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Resumo 

 
O ponto central deste trabalho é a análise do Merchandizing Social (MS) 

apresentado na telenovela Laços de Família (2000) produzida pela Rede Globo. Esta 
telenovela apresentou como argumento principal de sua trama a leucemia. Os 
sofrimentos, em vários níveis diferentes, ocasionados pela aquisição de tal doença 
propiciaram uma ampla repercussão social, contribuindo, durante a veiculação da 
novela, para o aumento no interesse por doações de órgãos e medula por parte da 
população. Para compreendermos algumas dimensões dessa repercussão, foi realizada 
uma série de entrevistas com não portadores da doença e ex-portadores, entre 21 e 26 
anos de idade, de nível universitário, que foram audiência ativa da citada novela em seu 
período de veiculação. Uma análise de tal ordem se mostrou fundamental para o 
entendimento do impacto do MS no imaginário das audiências das telenovelas 
brasileiras. 
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Uma análise do Merchanzising Social nas Telenovelas Brasileiras: em destaque  
“Laços de Família” 

 
 
1.1 Merchandizing Social: uma nova estratégia de comunicação? 
 

O presente trabalho faz uma análise do Merchandizing Social (MS) apresentado 

na telenovela Laços de Família, produzida pela Rede Globo de Televisão entre maio de 

2000 e fevereiro de 2001, no horário das 20h, de autoria de Manoel Carlos. Esta 

telenovela apresentou como ponto central de seu enredo a leucemia- tipo de câncer que 

compromete os glóbulos brancos (leucócitos) do organismo, afetando sua função e 

velocidade de crescimento4. Os sofrimentos em vários níveis diferentes ocasionados 

pela aquisição de tal doença por uma personagem da trama foi o mote da narrativa que, 

                                                 
1 Trabalho apresentado ao NP-14- Núcleo de Pesquisa Ficção Seriada do XXIX Congresso Brasileiro de Ciências da 
Comunicação. 
2.  A autora é graduada em Comunicação Social, mestre e doutora em Sociologia pela Universidade Federal do Ceará. 
É professora titular do Curso de Comunicação Social da Universidade de Fortaleza (Unifor). É coordenadora do 
Grupo de Pesquisa “Mídia, Narrativas Ficcionais e Cultura de Massa”. E-mail: manubarros@secrel.com.br. 
3. A autora é graduada em Publicidade e Propaganda pela Universidade de Fortaleza- Unifor.  
4. O tratamento básico da leucemia é a quimioterapia. O transplante de medula óssea compatível com a do doente é 
uma forma de tratamento complementar ao convencional que possibilita a cura da doença. 
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em diversos momentos diferentes da trama, incorporou a esta temática a lógica de 

argumentação do que se convencionou chamar de Merchandizing Social5. 

Merchandizing Social é, em linhas gerais, a inserção intencional, sistemática, 

estruturada e com propósitos educativos bem definidos de questões sociais na produção 

teleficcional brasileira. No entanto, ressalto que tal estratégia de comunicação, que tem 

como função básica alavancar a audiência de uma dada ficção seriada, não pode ser 

confundida com as discussões relativas ao contexto social contemporâneo que aparecem 

como pano de fundo das telenovelas brasileiras a partir da revolução estética ocasionada 

pela produção da telenovela Beto Rockfelller, de 19686.  

A abordagem de questões sociais em uma telenovela é um elemento constante 

nos enredos teleficcionais brasileiros desde os anos setenta do século passado, 

garantindo, em parte, o sentido de verossimilhança7 das tramas. No entanto, não deve 

ser confundida com o merchandizing social, que é inserido na narrativa centrado em um 

discurso claramente pedagógico, distante dos apelos emocionais que a temática destila 

em outros momentos da estória, e muito próximo de uma retórica baseada nos princípios 

da racionalidade moderna.  

Este discurso, muitas vezes, se choca com a linguagem folhetinesca, construindo 

uma inserção que aparece, quase sempre, descolada da trama. As informações 

veiculadas por personagens relacionados à temática posta em discussão lembram, não 

raro, o discurso jornalístico pelo seu apelo a uma linguagem objetiva, clara e direta, 

típica da práxis incorporada pelos profissionais do campo. Envoltos por esse discurso, 

as personagens, quase sempre, são “suspensas” dos conflitos emocionais da narrativa 

                                                 
5. Cabe ressaltar, aqui, que não podemos confundir o Merchandizing Social com o Merchandizing Comercial. O 
Merchandizing Comercial (MC) caracteriza-se por inserir no enredo das ficções seriadas anúncios publicitários de 
determinada marcas ou produtos cujas qualidades são propagadas por certas personagens da narrativa, em geral, as 
que caíram mais rapidamente no gosto popular. O MC pretende estimular os telespectadores a adquirirem os produtos 
e marcas “usados” pelas personagens da ficção que funcionam, neste caso, como promotores de venda. 
6. Somente com Beto Rockfeller (1968), transforma-se radicalmente a forma e o conteúdo das novelas. As frases 
feitas e grandiloqüentes que marcavam a linguagem telenovelística foram substituídas por formas de expressão mais 
coloquiais, se assemelhando ao linguajar real do dia-a-dia do brasileiro. A integração texto e imagem começa também 
a se harmonizar. A nova novela ainda introduz um tipo de herói e de impulso dramático diferentes: não se trata mais 
do princípio maniqueísta entre o bem e o mal.  O herói não é mais o executor da vingança e do bem, mas um 
indivíduo de origem modesta, sujeito a erros, cheio de dúvidas, inseguro, que punha em prática todos os recursos de 
astúcia para subir na escala social. Pela primeira vez, a telenovela mostra personagens participativas que 
correspondem a diferentes classes sociais. Todas convivendo conflitivamente e se confrontando na sociedade. O 
mundo das classes médias brasileiras com seus dramas e suas aspirações invade a telenovela, colocando situações que 
se aproximam da realidade dos telespectadores (Andrade, 2000).  
7. A audiência tem de estar apta a acreditar que as personagens construídas no texto são pessoas reais, agradáveis ou 
não, com quem possuem afinidades ou não.  A realidade apresentada deve coincidir com a realidade social das 
pessoas ordinárias. Esta realidade deve ser reconhecível, comparada com o ambiente de cada um, deve ser provável, 
isto é, coerente e normal. A trama é chamada de não-realista quando se simplifica esta realidade. O princípio da 
realidade torna-se, assim, uma das razões do prazer que as audiências encontram ao assistir a uma telenovela 
(Andrade, 2003). 



Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
XXIX Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – UnB – 6 a 9 de setembro de 2006 

 

 3 

para repassarem informações que os autores julguem pertinentes para esclarecer a 

questão posta em debate, chegando, em determinados momentos, a se criar um 

verdadeiro monólogo entre a personagem-pedagoga e o telespectador-aluno. O MS é, 

assim, um discurso “socialmente engajado” que não faz parte necessariamente da 

função melodramática da trama8. Este discurso de cunho essencialmente educativo só 

aparece na  teledramaturgia brasileira de forma clara a partir dos anos noventa do século 

passado, numa óbvia tentativa de elevar a audiência das telenovelas que haviam sofrido 

uma substancial perda de pontos no ibope nesta década.  

Desta forma, é somente a partir dos anos noventa9 que podemos falar 

propriamente da inserção do merchandizing social (MS) nas telenovelas brasileiras 

cujas primeiras aparições devem ser creditadas à Rede Globo de Televisão, emissora 

pioneira em sua veiculação na América Latina10. Em geral, a Rede Globo contrata 

profissionais especializados na área de marketing social que trabalham temas que são 

sugeridos quase sempre por ONGs como O Centro de Mídia e População (entidade 

ligada a Organização das Nações Unidas) e o Instituto Airton Sena. Esses profissionais 

analisam a sinopse das novelas e, de acordo com o perfil das personagens, sugerem aos 

autores temas sociais que possam ser abordados de forma pedagógica.  

No entanto, existem autores como Manoel Carlos11 e Glória Perez12 que, em 

geral, criam seus próprios merchandizing sociais. Neste caso, os profissionais 

especializados na área de marketing social trabalham em sintonia com estes autores que 

já levantaram em suas próprias sinopses a oportunidade a abordar esta ou aquela 

temática na trama. O MS é, assim, uma estratégia de comunicação que envolve não só 

custos financeiros, mas um trabalho de criação árduo. Trata-se, ainda, de uma estratégia 

usada pelas emissoras para dar “credibilidade social”13 a seus produtos culturais, numa 

                                                 
8. Uma exceção a este MS “racionalizado” talvez esteja nas novelas de autoria de Glória Perez, que consegue, em 
geral, dar um tom melodramático até mesmos a estas inserções. 
9.  Não é coincidência o fato atestado por Borelli e Priolli (2000) de que entre 1989 e 1994, a Rede Globo de 
Televisão sofreu uma queda de 20% em seus pontos de audiência.  
10. Nessa perspectiva, discordo de Schiavo (2002) que defende o início do merchandizing social no México enquanto 
atesta o seu pioneirismo no Brasil a partir da novela Vale Tudo (1988), veiculada pela Rede Globo de Televisão.   
11.  Em entrevista publicada no Dicionário da Globo, Manoel Carlos (2003:277) conta que a idéia central de Laços de 
Família surgiu de uma notícia de jornal. Segundo ele, em 1990, nos Estados Unidos, uma mulher cuja filha era 
portadora de leucemia, engravida para conseguir uma medula óssea compatível com a da filha, conseguindo, com a 
doação do irmão, salvar a sua vida. 
12. Em virtude do MS veiculado na novela Explode Coração (1995/1996), uma grande campanha sobre o 
desaparecimento de crianças foi estimulada. Os ônibus passaram a usar panfletos com fotos de crianças desaparecidas 
e telefones para denúncias. Até empresas de produtos alimentícios se uniram ao projeto, anexando fotos de crianças e 
telefones para contato no verso de seus produtos.  
13. A Rede Globo tem ao longo de trinta anos trabalhado a sua imagem com programas sociais desenvolvidos pela 
empresa ou em parcerias como Criança Esperança, Ação Global, Globo Serviço, Globo e Universidade, Brasil 500 e 
Amigos da Escola. A veiculação de campanhas de utilidade pública é tradição na emissora. Só em 2003, foram 320 
mil inserções em todo o país, entre campanhas próprias e de terceiros (Herkenhoff, 2000). 
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clara tentativa de alavancar audiências, incorporando o discurso moderno da 

responsabilidade social14, tão em moda, no Brasil.  

Segundo Schiavo (2004), entre 1991 e 2004, estima-se que 8779 ações de MS 

foram produzidas na ficção seriada brasileira produzida pela Rede Globo de Televisão, 

versando sobre os mais diferentes temas como direitos humanos, cidadania, 

sexualidade, saúde reprodutiva, equidade de gênero, direito das crianças e dos 

adolescentes, prevenção e abuso de drogas, desemprego, respeito aos idosos e 

desenvolvimento social sustentável.  

