa de cumprir sua 

função relativa a abordar adequadamente essa questão (SCHIAVO, 1995 p. 33). 

Antes de definir “Educação Sexual”, “Saúde Sexual”, “Saúde Reprodutiva”, 

“Direitos Sexuais”, “Direitos Reprodutivos” e “Planejamento Familiar”, o autor especifica 

que o principal critério de seleção dos temas “foi a contribuição de cada um deles ao processo 

de criação e implementação da estratégia de merchandising social como suporte apropriado 

de mensagens educativas nas telenovelas” (SCHIAVO, 1995, p. 34).  

O autor faz alusão a pesquisa realizada em 1993, na qual 86% das pessoas 

consultadas eram favoráveis à inclusão da educação sexual nas escolas, mostrando a 

necessidade de tomada de iniciativa nessa área pelo poder público. Além disso, esse dado 

também é revelador de que “ficou para trás o caráter puramente biológico da sexualidade 

como disciplina de ensino” (SCHIAVO, 1995, p.35).  

Em Seminário Regional para a América Latina e o Caribe no Chile, em 

1971, cujo principal objetivo era discutir os objetivos da educação sexual, estabeleceu-se, 

continua o autor, algumas diretrizes que deveriam ser adotadas a fim de se propiciar uma 

educação sexual satisfatória. Tais diretrizes vão desde a promoção da pessoa como valor em si 
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mesmo, à promoção da responsabilidade e a autodeterminação no exercício da sexualidade, 

com base em valores, atitudes e práticas consoantes às necessidades atuais.   

Além da publicidade, que segundo Schiavo (1995) é uma “comunicação 

massiva” que usa a sexualidade como “leitmotiv”, as telenovelas já vinham abordando 

também massivamente a questão da sexualidade nas telenovelas e, segundo o autor, “o sexo 

nas telenovelas chegou devagar e foi se intensificando à medida em que o país também foi se 

tornando sexualmente mais liberal e a sociedade foi se modernizando” (p.80). As diretrizes 

supracitadas, assim como outras, na verdade, adequavam-se ao mercado e a audiência 

mostrava-se muito interessada na questão da sexualidade com o crescimento do “sexo-

prazer”, não reprodutivo. A partir da consolidação das ações de merchandising social nas 

telenovelas, a sexualidade humana tornou-se crucial nessas inserções exatamente pelo 

interesse que desperta nos telespectadores (leia – se: índices de audiência).  

Até aqui, abordamos os principais componentes do merchandising social, 

desde sua origem às suas supostas bases teóricas em Schiavo (1995). Agora nosso trabalho 

procurará situar o merchandising social nos dias atuais e suas repercussões no público e até 

mesmo no governo. 

 

 

2.7 CONSOLIDAÇÃO E ÊXITO DO MERCHANDISING SOCIAL DA REDE GLOBO 

NA ÚLTIMA DÉCADA 

A utilização do merchandising social é contabilizada pela Rede Globo de 

Televisão como um dos serviços sociais que ela presta à população, como o “Ação 

Comunitária”, o “Canal Futura” e o “Telecurso”. Tais ações inserem-se na chamada 

“responsabilidade social” da emissora, como já vimos. Porém, ao analisarmos suas 

repercussões talvez consigamos entender de que maneira esse mecanismo também funciona 



 74

para a emissora como propaganda de si mesma e como forma de persuadir o espectador de 

que há preocupação com ele, além de buscar justificar a concessão pública da rede televisiva.  

Não é à toa que a cúpula da emissora aceitou tão bem esse mecanismo10. Em 

2004, a teledramaturgia da Rede Globo inseriu 1008 ações de merchandising social, das quais 

46211 em “Malhação”, telenovela juvenil presente há mais de onze anos em sua programação. 

Considerando-se os altos índices de audiência das telenovelas, verifica-se a amplitude do 

alcance deste mecanismo. 

O merchandising social é divulgado pela própria emissora como um 

mecanismo de educação e conscientização da população12. Este mecanismo, que agora será 

definido por edutainment é elaborado pela Comunicarte
13

 – Agência de responsabilidade 

social – em parceria estratégia com a Rede Globo e o Population Media Center (PMC) – 

órgão originário do Population Comunications International (PCI) que até 1999 atuava como 

parceiro na construção e efetivação do merchandising social. A Agência de Notícias dos 

Direitos da Infância (ANDI) consta (SCHIAVO, 2002) como participante da “parceria”, mas 

esse órgão não é mencionado na “parceria estratégica” (SCHIAVO, 2006). Foi a partir de 

1999, com o sucesso de tal parceria, que houve o “amadurecimento” definitivo do 

merchandising social. 

Ao longo de 2007, durante os intervalos comerciais de sua programação em 

horário nobre, diversas cenas de merchandising social presentes nas novelas da época faziam 

                                                           
10 “A mídia é essencial no processo de mobilização social. Porém, é preciso inovar e buscar formas cada vez 
mais eficientes de fazer com que a mensagem chegue ao público-alvo. Neste contexto, a televisão brasileira foi 
pioneira na prática do merchandising social, isto é, a inserção sistemática e voluntária de temas de interesse 
público na trama de telenovelas e outros programas de entretenimento, com propósitos educativos bem 
definidos. Este é um bom exemplo de como uma empresa de comunicação pode contribuir no desenvolvimento 
social sem abrir mão do caráter lúdico de seus programas de entretenimento” – José Roberto Marinho, Vice- 
Presidente das Organizações Globo (2006 apud SCHIAVO, p.1). 
11 Jornal Folha de São Paulo, São Paulo, 07/10/2007. 
12 “A ênfase em controle de qualidade tem sido da maior importância. Não abrimos mão da nossa 
responsabilidade, da ética, do compromisso com um Brasil melhor, que é a base de ações como o Ação Global e 
o merchandising social e o Brasil 500 Anos” – Marluce Dias da Silva, Diretora executiva da Rede Globo de 
Televisão (2002 apud SCHIAVO, p.1.). 
13 Marcio Ruiz Schiavo é presidente da Comunicarte e diretor representante do PMC.  Também ocupa cargo de 
diretor-tesoureiro da ANDI (Agência de Notícias dos Direitos da Infância), outra instituição envolvida na 
elaboração do merchandising social, segundo o próprio autor. 
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parte de um comercial da própria emissora. Ao final de cada cena, a voz de um narrador 

explicava a cena veiculada que abordava questões como alcoolismo em jovens, discriminação 

racial e de crianças com síndrome de Down, entre outros temas. 

 Vejamos um exemplo desse comercial que se utiliza de uma cena de 

merchandising social da novela “Sete Pecados”, cujo tema abordado pelas personagens da 

cena era o alcoolismo. Enquanto a cena “educativa” (que também é auto-propaganda) 

transcorre, o narrador afirma: “‘Sete Pecados’ é uma obra de ficção, mas o alcoolismo é um 

problema real. Responsabilidade Social, a gente se vê por aqui”. Exemplo claro do que é 

edutainment, que trataremos mais adiante.  

Pesquisa recente14 realizada pelo Instituto Datafolha revela que de 1998 a 

2007 mudanças significativas foram observadas na população brasileira em geral quanto a 

temas relativos à sexualidade e ao preconceito contra negros, por exemplo. Segundo a 

pesquisa, em 1998, 77% dos entrevistados consideravam “muito grave” ter um filho 

homossexual. Em 2007 esse índice caiu 20 pontos. Em relação à aceitação de um filho 

namorar uma pessoa de “outra cor”, o índice pulou de 76% em 1998 para 92% em 2007.  

Ambas as temáticas fazem parte do merchandising social das telenovelas da 

Rede Globo de televisão já há algum tempo. Desde 2003 há pelo menos uma personagem 

homossexual nas novelas das oito desta emissora, assim como a temática racial também foi 

bastante abordada ao longo desses anos em muitas telenovelas. Diversos analistas da pesquisa 

consideram relevante o papel da mídia na alteração desses índices.  

Curioso observar que a participação do público homossexual e de negros no 

consumo de mercadorias aumentou consideravelmente nos últimos anos concomitantemente 

aos apelos do merchandising social que pretensamente os favorece. De fato, as semelhanças 

entre o merchandising social e comercial se devem à demanda de consumo e, obviamente, a 

questões econômicas.  
                                                           
14 Jornal Folha de São Paulo, São Paulo, 07/10/2007. 
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Para Schiavo, o merchandising social junto ao público televisivo se mostra 

relevante e significativo, tendo até mesmo influenciado o Congresso Nacional a aprovar o 

Estatuto do Idoso15, o Estatuto do Desarmamento e a lei que tipifica o crime de “violência 

doméstica”, por exemplo16. 

Outro exemplo apontado pelo autor como um grande êxito desse mecanismo 

se refere ao sucesso obtido com as repercussões do merchandising social na novela “Laços de 

Família”, que foi ao ar de junho de 2000 a fevereiro de 2001 e que abordava a importância de 

se ser doador de medula óssea.  O número de doadores teria subido 4400%17. Também é 

nítido que tal desempenho necessita do “firme engajamento da equipe de autores de 

telenovelas da Rede Globo” (SCHIAVO, 2002, p. 7)18. 

Por razões como essas, pode-se verificar que, bem mais que o caráter 

pretensamente educativo, o merchandising social é crucial para a autopromoção da emissora 

junto à opinião pública e, portanto, para a própria conservação da indústria televisiva: “Com 

efeito, o merchandising social é, atualmente, parte da cultura da Rede Globo de Televisão e 

componente essencial de sua política editorial” (SCHIAVO, 2006, p. 6). 

Entre 1990 e 1995, foram veiculadas 764 ações de merchandising social e 

entre 1996 e 2005 foram computadas 10865 ações de merchandising. Isso representou uma 

enorme incidência do grupo temático “Questões Sociais”, que abrange inúmeras questões. 

                                                           
15 “O Estatuto do Idoso foi aprovado pela pressão popular decorrente do merchandising social. Nos dias 
seguintes à citação do projeto na novela ‘Mulheres Apaixonadas’, na cena em que um casal de idosos era 
maltratado pela neta, o setor de atendimento do Senado Federal recebeu mais de 25mil ligações cobrando 
aprovação do projeto. É um desperdício, portanto, não utilizar as telenovelas para defender outros projetos-de-lei 
de interesses coletivos” – Senador Paulo Paim, do PT- RS (2006 apud SCHIAVO, p. 6). 
16  Jornal Folha de São Paulo, São Paulo, 30/05/05, p. E6.  
17 “De novembro, quando a leucemia começou a ser abordada pela novela Laços de Família, até a segunda 
semana de janeiro, a média de cadastrados no Registro Brasileiro de Doadores Voluntários de Medula Óssea 
(Redome) saltou de cinco por semana (20 por mês) para 225 por semana (900 por mês): um crescimento de 
4400%” (2002 apud SCHIAVO, p. 7; O GLOBO, 21/01/2001, p.26). 
18 “Eu penso que num país onde as instituições são, ainda, tão frágeis e onde não temos uma sociedade civil 
suficientemente organizada para reivindicar os seus direitos, nossas responsabilidades como autores de novelas 
vão além da simples diversão”. – Glória Perez, autora de telenovelas da Rede Globo (2002 apud SCHIAVO, p. 
2). 



