
E-mail para contato: jonasccardozo.psi@gmail.com IES: UNESA

Autor(es): Jonas Conrado Cardozo; Elizabeth Barbosa Bispo Arsenio; Patrícia Maria Carla Osório Duque

Palavra(s) Chave(s): behaviorismo, propaganda, comportamento, aprendizagem

Título: O BEHAVIORISMO E A PUBLICIDADE

Curso: Psicologia

Saúde

RESUMO

Para a sociedade a psicologia ainda hoje está vinculada à psicoterapia. A Psicologia porém, vai muito além da função terapêutica. Uma das suas 
vertentes é o estudo do comportamento (behaviorismo). As técnicas baseadas no behaviorismo ou comportamentalismo, podem ser ferramentas 
úteis quando aplicadas criteriosamente tanto na parte clínica quanto analisando um comportamento coletivo como as redes sociais. Profissionais 
ligados à Propaganda, vêm se utilizando da teoria do behaviorismo para sedimentar um público fiel aos seus produtos. Ao focarmos nas mentes 
desse público, ora em posição cidadão ou consumidor, nos deparamos com o seguinte questionamento: Como se dá a utilização de técnicas do 
behaviorismo em propagandas? E quais os impactos dessa propaganda em uma sociedade? Para entendermos esses questionamentos a pesquisa 
tem por objetivo: Descrever os modos de uso da teoria da aprendizagem por consequências e da teoria da aprendizagem por observação em 
campanhas publicitárias, através de vídeos publicitários. A metodologia utilizada foi a descritiva com análise de conteúdo. A pesquisa foi dividida 
em 2 fases: O primeiro módulo, diz respeito a seleção e análise dos vídeos, é o que vamos tratar nesse momento. O segundo momento foca a 
identificação e a análise desse comportamento pelo público submetido a sessão de vídeo. Esta segunda parte será desenvolvida a posteriori. Na 
fase 1, foram selecionados para a pesquisa 3 peças premiadas na última edição do festival Cannes Lions (2016), o mais importante evento de 
propaganda no mundo. Os vídeos foram acessados na internet no mês de abril de 2017. Após assistir aos vídeos diversas vezes, emergiram vários 
pontos que iremos destacar a seguir. O primeiro vídeo deles foi produzido para a campanha publicitária da Harvey Nichols, uma empresa 
reconhecida internacionalmente por vender produtos especializados em moda e beleza. Esta campanha tem como comportamento alvo reduzir o 
número de furtos nas suas lojas. O segundo vídeo faz parte de uma campanha de uma ONG indiana, a Make Love Not Scars, para combater o 
ataque contra mulheres com utilização de ácido concentrado, convocando as pessoas a se engajarem em uma ação contra a venda livre deste 
produto químico. E, finalmente, o terceiro vídeo, anuncia um produto criado pela empresa Pantene que promete ajudar a valorizar a relação pai-
filha combinando cuidado e atividade lúdica. Como resultado, identificamos elementos das técnicas behavioristas em cada peça publicitária. Fato 
estes que poderiam afetar diretamente os comportamentos humanos (adequados ou inadequados). Assim, constatou-se que a principal 
estratégia utilizada para tentar modificar o comportamento alvo do tipo inadequado, assinalado nas propagandas da Harvey Nichols e da ONG 
Make Love Not Scars, foi o emprego de estímulos aversivos. Além disso, a Harvey Nichols associa o comportamento considerado adequado a um 
programa de recompensas. Já a propaganda da Pantene trabalha com um modelo de comportamento alvo considerado adequado que é a
proximidade na relação pai-filha. A estratégia foi de aprendizagem por observação. Foram apresentados também estímulos reforçadores desse 
comportamento através da repercussão na mídia. Foi observado ainda que o uso de recursos da internet, como as hashtags, são reforçadores de 
comportamentos, como pode ser verificado pelos índices de compartilhamento na rede das propagandas selecionadas. Portanto, conclui-se que 
mediante análise apropriada os elementos de técnicas behavioristas foram passíveis de identificação nas peças publicitárias e seus modos de uso 
ficaram claros. Em vista da repercussão que tais campanhas podem alcançar, produzindo inclusive efeitos benéficos ou nocivos (a depender de 
critérios éticos aplicados), se faz necessária uma reflexão mais profunda do conteúdo dessas propagandas para que possamos visualizar e medir o 
impacto dessas no público.
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