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RESUMO 

A telenovela já se estabeleceu como uma das principais narrativas audiovisuais no cenário 

nacional. A Rede Globo, líder no setor, firma como grande característica de suas tramas a 

utilização de temáticas de cunho social que visam promover a conscientização e o debate 

entre os telespectadores. Partindo desse eixo, o objetivo deste artigo é mapear de que forma 

são realizadas tais inserções sociais, chamadas de merchandising social, e observar mais 

atentamente os conteúdos de sustentabilidade trabalhados na obra Velho Chico. Maria 

Immacolata Lopes e Guillermo Orozco Gómez (2009), Eneus Trindade (2007), Regina Blessa 

(2006) e Maria Aparecida Baccega (2003) são alguns dos referenciais teóricos que dão 

suporte à pesquisa. Como recorte empírico, uma cena selecionada será destrinchada 

evidenciando os conteúdos abordados e as características dessa construção narrativa. 

 

PALAVRAS-CHAVE: telenovela; merchandising social; sustentabilidade. 

 

 

Introdução 

A telenovela se transformou em um grande fenômeno no país sendo considerada um 

excelente produto na captura e expressão dos dilemas e paradoxos incrustrados no seio da 

sociedade brasileira (LOPES, 2009, p.101). Para Maria Aparecida Baccega (2003),  

Toda a sociedade, com maior, menor ou sem escolaridade, homens e mulheres, 

crianças, jovens e adultos, residentes nas mais diferentes regiões do país discutem a 

temática social pautada pela telenovela. Até porque os meios de comunicação em 

geral – jornal, rádio –, pautados também pela telenovela, abrem espaço para tal 

temática (BACCEGA, 2003, p.8). 

A narrativa audiovisual no âmbito televisivo, por meio da telenovela ou das 

minisséries, esbanja agilidade ao trabalhar conteúdos e conceitos densos persuadindo com 

sucesso a população de modo geral (BACCEGA, 2003, p.8). Para a autora, os meios de 
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comunicação exercem sim um papel educativo e, sobretudo as telenovelas, “vão construindo a 

cidadania. A seu modo” (BACCEGA, 2003, p.9). 

Considerando o potencial de conscientização e transformação proposto pelas obras de 

ficção televisiva, este trabalho tem como objetivo investigar de que maneira são articuladas as 

inserções sociais, nomeadas de merchandising social, na telenovela brasileira observando com 

mais afinco a trama de Velho Chico, exibida pela Rede Globo em 2016. Inicialmente 

conceituaremos a prática do merchandising; em seguida explanaremos um pouco do histórico 

dessa estratégia pontuando algumas ficções televisivas nacionais; e, por fim, detalharemos o 

projeto de merchandising social desenvolvido em Velho Chico com as variadas temáticas 

ambientais que acompanharam o desenrolar do enredo. Como recorte, uma cena selecionada 

será destrinchada evidenciando os conteúdos abordados e as características dessa construção 

narrativa. 

Como fundamentação teórica sobre a conceituação do merchandising e as variadas 

nomenclaturas recorrentes nesse escopo recorremos aos estudos de Armando Sant’Anna 

(2002); Luís Cláudio Zenone e Ana Maria Buairide (2005); e Regina Blessa (2006).  

Caracterizando o merchandising social, elencamos os textos de Maria Immacolata Lopes e 

Guillermo Orozco Gómez (2009) e Eneus Trindade (2007). E diversas outras referências 

foram utilizadas na pesquisa relativa à narrativa de Velho Chico, bem como do destaque que 

ganhou junto a mídia e aos telespectadores em função do discurso sustentável que assumiu. 

 

Merchandising social na telenovela brasileira 

A estratégia do merchandising pode ser definida de forma ampla como “os aspectos de 

venda do produto ou serviço ao consumidor, prestados através de canais normais, do 

comércio através de meios, que não sejam os veículos de publicidade” (SANT’ANNA, 2002, 

p.23). Outros autores caracterizam essa prática como uma inserção comercial em novelas, 

filmes, programas de auditório, shows e diversos formatos de entretenimento (ZENONE; 

BUAIRIDE, 2005, p.121), sendo essa última prática também conhecida em diferentes países 

como product placement ou tie-in. 