 77

Vejamos a seguir uma tabela que mostra o expressivo aumento das inserções de cenas de 

merchandisings sociais nas telenovelas ao longo de 10 anos, de 1996 a 2005: 

 

TABELA 3 – EVOLUÇÃO DO MERCHANDISING SOCIAL 1996-2005 
 
PERÍODO 
MONITORADO 

SSR19 

 

SEXUALIDADE ABUSO 
DE 
DROGAS 

RELAÇÕES 
DE GÊNERO 

QUESTÕES 
SOCIAIS 

TOTAL 

1996 515 196 37 ______ 323 1.071 
1997 513 148 47 119 232 1.059 
1998 355 145 304 143 510 1.457 
1999 258 80 286 28 240 892 
2000 47 96 51 42 344 580 
2001 77 67 29 42 268 483 
2002 238 139 273 153 607 1.410 
2003 208 159 129 257 601 1.354 
2004 73 91 28 199 617 1.008 
2005 277 544 63 135 532 1.551 
TOTAL 2.561 1.665 1.247 1.118 4.274 10.865 
(2006 apud SCHIAVO, p. 4.). 

 

O merchandising social, considerado “como uma das mais poderosas e 

eficazes ferramentas de pedagogia social” (SCHIAVO, 2006, p.3), expande suas fronteiras 

além das telenovelas. O autor defenderá que o merchandising social ocupe outros programas 

da emissora, como o “Domingão do Faustão”20 e o “Fantástico”, entre outros. 

Segundo o autor, o mérito do “Domingão do Faustão”, por exemplo, reside 

no suposto enfoque pedagógico orientado para o grande público, o que seria facilitado pelo 

apresentador, que costuma “traduzir” para os seus telespectadores, em linguagem bem 

simples, informações que por ventura não tenham ficado absolutamente claras.  

                                                           
19 Saúde sexual e reprodutiva. 
20 Segundo o autor, o Domingão do Faustão é utilizado para reparar o merchandising social quando esse “foi 
mal compreendido por um segmento social específico. Assim ocorreu em relação à questão da 
homossexualidade, abordada em América. Um personagem teve revelada a sua identidade sexual, criando-se 
então situações típicas das tensões reais que ocorrem na família, quando um dos membros declara-se 
homossexual. As indefinições, os preconceitos, os comentários maldosos dirigidos às pessoas envolvidas e a 
rejeição que sofrem ao assumir uma relação afetiva com alguém do mesmo sexo, levaram ativistas a acionar a 
Rede Globo em juízo. O Domingão do Faustão foi, então, utilizado para esclarecer a questão e, como quase 
sempre acontece nas telenovelas, pôde-se construir um final feliz” (SCHIAVO, 2006, p.7). 
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O autor não deixa dúvidas de que o mecanismo é uma ação sócio-educativa 

plenamente sustentável a longo prazo, pois, na sua visão , os seus conceitos permeiam as 

áreas centrais de produção da Rede Globo. 

A fim da comprovação da “poderosa ferramenta pedagógica” pelo grande 

público e pelos profissionais da área da educação, Schiavo (2006) “recomenda” que se 

elabore “cases específicos” de ações de merchandising social que fossem considerados bem-

sucedidos para a participação em Congressos e eventos que envolvessem premiações nas 

áreas de televisão, cultura de massa, telejornalismo, comunicação e inovações em educação, 

promovidas no Brasil e/ou exterior. Fica parecendo, portanto, que a “recomendação”  é 

voltada para os diretores da emissora e a sua finalidade é avalizar ainda mais o merchandising 

social e, com isso, conferir credibilidade à emissora, que por sua vez, teria sua hegemonia 

assegurada. O merchandising social, portanto, pode ser visto como um instrumento para esse 

fim. 
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CAPÍTULO 3: ANÁLISE CRÍTICA DO MERCHANDISING SOCIAL E DA 

IDEOLOGIA SUBJACENTE A SEU DISCURSO 

 

Neste capítulo procuraremos analisar o objeto de estudo da nossa pesquisa, 

o merchandising social, sob o enfoque da Teoria Crítica e de algumas contribuições de Chauí 

(1981). Nesse sentido, procuraremos num primeiro momento analisar algumas observações 

mais pontuais relacionadas ao seu discurso por trás de temas específicos e cruciais para o 

desenvolvimento humano como educação, comunicação e entretenimento, e então, num 

segundo momento, analisaremos o merchandising social como um todo, com observações 

mais gerais no que se refere à sua forma e seu conteúdo. O discurso que analisaremos é o de 

Schiavo (1995, 2002, 2003, 2006), funcionário da Rede Globo e presidente da Comunicarte, 

agência diretamente ligada à elaboração desse instrumento pretensamente sócio-educativo. 

 

 

3.1 MERCHANDISING SOCIAL E EDUCAÇÃO 

No capítulo anterior, expusemos o merchandising social sob a perspectiva 

de quem está por trás da sua elaboração e defesa. O instrumento é apresentado por Schiavo 

como uma estratégia sócio-educativa dirigida a grandes audiências. O nosso interesse (e 

preocupação) central está no tocante à educação já que todos os demais temas estão direta ou 

indiretamente ligados a essa questão. Híbrido de “educação e entretenimento”, o 

merchandising social ora é apresentado como ação de edutainment, ora como entertainment 

education, alcunhas para a mesma “fusão”. 

A educação pelo entretenimento (entertainment-education) mostrou um 
primeiro caminho. É uma metodologia que se coaduna com os tempos 
modernos, nos quais a expansão das fronteiras do saber vem embalada em 
tecnologias que procuram ocupar espaços na mente das pessoas, a cada dia, 
mais e mais bombardeadas com mensagens que lhes chegam por todos os 
sentidos. A análise de instrumentos anteriormente empregados com sucesso 
– a música e, especialmente, as entertainment-education soap operas – 
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permitiu que se encontrasse uma via alternativa: como suporte, seria 
utilizada a televisão e, no âmbito desta, como um instrumento essencial, as 
telenovelas. (SCHIAVO, 1995, p.7). 
 

Nesse excerto, encontramos os elementos centrais que permearão todo o 

texto do autor: educação, entretenimento, tempos modernos, tecnologias dos novos tempos e, 

principalmente, televisão e telenovelas. A relação com a modernidade e com as novas 

tecnologias se mostra crucial na construção argumentativa de Schiavo. Assim, uma idéia 

fundamental constantemente reiterada pelo autor é a de que o merchandising social é uma 

metodologia “que se coaduna com os tempos modernos”. 

A apresentação do merchandising social como uma estratégia educativa 

adequada aos tempos modernos se articula, no texto de Schiavo, com a crítica à ineficiência e 

às insuficiências do sistema educacional vigente. Nesse sentido, o autor afirma que o sistema 

educacional brasileiro não está vinculado a um projeto de Nação claro e não se mostra 

eficiente para resolver os três grandes desafios para o século XXI, quais sejam: 1) a inserção 

do país, de maneira competitiva e tecnologicamente sustentável, no mundo globalizado; 2) a 

erradicação das desigualdades sociais “extremadas e intoleráveis” que ainda prevalecem no 

país (Desenvolvimento Social) e 3) o aumento da participação da população em todos os 

níveis e pleno exercício dos direitos fundamentais, o que o autor denominará como 

“Desenvolvimento Político” (SCHIAVO, 1995, p.19). 

Diante da constatação da ineficiência e insuficiência do sistema atual, 

Schiavo (1995) coloca a seguinte questão: 

Como garantir que as novas gerações possam se apropriar dos melhores 
conhecimentos, práticas e habilidades, dos hábitos, costume, valores, ritos e 
tradições desenvolvidos pela sociedade? (SCHIAVO, 1995, p.13). 
 

Nesse trecho, o autor mostra-se preocupado com a “reprodução do saber” 

pelas novas gerações, o que, em sua perspectiva, não tem sido satisfatoriamente realizado pelo 

sistema educacional vigente. Tal preocupação justifica-se pela própria associação entre 

educação e desenvolvimento. 
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A resposta do autor a toda essa problemática alude à necessidade da busca 

por “novos atores”, o que constituiria uma tendência dos novos tempos. Esses “novos atores” 

no campo da educação remetem, por sua vez, a novas parcerias e alianças, exigindo a 

mobilização dos diferentes segmentos sociais e uma eficiente estratégia de comunicação 

social. É nesse contexto que o merchandising social encontrará, como veremos, a justificação 

de sua existência. 

Prosseguindo em sua crítica ao modelo educacional vigente, Schiavo (1995) 

afirma que a educação tem sido enxergada apenas em sua versão escolarizada em detrimento 

de outras formas de educação. Pode-se inferir que, em sua perspectiva, o verdadeiro 

fundamento da educação não se encontra na escolarização, mas sim no “saber social”. 

Além disso, Schiavo (1995) assevera que o processo educativo não 

corresponde à realidade dos educandos. O autor defenderá a importância de uma educação 

voltada ao desenvolvimento do indivíduo, ao exercício da cidadania e à qualificação para o 

trabalho (apoiando-se, para tanto, inclusive no Estatuto da Criança e do Adolescente). No 

entanto, considera que os atuais sistemas educacionais seriam como “abstrações” que falam 

da realidade como se ela fosse “estática, compartimentada, linear e perfeitamente organizada” 

(p.17). E ele acrescenta: 

Os assim chamados “conteúdos didáticos” daí decorrentes pouco ou nada 
têm a ver com o ambiente sócio-econômico, político, ético e cultural em que 
vivem os diferentes atores do processo educativo (educadores e educandos), 
nem com os seus saberes nem com as experiências por eles vivenciadas. 
Assim sendo, este modo de “ver e narrar” a realidade (que, em síntese, vem a 
se constituir em uma forma de “rever” realidade, deformando-a, segundo 
uma ideologia pré-concebida) não poderá jamais encontrar ressonância junto 
aos educandos, pois a dinâmica social em que eles se inserem, em seu 
cotidiano, o que prevalece são as ambigüidades e contradições. (SCHIAVO, 
1995, p.17). 
 

No contexto da crítica ao sistema de educação formal, enfatizará a 

importância dos processos de educação não-formal e informal. Os meios de comunicação de 
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massa são exaltados em sua análise como um dos mais importantes “novos atores” no campo 

da educação: 

A educação é um processo que permeia toda a existência humana. A este 
processo, voluntária ou involuntariamente, todos os indivíduos estão 
submetidos. Em geral, os pais são os primeiros e mais importantes agentes 
do processo educativo e, neste particular, não cabe às pessoas qualquer 
escolha. Depois – ou simultaneamente -, começam a atuar os irmãos mais 
velhos, outros parentes, os vizinhos, colegas, amigos e professores. 
Modernamente, alguns dos mais presentes, eficientes e efetivos agentes 
educativos são constituídos pelos principais meios de comunicação social 
(ou de massa), particularmente a televisão. Este tipo de educação se dá num 
processo não claramente sistematizado e informal, mas que é cotidiano e 
ininterrupto. Ele se inicia ainda por ocasião do planejamento da gravidez do 
(novo) indivíduo e se conclui tão-somente com a morte da pessoa. Contra 
esse processo, a única defesa que tem o indivíduo é a sua capacidade crítica, 
o que lhe permite pensar e refletir sobre as informações e os conhecimentos 
que recebe; desfazer-se dos conceitos e orientações duvidosas ou que vão 
sendo superados no tempo pela dinâmica sócio-cultural; apreender novos 
conceitos e idéias; enfim, fazer evoluir seus valores e 
transformar,positivamente, suas atitudes, comportamentos e práticas 
individuais. É, pois, a auto-determinação que confere ao indivíduo 
personalidade e autenticidade como cidadão, sujeito de relações sócio-
culturais. Os estímulos lhe chegam em estado bruto ou – como dizia 
Michelângelo,para explicar sua arte – como um bloco de mármore do qual, 
retirando-se o desnecessário, tem-se a escultura (SCHIAVO, 1995, P.13). 

