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Useapublicidadeemclasse
COMUNICAÇÃO
Propagandas pioneiras
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3º do Plural

A história

Por Engenheiros do Hawai
Letra: Humberto Gessinger

A história da publicidade e da
propaganda, no Brasil, tem início ainda
no século 19, quando o
desenvolvimento econômico, baseado
na agroexportação, promove um
crescimento urbano capaz de abrigar
diferentes atividades profissionais e
setores de negócios que necessitam
comunicar sua existência ao mercado.
Os primeiros anúncios aparecem
principalmente nos jornais e se
referem à venda de imóveis, de
escravos, datas de leilões, ofertas de
serviços de artesãos e profissionais
liberais. Já no início do século 20, com
a melhoria do parque gráfico e o
aparecimento das revistas, os
anúncios ganham ilustrações e cores
e seus textos se tornam mais
objetivos. As primeiras agências de
publicidade começam a parecer a
partir de 1914. Em geral, iniciam como
empresas de anúncios e evoluem para
agências como foi o caso da Eclética,
que estava sediada em São Paulo,
cidade que no período, da Primeira
Guerra Mundial, ganha outras
agências como a Pettinati, Edanée, a
de Valentim Haris e a de Pedro Didier
e Antônio Vaudagnoti.

Corrida pra vender cigarro
Cigarro pra vender remédio
Remédio pra curar a tosse
Tossir, cuspir, jogar pra fora
Corrida pra vender os carros
Pneu, cerveja e gasolina
Cabeça pra usar boné
E professar a fé de quem
patrocina
Eles querem te vender, eles
querem te comprar
Querem te matar (a sede)...eles
querem te sedar
quem são eles?
quem eles pensão que são?
Corrida contra o relógio
Silicone contra a gravidade
Dedo no gatilho, velocidade
Quem mente, antes diz a
verdade
Satisfação garantida
Obsolescência programada
Eles ganham a corrida antes
mesmo da largada
Eles querem te vender, eles
querem te comprar
Querem te matar (de rir),
querem te fazer chorar
quem são eles?
quem eles pensão que são?
Vender...comprar...vedar os
olhos
Jogar a rede...contra a parede
Querem te deixar com sede
Não querem te desejar pensar
quem são eles?
quem eles pensão que são?

Fonte: Faculdade Cásper Líbero
(www.facasper.com.br/pp/site/)

A juventude e o consumo
Pesquisa mostra que jovens
se acham suficientemente críticos
ante à mídia
Uma equipe de pesquisadores da
Escola Superior de Propaganda e
Marketing, sob orientação de Maria
Aparecida Baccega, acaba de
desenvolver a pesquisa "O impacto
no campo Comunicação/Educação:
recepção de professores e alunos de
Ensino Médio".
A pesquisa revela a tensão gerada
por um duplo vínculo entre
consumidor e mídia, num movimento

constante de atração e repulsa.
Buscando identificar como a
propaganda influencia a formação e
a postura sociocultural dos
adolescentes brasileiros, a pesquisa
destaca a perspectiva dos jovens
pesquisados sobre o modo de ver,
pensar e viver apresentado por essas
peças de comunicação, apontando
para um painel multifacetado, com
sintomas de mediações que se
produzem entre os universos
específicos dos indivíduos e as ofertas
da sociedade de consumo.

Ressalta, por outro lado, que, apesar
de admitirem o apelo da mídia, nem
sempre os adolescentes aceitam que
sejam, eles próprios, por ela
influenciados. Admitem, contudo, que
os outros à sua volta são contagiados,
e muito, especialmente pela
propaganda. Admitem o poder de
persuasão da propaganda, mas
insistem em afirmar sua capacidade
de discernimento em relação ao
consumo dos produtos e serviços
anunciados. Em outras palavras,
julgam-se críticos.

Humberto
Gessinger,
vocalista de
Engenheiros
do Havaí
INFOGRÁFICO/AE

maria.rehder@grupoestado.com.br

O JT, em parceria com o Núcleo de
Comunicação e Educação da Universidade de São Paulo (NCEUSP),trazumasugestãodeaulapara que os professores de Ensino
Fundamentalpossamdiscutircom
seusalunosainfluência da publicidade veiculada na tevê voltadas às
criançaseadolescentes brasileiros.
Esta atividade foi elaborada por
MariaAparecidaBaccegaeClaudia
Bredarioli,respectivamenteprofessora e especialista da Escola SuperiordePropagandaeMarketing(ESPM),sobsupervisãodeIsmardeOliveiraSoares,coordenadordoNCEUSP.
INTRODUÇÃO
A realidade contemporânea caracteriza-se pela pluralidade de mediações, as quais interferem
na tomada de decisões dos jovens
enquantoatoressociaiseconsumidores. Em face da grande influênciaexercidasobreaformaçãocultural,social, pessoal epsicológica das
pessoas, sugerimos que os profes-
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sores iniciem um diálogo com seus
alunos, no sentido de conhecerem
melhor o universo de influência
dessa modalidade de comunicação, para trabalho de desenvolvimento de análise crítica da mídia
feita por alunos e professores.
OBJETIVO
Apropostadehojesugere a realização de várias
atividades em sala voltadas ao aprofundamento
do conhecimento da publicidade
veiculada nas tevês e os efeitos que
elas podem causar sobre as decisões de consumo desses jovens.
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ATIVIDADE
Editaréproduziroupreparar uma determinada
informaçãoaserdivulgadaemummeiodecomunicação, selecionando e ordenando
trechos previamente existentes ou
modificandoobraoriginalparaum
determinado público receptor.
Eaedição é umadas característicasbásicasdaproduçãodeumapeçapublicitária,aqualtemporobjetivo o estímulo do receptor para o
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consumo de uma determinada
oferta.
Essa atividade propõe um maior
entendimento dos processos envolvidosnaproduçãodaspeçaspublicitárias e a identificação de sua
finalidade real, buscando uma minimização dos efeitos inadequados da mensagem contida nas peças publicitárias.
DESENVOLVIMENTO
Solicite a seus alunos
que identifiquem as peçasdepublicidadeveiculadasemcanaisdetevêna
semana que mais chamaram sua
atenção.Sugira queescolhamuma
delas para ser trabalhada.
Distribuacópiasdaletradamúsica3ºPlural(cantadapelogrupoEngenheirosdoHawai),divida osalunos em grupos e peça que eles discutam o significado da música a
partir da questão “Publicidade e
Consumo”.
A seguir, sugira a análise da peça
publicitáriaescolhida,considerando as seguintes perguntas:
1) Do que mais gostaram?
2) Do que não gostaram?

