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RESUMO

O presente  trabalho apresenta  os resultados de uma pesquisa qualitativa sobre os atuais 
valores da educação na publicidade escolar, que pela ânsia de angariar mais e mais alunos, 
acaba por gerar uma concorrência que lembra em muitos aspectos uma disputa esportiva. 
Tal pesquisa tem seu foco na construção do texto publicitário na sua forma mais atrativa, 
sem que  com isso  os  princípios  basilares  da  educação  sejam desvalorizados.  Para  isto 
utilizaremos  uma  peça  de  mídia  exterior  (outdoor)  veiculada  em  2011,  na  cidade  de 
Fortaleza-CE. Através de um estudo preliminar sobre a redação publicitária  e as mídias 
utilizadas  para transmitir  tais  valores  supracitados,  esperamos encontrar  o ponto onde a 
publicidade escolar deixa de transmitir os reais princípios educacionais e passa a ter como 
prioridade o elemento mercantil.
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INTRODUÇÃO

Diferente de tempos idos, onde bastava à escola ter bons educadores, atualmente, a 

revolução tecnológica alterou a relação docente-discente através do poder de decisão dessa 

geração de estudantes. O conhecimento deixou de ser exclusividade dos professores. Hoje 

os estudantes esperam que as instituições agreguem mais valores aos serviços educacionais, 

1 Trabalho apresentado na Divisão Temática Publicidade e Propaganda, da Intercom Júnior – VII Jornada de Iniciação 
Científica em Comunicação, evento componente do XXXV Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação.
2 Estudante de Graduação 2º. semestre do Curso de Publicidade e Propaganda da Faculdade Mauricio de Nassau, email: 
blogdagloriarsg@gmail.com.
3 Mestre em Ciências da Comunicação pela Universidade Nova de Lisboa. Orientador do trabalho. Professor do Curso de 
Publicidade e Propaganda da Faculdade Mauricio de Nassau, email: paulojr.pinheiro@gmail.com.

1



Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação
XXXV Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Fortaleza, CE – 3 a 7/9/2012

não  esquecendo  as  novas  metodologias  e  tecnologias  que  invadem o  mercado  visando 

ganhar cada vez mais público. 

Nesta conjuntura vivemos um momento em que crianças e adolescentes são cada 

vez mais bombardeados com artefatos midiáticos que as induzem a influenciar os pais na 

escolha  não necessariamente  da escola  que oferece  a  melhor  proposta  pedagógica,  mas 

daquela que apresenta mais novidades tecnológicas. 

Entretanto, não é nosso objetivo discorrer a respeito das propostas pedagógicas de 

algumas escolas. Ateremo-nos, portanto, à publicidade feita para estas instituições, com o 

objetivo de atrair o público, seja ele infantil ou adulto. Para que essa análise seja possível, 

foi escolhida uma peça publicitária veiculada em 2011, pelo Colégio Ari de Sá Cavalcante4 

de  Fortaleza,  por  meio  de  mídia  exterior.  A  agência  responsável  pela  publicidade  da 

instituição à época era a Advance Comunicação & Marketing5.

Se por um lado, nas escolas, encontramos profissionais de marketing estudando e 

planejando como comunicar a imagem da instituição, por outro, encontramos as agências, 

que, através de um briefing6, planejam e executam uma campanha.  Mas e onde ficam as 

concepções  de  educação?  Como  essas  concepções  aparecem  no  resultado  final?  Elas 

aparecem? Não aparecem? Quais são as prioridades? Mercado? Formação humana? Através 

da análise da publicidade escolar, poderemos ter alguns indicadores de como as escolas 

trabalham suas concepções de educação e como comunicam esses valores ao público, em 

um contexto de competição acirrada semelhante aos campeonatos esportivos. Em jogo, a 

conquista de novos alunos. 