 
A ênfase na educação informal, nesse sentido, vem ao encontro da 

“modernidade” tão entusiasticamente citada por Schiavo. Mais que isso, o merchandising 

social se valerá desse rótulo para apresentar-se como uma forma moderna e eficaz de 

educação capaz de tapar as fendas da educação formal, ultrapassada. Ele seria, 

implicitamente, um mecanismo estimulante da capacidade crítica do indivíduo e, ao mesmo 

tempo, um corretor dos “conceitos ou orientações” duvidosas. Mais do que isso, esse 

instrumento estaria de acordo com a “dinâmica sócio-cultural”, transformando 

“positivamente” os “indivíduos” na esfera da “auto-determinação” e  da “personalidade e 

autenticidade como sujeitos de relações sócio-culturais”. O merchandising social, como 

dispositivo moderno, teria o mérito de lapidar a educação tal qual “bloco de mármore”, 

retirando-lhe os excessos por meio de “estímulos”, esculpindo o indivíduo. 
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Além disso, o merchandising social traria em si a promessa da solução dos 

problemas sociais e de uma sociedade mais justa. Assim, segundo Schiavo (1995),  “a 

oportunidade de incluir um comercial entre um e outro conjunto de anúncios fez com que o 

merchandising [comercial] rapidamente se popularizasse como um produto publicitário” (p.7) 

gerando o lucro comercial à emissora, faltando, em seguida, produzir, ainda, o “lucro social, 

representado por uma sociedade mais justa e solidária” (p.8).  Para tanto, a sua vinculação 

com a educação torna-se condição sine qua non. 

O merchandising social é apresentado metaforicamente em alguns 

momentos como um “ator” no palco de uma peça que é assistida, reproduzida e aprendida. A 

reiteração da expressão “reprodução do saber” é reveladora de uma performance esperada por 

todos os atores. Para Schiavo, o desempenho do seu “ator” será mencionado com bastante 

reverência. 

Na defesa de seu dispositivo educacional, Schiavo (1995) rebate possíveis 

críticas à televisão e às telenovelas: 

A influência da televisão e das telenovelas, quando negativa, é logo notada e 
cobrada! Não falta quem as vincule, num jogo de cumplicidade com as elites 
dominantes, ao processo de alienação social imposto a muitos por alguns. A 
multiplicação da violência, a exacerbação do sexo, o estímulo ao consumo 
desenfreado, o freio nas mudanças requeridas... Tudo isto e muito mais 
aparece no conteúdo contabilizado pela TV, cuja fatura acaba sendo paga 
pela própria população. Contudo, nesta mesma perspectiva, pode-se ver 
túnel no final da luz. Muitos são, também, os que sustentam a tese de que 
TV uniu o mundo, interligando os povos, levando informação, 
entretenimento e cultura a lugares diferentes e de forma instantânea. A 
televisão estaria, assim, comprometida com a modernidade, contribuindo 
para ampliar a agenda das preocupações sócias, éticas e ideológicas. Neste 
contexto, a TV pode ser vista como uma poderosa aliada, servindo para 
encurtar a distância entre os problemas e suas prováveis soluções, tendo no 
telespectador um componente ativo do processo de comunicação 
(SCHIAVO, 1995, p. 7). 
 

A influência das telenovelas, para Schiavo (1995), é, em última instância, 

positiva, já que, quando é negativa, logo é “cobrada”. Interessante notar que o autor menciona 

a denúncia feita por críticos da telenovela acerca da vinculação das telenovelas ao processo de 

alienação social “imposto a muitos por alguns”. No entanto, essa menção é precedida por uma 
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expressão que, notadamente, desqualifica a própria crítica: “não falta quem”, associando 

implicitamente essa análise crítica da TV ao lugar-comum. No desenrolar de sua 

argumentação, essa possível “influência negativa” é suplantada pelos enormes benefícios que 

podem ser proporcionados pela telenovela e pela TV em geral: a ampliação da agenda das 

preocupações sociais, éticas e ideológicas, encurtando a distância entre os problemas e suas 

prováveis soluções. A TV aparece, portanto, como “túnel no final da luz”, servindo como um 

instrumento para mitigar os problemas.  Perguntamo-nos: quem se oporia à ampliação da 

agenda das preocupações sociais e éticas? Quem se oporia à possibilidade de encurtar a 

distância entre os problemas e sua solução? Quem, ainda, se oporia ao “compromisso com a 

modernidade” mencionado pelo autor, à possibilidade de interligar o mundo e difundir 

entretenimento e cultura de forma instantânea? Parece caber ao leitor de Schiavo a opção 

entre identificar-se com o “lugar comum” – o quase que ultrapassado lugar da crítica às 

possíveis influências negativas da televisão, ou, ao contrário, identificar-se com o lugar do 

compromisso com a modernidade, com as preocupações éticas e sociais e a solução dos 

problemas. Cabe ainda observar que, no trecho citado, os telespectadores são apresentados 

como indivíduos ativos “do processo de comunicação”, na medida em que, dotados de “auto-

determinação” e personalidade”, conseguem defender-se dos efeitos “iatrogênicos” da 

televisão.21 

É curioso notar que, embora o merchandising social seja apresentado como 

uma estratégia sócio-educacional, Schiavo (1995) diz que não pretende “estudar em 

                                                           
21 Dirão Adorno & Horkheimer (2000, p.192): “A libertação prometida pelo amusement é a do pensamento como 
negação. A impudência da pergunta retórica: “Que é que a gente quer?” consiste em se dirigir às pessoas 
fingindo tratá-las como sujeito pensantes, quando seu fito, na verdade, é o de desabituá-las ao contato com a 
subjetividade. Se algumas vezes o público recalcitra contra a indústria do divertimento, trata-se apenas da 
passividade – que se tornou coerente – para que ela o educou. Isso não obstante o entretenimento se torna cada 
vez mais difícil. A estupidez progressiva deve manter o passo com o progresso da inteligência. Na época da 
estatística as massas são tão ingênuas que chegam a se identificar com o milionário do filme, e tão obtusas que 
não se permitem o mínimo desvio da lei dos grandes números. A ideologia se esconde atrás do cálculo das 
probabilidades. A fortuna não virá para todos, apenas para algum felizardo, ou antes aos que um poder superior 
designa – poder que, com freqüência é a própria indústria dos divertimentos, descrita como na eterna procura de 
seus eleitos” 
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profundidade o que seria uma “Teoria da Educação” (p.10). Seu objetivo seria elaborar um 

campo conceitual e metodológico da “práxis educativa” como um dos fundamentos a 

constituir o merchandising social. Cabe perguntar: é possível se elaborar instrumento 

educativo – como se propõe a ser o merchandising social – sem que ele esteja embasado em 

reflexões aprofundadas e demoradas sobre educação? Pode-se desenvolver um método 

educativo sem que ele esteja organicamente vinculado a uma concepção filosófica e teórica 

sobre o fenômeno educativo? O autor parece contentar-se em delimitar um “campo conceitual 

e metodológico”, esquivando-se, dessa forma, da reflexão filosófica e teórica. Os teóricos da 

educação aparecerão em seu texto, mas de forma fragmentada e com um aparente propósito 

de legitimação das idéias apresentadas. Nesse sentido, concepções contraditórias serão 

mencionadas lado a lado, ocultando-se gritantes contradições. Assim, Paulo Freire dará 

suporte à crítica feita pelo autor às relações de poder entre educador e educando. Foucault, por 

sua vez, será chamado, de passagem rápida, para corroborar as afirmações de que a 

vinculação da sexualidade como consumo é processo que se “coaduna com a modernidade”. 

A mistura de autores pode ter a intenção de legitimar o discurso de Schiavo, 

servindo-se do prestígio mais do que das idéias dos autores citados e misturados, 

especialmente quando representam posições radicais, dificilmente compatíveis com a 

educação como divertimento. As críticas quanto à ineficiência da educação formal em 

diversos momentos são coerentes, mas, associadas à exaltação da educação informal 

promovida pelos meios de comunicação de massa, parecem conter o interesse de qualificar o 

merchandising social. 

Schiavo menciona também Cunningham (1960, p.16-22, apud. SCHIAVO 

1995, p.10) para afirmar que por meio da educação busca-se transformar a ignorância em 

conhecimento, as capacidades em habilidades e os impulsos em ideais.  No entanto, os 

conceitos acima são apenas mencionados, sem nenhuma explicação consistentemente crítica. 
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Interessante observar que o título adotado para o capítulo de sua tese de livre-docência que 

fala especificamente sobre “educação” é “Educação: da multiplicidade do saber”. Por 

“multiplicidade”, entenda-se aqui, reprodução. Aliás, esse termo será infinitamente utilizado, 

não só no que se refere à educação, mas também nos outros temas importantíssimos para o 

merchandising social: comunicação, entretenimento, sexualidade, edutainment, etc. Segundo 

o autor, é necessário distinguir nos objetivos do processo educativo o “querer fazer”, o “saber 

fazer” e o “ser capaz de fazer” e os meios para se atingir objetivos previamente programados 

para a educação. Schiavo afirma ainda que: 

Quando se entende educação como “transmissão/apreensão de 
conhecimentos”, qualquer que seja a metodologia utilizada, torna-se 
impossível superar a relação de poder entre educador e educando: este 
aprenderá o que lhe for ensinado por aquele, que só ensinará o que – na sua 
percepção ou do sistema a que serve – o educando deve aprender 
(SCHIAVO, 1995, p.12). 
 

Essa relação de poder entre “educador” e “educando” será o tempo todo 

retomada para se estabelecer uma lógica na qual o educador brasileiro não tem condições 

adequadas para a sua profissão, por causa dos baixos salários e do estado de 

subdesenvolvimento inerente ao país. Nessa mesma linha, o “educando” na maioria das vezes 

tem a sua condição comprometida, favorecendo seu descontentamento e sua passividade já 

que, na visão do autor, essa relação de “poder” é autoritária e sem sentido para quem está 

aprendendo. Continuando, o autor dirá também que a família não consegue suprir as 

demandas que o ensino formal ineficiente deveria abarcar.  

Mencionando Toro, Schiavo diz que o processo educativo “deve ser visto, 

primeiro, como um problema de produtividade em relação ao saber e, depois como problema 

pedagógico ou de docência” (Toro, 1994, p.10, apud. Schiavo 1995, p. 14). Para 

“produtividade em relação ao saber” a relação direta são os índices de audiência na mesma 

proporção em que a audiência está relacionada ao lucro e às propagandas comerciais. A 

ideologia agora assume seu caráter cientificista, de adesão, estatístico. Ou seja, educar é 
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transmitir ou reproduzir saberes e buscar a adaptação. Há, nessa lógica, lugares bem 

determinados e hierárquicos de quem sabe e tem poder para veicular (os especialistas e os 

donos dos meios de comunicação) e dos que precisam ser ensinados, que não sabem, que 

carecem de informação. Isso alude ao que Chauí (1981)22 caracterizará como uma das facetas 

ideológicas para dar suporte ao “discurso competente”, tanto da emissora como do seu 

ideólogo. 