Esses temas foram divididos em subgrupos: grupo das questões sociais (268 

ações- assistência à infância, educação no trânsito, doação de medula, direito dos 

portadores de HIV, direitos do cidadão, educação, campanha contra a dengue, 

valorização do cinema etc); Grupo de Saúde Reprodutiva (77 ações- orientações sobre 

consulta ginecológica, menstruação, câncer de mama, uso de preservativo, exame pré-

natal, DST, gravidez precoce, aborto, clonagem etc), Grupo da Sexualidade (67 ações- 

opções sexuais, preconceitos em relação à homossexualidade, virgindade, orientação 

sexual etc), Grupo Relações de Gênero (42 ações- casamento na adolescência, divisão 

de tarefas no lar, educação sexual etc) e Grupo sobre Abusos de drogas (29 ações- 

grupos de apoio).  

O MS perpassa, hoje, todos os horários de veiculação das novelas globais, apesar 

de ser mais intensificado no horário das 20h15. Não é à toa, assim, que a emissora 

incorpora esta estratégia de comunicação em sua teledramaturgia. A repercussão social 

em termos de audiência é quase sempre garantida via MS, além do que, o MS auxilia as 

telenovelas da emissora a saírem das páginas das revistas de fofocas e passarem a 

agendar as discussões sociais que perpassam a grande imprensa, uma vez que o MS está 

relacionado, em muitos casos, com repercussões em termos de orientação e tratamento 

médico especializado nos casos das ações que discutem questões de saúde ou patologias 

sociais como o ciúme excessivo ou a violência doméstica. Como nos lembra Motter 

                                                 
14 . O termo responsabilidade social é definido por Herkenhoff (2000) como o reconhecimento e assunção pelos 
cidadãos, individualmente e em conjunto, dos seus deveres para com a comunidade em que vivem e a sociedade em 
geral. Este conceito se fundamenta no princípio de que as ações individuais têm impacto na vida da coletividade. 
Neste sentido, a responsabilidade social concretiza-se por meio da doação de atitudes, comportamentos e práticas 
positivas que contribuam para o bem comum. Cabe assim, segundo Herkenhoff às empresas de comunicação ter a 
finalidade de conscientizar os cidadãos em relação à sua responsabilidade social. A Rede Globo incorporou esse 
conceito, usando, eficazmente, como instrumento para o incremento de sua audiência a partir da construção de sua 
imagem como uma empresa-cidadã.  
15. A Folha de São Paulo, em matéria publicada em 10 de março de 2004, afirma que a TV Globo, no ano de 2003 
veiculou 1188 discursos embasados no conceito de MS em suas telenovelas, 4% a mais do que no ano de 2003, que 
contabilizou 1138 ações.  
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(2003) ao se referir à repercussão social das telenovelas brasileiras, novelas como O 

Clone, por exemplo, trazem a dependência química em suas diversas fases e 

desencadeiam uma campanha anti-drogas com depoimentos de dependentes em 

tratamento, ocasionando por parte da população um aumento da procura de orientação e 

tratamento médico especializado: 

Mas, não é somente no horário das 20h que o MS encontra lugar. No horário das 

18h, temos como exemplo de MS as novelas Barriga de Aluguel (1990/1991) com o 

tema da inseminação artificial, História de Amor (1995/1996) que abordou o câncer de 

mama,  Estrela Guia (2001) com o projeto “Amigos da Escola”, Coração de Estudante 

(2002) com a síndrome de Down e  Agora é que são elas (2003) com a questão da 

deficiência física adquirida. No horário das 19h, tivemos: Corpo Dourado (1998) que 

abordou a questão da surdez, Meu Bem Querer (1998/1999) que versou sobre a 

exploração do trabalho infantil e Um Anjo Caiu (2001), na qual tivemos mais uma vez a 

questão da deficiência física. No horário das 20h, podemos citar: De Corpo e Alma 

(1992/1993), com a campanha para a doação de órgãos, A Próxima Vítima (1995) que 

tratou do homossexualismo, Explode Coração (1995/1996) que abordou o caso das 

crianças desaparecidas, O Rei do Gado (1996/1997) tratando da reforma agrária,  Por 

Amor  (1997/1998) que versou sobre a questão do alcoolismo,  Torre de Babel 

(1998/1999) retratando o homossexualismo feminino e  Laços de Família (2000/2001) 

que versou sobre a leucemia, temática posta em discussão neste trabalho16. 

Nesta pesquisa, selecionamos como objeto de estudo a telenovela Laços de 

Família porque o MS ali inserido foi uma das discussões de maior impacto na mídia 

impressa e televisiva já realizadas em torno de uma temática social17. A novela centrou-

se numa campanha de esclarecimento e doação de medula baseada na experiência da 

personagem Camila, jovem que se descobre portadora da doença na trama. Atrelada à 

novela, ocorreu o que chamamos de “efeito Camila” que se materializou no aumento do 

interesse pela doação de sangue e órgãos, em especial da medula óssea em função do 