Propomo-nos, então, a partir da Análise do Discurso7, em especial das considerações 

feitas por Fernanda Mussalim8, analisar uma peça publicitária contendo uma redação que 

transmite  uma  mensagem  definitiva/conclusiva  para  elaborar  seu  discurso,  procurando 

evidenciar uma suposta evolução que caminha junto com algumas tecnologias. 

É  importante  pensar  e  debater  a  relação  entre  construção  simbólica  e  educação. 

Compreender a relação entre valores de educação e de mercado, como se fundem, se é que 

4 Nome  dado  à  escola  por  ter  sido  dirigida  por  vários  anos  pelo  educador  e  jornalista.  Em: 
http://www.aridesa.com.br/pagina/institucional/historico.aspx.
5 Agência com 17 anos no mercado cearense. Trabalhando com brand, advertising, design e comunicação digital. Em: 
https://www.facebook.com/penseadvance/info.
66 Conjunto de ideias que possibilita à equipe de trabalho compreender e mensurar o projeto. Nele, é especificado qual o 
produto  a  ser  desenvolvido,  qual  o  seu  conceito,  para  quem  se  destina  e  os  recursos  produtivos.  Em: 
http://sobredesign.wordpress.com/2007/06/27/briefing-o-que-e-como-fazer/.
7 Metodologia pela qual se dará o estudo do referido caso.
8 Professora doutora do Instituto de Letras e Linguística da Universidade Federal de Uberlândia (UFU), atua na graduação 
e na pós-graduação nas áreas de Análise do Discurso e Teorias Linguísticas. É líder do grupo de pesquisa Círculo de 
Estudos Discursivos e participa como pesquisadora do Centro de Pesquisa Fórmulas e Estereótipos: teoria e análise - 
FESTA, sediado na Unicamp. Em: http://www.editoracontexto.com.br/autores_det.asp?autor=793.
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se  fundem.  Buscaremos,  por  fim,  compreender  os  valores  e  princípios  levados  em 

consideração  no  momento  da  criação  de  uma  peça  para  o  público  escolar,  mais 

especificamente da construção da redação publicitária.

METODOLOGIA

Ao estudarmos as linguagens, as manifestações individuais e de grupo, os textos que 

nada mais são do que meros discursos têm-se a necessidade de análises mais profundas, 

levando-se em consideração os vários tipos de discursos, as suas condições de produção, 

etc., originando assim a Análise do Discurso. De acordo com Mussalim, há mais de um tipo 

de Análise do Discurso:

(...) têm-se duas “Análises do Discurso” diferentes: a Análise do Discurso de 
origem  francesa,  que  privilegia  o  contato  com  a  História,  e  a  Análise  do 
Discurso anglo-saxã, área bastante produtiva no Brasil, que privilegia o contato 
com a Sociologia. (MUSSALIM, 2003, p.113).

Ainda em sua obra, Mussalim nos mostra a diferença entre essas duas “Análises do 

Discurso”:

O que diferencia  a  Análise  do  Discurso  de  Origem  francesa  da  Análise  do 
Discurso anglo-saxã, ou comumente chamada de americana, é que esta última 
considera a intenção dos sujeitos numa interação verbal como um dos pilares 
que a sustenta, enquanto a Análise do Discurso francesa não considera como 
determinante  essa  intenção  do  sujeito;  considera  que  esses  sujeitos  são 
condicionados por uma determinada ideologia que predetermina o que poderão 
ou  não  dizer  em  determinadas  conjunturas  histórico-sociais.  (MUSSALIM, 
2003, p.113).

Mas,  segundo  a  autora,  também  se  verifica  semelhança  entre  as  Análises  do 

Discurso, havendo um elemento comum que diz respeito à própria especificidade da AD, o 

estudo da discursivação, o estudo das relações entre condições de produção dos discursos e 

seus processos de constituição.

Destarte, embora os efeitos discursivos derivem de uma materialidade específica, a 

análise  será  feita  no  contexto  histórico-social,  que  serve  como  moldura  para  que  a 

compreensão da análise se dê a contento.

