
Objetivo geral: identificar, catalogar, valorizar e

divulgar o patrimônio da ESPM e a história da

instituição, gerando produtos digitais e/ou físicos

que destaquem a excelência e o pioneirismo da

escola.

Objetivos específicos: identificar e organizar o

acervo de fotos e documentos institucionais da

ESPM, recuperar e organizar a folheteria e o

material promocional da escola, promover a

coleta de depoimentos de ex-presidentes e suas

famílias por meio da metodologia de história oral,

organizar exposições temáticas virtuais e/ou

físicas e destacar o pioneirismo da ESPM no

ensino de publicidade e marketing.

Para Santa Cruz (2012, p.6), a memória no

campo organizacional “representa ainda a

recuperação do elemento humano e individual nas

organizações: construção do passado a partir de

emoções e vivências individuais e coletivas”.

O resgate da memória de uma instituição pode

resultar em projetos que ajudam tanto a reforçar a

cultura da empresa quanto a consolidação da

marca e, de acordo com Santa Cruz (2013, p.4),

“têm como objetivo reelaborar ou reforçar

identidades, apresentar visões institucionais sobre

determinados fatos e ainda contribuir para a

construção da imagem pública de empresas e

grupos”.

Como método, foi utilizada a pesquisa

bibliográfica e documental, com levantamento de

informações sobre a criação e a história da

Escola Superior de Propaganda e Marketing.

A pesquisa bibliográfica incluiu leitura e

fichamento da dissertação de mestrado “Com o

Dedo no Pulso do Mercado: A História da Escola

Superior de Propaganda e Marketing no Rio de

Janeiro” de Luiz Alberto Nascimento Cavalheiros

e da tese de doutorado “A Origem da Educação

Executiva em Marketing no Brasil: Uma

perspectiva histórica” de Marcelo Rosa Boschi.

Digitalização e catalogação de 15 edições do

jornal PARATODOS em planilha eletrônica.

A digitalização e a catalogação de 15 exemplares

do jornal PARATODOS, que possibilitaram a

criação de uma planilha eletrônica padronizada

que servirá como modelo para a coleta, seleção,

identificação e digitalização dos próximos

materiais levantados.

Confirmação da hipótese de que há muito pouco

documentado sobre o Primeiro Salão Nacional da

Propaganda através de buscas nos acervos dos

principais periódicos da década de 50. Descobriu-

se que diferentes veículos registraram o evento

em diferentes datas. O principal registro está na

edição de número 132 da revista Publicidade e

Negócio publicada em 1º de março de 1951.
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