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  Problematizar o dilema consumo versus sustentabilidade presente na publicidade ligada ao 

“mercado verde” é o que propõe Denise Azevedo dos Santos em sua dissertação de mestrado, 

defendida em 2011 no Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciências do Instituto Federal de 

Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro. O trabalho, cujo título é Propaganda, consumo e 

sustentabilidade: uma análise narrativa da publicidade como aporte à Educação Ambiental Crítica, 

tem como objetivo principal analisar os discursos acerca da questão ambiental apresentados em 

anúncios publicitários da televisão aberta. Com isso, pretende-se desvelar as estratégias usuais desse 

tipo de publicidade e contribuir para o debate da educação ambiental crítica. 

 A dissertação está organizada em quatro capítulos, além da introdução e das considerações 

finais. No primeiro capítulo, intitulado como Por uma Educação Ambiental Crítica, são discutidos os 

temas: desenvolvimento sustentável, o intenso padrão de consumo no cenário atual, a criação do 

“mercado verde”, a demanda do mercado por um “consumidor verde”, e o papel da publicidade na 

ocultação da crise ambiental. Autores como Mészaros (2007) 1, Bonfim (2008) 2, Lima (2003) 3, Porto 

Gonçalves (2004) 4, Trein (2007) 5, Portilho (2006) 6, entre outros, são usados para fundamentar a 

discussão em torno desses assuntos.  

No capítulo inicial da dissertação, Denise dos Santos desenvolve uma reflexão a respeito da 

influência/persuasão dos meios de comunicação de massa no que se refere às ideias difundidas 

sobre o meio ambiente e a educação ambiental. Tendo em vista que essas ideias disseminadas, em 

sua maioria, sustentam o modelo econômico vigente e, sendo assim, se afastam dos fundamentos de 

uma educação ambiental transformadora, a autora defende a urgência de análises críticas sobre as 

mídias, sobretudo, no que tange às questões ambientais. Alinhando-se com o referencial crítico-

marxista, a pesquisadora enfatiza a necessidade de um compromisso com uma educação consciente, 

ética e de resistência, dessa forma, “contribuindo para a formação de indivíduos e grupos sociais 

capazes de identificar, problematizar e agir em relação às questões socioambientais” (p. 18). 

Diante da amplitude e da complexidade que envolve a discussão sobre consumo e 

sustentabilidade, Denise dos Santos opta por focalizar sua pesquisa na questão da relação entre 

publicidade versus meio ambiente, e na relevância desse tema para uma educação crítica ambiental. 
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Desse modo, no capítulo 2 (Análise de Propagandas), a autora discute a interlocução entre consumo, 

juventude e educação ambiental, a partir da análise de três comerciais de televisão aberta: (i) 

“Floresta Ypê”, da marca Ypê pertencente à empresa Química Amparo; (ii) “Furto”, que compõe a 

campanha “Abra Felicidade” da marca Coca-Cola; (iii) “Casa Ecológica”, da empresa Volkswagen. As 

três campanhas publicitárias anunciam bens de consumo que trabalham com uma imagética de 

aproximação à natureza. Como principal referencial teórico para a análise, a pesquisadora recorre às 

contribuições de Bakhtin (2002) 7.  

A primeira campanha analisada no trabalho é a “Florestas Ypê” 8, a qual foi veiculada em 

junho de 2009 para celebrar o Dia Mundial do Meio Ambiente. Essa publicidade reforçava a relação 

da marca Ypê com a natureza e informava aos consumidores sobre um de seus projetos de 

sustentabilidade: o “Florestas Ypê”. Em parceria com a SOS Mata Atlântica, esse projeto previa, na 

época da veiculação da campanha, o plantio de 250 mil árvores de espécies nativas da Mata Atlântica 

no interior de São Paulo. Ao analisar os aspectos técnicos do anúncio, Denise dos Santos afirma que 

o mesmo é marcado fortemente por uma estratégia narrativa, caracterizada por despertar o 

interesse do público por meio da emoção e do humor, “mantendo viva a marca em sua memória, 

transformando o produto em um elemento de influência” (p. 34). Ademais, segundo a autora, a peça 

publicitária faz uso da estratégia de sedução-fascínio, uma abordagem em que se utiliza “artifícios 

para denotar ou conotar, através da imagem e do som, as qualidades e características do produto ou 

do seu consumidor, proporcionando ao espectador à sensação de estar vivenciando, na propaganda, 

uma fantasia ou um sonho bom” (p. 41).  