CONSTRUINDO CAMPANHA E PEÇA
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Tem-se  como  objeto  de  análise  uma  peça  do  Colégio  Ari  de  Sá  Cavalcante, 

veiculada no segundo semestre de 2011, cujo texto publicitário acabou por ser discutido por 

formadores de opinião em Fortaleza até a exaustão. Buscaremos entender a construção do 

texto  que  acabou  por  gerar  muitos  questionamentos,  principalmente,  no  âmbito  social, 

rendendo  artigos  em  jornais,  entrevistas  em  programas  da  TV  local9,  entre  outros 

comentários via redes sociais.

Para  tornar  possível  o  entendimento  do  processo  de  discussão  proposto, 

analisaremos, inicialmente,  as partes que compõem o objeto a ser estudado. Entendendo 

como se dá o processo de construção de um texto publicitário e o meio utilizado para a sua 

veiculação, poderemos compreender o impacto de determinadas peças publicitárias para o 

mercado da publicidade escolar, sob o contexto histórico-social de Fortaleza, de acirrada 

competição, em períodos como o segundo semestre anual, no que diz respeito à conquista 

de novos alunos para as instituições de ensino particulares. 

A SEDUÇÃO GERADA DO TEXTO PUBLICITÁRIO

O texto compõe a ideia inicial de uma peça publicitária. É no texto que a mensagem 

da peça deve se formatar. Não se resumindo apenas aos materiais, mas abrangendo todo o 

processo  criativo,  desde  o  conceito  inicial  até  o  fechamento  do  job10.  Criar  um  texto 

publicitário é uma árdua tarefa, visto que é do texto inicial que surgem todas as ideias para 

a peça11, quer seja um anúncio, um VT, um spot ou ainda uma mídia exterior. E, nesse caso, 

o responsável por essa ideia inicial é o redator publicitário. É quem pensa na forma mais 

eficiente e eficaz de atingir o público-alvo e quem procura a melhor forma de se expressar 

para este mesmo público, sempre reforçando a persuasão.

Figueiredo (2009) assegura que o texto publicitário conversa com o consumidor e 

reflete o seu jeito de ser no cotidiano. Afirma ainda que textos demasiadamente elaborados 

servem apenas para criar barreiras de comunicação, não atingindo, assim, a sua finalidade 

de aproximar o consumidor do produto ou serviço.

No  caso  da  presente  pesquisa,  analisaremos  uma  peça  de  mídia  exterior,  mais 

especificamente um  outdoor onde a redação foi feita em apenas um título, que podemos 

9 Conforme  apresentado  na  TV  O  Povo.  Em:  http://www.youtube.com/watch?
feature=player_embedded&v=DbsjcmBcJqY.
10 Solicitação oficial  do trabalho a ser executado ao cliente e vai permitir  o desencadeamento das ações práticas.  Em: 
http://pt.scribd.com/doc/6008017/O-Atendimento-Na-Agencia.
11 Peça publicitária é a designação genérica de qualquer anúncio publicitário. Em publicidade é comum a variação dos 
nomes  das  peças  publicitárias  de  acordo  com  a  mídia  a  ser  utilizada.  Em: 
http://olavosaldanha.wordpress.com/2008/01/17/pecas-publicitarias/.
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também nomear chamada (frase inicial que deve atrair a atenção do consumidor em seu 

primeiro contato com o anúncio). Como o objetivo é fisgar a atenção do leitor, os títulos são 

curtos e com grande impacto que não esgotam o assunto da peça por completo, justamente 

para manter a atenção.  Além dos títulos são usadas outras técnicas  que não somente as 

palavras, tal como a diagramação12, pois a tipografia é também de grande importância para 

que o consumidor leve seus olhos à leitura. 

A redação está presente em praticamente todas as peças publicitárias e enfrenta, a 

cada dia, novos desafios, sendo o redator responsável por alinhar o discurso não só de uma 

peça, mas de toda uma campanha ao conceito que se quer passar para determinado público. 

É aí que o redator passa de criador de sentidos para um aglutinador de símbolos.