No cenário nacional, Regina Blessa (2006, p.7) explica que a terminologia 

merchandising é mais associada à aparição de produtos e marcas em conteúdos audiovisuais, 

principalmente nas telenovelas – produto midiático de grande audiência no país que 

contribuiu para a difusão do termo – do que às técnicas de promoção nos pontos de venda. 

Lopes e Orozco Gómez (2009) descrevem a atualidade dessa prática: 



 

Os publicitários sabem que ‘a ficção vende’ e, diríamos, sabem também que ‘na 

ficção se vende bem’, por isso estão apostando em um grande futuro com ela, tanto 

ao aproveitar as suas grades de programação para situar aí seus comerciais como 

reorganizando de formas mais sofisticadas seus tempos, mas, sobretudo, 

naturalizando a publicidade de forma cada vez mais incisiva dentro de seus 

próprios espaços e narrativas (LOPES; OROZCO GÓMEZ, 2009, p. 57). 

 

Entendemos, portanto, que existem dois tipos de merchandising: o “tradicional”, 

vinculado às ações em lojas, e o chamado merchandising editorial, uma estratégia de inserção 

de marcas em conteúdos de entretenimento (DROGUETT; POMPEU, 2012, p.117). Faz-se 

necessária ainda uma ponderação em relação aos termos product placement e tie-in. Ambos 

seguem a definição preliminar do merchandising editorial: o product placement é 

caracterizado como a colocação tática de produtos e marcas em conteúdos de entretenimento 

(BURROWES, 2008, p.44) e o tie-in, por sua própria tradução “amarrar dentro de”, também o 

localiza como a inserção de propaganda em programas, conteúdos e mídias que não tinham 

origem publicitária (DE SIMONI, 1997, p.52 apud TRINDADE, 2007, p.342). Entretanto, 

essas duas estratégias não podem ser equiparadas ao merchandising editorial, visto que nas 

duas últimas existe uma preocupação que as diferencia: 

Enquanto no merchandising [editorial] há de certa forma, a mesma mentalidade da 

publicidade convencional, de interromper o fluxo natural do conteúdo de 

entretenimento, no product placement a ideia é que essa presença ocorra de forma 

fluida, mais sutil e gerando menos repulsa por parte dos telespectadores (SANTA 

HELENA; PINHEIRO, 2012, p.157). 

 

Reorganizando, assim, os conceitos, temos: as ações promocionais realizadas nos 

pontos de venda (merchandising tradicional); as inserções de produtos e marcas em conteúdos 

de entretenimento de forma abrupta de modo semelhante à publicidade convencional 

(merchandising editorial ou comercial); e, por fim, as inserções de produtos e marcas em 

conteúdo de entretenimento de modo sutil e integrado aos roteiros narrativos sem interromper 

a fruição dos telespectadores (product placement ou tie-in). 

Partindo dessa exposição terminológica sobre a estratégia do merchandising e suas 

distintas aplicações e interpretações conceituaremos então o merchandising social. Trindade 

(2007, p.344) explica que diferentemente do merchandising editorial ou comercial, cujo 

objetivo principal é a “divulgação ou promoção de uma mercadoria, marca ou serviço”, o 

merchandising social visa propagar “valores positivos para o bem-estar coletivo da sociedade 

ou prestam um serviço de utilidade pública à comunidade”. 

No ano de 2009 as pesquisas realizadas pelo Observatório Ibero-americano da Ficção 

Televisiva (OBITEL) se debruçaram sobre a presença crescente da publicidade nas narrativas 



 

de ficção televisiva e, diante do produto resultante desse debate, coordenado por Maria 

Immacolata Vassallo de Lopes e Guillermo Orozco Gómez, é possível extrair uma densa 

interpretação do merchandising social: 

O merchandising social é definido como uma estratégia de comunicação que 

consiste na veiculação, nas tramas e enredos das produções de teledramaturgia e 

nos programas de entretenimento, de mensagens socioeducativas que permitem à 

audiência extrair ensinamentos e reflexões capazes de mudar positivamente seus 

conhecimentos, valores, atitudes e práticas. O que o caracteriza é a presença de 

referências de medidas preventivas, protetoras, reparadoras ou punitivas; alerta 

para causas e consequências associadas, ou quanto a hábitos e comportamentos 

inadequados (LOPES, 2009, p. 153). 

