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Atividade
Analisando as Imagens
Observe as imagens acima e responda as seguintes questões:
1) Descreva como o cantor é apresentado em cada uma das imagens, identificando suas roupas, corte de
cabelo, acessórios, entre outros.
2) Identifique as diferenças entre as representações que cada cantor nas referidas imagens.
3) Na sua opinião por que ocorreram essas mudanças nas representações da música sertaneja? Quem ou

o que você considera o causador dessas mudanças?

Imagem 01: O Violeiro, óleo sobre tela de Almeida Junior (1899).
Acervo da Pinacoteca do Estado de São Paulo.
Fonte: wikipedia

Figura 1e Tinoco no início da década de 1940 no curso da
Imagens 02:Tonico
rádio difusora de São Paulo – SP. Disponível em:
www.ntelecom.com.br/users/pcastro2/biograf.htm

Figura 2

Imagem 03: Milionário e José Rico,
na capa do primeiro disco gravado
em 1973. Disponível em:
http://noticiasertaneja.com

Imagem 04:; Xitãozinho e Xororó.,(1989, na capa do
disco "Minhas canções preferidas". Disponível em:
http://musica.culturamix.com/duplas/chitaozinho-exororo

Imagem 05: Gustavo Lima, 2012, no ensaio fotográfico de seu cd. Disponível em:
http://www.lastfm.com.br/music/Gusttavo+Lima/+images/80234035
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Texto Didático

A Indústria Cultural e a sociedade contemporânea
Cotidianamente, vivemos rodeados por produtos da Indústria
Cultural. Pode-se dizer que já
consumimos pelo menos um de
seus inúmeros produtos, sejam
eles filmes, novelas, músicas,
histórias

em

O conceito de Indústria Cultural foi
criado pelos filósofos alemães T.
Adorno M. Horkeimer, compondo a
obra Dialética do Esclarecimento,
publicada em 1947.

quadrinhos,

videoclipes, entre outros. Mas, afinal, o que sabemos sobre esta
indústria? O que é Indústria Cultural?
A Indústria Cultural é um conjunto formado por todas as
empresas que produzem bens culturais com fins puramente

Vocabulário

mercantis. O principal objetivo dessas empresas é a produção de
uma cultura que gera lucro. Desse ponto de vista, todos os bens
culturais produzidos por essa indústria são, antes de tudo,
mercadorias que devem ser comercializadas. Mas, desde quando
existem indústrias que produzem bens culturais?

Meios de comunicação de massa:
meios impressos - jornais, folhetins,
cartazes, livros.
Meios audiofônicos - rádio
Meios audiovisuais - cinema, televisão
e a própria internet.

Trata-se de um fenômeno característico da sociedade
capitalista. A Indústria Cultural só pôde surgir após a segunda
Revolução Industrial (séc. XIX) e a formação da sociedade de mercado. A revolução no processo produtivo
que permitiu o alargamento da produção em série e, ao mesmo tempo, a formação de uma economia baseada
no consumo de bens foram os elementos históricos necessários
para o surgimento da Indústria Cultural. Seguindo a mesma
lógica da produção industrial, a cultura passa a ser feita em
série e de maneira padronizada para um grande número de
pessoas. Embora tenha sido no século XIX que a Indústria
Cultural tenha encontrado as condições para emergir, foi

Bens culturais são as manifestações
artísticas e literárias de uma determinada
sociedade, tais como músicas, pinturas,
jornais, revistas, obras literárias, charges,
esculturas, pinturas, fotografias, filmes,
festas, novelas, entre outros.