O OUTDOOR COMO MÍDIA COMPLEMENTAR

Se  fossemos  considerar  a  tradução  literal  da  expressão  inglesa  outdoor,  o  seu 

significado seria “do lado de fora da porta“. Porém, para a publicidade, o outdoor tem um 

significado além desse. Sendo inicialmente utilizada como uma abreviatura da expressão 

outdoor advertising, que significa, numa tradução livre, propaganda ao ar livre. E, de fato, o 

termo  outdoor, em vários países do mundo, designa todo e qualquer tipo de propaganda 

colocada externamente, ao ar livre.

Entretanto, no Brasil, há uma diferenciação entre outdoor e propaganda ao ar livre 

em geral. Inclusive o Novo Dicionário Aurélio da Língua Portuguesa usa dois significados: 

“(1)  Designação  genérica  de  qualquer  propaganda  (painel,  letreiro  luminoso,  parede 

pintada, etc.) exposta ao ar livre e que se caracteriza por forte apelo visual e comunicação 

instantânea. (2) Restritivamente, grande cartaz com essas qualidades colocado no exterior, à 

margem das vias públicas ou em pontos de boa visibilidade.” E o dicionário ainda lembra: a 

pronúncia correta é “autdor”. 

Não é possível mensurar até onde é por costume ou convenção, mas no Brasil atual 

denomina-se outdoor a tabuleta de 9 (nove) metros de comprimento por 3 (três) de altura, 

onde são afixadas 32 folhas de papel que, em seu conjunto, formam a mensagem. Todos os 

demais  tipos de propaganda ao ar  livre  são chamados  de mídia  out  of  home.  Assim,  o 

12 É uma das práticas principais do design gráfico,  pois a diagramação é essencialmente design tipográfico.  Entre as 
diretrizes  principais  da  diagramação  podemos  destacar  a  hierarquia  tipográfica  e  a  legibilidade.  Em: 
http://www.carloskuntzel.com.br/index2.php?option=com_content&do_pdf=1&id=50.
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outdoor  é  uma  das  formas  de  se  fazer  propaganda  ao  ar  livre.  Todo  outdoor  é  uma 

propaganda ao ar livre, mas nem toda propaganda ao ar livre é um outdoor.

No outdoor a mensagem normalmente é mais curta e bastante apelativa, pois como a 

passagem  por  esse  tipo  de  mídia  é  rápida,  a  mensagem  deve  rapidamente  atingir  o 

consumidor. Geralmente, a cada 15 dias, são colados novos cartazes. Esse período segue 

um padrão que é denominado no meio publicitário de bi-semana. 

De acordo com o Anuário Mídia Dados 2012, a mídia  exterior se constitui  uma 

ótima opção para anunciantes e agências, multiplicando alternativas a cada ano graças à 

criatividade de alguns bons profissionais. Paralelamente a isso, temos a Central do Outdoor 

que prevê o lançamento de um software que permite ao cliente acessar imagens em 360 

graus das peças selecionadas de mídia exterior e informações sobre o entorno da tabuleta. 

Ainda  conforme  o  Anuário  Mídia  Dados  2012,  em pesquisa  feita  pelo  Instituto  Ipsos 

Marplan Pesquisas LTDA13, a mídia exterior (outdoor) foi lembrada por 40% da população 

que compõe as classes A e B, justamente o público-alvo almejado pela referida instituição 

escolar analisada. 

Figura 1 – Gráfico Mídia Dados

Fonte: http://midiadados.digitalpages.com.br/home.aspx?edicao=4

13 Instituto  especializado  em pesquisa,  planejamento  amostral,  modelagem  e  processamento  de  dados;  campo; 
codificação;  digitação  e  Consistência  e  desenvolvimento  de  sistemas. Em:  http://www.ipsos.com.br/m3.asp?
cod_pagina=1113.
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 Figura 2 – Legenda Gráfico Mídia Dados

Fonte: http://midiadados.digitalpages.com.br/home.aspx?edicao=4

O CASO ARI DE SÁ CAVALCANTE

“Tablet substitui livros”, disse o outdoor veiculado em várias partes da cidade de 

Fortaleza em Agosto de 2011. A peça que causou polêmica na cidade é, portanto, o nosso 

objeto de estudo para entendermos a construção de um texto publicitário em campanhas 

educacionais. Valeremo-nos da metodologia citada para analisar sua veiculação, bem como 

seu contexto histórico-social.