drama abordado na novela em questão.  Como afirma Motter (2003:77),  

                                                 
16. Para citar mais alguns exemplos de MS inseridos nas novelas das 20h, temos ainda Porto dos Milagres  (2001) que 
tratou sobre as cooperativas como formas autônomas de trabalho,  O Clone (2001/2002) que discutiu a dependência 
química,  Mulheres Apaixonadas (2003) que versou sobre a violência física contra mulheres além do alcoolismo, 
homossexualismo, os maus-tratos a idosos e a síndrome do ciúme excessivo e mais recentemente  Celebridade 
(2003/2004) que retorna com o tema do alcoolismo e Senhora do Destino (2004/2005) com o tema da 
homossexualidade, da gravidez precoce e da violência doméstica. 
17. A leucemia, dantes assunto restrito às revistas médicas especialistas, se torna capa das maiores revistas 
jornalísticas do País e tema constante nas páginas dos jornais impressos e nas chamadas dos jornais televisionados 
durante o período de veiculação da referida novela.   
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 As pesquisas apontam resultados estimulantes nem sempre 
expressos pelos índices de audiência, mas verificáveis principalmente 
pelas mudanças de atitude reveladas em depoimentos como os de 
famílias que se reconciliam com os filhos (homossexualidade masculinas- 
A próxima vitima (1995)- Silvio de Abreu), o aumento da procura por 
tratamento ou serviços de apoio (alcoolismo- Por amor (1997- Manoel 
Carlos), o número de doadores de medula óssea(...) além da ampliação 
significativa da demanda nos serviços de prevenção a tratamentos de 
câncer (leucemia- Laços de Família(2000)- Manoel Carlos).. 

 

No Instituto Nacional do Câncer (Inca) que registra potenciais doadores de 

medula, as inscrições mensais passaram, durante o período de veiculação da novela, de 

dez para cento e quarenta e nove e no Registro Nacional dos Doadores de Medula Óssea 

(Redome) subiram de vinte para novecentas inscrições mensais durante a abordagem da 

temática por esta ficção seriada. No Disque Saúde, o número de consultas sobre a 

leucemia passou de 871 para 2427 no mesmo período.  

O Hemocentro de Ribeirão Preto (SP) verificou também um aumento de 

cadastros de doadores no primeiro semestres de 2002 que chegou a uma média de 30 

por semana no auge da novela. Mas, no segundo semestre do mesmo ano, esse número 

caiu para a média de dois semanais. Em Santa Catarina, a Unidade de Transplante de 

Medula Óssea do Hospital Celso Ramos registrou de 20 a 30 pedidos por dia (de 

cadastro).  No Rio Grande do Sul, os telefonemas para a Secretaria de Saúde, pedindo 

informação sobre a doença aumentaram de 1 para 10 chamadas por dia, no auge da 

novela. No Instituto Estadual de Hematologia (HemoRio), somente em janeiro (no auge 

da novela), chegaram 154 pessoas querendo se cadastrar como doadoras quando o 

número em dezembro do mesmo ano não chegou a dez por mês18. 

Na novela, existiram dois casos da doença: o da personagem principal da trama 

–Camila– que conseguiu se recuperar graças à uma doação de medula de um irmão que 

viera ao mundo justamente com o propósito de lhe salvar a vida e o de Marcela– 

personagem secundária da trama que não sobreviveu à doença. A idéia central de Laços 

de Família é o sacrifício, em vários níveis diferentes, de uma mãe por uma filha. Em 

primeira instância, a mãe de Camila, Helena, se sacrifica pela filha, renunciando a um 

homem que também se torna objeto de amor de Camila, em segunda instância, Helena, 

se sacrifica mais uma vez, engravidando do pai de Camila, do qual estava separada há 

                                                 
18 . Informações retiradas do site oficial da Federação das AABB/Cidadania acessado em 10 de fevereiro de 2004. 
(www.fenabb.org.br). 
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anos, para com a doação do futuro irmão, salvar por meio de um transplante de medula, 

a vida da filha. 

Na trama, Camila era uma jovem de 21 anos, universitária, recém-casada, que ao 

voltar, já grávida da lua de mel, descobre, ao sofrer um aborto espontâneo, ser portadora 

de leucemia mielóide aguda19. A novela revela em minúcias o início do tratamento de 

quimioterapia, seguido da queda de cabelo e da resolução melodramática da 

personagem de raspar, por fim, a cabeça. Segundo Lima e Camacho (2001), no capítulo 

em que Camila teve sua cabeça raspada devido à doença, exibido no dia 11 de dezembro 

de 2000, 79% dos televisores estavam sintonizados na novela, chegando a atingir um 

pico de audiência de 61 pontos. As imagens da personagem raspando a cabeça foram, 

inclusive, posteriormente, usadas para uma campanha real de doação de órgãos. A 

repercussão do MS desta novela foi tamanho que em 2001, a Rede Globo de Televisão é 

agraciada com o BitC Awards for Excellence, um dos prêmios de responsabilidade 

social mais conceituados internacionalmente. O destaque do evento é que, pela primeira 

vez, uma empresa não européia foi a ganhadora do prêmio. 

Mas não é centrado no discurso sobre a leucemia elaborado nesta telenovela que 

desenvolvemos este trabalho. Tomamos como ponto central dessa discussão a forma 

como mulheres, assistentes com freqüência das novelas globais e particularmente da 

telenovela em questão, ex-portadores20 da leucemia e não-portadoras de leucemia (12 ao 

todo), de classe social, nível de escolarização e faixa etária semelhantes à da 

personagem vítima da doença na trama - portanto pertencentes à classe média, 

portadoras de títulos universitários, e entre 21 e 26 anos de idade- incorporaram o 

discurso sobre a leucemia destilado na trama 21.  