Ao analisar a narrativa da campanha da marca Ypê, entre outros pontos comentados por 

Denise dos Santos, destacamos a questão da tentativa de reduzir a questão da sustentabilidade ao 

comportamento de compra individual do consumidor. Isso pode ser constatado em algumas frases 

que compõem o anúncio: “para melhorar o mundo, ninguém pode fazer tudo”; “mas, cada um tem 

que fazer a sua parte”; “comprando Ypê você ajuda a plantar árvores”. Considerando as análises 

feitas e posto que a responsabilidade ambiental tem sido uma exigência para que as empresas 

possam competir no mercado, para a pesquisadora, fica evidente que a intenção da marca Ypê nessa 

publicidade está muito mais voltada a vender uma imagem de empresa sustentável do que 

problematizar o consumo consciente junto a seus consumidores.  

“Furto” 9 é a segunda peça analisada na dissertação. Veiculado em junho de 2009, o anúncio 

da marca Coca-Cola é apresentando em forma de animação e relata a história de insetos que se 
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unem com o intuito de roubar uma garrafa de Coca-Cola de um jovem que está descansando em um 

parque. Ao final, a garrafa de refrigerante é aberta e compartilhada pelos insetos. Em relação aos 

artifícios técnicos, assim como no anúncio da marca Ypê, Denise dos Santos identifica dois tipos de 

estratégias discursivas: narrativa e sedução-fascínio. Quanto aos aspectos da narrativa, a 

pesquisadora avalia que imagens e sons da natureza aparecem em destaque durante toda a peça, 

aproximando o produto Coca-Cola ao meio ambiente. A retórica construída no anúncio busca 

demonstrar que essa aproximação, mais do que natural, indica a amizade dedicada pela marca à 

natureza. Denise dos Santos ressalta que, nesse cenário apresentado pela publicidade em análise, o 

impacto da produção e do consumo do produto anunciado é minimizado. De acordo com a autora, a 

“conexão entre as garrafas pet e a poluição do ambiente é apagada/limpa no filme o “Furto” pela 

analogia da cachoeira: Coca-Cola escorrendo pura sobre a natureza” (p. 47). 

A terceira e última peça publicitária analisada é o filme “Casa Ecológica” 10, veiculado em 

outubro de 2009. Esse anúncio fez parte da campanha de lançamento do primeiro modelo 

Volkswagen brasileiro a usar tecnologia para redução do impacto das emissões de poluentes no meio 

ambiente. O novo carro, chamado de Bluemotion, é apresentado em meio a diversas alternativas 

sustentáveis inseridas no contexto de uma casa projetada segundo os princípios da sustentabilidade. 

Ao analisar os artifícios técnicos, Denise dos Santos avalia que o anúncio veicula uma mensagem 

claramente incitativa, estimulando o espectador à compra do produto divulgado. Nota-se uma 

indução publicitária para que o telespectador se identifique com os personagens ali apresentados 

como consumidores preocupados com o meio ambiente. De acordo com a autora, o conjunto de 

elementos e técnicas usado nessa publicidade reforça a ideia de que a compra do novo modelo 

Volkswagen Bluemotion se encaixa na vida de um consumidor ambientalmente responsável. Em 

relação aos aspectos narrativos, segundo Denise dos Santos, a peça “Casa Ecológica” é construída em 

torno da proposta para uma vida sustentável por meio da contribuição das inovações tecnológicas. 

Assim, nesse anúncio: 

(...) a Volkswagen vem dizer que os tempos mudaram, que a nova tecnologia está 
propiciando um novo conceito para preservação ambiental. Em função deste novo conceito, 
já são produzidos carros que poluem menos e que, oxalá, não poluirão mais no futuro. 
Portanto, é possível unir beleza, sofisticação, conforto e elegância às causas ambientais (p. 
55). 

Para a pesquisadora, essa peça publicitária repete a retórica de que “cada um faça sua parte” 

na preservação do meio ambiente. Nesse contexto, caberia à Volkswagen produzir um carro menos 

poluente e ao consumidor consciente comprar esse automóvel. Desse modo, o anúncio acaba sendo 

mais um exemplo de promoção de um discurso focalizado na ação individual como motor da 
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promoção de um ambientalismo comercial. Ou seja, pequenas ações de consumidores gerando 

grandes negócios para as corporações. 

Após a análise dessas três peças publicitárias, foi possível extrair questões pertinentes para a 

discussão do campo da educação ambiental crítica. Sendo assim, no terceiro capítulo de sua 

dissertação (O exercício da análise das propagandas “verdes” em sala de aula), Denise dos Santos se 

dedica a refletir sobre uma nova maneira de ensinar-aprender, “usando como instrumento análises 

de propagandas de apelo ambiental para criar as ferramentas de leitura e escrita desta mídia para, 

então, servir a uma EACRÍTICA11” (p. 60). Para tanto, foi construído um roteiro de análise de anúncios 

publicitários e aplicado em atividades com alunos do ensino médio de uma escola técnica federal do 

município de Nilópolis-RJ e com estudantes de ensino fundamental de um colégio municipal da 

cidade de Mesquita-RJ. O roteiro de análise visava explorar aspectos técnicos e discursivos dos 

comerciais a serem analisados. Em linhas gerais, trabalhava os seguintes pontos: 

 Compreender o que é um plano (a menor unidade de um filme) e ser capaz de identificá-lo 

em um anúncio. 