 

As inserções comerciais, portanto, teriam o intuito de reverter a exposição da 

marca/produto em lucro, e as inserções sociais carregam a intenção de reflexão e 

transformação do comportamento do público sobre a temática específica trabalhada. Na 

pesquisa realizada pelo OBITEL (LOPES; OROZCO GÓMEZ, 2009) foram organizados 

dados das ações comerciais e sociais nas telenovelas e constata-se, sobretudo nas produções 

da Rede Globo
4
, que as temáticas polêmicas, preventivas e educativas figuram em grande 

número das produções audiovisuais brasileiras fazendo do merchandising social a marca 

registrada da ficção nacional (BEZERRA, 2014). 

 Podemos resgatar obras marcantes da Rede Globo que promoveram causas sociais 

como Explode Coração (Glória Perez, 1995)
5
, que mobilizou o país com a divulgação das 

imagens de crianças desaparecidas e das famílias que permaneciam na esperança de encontra-

las. Em Laços de Família (Manoel Carlos, 2000) o mote social foi a doação de medula óssea 

para o tratamento de pacientes com câncer. A personagem Camila (Carolina Dieckmann), que 

raspou o cabelo em cena emocionante no hospital, teve grande importância para a 

sensibilização dos telespectadores sobre o tema
6
. 
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Figura 01 – Isadora Ribeiro e Debora Evelyn em Explode Coração (Glória Perez, 1995)
7
. 

Figura 02 – Carolina Dieckmann em Laços de Família (Manoel Carlos, 2000)
8
.  

 

Na 11ª edição do Seminário Internacional do Observatório Ibero-Americano de Ficção 

Televisiva (OBITEL), realizado em setembro de 2016 na Universidade de São Paulo – USP, a 

Diretora de Responsabilidade Social da Rede Globo, Beatriz Azeredo, explicou que existem 

dois tipos de inserções na estratégia do merchandising social: as cenas “de contexto” e as 

cenas “socioeducativas”. No primeiro caso, se trata apenas de um tema que é abordado na 

história, quando um personagem menciona ou o texto passa por dentro do assunto. Já nas 

cenas “socioeducativas” o tema é abordado em vários capítulos e ocorre uma resolução da 

situação. “Muitas vezes ele chama a atenção no início por um lado negativo, como na 

violência doméstica que são várias cenas e tem uma reação incômoda”, e com o desenrolar do 

enredo acontece um desfecho. 

Como uma espécie de arremate dessas inserções sociais, a Rede Globo disponibiliza 

anualmente uma síntese – publicada no site da emissora – intitulada Relatório de Ações 

Sociais. Nesse material é possível visualizar cada temática trabalhada, a quantidade de ações 

feitas e programas envolvidos, e os desdobramentos em projetos fora da televisão. O diretor 

geral da emissora em 2011, Octávio Florisbal, ressaltou a importância dessa postura: 

Fortalecer o papel social da televisão desde sempre fez parte das nossas 

prioridades. Esse princípio está refletido em nossa gestão e em toda a nossa grade 

de programação. Pode ser acompanhado diariamente na trama das novelas, no 

conteúdo dos programas, na cobertura do jornalismo e mesmo nos intervalos 

comerciais, quando cedemos gratuitamente o nosso vídeo para que milhões de 

brasileiros conheçam e se mobilizem em torno de temas sociais relevantes 

(FLORISBAL, 2011, p.3)
9
. 
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Essa perspectiva social da emissora já lhe rendeu reconhecimento e premiações
10

. Toni 

Reis, secretário de educação da Associação Brasileira de Lésbicas, Gays, Travestis e 

Transexuais, a ABLGBT, escreveu um artigo
11

 publicado no O Globo, em que elogia a 

produção da emissora pela sensibilidade ao tratar do homossexualismo nas telenovelas Amor 

à vida (Walcyr Carrasco, 2014) e, há pouco, em Liberdade, Liberdade (Mário Teixeira, 

2016). Reis (2016) enfatiza o papel educativo da mídia ao difundir “informações e 

conhecimentos que, caso contrário, não estariam ao alcance de muitas pessoas”. 

Ao tratar de temas considerados por alguns como polêmicos ou até tabus, a mídia, 

quando utilizada de forma ética, pode contribuir para elucidar, desmistificar e 

promover a compreensão do “diferente”, incentivar a reflexão e dar subsídios para 

o respeito àquilo que antes talvez tenha sido objeto de desprezo e preconceito (...). 