Nestes dois grupos sociais, tivemos, assim, a pretensão de analisar: a) a 

compreensão de tais mulheres sobre a lógica de construção do MS; b) o entendimento 

de como se forma a crença na intervenção das telenovelas na modificação direta ou 

indiretamente do acesso ao tratamento ou do preconceito relativo à doença na sociedade 

como um todo e c) a comparação entre a visão sobre o MS incorporada pelas não 

                                                 
19 A leucemia mielóide é um dos quatro tipos conhecidos de leucemia e se caracteriza pelo crescimento descontrolado 
e exagerado das células indiferenciadas chamadas de blastos. Estas células não apresentam as funções normais dos 
glóbulos brancos. Além disso, existe um bloqueio na fabricação das células normais, criando uma deficiência de 
glóbulos vermelhos, plaquetas e glóbulos brancos. O tratamento para esta disfunção é muito doloroso, baseado na 
quimioterapia, provoca desmaios, fraqueza e queda de cabelo. O transplante da medula óssea é a alternativa para a 
sua cura. 
20. No site www.ameo.org.br encontramos depoimentos de ex-portadores em relação à doença que serviram como 
fonte para encontrar os entrevistados desta pequisa.  
21. Destaco, aqui, o árduo e extenso trabalho de campo realizado por Ana Giovana Lima Leandro que me permitiu 
fazer as análises que se seguem.  
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portadoras da doença e por ex-portadoras. Para tal, foram aplicados dois padrões 

distintos de entrevistas estruturadas. Um composto de 33 perguntas para a ex-portadoras 

da doença e outro com 21 perguntas para as não portadoras. A diferença entre o número 

de questões para cada grupo diz respeito ao fato de necessitarmos de uma série de 

informações sobre a descoberta, desenvolvimento e cura da doença quando tratava-se do 

primeiro grupo de entrevistadas.  Todas as entrevistas foram realizadas em 2004.  Com 

as não portadoras, foram realizadas em Fortaleza, em locais e horários distintos. Com as 

ex-portadoras foram realizadas via internet, por e-mail, exceto com uma das 

entrevistadas que residia em Fortaleza. Das restantes, quatro residem em São Paulo e 

uma no Rio Grande do Sul. Desenvolvo a seguir os juízos que formularam sobre o MS 

de Laços de Família. 

 

1.2  Não Portadoras: “glamour e ilusão em choque com a informação” 

 Todas as não portadoras perceberam o MS como uma propaganda inserida no 

interior das novelas que retratava uma questão social. Todas acreditavam que o MS tem 

um papel positivo na sociedade porque, segundo elas, traz uma reflexão sobre o tema 

abordado, esclarecendo e instruindo as pessoas com novas informações. Nesse sentido, 

67% das entrevistadas acreditavam que o MS em Laços de Família ajuda no 

engajamento das pessoas em relação à doação de órgãos e medula, 17% pensa que ajuda 

muito pouco e 17% que no caso de  Laços de Família  o MS se mostrou muito distante 

da realidade. A maioria pensa que o MS (83%) só dura, em termos de efeitos práticos, o 

tempo de uma novela, a não ser que se tenha uma campanha mais contínua, mais bem 

elaborada a fim de que a temática fique “marcada” na vida das pessoas.  A memória em 

relação ao MS é forte entre as não portadoras. Todas lembravam de algum MS anterior 

ao de Laços de Família. Três lembraram das crianças desaparecidas em Explode 

Coração e as outras três da questão dos maus tratos aos idosos de Mulheres 

Apaixonadas.  

 Em relação a Laços de Família, todas as entrevistadas já sabiam o que era a 

leucemia antes da entrada da novela no ar. Apenas 33% das entrevistas tiveram 

informações novas sobre a doença durante a emissão da novela. Das entrevistadas, 50% 

modificaram sua percepção em relação à doença devido à forma como a novela 

explorou o assunto. Das moças entrevistadas, 33% acreditavam que a novela havia 

retratado de fato a realidade da doença ainda que colocassem como ressalvas o fato de 

que a novela revelava apenas o tratamento que era dado a quem tinha dinheiro para 
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realizá-lo e o exagero no sofrimento das imagens veiculadas. Entretanto, 33% das 

entrevistadas não viam uma sintonia entre realidade e ficção porque afirmavam que a 

novela só mostrava o viés de quem possuía acesso aos hospitais e tratamentos 

adequados e portanto, discordavam, do primeiro grupo, ao afirmarem que na realidade, 

o sofrimento deveria ser bem maior. As outras entrevistadas que compunham 33% da 

nossa amostra afirmaram que a percepção da veracidade do MS inserido na novela 

dependia da percepção de cada classe social, e concluíram dizendo que a novela 

mostrava apenas a realidade pertinente à uma classe social privilegiada. 

 Quanto à contribuição da novela ao aumento ou à diminuição do preconceito 

relativo à doença, 83% das entrevistas disseram que a novela diminuiu o preconceito 

porque sensibilizou, conscientizando os telespectadores sobre o drama abordado. No 

entanto, 67% pensavam que os recursos televisivos (a música de fundo e os closes) 

criavam uma atmosfera mais pesada em relação à doença o que levaram-nas a concluir 

que “a novela deveria ter dramatizado menos e explicado mais”, enquanto 33% 

defenderam a idéia de que o acento nos recursos audio-visuais e melodramáticos se 

fazia necessário para “chamar a atenção das pessoas” sobre a doença. Nenhuma das 

entrevistadas acreditou que a novela tenha chocado, ainda que algumas cenas tenham 

sido marcantes como a da personagem Camila cortando os cabelos, mas em 

compensação, apenas 33% lembraram de que outra personagem portadora de leucemia 

na novela havia morrido devido à doença. Uma das entrevistadas afirmou que a “a 

morte havia sido apelação pelo ibope” e que “é a velha história, é a vida imitando a 

arte”, no entanto, outra, reafirmou que chorou bastante durante a cena, tendo ficado 

muito triste com o destino de Marcela. 

