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Psicólogos e pedagogos temem prejuízo na formação de estudantes que receberem as roupas na 
rede municipal de ensino 
 
A proposta de permitir o uso de propagandas em uniformes escolares da rede municipal de São 
Paulo é criticada por pedagogos e psicólogos ouvidos pela Folha. De um modo geral, eles dizem 
que a economia de cerca de R$ 70 milhões que a gestão José Serra (PSDB) pode obter com a 
doação de uniformes por parte dos patrocinadores não compensará eventuais prejuízos 
psicológicos que as crianças poderão sofrer. 
 
As roupas vêm sendo desenvolvidas por três estudantes de moda da FMU (Faculdades 
Metropolitanas Unidas). Segundo a coordenadora do curso, Romy Tutia, "as camisas serão 
brancas, amarelas ou azuis. A calça será índigo claro ou escuro, e o tênis será da mesma cor". 
Azul e amarelo são as cores do PSDB, partido de Serra. 
Apenas um dos seis especialistas ouvidos pela Folha mostrou-se favorável ao projeto. A maioria 
acredita que a implantação da medida transformará o estudante em um "outdoor ambulante". 
 
A voz que destoa é a da professora do departamento de Psicologia Social da PUC-SP Brônia 
Liebesny. Para ela, a publicidade não trará efeitos para a formação da criança, e o dinheiro 
economizado poderá ser revertido para outras políticas de educação. 
 
Os demais condenaram a proposta. A diretora da Faculdade de Educação da USP, Selma Garrido 
Pimenta, acredita que o prejuízo será a longo prazo, na formação da criança como cidadã. "Um 
jogador de futebol recebe milhões para ostentar publicidade. Quanto essas crianças vão receber?" 
A coordenadora da ABDEPP Freinet (Associação Brasileira para Divulgação, Estudos e Pesquisa da 
Pedagogia Freinet), Rosa Maria Whitaker Sampaio, aposta em uma fórmula que estimule mais 
lucros para o governo e as empresas. "Acho que as crianças terão mais dignidade se forem para a 
escola descalças e sem agasalhos do que ostentando propaganda." 
 
Sampaio tem a mesma opinião da diretora do curso de Pedagogia da PUC-SP, Madalena Guasco 
Peixoto, ao defender o uso de dinheiro público na compra de uniformes. "Eles [o governo] não 
devem envolver a iniciativa privada e transformar crianças num "outdoor ambulante'", diz Peixoto. 
 
O professor-assistente do departamento de Psicologia Clínica da Unesp de Assis, Fernando Silva 
Teixeira, qualifica como exploração o fato de as crianças serem utilizadas para anúncios sem 
autorização. "Em se tratando de política educacional, trata-se da privatização da escola pública." 
Para a presidente da Associação de Pais e Alunos do Estado e secretária municipal de Educação na 
gestão Pitta, Hebe Tolosa, as propagandas devem ser de empresas que façam parte da realidade 
das crianças para não causar constrangimentos. 
 
Pequenos logos 
 
O secretário municipal de Educação, José Aristodemo Pinotti, rebateu as críticas. "Devem estar 
pensando que serão colocados anúncios como nos colocados em jogadores de futebol. Não é nada 
disso. O que foi proposto pela Abravest [Associação Brasileira de Vestuário] são uniformes com 
pequenos logos", afirmou. 
 
A prefeitura pediu ainda um "eventual poder de veto" sobre algum tipo de propaganda que fosse 
julgada inadequada. 
 
Os protótipos dos uniformes escolares já estão com a Abravest, que em breve deve encaminhá-
los para aprovação da prefeitura.  



Depois disso, o próximo passo será buscar patrocínios para bancar a doação do kit escolar, que 
contará com nove peças: uma calça, duas camisetas, um pulôver, duas cuecas ou calcinhas, dois 
pares de meia e um par de tênis. 
 
O presidente da Abravest, Roberto Chadad, declarou que ainda não sabe o custo de cada kit, pois 
a prefeitura ainda não fez a escolha dos modelos. 
A Abravest fechou em julho deste ano acordo com a Secretaria das Subprefeituras e está na fase 
de captação de patrocinadores para 111.900 peças que serão distribuídas para 7.000 funcionários 
das 31 subprefeituras. 

 
 
Leia Mais 
 
Serra afirma que ainda é só estudo 
 
O prefeito de São Paulo, José Serra (PSDB), afirmou ontem que houve "um sistemático mal-
entendido" no caso da propaganda nos uniformes escolares. 
Em nota enviada à Folha, a assessoria de imprensa do prefeito afirma que nenhuma decisão foi 
tomada ainda e que Serra apenas aceitou "estudar uma proposta formal da Abravest (Associação 
Brasileira de Vestuário)". 
 
Segundo a nota, "ainda é preciso saber se as qualificações e características técnicas do produto 
final atendem aos padrões adotados hoje, se os prazos são coerentes com a necessidade do 
ensino, a qualidade do material e as características estéticas da confecção". 
 
A prefeitura afirma ainda que também não vê a possibilidade de esses entendimentos, se 
prosperarem, ocorrerem em menos de um ano e que continuará a distribuir os uniformes 
independentemente dos estudos e das análises do projeto. "Caso uma proposta desse tipo venha 
a ser aprovada, deverá ser implementada apenas quando da distribuição do vestuário de inverno 
de 2006." 
 
Pela manhã, questionado pelos repórteres, Serra minimizou a polêmica. "Não é um assunto que 
tem toda essa relevância", afirmou após visitar um mutirão de saúde na periferia da zona sul. 
"Tem gente aí da oposição, do PT, que está sem discurso e fica dando volta em torno disso." 
Questionado se as propagandas não seriam uma invasão indevida do espaço público, Serra 
silenciou por alguns segundos e respondeu: "É um ponto de vista." 

 
 
Leia Mais 
 
Projeto divide publicitários 
 
Especialistas em publicidade divergem com relação à eficácia, do ponto de vista mercadológico, de 
as empresas colocarem propaganda nos uniformes escolares da rede municipal de São Paulo. 
 
O diretor e professor de marketing da faculdade ESPM, Emmanuel Publio Dias, afirma que o 
projeto proposto pela prefeitura trará poucos benefícios para as empresas. "Como plano de mídia, 
é péssimo. Sai muito mais barato anunciar em veículos de massa." 
 
Para ele, o plano funcionaria se fosse encarado apenas como uma forma de a empresa ter uma 
maior participação comunitária, melhorando o relacionamento com a sociedade -e não usando os 
uniformes como propaganda. 
 
Dias afirma também que faltou planejamento para desenvolver e apresentar a idéia. "A simples 
polêmica vai fazer com que as empresas desistam de participar." 



A coordenadora do curso de publicidade e propaganda da PUC-SP, Lourdes Gabrielli, tem opinião 
oposta. Para ela, as empresas poderão melhorar a imagem e, conseqüentemente, suas vendas.  
 
Para a professora, ajuda a forma como está sendo proposto a inclusão do logotipo -nas mangas e 
nos bolsos dos uniformes. "Se fosse grande, espalhafatoso, poderia haver problemas [para a 
imagem da empresa]." 
 
O presidente da Abravest (Associação Brasileira do Vestuário), Roberto Chadad, diz que as 
empresas terão vantagens financeiras ao financiar a roupa. "A criança jamais vai esquecer da 
marca." 
 
Fonte: Folha de São Paulo, São Paulo, 1 set. 2005, Cotidiano, p. C5 
 
 