Neste sentido, fica explícito que o ideário de educação é a adesão a normas 

pré-fabricadas, estratificadas em classes sociais, calcadas no consumo e na heteronomia, 

voltada não para sujeitos verdadeiros, mas para semiformados, como quer Adorno ou para os 

“homens reduzidos à condição de objetos sociais” como pensa CHAUÍ (1981). 

O mundo moderno sofisticou-se e melhorou as possibilidades de condição 

de vida das pessoas, segundo o autor. Sendo a televisão a representante da modernidade, e 

sendo a telenovela a grande representante da televisão, nada mais óbvio que “sofisticar” esse 

produto cultural tido como exemplo de entretenimento. Muito antes do merchandising social 

existir, há mais de quarenta anos atrás, Adorno (1977, 1995, 2000) e Adorno & Horkheimer 

(2000), especificamente no que se refere à televisão, já haviam se detido criticamente nas 

questões  da reprodução do saber,  da adesão a comportamentos padronizados  e da mentira 

prometida em forma de fantasia por esse importante braço da indústria cultural. Tentar “colar” 

a máscara da educação nesse poderoso “ator” é só mais uma faceta da ideologia verificada há 

décadas atrás. A educação, assim como a sexualidade, torna-se mais um produto de ficção, tal 

                                                           
22 A ideologia, forma específica do imaginário social moderno, é a maneira necessária pela qual os agentes 
sociais representam para si mesmos o aparecer social, econômico e político, de tal sorte que essa aparência  (que 
não devemos simplesmente tomar como sinônimo de ilusão ou falsidade), por ser o modo imediato e abstrato de 
manifestação do processo histórico, é o ocultamento ou a dissimulação do real. Fundamentalmente, a ideologia é 
um corpo sistemático de representações e de normas que nos “ensinam” a conhecer e a agir. A sistematicidade e 
a coerência ideológicas nascem de uma determinação muito precisa: o discurso ideológico é aquele que pretende 
coincidir com as coisas, anular a diferença entre o pensar, o dizer e o ser e, destarte, engendrar uma lógica da 
identificação que unifique pensamento, linguagem e realidade para, através dessa lógica, obter a identificação de 
todos os sujeitos sociais com uma imagem particular universalizada, isto é, a imagem da classe dominante. 
Universalizando o particular pelo apagamento das diferenças e contradições, a ideologia ganha coerência e força 
porque é um discurso lacunar que não pode ser preenchido. Em outras palavras, a coerência ideológica não é 
obtida malgrado as lacunas, mas, pelo contrário, graças a ela (CHAUÍ, 1981, p. 3). 
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qual as tramas das telenovelas. Faz sentido o merchandising social ser um eficiente “ator” ou 

uma “poderosa ferramenta pedagógica” reconhecida até pelo meio acadêmico, segundo 

Schiavo (2006). 

Com isso, perdia-se a assepsia científica, mas ganhava-se o 
comprometimento da arte. Valia a pena correr os riscos resultantes 
(SCHIAVO, 1995, p.7). 
 

Apesar do autor mencionar que se perde “a assepsia científica” com a 

utilização da educação pelo entretenimento, ele se valerá de pesquisas, estudos e toda a sorte 

de argumentos tidos por ele como “científicos” para justificar o pretenso instrumento de 

educação para as massas. Nas entrelinhas, o “comprometimento da arte” é a própria 

massificação do seu método de ensino nos novos tempos, mas isso não é dito de maneira 

clara; ao contrário, seu discurso se valerá da redenção de quaisquer males que a massificação 

possa produzir já que dela depende a “efetividade” (sucesso) do merchandising social. 

A seguir, procuraremos analisar o discurso de Schiavo (1995) sobre outro 

elemento crucial para o merchandising social: a comunicação. 

 

 

3.2 MERCHANDISING SOCIAL E COMUNICAÇÃO 

Para Schiavo (1995), a Comunicação seria uma ferramenta com a qual o 

homem poderia se relacionar com o mundo exterior. Novamente, a comunicação é concebida 

como espaço para que seja efetuado o “saber social” e onde as pessoas possam transmitir 

estímulos a outras pessoas que, segundo supõe, sejam capazes de “modificar-lhes 

comportamentos, atitudes e práticas”(p.23). 

Ao insinuar que a comunicação seja questão vital, de sobrevivência, em 

conexão com a reprodução do saber, mais uma vez o esquema de modelagem de 

comportamentos insinua-se. A metáfora “biológica” da comunicação torna-se, nesse esquema 

de estímulos que sejam capazes de modificar a massa, condizente com o ideário capitalista no 
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qual a organização faz uso de seu poder transformando agora a comunicação em mercadoria 

necessária à reprodução da vida.  

Para o autor, a função do educador moderno seria a de ser “um facilitador”, 

um “estimulador do processo de apropriação do saber”.  O discurso competente agora diz que 

a comunicação de massa é vital para o processo de educação, impondo-se como um “corolário 

natural” (SCHIAVO, 1995, p. 24). O autor ainda acrescenta que os espaços mais amplos para 

a aprendizagem são propiciados pelos jornais, revistas, cinema, emissoras de rádio e televisão.  

A reiteração da metáfora “biológica” associa-se ao adestramento de pessoas 

quando o autor define como funções da comunicação: “conformar a personalidade”, 

“expressar mensagens”, “informar” e como não poderia deixar de ser na sua visão, “formar”. 

Também “persuadir”, “dialogar”, “divertir” e “normatizar”. 

Não se quer aqui incorrer no perigo de uma visão utópica que 

desconsiderasse tais funções para o ato de se comunicar. Benjamin, no entanto, concebe a 

comunicação (ou a narrativa) como ato de intercambiar experiências, que está ameaçado por 

aquilo que Schiavo denomina por “modernidade”, marcada por abreviações e caminhos fáceis 

e curtos para o trabalho de situar-se no mundo. A verdadeira comunicação seria aquela que 

privilegiasse as trocas humanas no campo daquilo que foi experimentado e vivido, e, a partir 

da reflexão de si mesmo, apreendido, remetendo ao desenvolvimento da capacidade de lidar 

com a questão da experiência de si e do outro.  

O discurso competente, diz Chauí (1981), está permeado de lacunas e “a 

coerência ideológica não é obtida malgrado as lacunas, mas, pelo contrário, graças a elas” 

(p.3). 

As lacunas da construção do suposto referencial teórico de uma verdadeira 

comunicação para Schiavo, são preenchidas pela visão de mercado que exige a conformação 

da personalidade e sua conseqüente normatização. Como em relação à educação, na 
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abordagem da comunicação os conceitos são lançado de maneira assertiva e não explicativa, 

valendo mais como “nomes bonitos”, porém superficiais, do que como modos de pensamento.  

Os valores de mercado permeiam a lógica da construção de uma 

comunicação engajada com os valores “modernos”. Por exemplo, a comunicação dirigida 

especificamente à saúde possui “uma interface com as técnicas do marketing (comercial) pois, 

segundo o autor, ambas se baseiam “na audiência que, por sua vez, determinará o 

planejamento das ações a serem realizadas” (p.28). Sendo assim, para o autor, não  há muita 

diferença entre o trabalho da promoção de saúde e o processo de venda de um detergente, já 

que “em ambos os casos, há que se definir praticamente as mesmas questões” (p.29). O 

esquema da modelagem de comportamento é utilizado de modo a se vender valores e atitudes 

como detergente, conquanto se conheça as regras de condicionamento da “audiência”.  

O autor coloca a questão da comunicação como central no que se refere à 

plena aprendizagem social e, deixando os conceitos confusos, diz que “a comunicação de 

massa se constrói e desenvolve a partir de discursos homogeneizados fundados em códigos 

padronizados, facilmente perceptíveis e decodificáveis por amplos segmentos da população” 

(p.30). O merchandising social seria, neste contexto, a alusão a um “projeto macro-

intencional de comunicação direcionado aos vários aspectos do desenvolvimento”(p.31). 

De acordo com Chauí (1981), o processo de burocratização, que se impõe 

ao trabalho, concorre para a homogeneização do quadro social, visto como organização, 

“entendida como existência em si e para si de uma racionalidade imanente ao social e que se 

manifesta sempre da mesma maneira, sob formas variadas, desde a esfera da produção 

material até a esfera da produção cultural” (p.8). Como o Estado não consegue atender às 

necessidades sociais básicas, o esfacelamento do tecido social favorece o discurso competente 

e ideológico. Em se tratando de uma organização cujo poder e influência se dá em campo 

transnacional, como a Rede Globo, a apropriação da comunicação como estrutura de 
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conformação da personalidade assume a finalidade do mercado através da construção de uma 

ideologia que seja eficaz para esse fim: 

Ora, para que a ideologia seja eficaz é preciso que realize um movimento 
que lhe é peculiar, qual seja, recusar o não-saber que habita a experiência, ter 
a habilidade para assegurar uma posição graças à qual possa neutralizar a 
história, abolir as diferenças, ocultar as contradições e desarmar toda a 
tentativa de interrogação Assim, graças a certos artifícios que lhe são 
peculiares (como, por exemplo, elevar todas as esferas da vida social e 
política à condição de “essências”), a ideologia torna-se dominante e adquire 
feição própria sempre que consiga conjurar ou exorcizar o perigo da 
indeterminação social e política, indeterminação que faz com que a 
interrogação sobre o presente (o que é pensar? O que fazer?) seja inutilizada 
graças a representações e normas prévias que fixem definitivamente a ordem 
instituída (CHAUÍ, 1981, p.5). 
 

A vinculação dos meios de comunicação de massa a todo o processo de 

desenvolvimento do indivíduo, que o autor denominará por “comunicação para o 

desenvolvimento”, deverá ampliar os níveis de conhecimento sobre determinado problema, 

influenciar o desenvolvimento de novas atitudes, demonstrar e exemplificar novos hábitos que 

contribuam para o bem-estar, “reforçar conhecimentos, atitudes e comportamentos” (p.24). O 

esquema de punição e recompensa está implícito também no que se refere à comunicação. 

Na subdivisão dos meios de comunicação em quatro “meios”, a saber, 

micromeios, mesomeios, macromeios e megameios, importa a descrição do último, que para o 

autor é a megacomunicação que se desenvolve em nível transnacional, tal como os satélites de 

comunicação, a internet, as cadeias internacionais de rádio e televisão e as agências de 

notícias. Os megameios, portanto, são aqueles que abrangem um público de milhões de 

espectadores em uma única emissão. Quanto maior a cobertura do meio, maior a efetividade 

das mensagens a serem veiculadas. Nesse sentido, apropriar-se dos megameios para a 

comunicação voltada ao desenvolvimento é crucial para a “efetividade” da defesa do 

merchandising social: 

Num marco de participação democrática, evidentemente, um tal emprego 
dos meios massivos de comunicação (isto é, um projeto macro-intencional 
de comunicação direcionado aos vários aspectos do desenvolvimento) só 
poderia se efetivar pela mobilização participativa destes meios. Quer dizer, 
não basta elaborar uma legislação que imponha aos macromeios a 
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obrigatoriedade de veicular conteúdos educativos. Isto, inclusive, já foi feito 
e pode-se observar sua completa ineficácia. O que se precisa é que os 
grandes jornais e revistas, as emissoras de rádio e, sobretudo, as redes de 
televisão se engajem, democraticamente, em um amplo projeto de 
comunicação que possa criar oportunidades para que as pessoas se 
apropriem dos saberes sociais nos vários campos do desenvolvimento, como 
educação, condição e direitos da mulher, preservação do meio ambiente, 
lazer, sexualidade, saúde sexual e reprodutiva, etc... É, precisamente, para 
isto que se procura contribuir através da metodologia de merchandising 
social (SCHIAVO, 1995, p. 31). 
 