Respeitar é diferente de aceitar. Também é diferente de tolerar, no sentido de 

suportar com condescendência. Não é necessário aceitar aquilo que difere das 

nossas convicções pessoais. Mas respeitá-lo significa reconhecer que existem 

diferenças entre as pessoas, e nem por isso necessariamente umas têm mais valia 

que outras. Significa conviver harmonicamente em uma sociedade 

indubitavelmente plural, diversa e heterogênea. Significa não impor determinada 

visão de mundo em preferência a outra, e sim dar margem para que as diversas 

visões de mundo possam coexistir pacificamente (REIS, 2016). 

 

As ações sociais na teledramaturgia da Rede Globo, ao debaterem assuntos de 

interesse coletivo, contribuem para a informação e conscientização da população, bem como 

para a promoção da “dignidade humana”, como afirmou Reis (2016). Esclarecidos os 

conceitos de merchandising e merchandising social, daremos sequência no próximo item 

descrevendo de que modo foram produzidas as inserções sociais na telenovela Velho Chico 

destrinchando seu enredo e os temas abordados. 

 

Velho Chico e o merchandising social 

Assinada por Benedito Ruy Barbosa (com a contribuição do neto Bruno Luperi e da 

filha Edmara Barbosa) e com a direção artística de Luiz Fernando Carvalho, Velho Chico 

estreou em 14 de março de 2016 narrando a história do amor proibido entre Maria Tereza de 

Sá Ribeiro (Julia Dalavia/Camila Pitanga) e Santo dos Anjos (Renato Góes/Domingos 

Montagner). Se passando em um sertão nordestino da década de 1960, em sua primeira fase, o 

enredo apresenta uma disputa de terras entre o ambicioso Afrânio de Sá Ribeiro (Rodrigo 

Santoro/Antônio Fagundes) e o Capitão Ernesto Rosa (Rodrigo Lombardi). Afrânio, 

conhecido como Coronel Saruê, não mede esforços para conquistar mais terras e aumentar sua 
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produção e acumula inimigos ao longo de suas batalhas perdendo, inclusive, o respeito de sua 

família. 

Considerada um marco na teledramaturgia brasileira por diversas questões, dentre elas 

a notável proposta estética
12

 com longos planos contemplativos, tonalidades fortes e 

interpretações mais densas do que o habitual visto nas produções anteriores da emissora, 

Velho Chico promove a valorização da cultura brasileira, sobretudo do sertão nordestino, 

resgatando lendas e costumes ancestrais indígenas como o romance que teria dado origem ao 

rio São Francisco, retratado nas pinturas à mão feitas para a abertura da telenovela que contou 

ainda com Tropicália, de Caetano Veloso como trilha sonora. 

 

 

Figura 03 – Painel da abertura de Velho Chico representando a antiga lenda da origem do rio
13

. 
 

A produção poderá ser lembrada tanto pela tragédia acontecida ao ator protagonista 

Domingos Montagner
14

, que veio a falecer vítima de afogamento nas águas do rio São 

Francisco após dias de gravação, quanto pelo apelo político ao tratar de tantos temas 

importantes no momento atual do país. Novas estruturas familiares, liberdade ideológica, 

sustentabilidade e conscientização ambiental, economia cooperativa e a valorização da cultura 

indígena são alguns dos conteúdos abordados pela telenovela (KRAEMER, 2016). 

 

Uau, é uma novela do horário nobre, e está discutindo sustentabilidade? 

Alternativas de produção para um bioma? Nem o jornalismo tem tratado bem esses 

temas! Em outro capítulo, os protagonistas falavam sobre a importância da 
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economia cooperativada para os pequenos produtores, um sistema de ganha-ganha. 

Quando vi, já estava envolvida pela linguagem e pelos temas que, infelizmente, 

estão fora da agenda nacional. Me surpreende o fato de Velho Chico não ter medo 

de ser ideológica, em um momento em que esta expressão é tão maltratada. Em 

vários diálogos, é possível perceber que há ali uma visão de mundo com ideias de 

liberdade, de ação social e política (KRAEMER, 2016). 