 A totalidade das entrevistadas afirma que o autor havia retratado o sofrimento de 

Camila em condições privilegiadas, uma vez que “para Camila, tudo era perfeito, todos 

podiam largar o trabalho para ficar com ela o tempo todo no hospital”, o que era uma 

representação distinta da realidade dos brasileiros. “Os familiares e amigos dão atenção, 

mas, não 24 horas porque afinal todos têm suas vidas para cuidar”. Todas acreditaram 

ainda que o atendimento dado à Camila (de primeira qualidade) não se repetia para o 

povo brasileiro que sofria com a precariedade dos hospitais e que o fato de uma mãe 

engravidar para salvar a filha “é coisa de novela mesmo”.  

 Quanto ao incentivo à participação dos telespectadores na doação de órgãos, 

metade das entrevistadas acreditou que sim, que o MS esclarece e incentiva à 

participação, enquanto a outra metade pensou que o MS ajudou o tema a ser tornar 
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conhecido mas não dá conta da necessidade das pessoas ajudarem efetivamente com 

doações. Apesar disso, 67% não encontraram nenhum problema com o MS produzido 

em  Laços de Família enquanto que 33% ressaltaram seu aspecto positivo- a veiculação 

de informações e seu aspecto negativo- o preconceito que pode ajudar a difundir além 

do incentivo à dissociação entre a vida real e a ficção. 

Ao final, 87 % das entrevistadas consideraram o MS realizado em Laços de 

Família positivo e importante e na medida do possível bem explorado, mas que poder-

se-ia ter diminuído o glamour e a ilusão que a “novela passa sobre a doença”. O autor 

deveria, assim, ter abordado “coisas mais reais”, “mais dentro de nossa realidade”. 

Enquanto isso, 17% acreditaram que o tema com abordagem mais real deveria ser 

objeto jornalístico porque “se for para ser tratado em uma novela deve ser com uma 

perspectiva mais positiva, mais leve e com menos enfoque”.  

 Todas acreditam que a Rede Globo faz MS em suas telenovelas para “criar uma 

imagem de boazinha”, “fingir ter participação social”, “aumentar a audiência”, e por 

último “esclarecer sobre o assunto”. 

 

1.3 Ex-Portadoras: “o sofrimento é real” 

 Todas as ex-portadoras22 acreditavam que o MS é “algo inserido dentro da 

novela que tenta mover a sociedade para o lado social”. Para elas, “o MS é muito 

importante à medida que faz parte da cultura do brasileiro assistir novelas”. Neste 

sentido, 67% das entrevistas citaram algum MS em telenovelas como O Clone (Drogas), 

Mulheres Apaixonadas (Idosos) e Explode Coração (Crianças desaparecidas). Quanto à 

sua experiência pessoal, 50% das entrevistadas acreditavam que a novela serviu para re-

analisarem tudo o que tinham vivido, só que do lado de fora. “Pôxa, sou uma 

vencedora! Passei por tudo isso e hoje estou aqui”, afirmaram. As ex-portadoras que se 

curaram no decorrer da novela, contaram que “choraram a novela inteira ao relembrar 

de tudo o que passaram”. As entrevistadas que tiveram a leucemia depois de Laços de 

Família disseram que a novela ajudou no esclarecimento da doença através das 

                                                 
22 . Das entrevistadas: a primeira teve leucemia mielóide aguda, aos 15 anos em 1997, e se curou somente com 
quimioterapia, a segunda teve leucemia mielóide crônica, aos 24 anos, descobriu só em 2002 depois da novela e ainda 
continua em tratamento, a terceira teve anemia aplástica severa (doença que se caracteriza pela falta de produção de 
células no sangue na medula óssea. O transplante de medula é uma alternativa para a cura) aos 13 anos em 1994 e 
obteve a cura via tratamento, a quarta teve leucemia linfóide aguda, aos 14 anos, em 1997 e se curou com 
quimioterapia, a quinta teve leucemia mielóide aguda, aos 20 anos em 2003, e se curou com quimioterapia e a sexta 
teve leucemia linfóide aguda, aos 18 anos, em 2001 e se curou através de transplante autólogo( aquele em que a 
medula óssea ou as células tronco periféricas são retiradas do próprio corpo do paciente, armazenadas e refundidas) e 
quimioterapia. 
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informações que foram transmitidas até mesmo para elas que ainda não se sabiam 

portadoras. 

 Todas acreditavam que o MS tem um papel positivo na sociedade. “A novela 

desmistificou muita coisa sobre a doença, em especial no que se refere ao preconceito”. 

M.R contou que conheceu um “menino pela internet que quando soube que ela foi 

portadora de leucemia não quis conhecê- la por medo de pegar a doença”. J.S ressaltou 

que “quando a novela comenta um problema como esse é como se tivesse acabado de 

surgir, como se nunca tivesse existido, o que é um absurdo”. Todas citaram o fato de 

que é necessário conscientizar as pessoas em relação às doações voluntárias. No 

entanto, apenas 33% das entrevistadas acreditam que o MS ajuda em relação ao 

aumento da doação de órgãos e medula. Todas as entrevistas afirmaram que o interesse 

das pessoas sobre a doença e seu possível engajamento “só dura o tempo da novela”. “O 

MS tem pouca durabilidade, as pessoas lembram do assunto na hora, mas dificilmente 

alguém ajuda, pois, cada um tem suas atividades e não vai parar para ajudar”, afirmou 

M.R. 

 Das entrevistadas que se sabiam doentes durante a novela, 67% disseram que de 

certa forma a novela “elevou a moral delas durante a doença.” Em relação a 

informações novas, 67% afirmaram que não tiveram acesso a informações novas sobre a 

doença durante a novela, no entanto, as que ainda não eram portadoras durante a novela, 

disseram ter descoberto depois que algumas dessas informações eram equivocadas. 