Outro aspecto revelador da ideologia no discurso do autor está na menção 

de que os meios de comunicação são extensões dos homens que, sábios e perversos, fazem 

bom ou mau uso da televisão. A fragmentação do discurso associa-se à redenção dos veículos 

de comunicação que serão “bons” ou “maus” dependendo dos usos que deles são feitos. O 

capital, nesse sentido, é referido como o próprio retrato social, inerente à natureza humana, 

boa ou má. O pensamento pontual e reformista no sentido de tratar de cada assunto e de cada 

fase de maneira pré-programada, explicita o mercado por trás da sexualidade, ditando como 

ela deve ser tratada e veiculada, de acordo com cada fase. 

Após a enunciação de diversos valores que entrelaçam educação e 

comunicação, Schiavo adiciona à perigosa trama a questão da sexualidade humana, 

caracterizada pelo autor “como um caminho para a liberdade” (p.33), mencionando inclusive 

autores como Reich e Foucault. Com o progresso da sociedade no campo médico, diz o autor, 

o sexo deixou de ser encarado como ato de transgressão e passou a ser visto como “o sexo-

prazer”, isto é, “tornou-se um produto de consumo”(p.33). É  esse “produto” que 

examinaremos a seguir. 

 

 

3.3 MERCHANDISING SOCIAL E SEXUALIDADE 

Ao se falar em sexualidade, diz Schiavo, está-se falando em educação para a 

vida toda, da qual participam “diversos atores sociais – como a família, a escola, os amigos, 
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vizinho, a religião e os meios de comunicação” (p.33). Para o autor, a sexualidade é “um 

conjunto de fenômenos bio-psico-sociais e culturais que envolvem a vida sexual de homens e 

mulheres”. Mas a sua vinculação ao consumo é clara, conforme já vimos no capítulo anterior: 

A sociedade pós-industrial, gradativamente deixou de valorizar a 
(re)produção- que, durante a revolução industrial, coincide com o fenômeno 
da aceleração do crescimento demográfico - , passando a valorizar o 
consumo (daí, resultando que, durante a revolução sexual, o próprio corpo 
fosse identificado como produto) (SCHIAVO, 1995, p.40). 
 

Nesse ponto, uma grande lacuna é aberta: como a sexualidade pode ser 

liberdade e produto de consumo ao mesmo tempo? O discurso competente é ideologia capaz 

de neutralizar a história, suprimir as contradições e desarmar toda tentativa de interrogação, 

diz Chauí (1981). O autor, também aqui, lancará mão de inúmeras frases assertivas e auto-

explicativas para descrever as funções da sexualidade, as funções dos educadores quando esse 

tema for abordado, etc., evitando dúvidas e conflitos. 

As leis de mercado são diretrizes não declaradas, quando Schiavo diz que o 

principal critério de seleção dos temas de merchandising social voltados à sexualidade 

(educação sexual, saúde sexual, saúde reprodutiva, direitos sexuais, direitos reprodutivos, 

planejamento familiar) “foi a contribuição de cada um deles ao processo de criação e 

implementação da estratégia de merchandising social como suporte apropriado de mensagens 

educativas nas telenovelas” (p.34). Está-se falando de audiência, novamente, com o termo 

“contribuição”. A sexualidade também é segmentada em fases (infância, puberdade, 

adolescência inicial e adolescência) com o intuito de controlar, censurar e qualificar o 

conteúdo “sexual” da programação voltada a cada uma dessas fases, o que reitera a 

necessidade de se conhecer a audiência. 

Segundo Marcuse (1979), é inegável que a atual sociedade industrial opera 

com maior grau de liberdade sexual, conquanto tal liberdade tenha um valor mercadológico 

agregado e seja um fator de costume. Logo, é uma liberdade controlada. A sociedade 

industrial, aliás, favorece sobremaneira que o sujeito procure se desvencilhar do trabalho sujo, 
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permitindo que o corpo possa exibir suas características sexuais no mundo. A posse de 

mercadorias e o ideal estético associados às propagandas tornaram os corpos mercadorias 

altamente comercializáveis “e a posse de amantes apropriadas – antes uma prerrogativa de 

reis, príncipes e lordes – facilita a carreira até mesmo de empregados de cargos menos 

importantes na comunidade comercial” (MARCUSE, 1979, p.84). No entanto, conforme 

observa este autor, o resultado dessa manipulação “da libido” pode ter conseqüências também 

bastante adaptativas, minando as forças de resistência do indivíduo: 

Mas, independentemente do quão controlada possa ser a mobilização da 
energia instintiva (importa às vezes em administração científica da libido), 
do quanto possa servir de sustentáculo do status quo – ela é também 
agradável aos indivíduos administrados, como o é pilotar uma lancha, 
empurrar a segadora motorizada no jardim, dirigir o automóvel a grande 
velocidade. Essa mobilização e administração da libido pode ser a 
responsável por muito da submissão voluntária, da ausência de terror, da 
harmonia preestabelecida entre necessidades individuais e desejos, 
propósitos e aspirações socialmente necessários. A conquista tecnológica e 
política dos fatores transcendentes da existência humana, tão característica 
da civilização industrial desenvolvida, afirma-se aqui na esfera instintiva: 
satisfação de um modo que gera submissão e enfraquece a racionalidade do 
protesto (MARCUSE, 1979, p.85). 
 

Faz sentido, na “modernidade”, a importância da sexualidade para a 

indústria cultural como mercadoria e como manipulação dos desejos do sujeito, bem como da 

manipulação de sua resistência na sociedade administrada. Conforme visto em Marcuse, ela 

está associada ao consumo, tendo-se tornado, ela mesma consumo. Os corpos exuberantes das 

personagens das telenovelas funcionam para o telespectador como um grande atrativo de 

audiência. O merchandising social ao privilegiar o campo da sexualidade consegue 

simultaneamente manipular o campo do desejo dos telespectadores e fazer-lhes crer que “a 

sociedade administrada” quer o seu bem, quando na realidade busca a sua submissão às suas 

normas. Quando Schiavo procura redimir as telenovelas dizendo que elas buscam tratar de 

temas universais como a liberdade e o amor, ficam instituídas as “normas” de ambos. Na 

liberdade e no amor, assim como nas práticas sexuais, as telenovelas mostram modelos 

estereotipados, imiscuídos de toda a sorte de consumo e esvaziamento crítico. 
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Schiavo procura desvincular a sexualidade da procriação, aparentemente 

afastando-se da condição biológica da sexualidade. Mas a sexualidade “por si” e “em si 

mesma” das telenovelas mostra-se um imperativo com normas e padrões não muito distantes 

do imediatismo biológico. 

Não se quer ser ingênuo, negando que de fato possa ser interessante abordar 

questões de gênero e temas ligados diretamente à sexualidade humana. Indiretamente, o 

planejamento familiar também tem a ver com o campo da sexualidade humana. A crítica que 

se faz é a transformação explícita da sexualidade em produto. Nesse sentido, a liberdade 

conquistada é tão falsa quanto a falsa promessa de amor e liberdade da indústria cultural. 

E assim como a educação se torna comunicação que se torna educação que 

se torna sexualidade; esta, agora, de maneira fragmentada se transforma em produto de 

consumo, que se torna entretenimento, que se torna merchandising social. 

 

 

3.4 O IDEÁRIO DE DEFESA DO ENTERTAIMENT EDUCATION 

Edutaiment e Entertainment education, conforme visto, são hibridizações de 

educação e entretenimento.  De antemão, essas duas questões são cruciais para a construção 

do ideário de Schiavo (1995, 2002, 2006) de merchandising social.  

É válido ressaltar que não existe uma definição clara do que é 

entretenimento para o autor. Em um ou outro momento do seu texto a necessidade de diversão 

surge como alívio da realidade “desgastante” e, como não poderia deixar de ser, a diversão 

também se coaduna com a “modernidade”: o caráter moderno da função de divertir deve 

livrar a televisão das críticas.  

A fim de construir o ideário de defesa de seu mecanismo educativo, Schiavo 

diz que cada vez mais se buscam novas metodologias de ensino que  integrem o lúdico e a 
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diversão,  sobretudo no que se refere à educação para adultos. Para o autor, “divertir e 

ensinar/divertir-se e aprender deixaram de ter caráter dicotômico e assumiram função 

dialógica, conformando princípios metodológicos da educação moderna” (p. 42). 

O ensino “gozoso” estaria qualificado como um ensino dos novos tempos, 

da “modernidade”. Chauí (1981) diz que “o saber é um trabalho”(p.4) que exige uma 

“negação reflexionante, isto é, uma negação que, por sua própria força interna, transforma 

algo que lhe é externo, resistente e opaco (p.4)” a fim de se elaborar um conceito a partir do 

não-saber, exigindo que experiência imediata faça uso do trabalho da clarificação. 

A obscuridade de uma experiência nada mais é senão seu caráter 
necessariamente indeterminado e o saber nada mais é senão o trabalho para 
determinar essa indeterminação, isto é, para torná-la inteligível. Só há saber 
quando a reflexão aceita o risco da indeterminação que a faz nascer, quando 
aceita o risco de não contar com garantias prévias e exteriores à própria 
experiência e à própria reflexão que trabalha (CHAUÍ, 1981, P.5). 
 

É assim, recusando o não-saber que habita a experiência, que a ideologia 

habilmente procura dissuadir sobre suas contradições. Ora, o edutainment nesse sentido passa 

a se configurar como essa recusa, pois o ensino gozoso dissolvido no discurso de uma 

telenovela perde o seu caráter reflexionante, não só porque a experiência está comprometida, 

mas também porque a ideologia perpassa o esvaziado discurso da trama com a finalidade  de 

manter os índices de audiência. 

Adorno (2000) considera que o ensino por meio dos veículos de 

comunicação de massa até possa ser eficiente para ensinar a escolher o que é certo por meio 

de categorias, contanto que também desenvolva nos sujeitos suas aptidões críticas, tornando-

os capazes de desmascarar a ideologia e promovendo um ensino capaz de resistir criticamente 

à propaganda em geral. 

Mas o merchandising social é, em si, uma propaganda da emissora e suas 

ações e, na melhor das hipóteses, transmite informações pasteurizadas construídas em meio a 

estereótipos e artifícios técnicos que fascinam, ao invés de suscitar contemplação. Ou seja, a 



 98

aura se esvanece ante à degenerescência provocada pelo consumo. Adorno (2000) também se 

refere à informação como algo que ultrapassa a mera transmissão de fatos, o que dificilmente 

é possível de se conciliar com o próprio formato e conteúdo das telenovelas. E no que se 

refere à formação pela televisão, diz Adorno: 

(...) quero destacar também o que considero ser o perigo específico. Trata-se 
de algo relativo ao conteúdo, que nada mais tem a ver com o veículo técnico 
da comunicação de massa. Trata-se dessas situações inacreditavelmente 
falsas, em que aparentemente certos problemas são tratados, discutidos e 
apresentados, para que a situação pareça ser atual e as pessoas sejam 
confrontadas com questões substantivas. Tais problemas são ocultos 
sobretudo na medida em que parece haver soluções para todos esses 
problemas (...) Eis aqui o terrível mundo dos modelos ideais de uma “vida 
saudável”, dando aos homens uma imagem falsa do que seja a vida de 
verdade, e que além disto dando a impressão de que as contradições 
presentes desde os primórdios de nossa sociedade poderiam ser superadas e 
solucionadas no plano das relações inter-humanas, na medida em que tudo 
dependeria das pessoas (ADORNO, 2000, p.84). 
 