 Entender o que é uma cena e ser capaz de identificá-la em um comercial. 

 Identificar e analisar a assinatura de uma peça publicitária. Como é feita? Por meio da logo 

do anunciante ou não? Quais as mensagens ideológicas implícitas naquela assinatura?  

 Observar o papel das vozes (in e off). Para quem a voz fala? De quem é essa voz? O que ela 

diz? É incitativa? Emite uma autoridade? É de algum artista midiático? 

 Analisar os personagens. Qual o gênero da(s) pessoa(s) que compõe(m) o anúncio? Qual sua 

idade? Qual sua classe social? E seu aspecto físico? 

 Apontar quem são os interlocutores do diálogo proposto no comercial. 

 Reconhecer o diálogo estabelecido na publicidade e ser capaz de desvelar os discursos 

emitidos pelas partes examinadas anteriormente. 

 Identificar as questões ambientais abordadas no anúncio. Como elas são tratadas? Qual a 

eficiência das soluções apresentadas? 

A partir da experiência prática da utilização desse roteiro em atividades realizadas com 

adolescentes em ambiente escolar, Denise dos Santos fez algumas considerações. A primeira delas 

diz respeito à avaliação de que a mídia em geral, e especificamente a publicidade, podem funcionar 

como ferramentas de motivação do debate ambiental crítico em sala de aula. Os resultados da 

pesquisa de campo realizada pela pesquisadora mostrou que a grande maioria dos alunos 

demonstrou boa aceitação às atividades propostas. Além disso, ficou evidenciado que a publicidade 
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por se caracterizar por peças curtas, em relação a outros conteúdos midiáticos, se adequa melhor a 

realidade das aulas, as quais costumam ser divididas em tempos de 50 minutos. Em uma aula, por 

exemplo, o professor pode exibir três, quatro peças e propor análises mais aprofundadas, o que não 

seria praticável de se fazer com filmes ou documentários, já que possuem uma maior duração de 

tempo. 

Outra consideração feita pela autora é que, a partir das questões-problemas levantadas na 

análise dos anúncios, é possível promover uma educação ambiental, contribuindo para a formação 

de cidadãos críticos. Contudo, a pesquisadora ressalta que uma postura crítica é fruto de um longo 

processo educacional e que, portanto, as atividades propostas e desenvolvidas em sua pesquisa 

servem somente como ferramentas para estimular o debate e inspirar ações contínuas no ambiente 

escolar para que seja alcançado um desenvolvimento de posicionamentos críticos diante dos 

discursos sobre meio ambiente disseminados pelas mídias. 

Para encerrar a dissertação, no capítulo 4 (A alma do negócio: um produto educacional), 

Denise dos Santos propõe um produto educativo (em formato de cartilha) direcionado a professores 

para análise de peças publicitárias.  De acordo com a autora, a cartilha se insere na necessidade, 

enfatizada pelos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN), de implantação de uma educação 

ambiental que considere temas relacionados ao cotidiano dos indivíduos. Levando em conta que o 

trabalho de análise de comerciais vai de encontro a essa demanda dos PCN, a ideia é convidar os 

educadores a perceberem a publicidade como ferramenta pedagógica, fazendo com que se deem 

conta “do leque de recursos e contribuições que a linguagem midiática pode trazer à realidade 

escolar e, em especial, à EA-CRÍTICA” (p. 13). A cartilha está organizada de modo a oferecer ao 

educador: (i) uma lista de recursos necessários para iniciar o uso dessa ferramenta didática; (ii) um 

roteiro de análise de peças publicitárias; (iii) uma análise de um exemplo concreto de um anúncio; 

(iv) sugestões de atividades a serem desenvolvidas em sala de aula; (v) sugestões de leitura de apoio 

e aprofundamento. 

Diante do exposto, podemos avaliar a dissertação de mestrado de Denise dos Santos como 

um trabalho que contribui para o debate sobre a relevância do uso da mídia como aliada da 

educação, assim como para a discussão acerca da urgência de uma prática educacional voltada para 

a reflexão crítica sobre as questões ambientais.  A relevância desta pesquisa vai além da discussão 

teórica sobre publicidade, crise ambiental e educação. Soma-se a isso a proposição de uma 

ferramenta pedagógica direcionada a professores, fruto de todo a reflexão analítica desenvolvida ao 

longo do caminho investigativo.  
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