 

Inovadora, certamente, Velho Chico assume seu “discurso ambiental” seguindo o 

merchandising social já visto nesse segmento em outras telenovelas da Rede Globo. Em O 

Rei do Gado (Benedito Ruy Barbosa, 1996) um núcleo de trabalhadores sem terra promoveu 

o debate sobre a reforma agrária
15

. Já em A Favorita (João Emanuel Carneiro, 2008), 

conhecida pela rivalidade entre as personagens Flora (Patrícia Pillar) e Donatela (Cláudia 

Raia), a Bracelpa, Associação Brasileira de Celulose e Papel
16

, figurou em diálogos 

educativos sobre o processo de extração e produção da fábrica Fontini, império disputado 

como herança na trama central. 

Elegendo o rio São Francisco como um grande personagem, o folhetim de Benedito 

Ruy Barbosa não se acanha em trazer seus ideais, como afirmou Kraemer (2016). Em meio às 

diversas desavenças entre as duas famílias inimigas, a transposição do rio São Francisco surge 

como um verdadeiro divisor de águas. Reavivando o debate polêmico sobre o projeto de 

irrigação do semiárido nordestino, repetidos diálogos entre os personagens ponderam as 

vantagens e os impactos negativos dessa obra ao meio ambiente. Ainda no rol de questões 

problemáticas e reais que envolvem o rio São Francisco
17

 abordadas na telenovela estão: a 

utilização intensa de agrotóxicos nas plantações às margens das águas, a presença e 

interferência das hidrelétricas na vida das comunidades ribeirinhas e ainda o despejo de 

esgoto e a consequente poluição do rio. 

 Beatriz Azeredo (2016), em evento anteriormente mencionado, falou sobre a 

experiência de produzir as ações de merchandising social em Velho Chico: 

Quando a gente recebeu a sinopse de Velho Chico no ano passado a equipe técnica 

rapidamente se deu conta da oportunidade histórica de ter uma novela que tem 

como personagem principal o rio e o rio São Francisco com tudo que ele encerra aí 

de discutir o nosso país. A gente teve uma proposta inédita para os autores e para 

os diretores que toparam na hora de fazer uma parceria com a Conservação 

Internacional para aproveitar essa nossa oportunidade e potencializar e atualizar os 

temas tratados em Velho Chico. Então pela primeira vez na história das telenovelas 

da Globo a gente tem uma parceria assinada que permitiu esse diálogo permanente 

(AZEREDO, 2016). 
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Essa parceria com a Conservação Internacional (Brasil)
18

 e o respectivo trabalho de 

acompanhamento e suporte técnico construído foi destacada por Rodrigo Medeiros, vice-

presidente da ONG no país, em sua participação no evento Outras Vozes do Velho Chico
19

, 

realizado em maio de 2016 no Museu de Arte do Rio – MAR, no Rio de Janeiro: “Utilizar as 

novelas – um veículo tão popular – e trazer para seu conteúdo essa mensagem de como a 

natureza é importante para a população é uma oportunidade única. É a melhor forma de 

incorporar a cultura da sustentabilidade na vida das pessoas”. Ainda na ocasião desse evento, 

Maria Luiza Ribeiro, consultora da Fundação SOS Mata Atlântica
20

, mencionou a 

necessidade de articulação entre os diversos grupos para a preservação das águas: “Você não 

defende a água e as florestas se não tiver parceria com agricultores familiares, quilombolas, 

índios, grandes empresas e a população dos grandes centros urbanos”. Para ela, a ação do 

homem nas bacias hidrográficas é visível, “os rios são espelhos do nosso comportamento”, 

enfatizou. 

Para esmiuçar de que modo são feitas as inserções de conteúdo ambiental na trama de 

Velho Chico, analisaremos uma cena representativa da telenovela transcrevendo o diálogo dos 

personagens e as temáticas abordadas nesse decurso. 

 

Análise da cena - “Miguel fica chocado com o estado do rio São Francisco” 

 Miguel (Gabriel Leone), filho do romance proibido entre Tereza e Santo (Camila 

Pitanga e Domingos Montagner), contrariou a vontade do padrasto Carlos Eduardo (Marcelo 

Serrado) que o imaginava político e se formou em agronomia. Com o objetivo de trabalhar 

com a terra, se especializou no cultivo de orgânicos e ao retornar dos estudos na Europa teve 

suas ideias rejeitadas pelo avô, o Coronel Saruê (Antônio Fagundes). Encontrando como 

opção a cooperativa de frutas liderada por Santo, inicia seu projeto de agricultura orgânica e 

autossustentável. 

