
Nos tempos do

folhetim
O melodrama familiar e a dor de cor-

no renitente empolgavam os latinos

desde o século 19, um estado de espí-

rito sempre receptivo a essas situa-

ções. No Brasil não seria

diferente. A música e o

folhetim contribuíam

para alimentar esse senti-

mento. A dor de corno

era a temática do tango

argentino, das rancheras

mexicanas, dos boleros e

baladas; histórias de trai-

ção, ciúme e amor não

correspondido que fazi-

am a cabeça de nossos

avôs. O melodrama fami-

liar era a contrapartida

desse estado de nostal-

gia, por isso devia ter um

final feliz e nisso investi-

am os redatores dos fo-

lhetins nos jornais

diários.

No final dos anos 40 o

folhetim era substituído

pelas fotonovelas em re-
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vistas, o mesmo princípio de uma his-

tória em capítulos, inicialmente com a

técnica de desenho, mais tarde com

fotografia. Grande Hotel e Encanto

criaram o hábito entre nós, mas foi a

Capricho, da Editora Abril, nos anos

50, e Sétimo Céu, da Bloch, na déca-

da seguinte, que melhor traduziram o

sentimento da mulher

brasileira, público-alvo

dessas publicações. O

melodrama ganhava es-

paço nos lares com o sur-

gimento, ainda, das

radionovelas. Com rotei-

ros importados de Cuba

e México, as histórias

que arrancavam lágrimas

e suspiros e, um dia, ób-

vio, chegariam à TV.

É claro que o folhetim,

pela sua identidade com

a alma feminina, teria de

ser aproveitado pela pu-

blicidade. O seu formato

e linguagem seriam lon-

gamente explorados por

anunciantes que identifi-

cavam na mulher o seu

principal target para pro-

dutos de massa, em que



decisão de compra passava, necessari-

amente, pela dona de casa. A populari-

zação das novelas pela telinha, mais

tarde, ampliava esses horizontes de

modo que, nos anos 60, já nos depará-

vamos com novelinhas publicitárias

em anúncios de revistas do chiclete

Adams, voltado para o público infan-

to-juvenil, ou mesmo da Gillette, cujo

target era o homem.

Foi a Bayer, fabricante de produtos

farmacêuticos, que descobriu o filão,

ainda nos anos 30, então inspirada no

folhetim dos jornais. A empresa criou

personagens como Felizardo Boaven-

tura, Dona Ambrozina, Praxedes Pon-

tes, dentre outros, para divulgar as vir-

tudes do Cafiaspirina, o remédio que

tanto aliviava as enxaquecas e dores

de cabeça como os "incômodos das se-

nhoras". Mas é nos anos 50 que a lin-

guagem de folhetim efetivamente se

populariza na publicidade. As revistas

semanais e mensais exibem anúncios

com historinhas da Colgate, Quaker,

Maizena, Palmolive, Modess, Gessy,

Nestlé... O final feliz do "melodrama"

é a descoberta do produto pelo usuário

e sua satisfação.

A Colgate-Palmolive, por exemplo,

patrocinadora da radionovela "Em

Busca da Felicidade", transmitida pela

Rádio Nacional, veiculava na época

campanha publicitária em revistas,

destacando títulos alusivos ao sucesso

radiofônico. O final feliz do drama na

propaganda era o casamento da garota

rejeitada, após resolver o seu proble-

ma de mau hálito com o uso do creme

dental sugerido pelo dentista. Os anún-

cios de folhetim utilizavam a técnica

do desenho, uma questão prática e de

baixo custo, já que as agências conta-

vam com vários desenhistas no seu de-

partamento de arte, nenhum fotógrafo

e muito menos produtores de elenco. •
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Fonte: Propaganda, ano 50, n. 650, p. 10-11, jun. 2005.