Falha de estratégia? Campanha mal concebida? Não se sabe onde a falha teve início, 

mas a justificativa de Evandro Colares, proprietário da agência Advance, para o “ruído de 

comunicação” foi a seguinte: “é apenas uma peça do que será uma grande campanha que 

será veiculada nos outros meios a partir do próximo fim de semana”.

O feriado, que para muitos começou numa sexta-feira, dia 12 de agosto e terminou 

numa segunda-feira, dia 15, obrigou a agência a remanejar a divulgação das outras peças. 

Mas já era tarde: “Como os outdoors trabalham com bi-semanas fixas, não foi possível 

mudar”, alegou o proprietário.

Embora  o painel “Tablet  substitui  livros” transmita  uma mensagem afirmativa,  o 

publicitário esclarece que o Colégio Ari de Sá Cavalcante “nunca iria pregar o fim dos 

livros”. A explicação poderia ser contemplada, segundo ele, nas outras peças publicitárias. 
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“O outdoor é uma mídia complementar da campanha. Lá, temos uma limitação de palavras, 

pois alguns publicitários colocam que um outdoor deve ter no máximo oito palavras”. 

“Isso torna difícil uma comunicação clara”, continua o publicitário, reforçando que 

“o livro didático será o mesmo, mas o aluno fará sua leitura no tablet. Livros nunca serão 

substituídos; poderemos ter alterações na forma de apresentar o seu conteúdo, utilizando 

novos suportes tecnológicos”.

Para entender a polêmica, analisaremos, portanto, a construção do texto publicitário 

para a  mídia  exterior,  feita  pela  agência  Advance  em campanha  do Colégio  Ari  de Sá 

Cavalcante, tendo como mote criativo a inclusão dos tablets como material didático.

Ao falar de tablet14 em uma mídia que não dispõe de filtros, feita para ser vista por 

parcela considerável da população, onde parte desta sequer sabe do que se trata o referido 

objeto, corria-se o risco de grande parte da população sentir-se predisposta a compreender 

tal  ato  como  discriminatório  e  ditatorial,  por  alijar  e  impor  simultaneamente  quando 

empregado em uma afirmação imperativa.

O  emprego  do  verbo  “substituir”  na  construção  da  chamada  supramencionada 

denota,  intencionalmente  ou  não,  um  caráter  excludente  ainda  que  substituem seja 

explicado nos dicionários como “pôr pessoa ou coisa em lugar de outra”, visto que tal troca 

esteja arraigada no inconsciente coletivo como algo definitivo e sem retorno. Destarte, o 

verbo transitivo é o principal responsável por todo o “ruído de comunicação”.

Das  três  palavras,  a  de  maior  apelo  cognitivo  era  justamente  aquela  que  era 

ousadamente  condicionada  como  retrógrada,  desatualizada  e  fora  de  moda.  Livros  são 

tradicionalmente  utilizados  como  elemento  de  aquisição  de  cultura,  aprendizado  e 

conhecimento. Fazem parte da formação intelecto-afetiva de todos os níveis culturais. Em 

contraposição  às  palavras  anteriores,  onde  as  mesmas  foram  colocadas  como 

hierarquicamente  superioras,  os  livros  além  de  estarem  sendo  sumariamente  trocados, 

estavam sendo colocados como objetos culturais de segunda classe.