3)O que aprenderam com a peça
publicitária?
Oriente os grupos para que coloquem as respostas em cartolina
com cores diferentes. Junte as respostas detodos os grupos separando-as pelos três tipos de respostas
dadas.
A seguir, o professor e os alunos
farão uma leitura dessas respostas,
tema por tema. Pode ocorrer que
um aspecto seja aceito por um grupoerejeitadoporoutro.Ofatofacilitaráumestudocomparadodasrespostas,permitindoumareflexãosobre o impacto da publicidade em
seu público.
Para que isso ocorra, sugerimos
que o professor inicie a discussão a
partir dos pontos divergentes, procurando, então, aproximar as
idéiasparapoderchegaraumaconclusão quanto à terceira questão: o
queaprenderamcomapeçadepropaganda/publicidade escolhida e
estudada?
Parafinalizar,discutacomaclasse critérios sobre como imaginam
que deve ser a relação deles com o
universo representado pelo mundo da publicidade e do consumo.

Anote

Os especialistas do Núcleo de Comunicação e Educação da USP indicam os sites www.midiativa.org.br e http://tver.zip.net como boas fontes de pesquisa para a realização da aula de hoje
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MULTIPLICANDO
Após as discussões, cada grupo poderá desenvolver nova análise, agora completa, de outras peças citadas, apresentando aos demais as conclusões a que chegaram,visandoaaprofundarumametodologia de leitura crítica dos
meios de comunicação e das peças
publicitárias.
Osalunos poderãotambém criar
um blog para iniciar uma série de
análises e reflexões sobre as peças
publicitárias veiculadas nos demais veículos de comunicação, incluindo a internet.
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O PAPEL DO EDUCADOR
As exigências da realidadesocialemquevivemos têm motivado muitas escolas a redefinirem
seusprocessoseducativos,nosentidodetrazerparaasaladeaulareflexões visando à leitura crítica dos
meios de comunicação.
Nãopoucoseducadorespassam,
então, a problematizar o conteúdo
dos meios, mostrando a seus alunos as contradições existentes en-
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DIVULGAÇÃO

tre os valores hegemônicos da sociedade retratados na mídia e as
propostaseducativasdasfamíliase
dasescolas,chegandoadiscutircomo deveriam ser elaborados programas midiáticos.
Nocontextoda“educaçãoparaa
comunicação” é importante falar
para os alunos sobre os efeitos culturais e sociais que o confronto entre as mensagens enviadas pelos
meios de comunicação e a proposta pedagógica das escolas gera nos
alunos.
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Leão, Luci Ferraz e Queila Borges
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USPoferecerevista
paraeducadores

Trabalheemsalao
consumoconsciente

VisiteoMuseuda
ImagemedoSom

ParaoseducadoresdoEnsinoFundamentalquequeremaprofundarareflexãosobreo
usodosmeiosdecomunicaçãoe
discussãoemsaladeaula,aUSP
disponibilizagratuitamenteoconteúdodaRevistaComunicaçãoe
Educação,produzidapelaEscola
deComunicaçõeseArtesnosite
www.eca.usp.br/comueduc/.Para
assinaraversãoimpressa,ésó
ligarpara0800-7010-081ouacessarositewww.paulinas.org.br.

OInstitutoAkatudisponibilizaemseusitewww.akatu.
org.bracartilha“SouMaisNós”,
quepropõe,explicaevaloriza
açõescotidianas,concretasevoluntáriasdeconsumoconsciente,
comoobjetivodemobilizaromaior
númerodepessoaspossívelparao
desenvolvimentodehábitosde
consumoconsciente.Oeducador
podeaproveitarestematerialpara
trabalharapublicidadeemclasse,
comênfasenoconsumo.

OMuseudaImagemedo
Som,quetemoobjetivode
garantirapreservaçãoedifusãoda
memóriaaudiovisualbrasileira,é
umaboadicadepasseioparaos
alunosdoEnsinoFundamental,
antesdarealizaçãodaatividade
sugeridapeloJT.
Omuseufuncionadeterçaadomingo,das12h00
às20h00.(www.
mis.sp.gov.br)

ConheçaohistóricopublicitáriodaBombril
OprofessorquequiserincrementaroplanodeaulasugeridopeloJTtambémpodelevar
paraclasseasimagensdaspropagandasdaBombril,materialque
aguçaráacuriosidadedosalunos.

Aempresa,pormeiodositewww.
bombril.com.brdisponibilizaahistóriadapublicidadedoprodutodesdeoseulançamento(1948)euma
entrevistacomCarlosMoreno,
conhecidocomo“garotoBombril”.

Vivemosnummundoeditadopelamídia;sóoconhecimento
dosprocessosmidiáticosnospermiteparticiparcriticamentedele”,
MariaA.Baccega(ESPM)

MAURÍCIO PIFFER/AE

MARIA REHDER