O merchandising social foi construído fazer acreditar que seja uma espécie 

de modelo ideal de uma vida saudável. Em relação à estética da televisão, Adorno (2000) não 

deixa dúvidas de que a ideologização da vida está integrada às telas, no pseudo-realismo da 

televisão, já que todos os seus detalhes são meticulosamente perfeitos “e o público reclamaria 

se em qualquer instrumento técnico algo não fosse exatamente perfeito” (p.86), de maneira 

que o veículo televisivo utiliza-se do engodo do falseamento da realidade do trabalho, não 

reproduzindo em seu conteúdo aquilo que se constata o tempo todo na vida real. Essa 

tentativa de harmonização da vida com a deformação da vida são imperceptíveis para as 

pessoas porque acontecem nos bastidores. 

Uso o termo “bastidores” num sentido amplo. Eles são tão perfeitos, tão 
realistas, que o contrabando ideológico se realiza sem ser percebido, de 
modo que as pessoas absorvem a harmonização oferecida sem ao menos se 
dar conta do que lhes acontece. Talvez até mesmo acreditem estar se 
comportando de um modo realista. E justamente aqui é necessário resistir 
(ADORNO, 2000, p. 86).  
 

Ainda em Adorno (1995), diversão assume caráter de fuga dos ditames do 

capital, ou seja, é quando o sujeito efetivamente consegue se desvincular de seu tempo 

ocupado pelo tempo livre. Nesse sentido, a diversão e o tempo livre integram necessidades 
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fundamentais de refazimento dos desgastes reificantes do trabalho, conquanto consigam esse 

distanciamento das ordens da sociedade tecno-administrada. 

Ao elaborar um ideário que procura a conciliação do entretenimento e da 

educação, ambos imiscuídos na pseudo-realidade ideológica das tramas, o que se tem é a 

radicalização dos valores de mercado, agora falseados sob um caráter pretensamente “lúdico” 

e “educativo”. Para Schiavo (1995), naturalmente, os meios de comunicação, visando a 

contribuir e expandir o processo de desenvolvimento humano, geraram uma “simbiose” que 

vem a ser o seu emprego como suportes para mensagens educativas e para a introdução de 

inovações sócio-culturais. 

Igualmente ao que acontece no ideário de educação e comunicação, Schiavo 

(1995) lança mão de vários estudos e pesquisas que apontam o uso correto do entretenimento 

e da educação, fundindo os dois conceitos para promover mudanças comportamentais no 

campo da sexualidade e do planejamento familiar. A ideologia, neste ponto, está nas escolhas 

de pautas as quais a população “verdadeiramente precisa saber”. Quem decide sobre o 

planejamento familiar a ser adotado pela população, por exemplo, é a emissora, calcada nos 

índices de audiência. 

Em 1967, Miguel Sabido, executivo da rede de televisão Televisa do 

México, elabora o que viria a ser o entertainment education que, segundo Schiavo (1995), 

surge da proposta do uso da televisão comercial com propósitos de estimular o 

desenvolvimento social. Sabido é apresentado por Schiavo como um humanista, conhecedor 

das dificuldades do povo mexicano, que o sensibilizaram a encontrar formas de melhorar a 

qualidade de vida da população. Conferir autoridade e sensibilidade humana a Miguel Sabido 

é estender tais atributos ao híbrido. São idéias assim que, segundo Chauí (1981) e Adorno & 

Horkheimer (2000), indicam a colagem do status quo à ideologia. Trata-se de mudar a “ordem 
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social”, sem nada mudar. Apregoa-se a mudança de hábitos e atitudes das pessoas com 

valores mercadológicos para isso. 

Mais uma vez, diversos estudos e pesquisas são mencionados para validar a 

importância do entertainment education de Sabido. Schiavo (1995) diz ainda que entre 1975 e 

1981 Sabido elaborou diversas telenovelas com grande impacto na audiência e cujos êxitos 

podem ser comprovados cientificamente. 

Schiavo (1995) menciona as bases teóricas do entertainment education de 

Sabido, também de maneira assertiva e pouco esclarecedora. Porém, uma concepção 

desabonadora da audiência, considerada simplória e limitada, bem como o valor da punição e 

da recompensa na modelagem de comportamentos normatizados, aparecem nos comentários 

sobre Sabido: 

Os conteúdos sociais propostos [pelo entertainment education] eram aceitos 
pelos personagens que representavam o bem, enquanto os representantes do 
mal resistiam às inovações. No final, o bem sempre acaba triunfando, graças 
a mudanças que os personagens que o representavam incorporavam ao seu 
comportamento, enquanto os personagens do mal eram castigados, por não 
terem aceito as mudanças propostas. A trama principal das telenovelas de 
Sabido era construída sobre essa lógica simplista e, por isto, de fácil 
decodificação pela população. Os aspectos positivos que se tentava 
incorporar ao universo da audiência eram, paulatinamente, apresentados – 
sem provocar, em momento algum, quaisquer polêmicas ou imprevistos 
(SCHIAVO, 1995,p.64). 
 

Vale a pena chamar a atenção para a chamada “Teoria da Aprendizagem 

Social”, um dos suportes do entertainment education,  a qual defende que as pessoas podem 

aprender novos comportamentos a partir da observação dos modelos que aparecem na TV. 

Nela, observa-se, também, o valor da modelagem de comportamento na aprendizagem 

concomitante à força dos estereótipos e dos conteúdos não-aprofundados como suportes de 

aprendizagem, na visão do autor. 

Os comportamentos de adesão ou de moda provocados pelas telenovelas são 

apresentados como novos paradigmas comportamentais. “Elas [as telenovelas] permanecem 

na mente dos telespectadores, à espreita de uma oportunidade para adentrar sua vida, 
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participar de suas fraquezas, de seus sucessos e de suas tentativas de transformar o cotidiano” 

(SCHIAVO, 1995, p. 79). Estas são produto da indústria cultural, diz Schiavo, que têm a 

função de entreter e educar ao mesmo tempo. Quando, no entanto, provocam “uma situação 

iatrogênica”, o telespectador crítico e capaz de se defender anula este efeito nefasto. Nessa 

retórica, agora, o telespectador não é mais ingênuo, pois convém que ele seja “crítico”.  

 

 

3.5 MERCHANDISING SOCIAL É TELENOVELA, QUE É TELEVISÃO, QUE É 

INDÚSTRIA 

As telenovelas são para Schiavo (1995) a expressão da cultura brasileira, 

tendo enorme repercussão em todas as classes sociais.  Assumidamente repetitivas, sua 

“estética da repetição” possui uma “incrível capacidade para inovar”, adquirindo o status de 

“cesta básica da cultura popular, sendo a alternativa de lazer e entretenimento a qual (sic) a 

maioria da população tem acesso efetivo”(p.79). Nessa mesma lógica, a telenovela não é 

alienante porque “fala de sentimentos, como o amor e desejo de liberdade, comuns a todos os 

povos” (Melo, 1988, apud. Schiavo1995, p.85). 

Adorno & Horkheimer (2000) dirão que a totalização das instituições 

existentes aprisiona o sujeito objetiva e subjetivamente, minando sua capacidade de 

resistência que acaba sucumbindo a tudo o que lhe é oferecido. Nesse contexto, ainda que 

Schiavo se refira à telenovela como o apogeu da cultura popular, como se de fato o povo fosse 

seu criador e se expressasse por meio dela, o que acaba acontecendo é o inverso disso, ou 

seja, ela representa, por meio dos seus estereótipos e suas informações, a heteronomia. Como 

diz Chauí (1981): “as idéias deveriam estar nos sujeitos sociais e em suas relações, mas na 

ideologia, os sujeitos sociais e suas relações é que parecem estar nas idéias” (p. 4). 
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As telenovelas são o produto mais lucrativo da indústria cultural brasileira e, 

no caso específico da Rede Globo, os lucros gerados por elas não ficam restritos à sua 

programação. Elas continuam a gerar audiência nos telejornais, programas de auditórios, 

reprises, etc. Fora isso, movimentam toda a estrutura econômica das Organizações Globo que 

extrapola a televisão, além de serem produto de exportação da emissora. Defendê-las e isentá-

las de críticas, ou pior, qualificar as possíveis críticas a este produto como lugares-comuns, 

compõem a tarefa de Schiavo. A defesa do merchandising social é necessariamente a defesa 

das telenovelas, haja visto que, conforme o próprio autor, “merchandising é telenovela, que é 

televisão, que é indústria” (p.125). 

Ao constatarmos a enorme credibilidade que o merchandising social confere 

a esse poderoso produto da indústria cultural, estamos constatando também que ele adquiriu 

enorme status junto à população, pelo fascínio de sua técnica e pelas promessas não 

cumpridas de “amor e liberdade”. As telenovelas se tornaram autoridade ao instituírem novos 

padrões de consumo e comportamento. A telenovela é a voz do senhor, ou seja, as idéias da 

emissora perpassam toda a trama como normas e padrões e como “reprodução do saber”. 

A moral dos senhores vige de modo que as massas tendem à passividade 

diante do mito do sucesso. A lógica do dominante exige, dirão Adorno & Horkheimer (2000), 

a ideologia como se lhes serve. Nesse sentido, tanto o senso crítico quanto a competência são 

encarados, ideologicamente, como presunção de quem se acha superior. Assim, o sempre-

igual da novidade é, paradoxalmente, a exclusão do verdadeiramente novo, determinando o 

consumo e afastando o risco daquilo que ainda não foi experimentado. 

Nada deve permanecer como era, tudo deve continuamente fluir, estar em 
movimento. Pois só o triunfo universal do ritmo de produção e de 
reprodução mecânica garante que nada mude, que nada surja que não possa 
ser enquadrado. Acréscimos ao inventário cultural experimentado são 
perigosos e arriscados. Os tipos formais cristalizados, como os sketch, os 
contos, os filmes de tese, as cançonetes são a média que se tornou normativa 
e ameaçadoramente octroyée  (autorizada) do gosto tardo-liberal. Os chefes 
das empresas culturais – que estabelecem acordos só semelhantes aos que 
um manager faz com o seu conhecido de negócios ou de college – já há 
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algum tempo sanaram e racionalizaram o espírito objetivo. (ADORNO & 
HORKHEIMER, 2000, p.183) 
 

Schiavo (1995) diz que o merchandising social combina os melhores 

elementos das abordagens tradicionais da mudança social num esquema integrado de 

planejamento e ação e aproveita os avanços tecnológicos das comunicações e da capacidade 

de marketing. A definição de merchandising social, implicitamente, faz uso da modelagem de 

comportamento já que este instrumento pretensamente educativo é a inserção motivada por 

estímulos externos de questões sociais na tramas das telenovelas. 