“Naquela época, como eu ainda não tinha a doença, sabia muito pouco sobre ela. Então 

a novela foi uma fonte de informação, ainda que algumas tenham sido equivocadas”, 

afirmou J.S. 

 Nenhuma das entrevistadas modificou sua percepção sobre a doença depois da 

novela. Das depoentes, 67% afirmaram que o seu dia-a-dia como portadoras não era 

igual ao de Camila porque ela “era muito mimada e sendo ela de classe social alta, as 

coisas eram mostradas da forma mais fácil”. Todas as entrevistadas iniciaram seu 

tratamento em hospitais públicos, apenas uma deu continuidade a ele, em hospital 

particular.  

 Todas as entrevistadas disseram que tiveram o apoio de seus familiares porque 

“em situações como essa, a família toda se comove e faz tudo para agradar assim como 

na novela”, mas, 33% alegaram que alguns “amigos sumiram” durante a doença.  C.H 

diz que “o preconceito existe até para uma pessoa gordinha, imagine com uma pessoa 

careca, fraca pálida, usando máscaras e com manchas na pele...”. Aquelas que tiveram 
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leucemia durante a novela afirmaram que as pessoas ficaram mais curiosas para saber se 

era assim que acontecia, se elas sofriam tudo aquilo que a Camila passava. Das 

entrevistadas, 67% afirmaram que o sofrimento mostrado na novela é real, enquanto que 

33% afirmaram que “foi um absurdo a forma como colocaram a leucemia na novela”, 

“Eu não passei pela metade do sofrimento de Camila”, diz C.F. 

 As entrevistadas falaram que, em geral, a novela retratou bem a doença. O 

problema, segundo elas, é que existem vários tipos de leucemia, uns mais agressivos, 

outro, nem tanto. Como a novela retratou o caso de uma leucemia aguda incutiu na 

sociedade a idéia de que todas as pessoas que têm leucemia estão predestinadas à morte, 

ou que sofrem muito, o que não é regra geral. Em relação à morte de Marcela, apenas 

uma delas não lembrou do evento.  Das 50% que tiveram a leucemia depois da novela, 

33% disseram que na época do tratamento lembravam mais da Camila do que da 

Marcela e 17% disseram que durante a doença não lembraram da novela, só “quando 

alguém falava: olha, vc quis imitar a Camila na novela?” Das depoentes, 83% 

afirmaram que quando se descobriram portadoras automaticamente lembravam da 

novela, ficando desesperadas, pois, recordavam do sofrimento da personagem e se 

perguntavam quem seria o doador delas e se ficariam carecas, magras e feias. Tais 

angústias, no entanto, não se concretizaram. Nenhuma delas precisou de doador e 

apenas uma teve que raspar a cabeça.  

 Em relação ao MS, todas acreditavam que “ele serve para esclarecer a 

população, mas, ao mesmo tempo, cria mitos que não deveriam existir”, diz J.S. No 

mais, acreditam que a Rede Globo faz MS para atrair a audiência (porque a população 

se envolve como sofrimento das personagens), mas há também um “lado cultural da 

emissora, uma vontade de ajudar mostrando mesmo os problemas de nosso país”. “Acho 

que é vontade de ajudar, pois, se fosse só pela audiência, a Globo faria mais cenas como 

a da novela atual Celebridade em que Maria Clara esbofeteia a Laura. Esta cena 

conquistou 81% da audiência, né?”. 

 

1.5. O MS, o aumento das audiências e a responsabilidade social 

 O MS parece ser uma estratégia de comunicação inserida na ficção seriada que 

tem se mostrado eficaz tanto no incremento das audiências bem como na produção de 

uma imagem positiva da Rede Globo de Televisão como uma empresa de 

responsabilidade social. A sua repercussão social é inegável como demonstra os dados 

fornecidos por este trabalho. No entanto, a pesquisa de campo realizada com uma 
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audiência seleta de Laços de Família revelou alguns aspectos interessantes da questão 

que devem ser ressaltados. Durante nossa pesquisa de campo, podemos verificar que o 

MS é compreendido pelas entrevistadas como uma ferramenta de esclarecimento e 

discussão social importante para a sociedade brasileira, no entanto, a grande maioria 

concebe o MS como um instrumento mercadológico usado pela Globo a fim de atrair 

audiências, ainda que as ex-portadoras destaquem o seu papel de educador social, em 

especial no que diz respeito à diminuição do preconceito em relação a algumas 

temáticas sociais.  

 Todas as entrevistadas revelaram a compreensão de um MS cujo efeito social é 

temporário. Está claro para as audiências que o “efeito Camila” só “dura o tempo da 

novela”. Os dados fornecidos por instituições na área de saúde comprovam, de fato, um 

grande declínio do interesse mostrado pela população pela doença após o término da 

novela. Para as entrevistadas, há uma distinção clara entre “estar esclarecido” e 

“participar socialmente”. Todas as moças entrevistadas acreditam muito mais na 

eficácia do MS como ferramenta de informação/esclarecimento do que como estímulo à 

participação social como o engajamento das audiências em torno das causas discutidas. 

 No entanto, a inserção do MS nos enredos das telenovelas brasileiras tem 

pautado as telenovelas brasileiras fora de seus próprios termos. É inegável que o MS 

ocasiona uma agenda midiática. A telenovela, via MS, passa, temporariamente, a pautar 

o menu cotidiano de assuntos da mídia. As discussões sobre as temáticas sociais 

abordadas de forma pedagógica nas telenovelas saem do âmbito das revistas de fofoca e 

penetram na imprensa “séria”, servindo de pauta para a elaboração de matérias 

jornalísticas tanto impressas como audio-visuais. A partir daí, cria-se, então, uma 

agenda midiática23 que gerará, durante a veiculação da novela, uma agenda setting24 que 

reverterá na conservação/aumento da audiência da telenovela em questão bem como na 

formação de uma imagem mais “positiva” do papel dos meios de comunicação na 

sociedade contemporânea.  

