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Introdução/Objetivos

O conjunto de signos imagéticos, sonoros e verbais veiculados pela mídia ajudam a
formar o tecido da vida cotidiana, modelando opiniões e comportamentos sociais e fornecendo o
material para que as pessoas construam suas identidades.

Assim, a publicidade tem contribuído para que grupos sociais construam seu senso de
classe, de nacionalidade, de gênero, modelado sua visão de mundo, definindo padrões de
comportamento que persistam no tempo e constituindo um traço identificador de um determinado
grupo.

Em nosso trabalho, analisaremos uma peça publicitária do Jeans Jeaneration dda década
de 1980 que retrata a rotina diária de jovens recém inseridos na vida adulta, na tentativa de
contribuir com o letramento de leituras de imagem publicitária.

Metodologia

Análise de um texto verbo visual buscando levantar aspectos relevantes que influenciam
na identidade do grupo social que constitui o público-alvo do produto jeans Jeaneretion.
Começamos com a descrição articulada com a análise do filme publicitário mostrando em cenas
indicativos de seus elementos históricos, sociais e mercadológicos e apresentamos a análise da
combinação dos signos da peça publicitária organizada que vincula, de forma hábil, o produto a
uma visão de mundo e a um determinado grupo social.

Resultados e Discussão

A combinação dos signos, organizada de forma hábil, vincula ao produto uma idéia de
vida normal sem a perfeição típica da maioria dos anúncios em publicidade. Não há glamour, pelo
contrário a rotina de jovens é retratada com todos seus percalços e frustrações, mesmo assim,
tudo é mostrado com uma estética jovem procurando aceitação social e, sobretudo formação de
público consumidor. A linguagem verbal que se insere no comercial através do slogan e da letra
da canção que serve de trilha sonora, mostra a visão de mundo da nova geração como propõe o
slogan de assinatura da peça publicitária. A rotina assim tratada é retratada como algo que será
bom, um meio de satisfazer fantasias e sonhos.

Considerações Finais ou Conclusão

Os elementos analisados na peça publicitária conseguem dar dramaticidade e impacto a
cenas que perderiam sua força e sentido se fossem mostradas de outra maneira. A frustração
retratada em algumas cenas é eternizada, mesmo durando segundos, por meio de efeitos que
tornam o sentimento tão próximo do expectador, público alvo quanto do personagem. Isso
acontece por meio do conjunto de signos imagéticos, sonoros e verbais veiculados por essa peça
publicitária que inova a medida que não sublima a vida cotidiana como bela e perfeita como faz a
publicidade em geral. Assim, a peça publicitária em questão contribui para o público alvo ou grupo
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social seja influenciado e modele suas opiniões e comportamentos sociais conforme a visão de
mundo passada pela marca Jeaneration.
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