A lógica de mercado é também citada explicitamente como um briefing de 

merchandising social, isto é, antes de um tema ser abordado nas telenovelas é feito um estudo 

detalhado sobre o possível histórico do tema em outras telenovelas, como a audiência reagiu a 

ele e quais foram os resultados obtidos. Há de se levar em consideração, ainda, quais grupos 

sociais tais abordagens favoreceriam, comprovando que estamos falando de educação voltada 

à heteronomia e à adaptação. Mas, o forjamento e o viés preconceituoso pode ser resumido na 

seguinte citação do autor: 

Em vez de se competir com um outro produto, como é o caso do 
merchandising comercial, o adversário passa a ser o desconhecimento ou o 
tratamento inadequado de um determinado tema. (...) É o que acontece com 
alguns autores (que, por suas próprias posturas diante de temas 
determinados) comprometem-se a partir das sinopses a usar suas histórias 
como suportes de colocação e discussão destas questões selecionadas, 
democratizando saberes e conhecimentos (SCHIAVO, 1995, p.119). 
 

O crescimento vertiginoso do número de ações de merchandising social nas 

telenovelas nos últimos anos mostra o grande interesse da emissora por sua efetividade. Nesse 

contexto, em Schiavo (2002, 2006) pudemos observar depoimentos em sua defesa da alta 

cúpula da emissora, de autores renomados por ela e de políticos. Não à toa, aquilo que 

Schiavo denominará por “efetividade” ou sucesso do merchandising social conseguiu até 

mesmo mobilizar o Congresso Nacional a criar leis a partir do impacto que algumas ações 

tiveram “na audiência”. 
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É por isso que Schiavo (2006) diz que este instrumento é parte da cultura da 

Rede Globo de Televisão e componente essencial de sua política editorial, tido “como uma 

das mais poderosas e eficazes ferramentas da pedagogia social” (SCHIAVO, 2006, p.3). Seu 

sucesso começa a extrapolar as telenovelas e abrange outras programações da grade da 

emissora, o que demonstra a força desse instrumento em mobilizar audiência e conferir 

credibilidade aos seus programas. Portanto, o merchandising social é uma reversão direta em 

lucros para a manutenção da hegemonia da Rede Globo de Televisão. 

 

 

3.6 ESTRUTURA IDEOLÓGICA E SEMIFORMATIVA DO MERCHANDISING 

SOCIAL 

Como vimos, o merchandising social nasce como um derivativo do 

merchandising comercial. O termo merchandising é em si revelador da natureza de nosso 

objeto de estudo: merchandising (comercial) tem a ver com venda e/ou com oportunidade de 

venda de mercadorias no interior das tramas das telenovelas. Dessa forma, ao adotarem o 

termo merchandising social para designar esse pretenso instrumento educativo, seus criadores 

e difusores assumem declaradamente que seu propósito é o de vender idéias e padrões de 

comportamento. Trata-se de uma relação de “compra e venda”, na qual a “compra” se realiza 

ou se efetiva na medida da adesão aos modelos de comportamento veiculados. O pressuposto 

é o de que é possível vender idéias da mesma forma como se vende qualquer mercadoria. 

O sentido de “compra e venda” de idéias subjacente ao merchandising 

social fica evidente quando observamos o critério utilizado para sua “avaliação”: esse 

dispositivo é considerado bem-sucedido quando promove mudanças de comportamento na 

população. 
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Frente ao exposto, podemos constatar a existência de dois diferentes papéis 

que caberão a dois diferentes sujeitos dessa relação de “compra e venda”, quais sejam: aquele 

que veicula as idéias e modelos de comportamento e aquele que adere a tais modelos e idéias. 

Nesse sentido, cabe analisar qual a natureza da relação que se estabelece entre a emissora e o 

telespectador e se é possível considerá-la – como desejam seus idealizadores e difusores – 

uma relação educativa. 

Ponderando que o merchandising social visa a adesão a comportamentos 

“socialmente desejáveis”, podemos nos perguntar: quem decide sobre a “desejabilidade” de 

um determinado padrão de comportamento? Ou ainda: se um determinado padrão de 

comportamento é considerado socialmente desejável, ele é desejável para quem? Parece estar 

implícita ao merchandising social a idéia de uma sociedade harmônica, na qual os interesses 

dos diferentes grupos ou classes sociais são necessariamente convergentes. As divergências e 

conflitos de interesse inerentes a uma sociedade de classes são, dessa forma, desconsiderados, 

ou, mais que isso, ocultados e mascarados sob um pretenso interesse universal: o 

merchandising social estaria difundindo modelos universalmente válidos e desejáveis e 

contribuindo, dessa forma, para um suposto bem-comum. 

Resgatando a concepção de educação da Escola de Frankfurt poderíamos 

questionar se uma relação efetivamente educativa pode se estabelecer sustentada em uma 

evidente relação de heteronomia. Isso remete a uma inversão presente na formação cultural, 

diria Adorno (1996), que se transformou em semiformação socializada no momento em que a 

cultura destacou unilateralmente o momento da adaptação, impedindo que os homens se 

educassem uns aos outros. Estamos falando de semiformação. 

Afirmamos tratar-se de uma evidente relação de heteronomia na medida em 

que não se objetiva o desenvolvimento da autonomia da razão do indivíduo, ou seja, a 

possibilidade de pensar por si mesmo, conforme Adorno (1995). Esse autor apontou 
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justamente a necessidade de se desenvolver a “força para a reflexão”, para o “não deixar-se 

levar”, a necessidade de rompimento da identificação cega com o coletivo como elementos 

fundamentais de um processo educativo efetivamente emancipatório. Consideramos que a 

estratégia supostamente educativa do merchandising social contribui, ao contrário, para a 

manutenção do estado de menoridade do indivíduo. Esse processo aproxima-se muito mais do 

que Adorno (2000) chamou de adestramento. Conforme o autor, quando educação está 

associada ao adestramento de pessoas ou a se cultivar pessoas como se cultiva plantas, ela 

tem, obviamente, um forte elemento ideológico. 

Consideramos, nesse sentido, que a busca pela adesão a modelos de 

comportamento mais se aproxima do que Adorno (1996) chamou de semiformação de pessoas 

do que de uma relação genuinamente educativa. Em diametral oposição à capacidade de se 

estabelecer experiências verdadeiramente formativas, voltadas a uma educação que conduza à 

emancipação e ao restabelecimento político do indivíduo dentro da sociedade, o 

merchandising social, bem como a emissora, almejam, em verdade, a homogeneização. O 

merchandising social aparece como a voz da hegemonia que visa a homogeneização e a 

neutralização do que possa vir a ser heterogêneo. 

Mesmo que Schiavo se refira a indivíduos, na verdade, em sua visão e em 

sua concepção de pensamento estratificado em classes sociais, estamos falando do que Chauí 

(1981) denominará por “objetos sociais” e Adorno (1996) denominará por sujeitos 

semiformados. Isso porque, conforme Crochik (2006), para falarmos em indivíduo é 

necessário uma esfera interior que se contraponha à exterior, mesmo que essa interioridade 

seja originária desse exterior. Nesse sentido, o indivíduo é produto da cultura, mas é dotado 

de uma singularidade que o diferencia. A heteronomia ganha espaço quando o indivíduo já se 

identificou com a cultura a ponto de reproduzi-la sem reflexão, ou quando o indivíduo se opõe 

a ela, não se reconhecendo nela e colocando a própria cultura em risco. Tais discernimentos 
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não só não são contemplados, mas são inviabilizados pela própria estrutura do merchandising 

social. 

O comportamento de ajustamento buscado pelo merchandising social, por 

sua essência padronizada e imiscuída em estereótipos e personalizações, se assemelha à 

compra dos produtos industriais, no que se refere ao seu caráter descartável e obsolescência – 

e porque não dizer, moda – de mercadoria padronizada. 

A projeção do telespectador nos padrões dominantes e estereotipados das 

personagens das telenovelas é falsa e estas, por sua vez, são declaradamente falseadoras da 

realidade conforme o próprio Schiavo (1995) admite: 

A audiência das telenovelas se apropria de seus conteúdos, criando 
significados próprios. O imaginário ocupa o lugar do real e enquanto se 
assiste à novela, o sonho tem a chance de se tornar realidade. Realidade de 
estar ali, diante do vídeo, num contexto histórico conhecido e numa 
geografia experimentada. Comportamentos latentes vêm à tona, revelando 
que cada um é capaz de muito mais do que aquilo que realmente faz.Um 
ator/atriz, representando um personagem, comprova a possibilidade de que 
pode ser feito e isto, para muitos, é o bastante. Os telespectadores não vêem 
os personagens como heróis, mas sim, como eles mesmos... amanhã, 
reproduzindo o que a publicidade denominou de “efeito orloff”. (...)Um 
sonho possível é capaz de mudar em alguns casos, muito mais do que uma 
realidade perversa, onde o trabalho e o sacrifício não levam além da 
mesmice do dia-a-dia. O universo da telenovela interfere homeopaticamente 
no cotidiano do telespectador, dando-lhe uma dose ficcional que, não sendo 
capaz de transformá-lo, também não o deixa como era. Expande a fronteira 
da realidade, sem fazer com que esta deixe de ser como é, mas abre novos 
caminhos intencionais do que poderia vir a ser. A telenovela é a linguagem 
do Brasil. Reflete suas contradições, enfatiza seus sucessos e fracassos. Ela é 
a cultura brasileira e, ao mesmo tempo, a ausência da cultura no Brasil. Trata 
de temas universais, com enfoque contemporâneo.Nacionaliza o regional, 
fantasia a realidade e realiza a fantasia. Enfim, (...) não se pode considerar 
alienante um programa que fala de sentimentos, como o amor e desejo de 
liberdade, comuns a todos os povos (SCHIAVO, 1995, p.58). 
 

Porém, na visão ideológica do autor, esse falseamento produz alegria nas 

pessoas, que encontram nas telenovelas um refúgio de suas vidas tão sacrificadas. É quando a 

ideologia pretende coincidir com a realidade. Mais ainda, o autor apresenta a telenovela como 

um espaço de ampliação das experiências dos telespectadores que, ao se projetarem na trama 

e nas personagens, “reproduzem”, nas palavras do autor, as experiências que lhes são alheias. 
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Schiavo entende por “expansão das fronteiras da realidade” o que Adorno & Horkheimer 

(2000) denominarão por “impotência” diante da manipulação subjetiva provocada pela 

indústria cultural que “continuamente priva seus consumidores do que continuamente lhes 

promete” (ADORNO & HORKHEIMER, 2000, p.187). 

Nesse sentido, as telenovelas são mencionadas como verdadeiros espaços de 

entretenimento, capazes de livrar as pessoas da pressão do real que as sufoca, “da realidade 

perversa”, “do trabalho sujo”. Mas o seu caráter falseador da realidade, não é mencionado por 

Schiavo (1995), como violência, conforme observaram Adorno & Horkheimer, violência, à 

medida em que são o modelo do opressor mecanismo econômico que mantém tudo sobre 

pressão, no trabalho e no lazer, este por sua vez semelhante àquele. 

Conforme visto em Schiavo, os padrões difundidos são adaptativos e 

reprodutores de comportamentos socialmente desejáveis e que muitas vezes são convergentes 

com a manutenção do status quo. Assim, o merchandising social acaba sendo o porta-voz do 

dono (emissora) na propagação da ideologia da autodeterminação do indivíduo, característica 

da dominação observada no estágio atual do capitalismo. 

Um processo verdadeiramente educativo deveria, necessariamente, ter 

atuação marcante nos empecilhos à formação que fosse voltada à verdadeira emancipação dos 

indivíduos e não apenas postulá-los como existentes, o que dá a conotação de serem 

cristalizados e irrevogáveis na sociedade atual. Como se se dissesse “o mundo é assim 

mesmo, tais problemas são inerentes à condição humana”. 