 Tereza (Camila Pitanga), filha do Coronel Saruê (Antônio Fagundes), apaixonou-se 

por Santo (Domingos Montagner) e dele engravidou, mas casou-se com Carlos Eduardo 
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(Marcelo Serrado) a mando da família para encobrir a barriga. Anos depois se reencontra com 

o filho Miguel (Gabriel Leone) que a coloca de frente com seu antigo amor, Santo (Domingos 

Montagner). 

 Na cena selecionada
21

, exibida no dia 29 de abril de 2016, Miguel e Tereza conversam 

durante uma travessia nas águas do São Francisco. Segue a transcrição do diálogo: 

 

[imagens do rio e dos pescadores trabalhando] 

[Tereza e Miguel aparecem em uma balsa] 

[trilha sonora – O ciúme, Caetano Veloso] 

Tereza [olhando o rio] – Mas é tão triste ver o Velho Chico raso assim. 

Miguel [olhando o rio e chorando] – É uma tragédia. [pausa] Como é que pode o 

homem tratar um rio como esse com tanto descaso? Sabe o que mais me dói, mainha? 

É saber que a gente tá matando o rio pra gerar energia. Saber que a gente tá 

embarreirando um rio em nome do progresso. Tudo pra acomodar mais pessoas 

embaixo de um ar-condicionado em pleno litoral, pra indústria funcionar a plenos 

motores. Que país é esse que pra crescer, minha mãe, destrói suas maiores riquezas? 

Que crescimento é esse que não olha pro povo? Que não olha pra natureza? Que não 

consegue olhar pra nada que não seja o interesse de uma meia dúzia de privilegiados? 

Tereza [triste] – O Velho Chico não vai morrer meu filho. 

Miguel [triste e enraivecido] – Eu não tenho pena do rio não, mainha. Eu tenho pena é 

do homem. Olha pra Mariana, mãe. O rio Doce tá morto. Um rio nosso morto, mainha. 

Olhe pros sinais, mãe. Olhe só, olhe. Tá tudo aqui. [imagens das margens do rio] A 

natureza tá berrando para o homem de todas as formas, mas parece que o homem não 

consegue escutar nada que não seja a voz do dinheiro. Só que a natureza não é tola. 

Ela não tolera tanto abuso assim. Não pense que ela vai aceitar ser maltratada dessa 

forma porque ela não vai. O Velho Chico pode tá sendo maltratado pelo homem hoje, 

mas quem vai pagar por isso não é a natureza não. Somos nós, mainha. Todos nós.  

[imagens do rio]  

[trilha sonora – Oração de São Francisco, instrumental] 

Miguel – No dia que o Velho Chico se for, mãe, ele vai deixar a sede no seu lugar. A 

fome. E tudo que um dia foi vida vai secar. E aí não tem dinheiro no mundo que faça 

um rio renascer. 

Tereza [esperançosa] – Esse dia ainda não chegou, meu filho. Talvez a gente consiga 

se redimir. Mas olha, olha isso. [imagens do rio] O Velho Chico não desistiu de nós. 

Ele não desistiu, meu filho. 

Os dois se abraçam. 

 

Com esse emocionado diálogo entre mãe e filho sobre a situação do rio São Francisco 

pudemos perceber como a questão problemática e polêmica da atuação das usinas 

hidrelétricas foi incorporada no roteiro. Levantando as desvantagens associadas a essa forma 

de geração de energia elétrica, o personagem de Gabriel Leone denuncia a destruição das 

águas nacionais “em nome do progresso” e do “interesse de uma meia dúzia de 
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privilegiados”. O desabafo evidencia a cultura de consumo, a valorização de uma produção 

desenfreada e o desgaste dos recursos naturais em subserviência à “voz do dinheiro”. 

