
ste texto propõe exatamente o inverso. Que chatas,

ou rasteiras, são as mensagens comerciais produ-

zidas sem levar em conta efeitos e desdobramentos sociais.

Para tornar mais clara a proposta, imaginemos que a

área potencialmente ocupada no mercado de trabalho por

um profissional de comunicação seja definida pelos vetores

do repertório (bagagem cultural e social) e da técnica. Dessa

forma, quanto maior a bagagem cultural e a capacidade

técnica de operacionalizá-la, maior seria o espaço potencial

de atuação. Mas trata-se ainda de um espaço bidimensional,

chato. Para ganhar estatura é necessário desenvolver uma

terceira dimensão, a da responsabilidade em relação às

mensagens produzidas.

Aqui é importante destacar que para desenvolver essa di-

mensão responsável o profissional de comunicação tem no

Código Brasileiro de Auto-regulamentação Publicitária, do

Conar, um aliado, com regras claras e detalhadas sobre os

cuidados necessários ao elaborar mensagens comerciais,

que não servem apenas para punir anúncios que as

infringem, mas para balizar o processo criativo.

No entanto, por que o profissional de criação deveria ater-

se a regras de conduta? Em artigo anterior, publicado na edi-

ção número 9 da C£NP em Revista, abordamos as regras co-

mo elementos capazes de potencializar o processo criativo.

Neste caso, as regras associam-se ao fato de que as men-



sagens não são apenas comerciais. Carregam, inevitavelmen-

te, valores e representações sociais.

Transmissão de valores

As atividades educativas, como afirma o professor Carlos

Brandão em seu livro O que é educação, da Editora Brasilien-

se, assumem formas difusas, da família à comunidade, em

variadas práticas do aprender, entre as quais podemos incluir

a propaganda. O psicanalista Contardo Calligaris, por sua

vez, lembra em Crônicas do individualismo cotidiano, da Edi-

tora Ática, que gastamos mais com campanhas comerciais

do que com educação pública, e propõe que, antes de ficar-

mos indignados, possamos reconhecer que a propaganda é

hoje mais formadora de nossa subjetividade do que o ensino

escolar. Merecem, portanto, especial atenção, por parte dos

profissionais de comunicação, os valores que estão sendo

veiculados nos anúncios.

Para pensar sobre essa questão focalizaremos o uso do

egoísmo infantil como base de textos criativos, tendo como

exemplo uma campanha que anunciava bolinhos recheados

(merendas) destinados a crianças em idade escolar. Na cam-

panha, o anúncio impresso trazia a mensagem "Esconda

bem a sua (merenda) porque seus irmãos vão querer", e o

comercial de TV retratava um menino que, para evitar o

assédio dos colegas, ia para a escola de armadura e com uma



lancheira de ferro. Caminhos criativos calcados no fato, real,

de que as crianças são egoístas e competitivas. Mas as

crianças não são também cooperativas e capazes de

compartilhar? Claro que sim, como pais e professores po-

dem observar diariamente. Diante disso, por que a publi-

cidade costuma privilegiar o recorte da competição? Porque

a sociedade é assim, porque as pessoas já estão acostuma-

das, porque é mais engraçado e porque funciona. Em outras

palavras, porque é a piada mais fácil. O preço, contudo, é

caro. Reforçar determinados valores e apagar outros, que

também integram o jeito de ser e viver-das crianças.

Representação do outro

A propaganda tem sido pouco cuidadosa no que diz

respeito à diversidade e à maneira como as pessoas são re-

tratadas. O japonês tintureiro, a doméstica nordestina, o

porteiro que fala errado, o gay caricato, a mulher apresentada

como coisa. É grande a lista de formas de tratamento

simplistas.

Mas, partindo do princípio de que publicitários em sua

maioria são bem-intencionados, por que isso acontece? No-

vamente, porque funciona. O uso dos estereótipos e de

recortes estigmatizantes alimenta o preconceito e afasta as

pessoas, porém é uma forma rápida de passar a mensagem,

sem nuanças ou sutilezas. Orientais com diferentes formas

de ser e pensar são resumidos num japonês sorridente com

uma bandana na cabeça. Mulheres negras são retratadas

como executivas cujos pés não resistem e "sambam"

debaixo da mesa do escritório. O garoto travesso, com boné

virado, vira padrão para toda criança.

Os anúncios voltados para causas sociais, por sua vez,

também são capazes de grandes estragos na imagem das

pessoas, geralmente retratadas como heróis ou vítimas, cau-

sando pena ou admiração exagerada. Nada que as aproxime

das demais. É, contudo, uma comunicação que funciona.

Quem fez o anúncio sente-se bem e há resultados palpáveis

(doações, construção de hospitais etc.). Mas os efeitos cola-

terais são sérios, pois, nesse caso, imagem comprometida

significa reforço do preconceito. Fazendo um paralelo com a

comunicação comercial, será que para vender mais produtos

vale a pena comprometer a imagem de marca?

Para ilustrar, recorreremos a um conhecido comercial da

campanha "Down. A pior síndrome é a do preconceito". O

filme mostra dois meninos em um carrossel, um deles com

síndrome de Down, enquanto o locutor descreve todas as

atividades que "Cadinhos" realiza cotidianamente. A surpre-

sa vem no final, quando é mostrada a imagem do garoto com

Down e o locutor informa: "Este é o Cadinhos", mexendo



com o preconceito do público. Mas a locução, infelizmente,

continua: "... e este é um 'menino de,rua'", mostrando a

imagem do chinelo de dedo no pé do oüftro garoto. Menino

de rua, sem nome, sem nada. Digno de pena. O anúncio

transita, dessa forma, de um preconceito para outro. Para

quê? Para aumentar o impacto? A comparação com o meni-

no de rua é mais chocante do que se fosse com o Marcos, o

Paulo ou outra criança?

Um outro exemplo bem conhecido é o anúncio que ater-

roriza as mães mostrando a dificuldade de um paraplégico

para subir uma escada. A campanha funciona, bate recordes

de comparecimento à vacinação contra a pólio. Mas a que

preço? O reforço do preconceito ao tratar o deficiente como

um todo problemático, cuja vida é um inferno permanente, e

não como uma pessoa capaz de fazer muitas coisas.

Para concluir, é importante destacar que as questões tra-

tadas não são simples. Os valores e representações do outro

são formatadas por padrões da época e reforçadas, não por

acaso, pela propaganda. É importante, contudo, estarmos

atentos ao papel social de construtores de imaginário que os

profissionais de comunicação desempenham.

Uma tarefa difícil, mas necessária, pois ao lidar com

mensagens que circularão socialmente estamos "brincando

com fogo", como alertou o professor Stuart Ewen, da Univer-

sidade da Cidade de Nova York, em palestra proferida no II

Encontro ESPM de Comunicação e Marketing, realizado em

novembro de 2007. Nesse sentido, a percepção das respon-

sabilidades pode contribuir para tratar as pessoas não

apenas como consumidores, mas como cidadãos inteligen-

tes e engajados. Para que a propaganda seja menos chata e

mais responsável.

Text Box
Fonte: CENP em revista, a. 3, n. 13, p. 12-15, dez. 2007.