Tratando especificamente da tipografia, percebe-se nesta peça que a palavra “tablet” 

está  em  tamanho  desproporcionalmente  maior,  chamando  assim  a  atenção  para  o 

equipamento que atualmente faz parte do desejo da maioria dos estudantes. Trazendo assim 

a atenção para este que pode ser um grande equívoco quando fala-se a respeito de educação 

e processo de ensino e aprendizagem.

14  Tipo de computador que, por não possuir nem teclado, nem mouse, utiliza um dispositivo sensível ao toque. Em: 
http://www.cursoonline.pro.br/o-que-e-tablet/.
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Figura 1 – Tablet substitui livros.

Fonte: http://blogs.diariodonordeste.com.br/target/?s=maldito+outdoor&sa=

Possivelmente levada pelo conceito de que uma instituição de ensino privado que 

hoje não se constituir como marca forte provavelmente, em pouco tempo, estará fora do 

mercado,  a  escola  Ari  de  Sá  Cavalcante  escolheu  tal  campanha,  por  representar  certa 

agressividade e um caráter definitivo e conclusivo em seu texto, acreditando piamente que 

passava uma imagem de escola que acompanha as evoluções tecnológicas mais diversas. 

O fato é que uma única peça veiculada antecipadamente, se constituiu em motivo 

suficiente  para fazer  surgir  o  marketing  de oportunidade15 na  cidade.  O campeonato  da 

publicidade escolar, para utilizar uma metáfora comum às modalidades esportivas, tinha, 

definitivamente, começado. Um exemplo das tantas escolas que se aproveitaram do ruído 

de  comunicação16 gerado  pelo  fatídico  outdoor  foi  a  campanha  feita  pelo  Colégio 

Provecto17, intitulada “Invista em algo que fique pra sempre”.  A escola utilizou VTs18 e 

outdoors para  mostrar  que  objetos  conhecidamente  obsoletos  já  foram  tidos  como 

tecnologias  das  mais  modernas  pouco  tempo  atrás.  Querendo  dizer  com  isso  que  a 

tecnologia pode até auxiliar no processo de aprendizagem, mas nunca ser fator de maior 

importância nesse processo.

Figura 2 – Invista em algo que fique pra sempre.

15 O marketing de oportunidade consiste em usar o que está em evidência e aplicar em seu plano de estratégia para uma 
campanha. Em: http://renatasantosjor.blogspot.com.br/2012/02/marketing-de-oportunidade.html.
16 Ruído é uma perturbação indesejável em qualquer processo de comunicação, que pode provocar danos ou desvios na 
mensagem. Gessner (2007)
17 Colégio com mais  de 30 anos no mercado de Fortaleza que claramente  fez  campanha publicitária em resposta ao 
outdoor do Colégio Ari de Sá Cavalcante. 
18 Sistema de gravação, edição, manipulação (geração de efeitos) e reprodução de imagens usando fita magnetizada (que 
está  gradativamente  se  transformando  em  gravação  digitalizada).  Em: 
http://www.brenobrito.com/files/Dicionario_da_Propaganda.pdf.
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Fonte: http://rodrigodzn.com/wp-content/uploads/2012/04/outdoor_VCR.jpg

Obviamente,  a escola  negou que se valeu do ruído de comunicação gerado pelo 

Colégio Ari de Sá Cavalcante para ter em seu mote criativo tal tema, mas ficou claro que, 

não só o Colégio Provecto como tantas outras instituições de ensino se valeram da situação 

para lançarem suas campanhas para o ano letivo seguinte. 

Para  além da  construção  do  texto  publicitário  da  referida  peça,  podemos  ainda 

analisar  a  grande  proporção  gerada  nas  principais  mídias  sociais19,  como  Twitter e 

Facebook com o fato, que repercutiu de forma extremamente negativa e logo apareceram 

críticas e defesas em blogs e sites de opinião, tratando da criação da peça, as condições de 

planejamento e o gerenciamento de uma crise que parecia se desenhar inicialmente na rede 

mundial de computadores.