E no estágio atual do capitalismo, conforme verificou Adorno (1996), a 

auto-determinação está profundamente comprometida pelo falseamento da consciência e pelo 

recrudescimento objetivo da sociedade na subjetividade do sujeito. 

Conforme observado em Schiavo (1995, 2002, 2006) e Trindade (1999), 

bem mais do que um instrumento mera e pretensamente educativo, o merchandising social 
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tem se tornado crucial para auto-propaganda da emissora. Fontenelle (2002) diz que a marca é 

um dos elementos mais importantes do atual momento do desenvolvimento capitalista porque 

é nela que se concentram as características que se quer atribuir, por meio da propaganda, a 

determinado produto. 

Nesse contexto, o merchandising social em si tornou-se uma marca, cuja 

função é agregar mais valor à marca da emissora (Rede Globo). Tanto quanto o seu “irmão” 

comercial, o merchandising social, em essência, surge, no limite, para gerar mais lucros, ou 

seja, manter a audiência hegemônica da Rede Globo. 

Diferentemente do merchandising comercial, cujas inserções podem ser 

encomendadas pelo cliente por meio do Levantamento de Oportunidades (LEVOP) ou 

sugeridas pela produção da telenovela que analisa “oportunidades” de produtos (clientes) – ou 

ainda as duas situações simultâneas, o merchandising social leva em conta aspectos bastante 

heterônomos no que diz respeito à educação, a saber: estratificação da audiência por classes 

sociais (A, B, C, D e E) e pesquisas que identifiquem a aceitação dos temas por classes 

sociais. 

Um dos principais objetivos declarados do merchandising social, segundo 

Schiavo, seria o da promoção de mudanças sociais. Contudo, esse instrumento se refere 

sempre a ações individuais, mesmo quando o seu defensor faz referências a ações sociais. O 

foco é via de regra a mudança de comportamento do indivíduo. 

Por isso, podemos afirmar que esse mecanismo pretensamente educativo 

não estimula verdadeiras ações sociais.  Para tanto, seria preciso colocar em discussão a 

gênese histórica e propostas efetivas para combater a desigualdade sócio-econômica do 

Brasil, entre as maiores do mundo, que constitui elemento causador fundamental justamente 

dos problemas que se pretende “enfrentar” pela via do merchandising social (violência 

doméstica e urbana, desrespeito aos direitos das crianças e adolescentes, idosos e pessoas com 
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necessidades especiais, criminalidade, drogas, preconceito, assédio sexual, “falta de 

consciência ecológica”, etc.). 

O enfrentamento desses problemas implica organização, discussão, 

articulação de vários interesses, consideração das diferenças e consideração detida da esfera 

política. Ao contrário, seus temas são dissociados da esfera política de ação, o que por si só já 

seria suficiente para classificá-lo como distante de uma verdadeira educação formativa 

proposta por Adorno; o merchandising social, justamente por ser vinculado à educação e 

desvinculado da estrutura sócio-política que está no amálgama dos problemas mencionados, é 

ele próprio semiformação, nos termos elaborados por Adorno & Horkheimer (1985), Adorno 

(1996), Zuin (2002), Maia (2002), Maar (2003) e Crochík (2006). 

Já no resumo inicial de sua tese de livre-docência, Schiavo (1995) diz: 

Com base em premissas quanto à função social dos meios de comunicação 
de massa, a insuficiência programática do sistema educativo formal e aos 
problemas de saúde sexual e reprodutiva prevalentes no Brasil, 
identificaram-se as telenovelas como suporte efetivo para mensagens 
educativas no campo da sexualidade dirigidas a grandes audiências. Não se 
trata de difundir informações fragmentadas, mas de gerar oportunidades – 
em larga escala- para que os indivíduos se apropriem de conhecimentos que 
poderão ser utilizados em seu próprio benefício (SCHIAVO, 1995, p.1). 
 

Este excerto também pode ser considerado o resumo ideológico do autor e 

da emissora. Adorno & Horkheimer (2000) não deixam dúvidas de que a função social dos 

meios de comunicação de massa é a manutenção do status quo. “Cada setor se harmoniza em 

si e todos entre si” (p.169), além é óbvio, de obter lucros: 

Toda a civilização de massa em sistema de economia concentrada é idêntica, 
e o seu esqueleto, a armadura conceptual daquela, começa a delinear-se. Os 
dirigentes não estão mais interessados em escondê-la: a sua autoridade se 
reforça quanto mais brutalmente é reconhecida. Filme e rádio não têm mais 
necessidade de serem empacotados como arte. A verdade, cujo nome real é 
negócio, serve-lhes de ideologia (ADORNO & HORKHEIMER, 2000, 
p.170). 
 

Tanto “a insuficiência programática do sistema educativo formal” quanto os 

“problemas de saúde sexual e reprodutiva prevalentes no Brasil” são, em primeiro lugar, 

decorrentes da estrutura sócio-econômica desigual do país, ou seja, têm caráter 
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eminentemente político.  Ora, cogitar que as telenovelas sejam capazes de suprir tais déficits 

com a adesão de comportamentos escolhidos é ideologia: 1) por se julgar que educação e 

sexualidade sejam produtos para consumo imediato; 2) pela tentativa de vincular o produto 

mais rentável da Rede Globo (as telenovelas) à educação; 3) pelo julgamento que se faz do 

público-alvo, segmentado por classes sociais e supostamente ignorante no que diz respeito à 

sexualidade e à educação. 

Trata-se, sim, da difusão de informações fragmentadas, e nem poderiam ser 

muito diferentes, na medida em que a fragmentação também ocorre com o próprio conteúdo 

das telenovelas conforme já visto. Os seus “fragmentos” obedecem à lógica do começo, meio 

e final feliz, tanto quanto os das telenovelas e são oferecidos para consumo rápido, sem 

reflexão, por adesão ou, como diria Adorno (2000), como se cultiva plantas ou coisas sem 

consciência autônoma. Por esta razão, talvez o maior ônus inerente à defesa do instrumento 

supostamente educativo de Schiavo, conforme observou Maia (2002), seja o 

comprometimento da autonomia do indivíduo em decidir sobre sua própria vida e perceber a 

sua individualidade na sociedade administrada, o que requer resistência do sujeito ao 

irracional que lhe é imposto. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
O sujeito no seu tempo livre continua, como assinalaram Adorno & 

Horkheimer (2000), orientado pelo modo de produção, inclusive no que se refere à educação. 

A ideologia sofisticou-se desde quando esses autores apontaram para os sintomas da 

reificação, decorrentes da subjetividade dominada e normatizada pelo capital. A indústria 

cultural, por sua vez, valendo-se da técnica e do fascínio por ela provocado, aprendeu a 

converter o deslumbramento em índices de audiência. 

A hegemonia da Rede Globo de Televisão, apoiada nas telenovelas, 

encontrou no viés da “educação” importante parceiro de atuação nessa empreitada. O 

merchandising social é contabilizado por ela como mais um serviço prestado à população, 

como os telecursos profissionalizantes, o Canal Futura e a Globo Vídeo. Não se pode negar 

que esses últimos “produtos” possam ser interessantes ou até mesmo importantes para suprir 

alguns déficits da educação formal brasileira que apresenta problemas históricos de infra-

estrutura e desinteresse político. Nesse sentido, conforme analisou Adorno (1995, 2000) 

acerca das contribuições que a televisão possa ter na formação, tais programas podem ser 

fontes de informações complementares para algumas pessoas e em alguns contextos; jamais, 

contudo, substituindo a educação formal.  Porém, Schiavo detrata o ensino formal com o 

intuito ideológico de valorizar o seu instrumento educativo. 

Presente atualmente em todas as telenovelas da Rede Globo de Televisão, o 

aumento do número de inserções de merchandising social nos últimos anos na programação 

da emissora é revelador da sua importância para a mesma, que consegue fazer propaganda de 

si e em si, atribuindo às telenovelas um fator social, ou como ela mesmo alardeia, um fator de 

“responsabilidade social”. 

A tentativa de sua vinculação como um substituto da educação informal por 

si só já é um motivo bastante grave, pois ainda que uma parte da população consiga identificar 
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claramente as ações de merchandising social nas telenovelas, é difícil crer que as pessoas 

estejam atentas em tempo integral às propagandas ideológicas que têm mais a ver com seus 

adestramentos do que com a formação de consciência. 

Nesse sentido, durante o vício televisivo, o que se denomina por 

comportamentos socialmente desejáveis pode se ocultar como manipulações normatizadoras, 

“conformadoras” e impositivas de suas subjetividades. Adorno (1995) já havia alertado que a 

capacidade de fantasiar das pessoas está bastante comprometida, por causa das exigências da 

adaptação, assim como a experiência formativa está comprometida pelas características 

sociais heterônomas.  

Ainda que alguns elaborem a defesa do merchandising social como um 

instrumento capaz de fornecer informações aos telespectadores, entendemos que até mesmo 

no que diz respeito a informar, esse instrumento se torna escuso. Prova disso é que inúmeras 

ações de merchandising veiculadas nas telenovelas foram alvos de protestos, tendo a Globo, 

inclusive, sido acionada judicialmente por preconceito de autoridades que entenderam o 

merchandising social como um elemento “iatrogênico”. 

Se é possível chegarmos a uma conclusão categórica sobre o merchandising 

social, é a de que ele não pode ser entendido, em nenhuma hipótese, como instrumento de 

educação informal haja vista o contexto e pretexto em se “informar” e, pior, “formar”. A esse 

respeito devem estar alertas educadores e estudiosos, a fim de se munir criticamente o sujeito 

para que ele consiga atravessar o doloroso processo de individuação o qual exige que ele 

resista ao bombardeio ideológico das propagandas da “modernidade”. Exatamente por estar a 

serviço da modernidade tal qual ela se apresenta, heterônoma,  esse instrumento pseudo-

educativo aproxima-se de uma relação de heteronomia e dos processos de semiformação. 

Podemos, assim, opondo-nos a sua apresentação e defesa como instrumento educativo, 

afirmar que o merchandising social é um dispositivo semiformativo. 
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A despeito de ser vinculado a um pretenso “lucro social”, o merchandising 

social é, em essência, mais um aparato de lucro econômico, pois é auto-propaganda da 

emissora, confere credibilidade às telenovelas e confunde os telespectadores, obnubilando a 

manipulação que lhe está sendo imposta. Nesse sentido, o que Schiavo tem por “lucro social” 

pode ser entendido, por tudo o que foi analisado, por prejuízo da autonomia do sujeito que, 

imiscuído na sociedade de classes e na estratificação de audiências, tornou-se um mero objeto 

social do poder hegemônico. 

Diante do alcance desse mecanismo, atribuído como educativo, na 

sociedade brasileira; faz-se importante compreender quais os efeitos desse fenômeno sobre a 

subjetividade do telespectador (receptor). É preciso compreender de que forma se dão tanto a 

auto-entrega do sujeito às demandas alienadas da sociedade capitalista quanto as formas de 

resistência a ele possíveis. Como os indivíduos apreendem/ recebem as mensagens do 

merchandising social? Qual o efeito do merchandising social sobre a “consciência” dos 

telespectadores? Essas questões orientam a extensão de pesquisas futuras sobre os efeitos que 

os dispositivos semiformativos têm sobre a recepção, com atenção especial aos adolescentes, 

pelas demandas educacionais inerentes a esse segmento da população. Por tudo o que foi 

exposto, torna-se importante buscar a maneira como se dá a apreensão destes dispositos pelos 

telespectadores. 
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