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A telenovela há mais de 40 anos foi 
consolidando uma intimidade com o 
brasileiro que talvez em outro país não 
tenha tanta, pois todos nós, nos assuntos do 
dia-a-dia, somos capazes de dialogar 
sobre  temas novelescos mesmo sem assistir 
um só capítulo. Por isso muitos estudiosos 
afirmam que as novelas já fazem parte da 
nossa identidade cultural.   
 

Por ter ganhado este posto de 
importância a telenovela adquiriu uma 
função social de formar e informar às 
pessoas sobre os mais diversos assuntos que 
permeiam a realidade da sociedade 
brasileira, de forma que, o conceito 
mershandising social ganhou espaço nos 
meios acadêmicos e agora também nas redes 
sociais, como tema de discussão sobre o real 
objetivo de sua aplicação. Se seria para fins 
benéficos à sociedade ou uma forma de 
atrair mais espectadores para elevar o índice 
de audiência, com o interesse 
especificamente mercadológico, sendo uma 
estratégia para atrair patrocinadores.  
 

Além disso, temos a hipótese de 
agendamento ou agenda-setting: sua base 
está fundamentada na ideia de que os vários 
meios de comunicação determinam a agenda 
para a opinião pública definir relações de 
maior ou menor importância sobre 
determinados assuntos pautados pela mídia. 
Dessa forma, essa hipótese comprova que as 
telenovelas possuem relevância quando se 

trata de interferir na sociedade de modo que 
ela reflita sobre aquilo que possa beneficiar 
as pessoas de alguma maneira. Por isso, os 
temas sociais ao serem abordados, acabam 
descortinando um véu de preconceito e 
ignorância, deixando a mostra a 
compreensão das informações que são 
transmitidas com o intuito de informar e 
formar sobre determinado assunto. 
 

Desse modo, podemos dizer que a 
telenovela ao longo dos anos ocupa espaço 
na casa de várias famílias brasileiras, que, 
mergulhando nas histórias de amor, nos 
romances, nas injustiças sofridas pelos 
personagens, acabaram se identificando com 
a ficção. 
 

Além disso, os hábitos e modismos 
exibidos pelos personagens vividos nas 
tramas, são copiados e incorporados pelo 
povo, ou seja, a novela se tornou uma vitrine 
de consumo dos mais variados produtos 
como roupas, utensílios, casas, carros, estilos 
de vida etc. Embora a influência do mercado 
capitalista para o consumo nas telenovelas 
não seja vista com bons olhos por alguns, 
existe o outro lado da moeda em que a 
novela se tornou um painel de temas sociais. 

 
 
 
  

http://pt.wikipedia.org/wiki/Telenovela
http://pt.wikipedia.org/wiki/Identidade_cultural
http://www.comunicarte.com.br/ms.htm
http://pt.wikipedia.org/wiki/Agendamento
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No Brasil diz-se que “novela é coisa de 

mulher” e que os homens não as veem. Será 
verdade? Por que este preconceito em 

relação às novelas? O que você acha disto? 
 
 

 
 

 

 

 
Que tipo de livros você lê?  Quantos livros 
você compra por mês? Você acha que no 
Brasil lê-se mais ou menos do que no seu 

país? E quanto a revistas? Quais são as mais 
comuns: as semanais, as mensais, as 

bimestrais...? 
 
 
 
 

Imagine que você seja o curador cultural da sua cidade. Você entende a importância de 
eventos artísticos e, portanto, quer organizar uma programação para todos os gostos no 
próximo mês. Que eventos poderia ter sua programação em cada uma das áreas a seguir? 
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