 Os dois grupos estudados concordam no fato de que o MS de Laços de Família, 

pelo menos, retratou a leucemia a partir da perspectiva de uma classe social 

                                                 
23. A agenda midiática pode ser definida como o elenco temático selecionado, durante certo período de tempo, pelos 
meios de difusão como importante para a discussão social. A agenda midiática pressupõe uma pauta recíproca entre 
as empresas de comunicação ( Wolf, 1985, Barros Filhos e Bortolozzi, 2001, De Fleur e  Ball-Rokeach, 1993).  
24. A agenda setting defende a idéia de que a mídia por intermédio da seleção, disposição e incidência de suas 
notícias, pauta, em parte, as conversas cotidianas dos indivíduos (Wolf, 1985, Barros Filhos e Bortolozzi, 2001, De 
Fleur e  Ball-rokeach, 1993).  
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privilegiada. O MS, como qualquer outro tipo de estratégia de comunicação, apesar de 

pretender mostrar um discurso “universal” sobre dado tema, recai, para as audiências, 

na parcialidade da qual o discurso jornalística pretende há séculos se eximir. No 

entanto, apesar de associar as repercussões da doença a um universo de classe média 

alta, desconsiderando as condições materiais de existência das classes sociais menos 

favorecidas, as entrevistadas, de forma geral, acreditam que as informações passadas 

sobre a doença em si são pertinentes, apesar de que, para a ex-portadoras o MS recaiu 

em alguns equívocos, em especial, quando associou a leucemia (que se revela em quatro 

níveis diferentes como já visto) a apenas uma de suas manifestações. 

 Em relação ao sofrimento mostrado na telenovela via Camila, as não portadoras 

e as ex-portadoras parecem ter visões distintas. Se para as ex-portadoras, de forma geral, 

o sofrimento mostrado é real, para as não portadoras, houve muito glamour em torno da 

doença, traduzido em termos de uma exacerbação melodramática. Aqui, vemos como as 

experiências imediatas dos indivíduos moldam suas visões de mundo. Apenas uma 

minoria das entrevistadas de ambos os grupos acredita que a telenovela deve dramatizar 

exageradamente a fim de alcançar a consciência das pessoas. A grande maioria gostaria 

de ter “mais informação e menos dramatização”, no entanto, paradoxalmente, é esta 

mesma intensa carga emotiva que proporciona o engajamento emocional das audiências 

e por conseguinte, sua fidelidade ao gênero em questão. 

 Nesse sentido, inegavelmente o MS cumpriu seu papel em termos da construção, 

no que tange à audiência, de uma estratégia eficaz de fidelidade ao gênero. Assim, o MS 

se torna uma poderosa ferramenta na formação da opinião pública, ainda que esta 

opinião esteja circunscrita não à lógica habermassiana da argumentação e da 

argumentação, mas, do enaltecimento e exacerbação de sentimentos, mecanismo de 

construção de narrativas tipicamente encontrado na imaginação melodramática. 

Bibliografia 

__________Dicionário da TV Globo: Programas de dramaturgia e entretenimento/Projeto 
Memória das Organizações Globo. Rio de Janeiro: Zahar, 2003. 
ANDRADE, Roberta M. Barros. O fascínio de Sherazade: os usos sociais da telenovela, São 
Paulo, Annablume, 2003. 
ANDRADE, Roberta M. Barros. O fim do mundo: imaginário e teledramaturgia, São Paulo, 
Annablume, 2000. 
BARROS FILHO, Clóvis; BORTOLOZZI, Pedro Lozano. Ética na Comunicação: da 
informação ao receptor. São Paulo: Editora Moderna, 2001 
BORELLI, S.H.S; PRIOLLI, G (coords). A Deusa Ferida. São Paulo: Summus, 2000. 
DE FLEUR,  Melvin L. e BALL-ROKEACH, S.  Teoria da Comunicação de Massa, Rio de 
Janeiro: Zahar, 1993 
HERKENHOFF, João Batista. A Cidadania. Manaus: Valer, 2000. 



Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
XXIX Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – UnB – 6 a 9 de setembro de 2006 

 

 15 

LIMA, J.G; CAMACHO, M. A novela eu hipnótica o país. Veja, ed.1682, p.86-93, 10 jan.2001. 
MOTTER, Maria Lourdes. Telenovela e Educação: um processo interativo.  Comunicação e 
Educação, n.17,p.54-60, jan/abr.2000. 
SCHIAVO, Marcio Luiz. Comunicarte na quarta cúpula mundial de mídia para crianças e 
adolescentes em 2004 apresentado na 4º. Cúpula Mundial de Mídia para Crianças e 
adolescentes. Disponível em: htpp:// www.comunicarte.com.br/mat_4cmmca.html, acessado 
em 29 de abril de 2004. 
SCHIAVO, Marcio Luiz. Merchandizing Social: as telenovelas e a construção da cidadania 
apresentado em 2002 no XXV Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação disponível 
em http://www.intercom.org.br/papers/xxv.ci/np14/NP14SHIAVO.pdf, acessado em 31 de maio 
de 2004. 
WOLF, Mauro. Teorias da comunicação, Porto: Editorial Presença, 1985 
 