Não houve nenhuma ação que denotasse o cuidado e respeito ao planejamento da 

campanha, sendo uma mídia complementar veiculada antes das principais peças que fariam 

com que o tema  central  da campanha  fosse compreendido  de  forma  clara  e  que  seria, 

possivelmente, a forma mais correta. 

Por fim, tanto os responsáveis pela Advance Comunicação e Marketing quanto os 

responsáveis pelo Colégio Ari de Sá Cavalcante tiveram que explicar sua estratégia para 

jornais  e programas da televisão local  ao veicular  o fatídico  outdoor que deu origem a 

discussões e reflexões relevantes sobre o quanto as tecnologias podem influenciar em uma 

relação de compra e venda que deveria ter como principal artigo o valor educacional.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

19  O termo se refere ao seu conteúdo publicado e compartilhado em meios de comunicação - tudo o que está disponível 
para qualquer um ler, contribuir e se envolver. Em: http://www1.folha.uol.com.br/livrariadafolha/817309-entenda-
o-que-sao-as-midias-sociais-e-qual-o-impacto-de-seu-conteudo.shtml.

10

http://www1.folha.uol.com.br/livrariadafolha/817309-entenda-o-que-sao-as-midias-sociais-e-qual-o-impacto-de-seu-conteudo.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/livrariadafolha/817309-entenda-o-que-sao-as-midias-sociais-e-qual-o-impacto-de-seu-conteudo.shtml


Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação
XXXV Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Fortaleza, CE – 3 a 7/9/2012

Por mais  lógico que seja, poucos lembram que empresas precisam de lucro para 

sobreviver. E, em um mundo cada vez mais competitivo, de mudanças tecnológicas que 

tornam inexeqüíveis  atitudes  empresariais  comumente feitas anteriormente,  a velocidade 

dos  tempos  modernos  faz  com  que  as  empresas  busquem  sempre  antecipar-se  aos 

movimentos de seus concorrentes. 

A dificuldade de sobreviver em mercados tão competitivos sempre direcionou as 

campanhas  publicitárias  com promessas  de preparação  para o futuro,  para  o  mundo do 

trabalho, para a formação profissional.  A utilização de novas tecnologias passou, então, a 

ser oferecida como diferencial  competitivo,  fazendo com que nascessem os sistemas de 

castas  sociais.  Instituições  de ensino que  não oferecessem novidades  tecnológicas  eram 

vistas, tanto por pais como por filhos, como escolas inaptas para prepararem os estudantes 

para o mundo atual.

Com  cada  vez  menos  tempo,  os  pais  tendem  a  tomarem  decisões  no  âmbito 

educacional embasadas na mesma metodologia utilizada quando compram outros produtos. 

A  educação,  em caráter  resumido,  tornou-se  um produto  como  qualquer  outro  onde  a 

motivação  por  sua  compra  é  embasada  principalmente  por  status.  A  exclusividade  de 

pertencer  às  castas  sociais  superiores  moldou  o  planejamento  e  o  teor  da  redação 

publicitária citada na referida pesquisa. 

A proposta desta pesquisa era,  portanto,  a de levantar  indicadores  de valores na 

publicidade  e  propaganda escolar.  Feito  isso,  a  pergunta  que nos  ocorre  fazer  é  se  em 

função da concorrência e da captação de alunos para as escolas, será que as instituições de 

ensino não estão deixando de comunicar outros valores importantes? 

Existe, portanto, uma preocupação com o tipo de promessas que as instituições de 

ensino fazem ao seu público, e se essas promessas são somente para atrair a “clientela” ou 

se, de fato, os valores apresentados nas peças publicitárias e campanhas seguem a linha de 

pensamento e de ação das instituições. 

Ao confundir o público com novos valores, ou valores equivocados, uma instituição 

de ensino acaba gerando uma dificuldade de compreensão real de sua proposta pedagógica. 

Por  outro  lado,  campanhas  bem realizadas,  afinadas  com as  propostas  das  instituições, 

posicionam-se  positivamente  na  mente  do  receptor,  que  percebe  e  assimila  os  valores 

propostos. 
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