De modo explícito Miguel cita o rio Doce, cuja bacia foi destruída por uma enxurrada 

de lama em função do rompimento da barragem de Fundão em Mariana, Minas Gerais, em 5 

de novembro de 2015. Deixando 19 mortos, esse foi considerado o maior desastre ambiental 

do país e, segundo recente pesquisa da SOS Mata Atlântica, as ações de recuperação estão 

mais voltadas para a prevenção de novos colapsos do que para a redução dos índices de 

contaminação das águas. De acordo com o relatório elaborado pela ONG, a contaminação das 

águas da bacia do rio Doce continua ocorrendo e o “despejo contínuo de rejeitos de minério 

mantém os rios mortos e sem condições de usos, apresentando riscos à saúde das 

comunidades ribeirinhas, aos animais e ecossistemas”
22

. 

Pontuando o avançado estado de destruição em que o rio se encontra, Miguel lança 

ainda as consequências futuras da “morte” do rio e ressalta que não há como compensar isso: 

“não tem dinheiro no mundo que faça um rio renascer”. Tereza, maternal e esperançosa, 

entende a aflição do filho, mas arremata o diálogo com uma mensagem positiva a favor de um 

possível arrependimento do homem diante de suas ações contra a natureza. 

Considerando os dois tipos de cenas explicitados por Azeredo (2016), poderíamos 

afirmar que o trecho analisado se trata de uma cena “de contexto” visto que ao longo da 

telenovela a temática das hidrelétricas e do uso das águas como fonte de energia elétrica não é 

abordada tão enfaticamente, embora esteja indiretamente relacionado aos demais temas que 

perpassam a narrativa. Outras questões ambientais como o próprio trabalho da cooperativa e a 

agricultura orgânica se encaixariam de forma mais adequada ao conceito de cenas 

“socioeducativas” entendendo que houve um problema a ser enfrentado no início da história e 

um desfecho ocorreu ao final. A emissora não divulgou ainda os números referentes às 

inserções sociais dessa produção, mas é possível afirmar que serão largamente superiores aos 

índices das demais obras já realizadas pela Rede Globo por se tratar de uma narrativa que tem 

como tema central o rio São Francisco e os conflitos que o circundam. 

 

Considerações Finais 

Como foi dito ainda na introdução deste texto, os meios de comunicação assumem 

uma postura informativa e educativa. As telenovelas, principalmente, pautam o dia a dia com 
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situações complexas e conteúdos que merecem maior atenção e reflexão. As ações de 

merchandising social, alvo investigativo dessa pesquisa, concretizam a missão de mesclar aos 

roteiros ficcionais conhecimento especializado de forma sutil de modo que o público continue 

imerso na narrativa e, ainda assim, consiga apreender as mensagens de cunho social ali 

costuradas. 

Podemos mencionar, após esse trajeto, que alguns aspectos são notáveis e 

significativos no que diz respeito à prática do merchandising social na telenovela brasileira e 

seus possíveis avanços:  

1) A produção ficcional televisiva já assume seu caráter “social” e isso mobiliza a 

compreensão tanto das instâncias de produção quanto de recepção da importância 

desses temas para a visibilidade da trama bem como para o exercício de sua função 

pedagógica; 

2) Como consequência dessa marca social da produção audiovisual nacional, emissoras e 

autores tomam certa liberdade para “ousar” em obras, como Velho Chico, cujo mote 

principal está diretamente relacionado à própria ação educativa; 

3) Novas parcerias e desdobramentos passam a ser construídos, como a atuação das 

ONG’s no suporte técnico e também na divulgação de suas campanhas próprias em 

sintonia com as telenovelas, em função da ampliação – tanto de tempo de exibição 

quanto de densidade de informações – dos conteúdos sociais nas telenovelas, o que 

abre novos horizontes para o terceiro setor esticando, por conseguinte, o alcance dos 

projetos sociais e beneficiados. 

Outras questões sobre o merchandising social ainda poderiam ser repensadas a partir 

de Velho Chico, mas, com a cena que observamos aqui ficou evidente a densidade com que o 

conteúdo de responsabilidade ambiental pode ser entrelaçado no enredo ficcional da 

telenovela. O jovem Miguel encorajou a reflexão sobre o comportamento do homem em 

relação ao rio São Francisco e, de modo mais amplo, diante de todo o meio ambiente. Velho 

Chico e seus personagens envolveram o público com múltiplos entraves e dilemas em torno 

das práticas sustentáveis e nos resta, daqui em diante, mais do que aplaudir as novas 

iniciativas que promovam a consciência ambiental, abraçar esse conhecimento e transformá-lo 

em ações efetivas junto à natureza. 
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