somente no século XX que ela se instalou definitivamente. O
que contribuiu para isso foi o fato de que, ao longo desse
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século, a sociedade de consumo se consolidou mundialmente e também foi nesse período que os meios de
comunicação de massa foram progressivamente adquirindo uma penetração social global. O cinema, o rádio
e a televisão constituem-se, nesse processo, os exemplos mais notáveis da amplitude do alcance destes
meios. Mas o que os meios de comunicação de massa têm a ver com a Indústria Cultural?
Considerando que a Indústria Cultural tem como objetivo a venda de produtos em função do lucro,
ela busca ampliar constantemente seu mercado consumidor criando necessidades em massa, portanto, numa
escala social muito ampla. É justamente aqui que os meios de comunicação de massa adquirem um papel
fundamental. É por meio deles que a Indústria Cultural promove a necessidade de consumo de seus
produtos. Primeiramente com os jornais e folhetins, seguido pelo cinema, o rádio e, por fim, a televisão.
Todavia, esses meios de comunicação se transformaram ao longo do século XX nos principais divulgadores
dos produtos da Indústria Cultural. O romance, a música, os filmes, as novelas, todos esses produtos passam
a ser divulgados e apresentados ao público como objetos e mercadorias para serem consumidas. De certo
modo, podemos afirmar que os meios de comunicação de massa constituem a própria Indústria Cultural que
é formada não só pelas empresas que produzem a música (indústria fonográfica), os filmes (indústria
cinematográfica), os livros (editoras), mas também pelas empresas que promovem seus produtos, como as
rádios, os cinemas, as televisões, os jornais e as empresas de publicidade.
Toda essa engrenagem que forma a Indústria Cultural funciona com o objetivo de produzir
mercadorias que sejam comercializáveis, mas o que parece ser um movimento natural do desenvolvimento
econômico e cultural da sociedade contemporânea revela-se, na prática, em um grande problema. Qual é o
problema?
A questão é que, de acordo com a lógica industrial, a cultura passa a ser vista não mais como livre
expressão do homem, mas como uma mercadoria comercializável, produto que pode ser trocado por
dinheiro e consumido como qualquer outro. A cultura, desse ponto de vista, é, de acordo com Coelho,
[...] produto feito de acordo com normas gerais em vigor: produto padronizado, como uma espécie
de Kit para montar, um tipo de pré-confecção feito para atender necessidades e gostos médios de
um público que não tem tempo de questionar o que consome. Uma cultura perecível como
qualquer vestuário (COELHO, 1993, p.7).

Uma das principais características da cultura produzida em tal contexto é que ela não é produzida por
aquele que a consome. Essa separação permite que a Indústria determine as expressões culturais de toda
uma sociedade sem que ela participe diretamente desse processo. O que a maioria das pessoas ouve, assiste
ou lê é definido pela indústria, e não por nós mesmo.
A cultura, desse ponto de vista, passa a se confundir com entretenimento, algo feito pela indústria
para nos distrair. Todos os seus produtos são elaborados de maneira mecânica e padronizada, com um estilo
que deve ser reproduzido e incorporado por todos de maneira irrefletida. Tal lógica retira de toda a
manifestação artística seu caráter autônomo e humano, pois a subordina ao rigor da técnica e do mercado.
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Esse é, portanto, o grande problema que a Indústria Cultural trouxe à sociedade contemporânea. Ela
impede que o homem produza sua própria cultura de maneira autônoma e criativa e, por desdobramento,
transforma-a em um objeto vazio de sentido, porque sua única função é entreter e não mais expressar a
criatividade humana.

ENTENDENDO O
TEXTO

Sobre o texto “A Indústria Cultural e a sociedade contemporânea”, responda às seguintes questões:
1) O que é Indústria Cultural?
2) Qual o principal objetivo da indústria cultural?
3) Explique em que contexto surgiu a Indústria Cultural.
4) De que modo a Indústria Cultural se utiliza dos meios de comunicação?
5) Qual é a diferença entre cultura e entretenimento? Apresente um exemplo que faça parte de seu
cotidiano pra mostrar este diferença.

EXERCÍCIO DE
SÍNTESE

Agora que você leu o texto e respondeu as questões, releia o seguinte trecho: “Uma das principais
características da cultura produzida neste contexto é que ela não é produzida por aquele que a consome.
Esta separação permite que a Indústria determine as expressões culturais de toda uma sociedade sem que
ela participe diretamente deste processo. O que ouvimos, assistimos e lemos é definido pela indústria e
não por nós mesmos” e responda:
1) Considerando que a indústria cultural vende estilo e moda padronizados, por que esses estilos
mudam com o passar dos anos?
2) A partir do significado da cultura, como você considera essa alteração da moda e do estilo?

Analisando o filme
Exibição do filme "Dois filhos de Francisco", disponível no link:
http://www.youtube.com/watch?v=AsohqcjDN_U
Agora que você assistiu os trechos do filme “Dois Filhos de Francisco” exibido durante a aula,
responda as seguintes questões:
1) Quem é o Francisco?
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2) Quem são os Dois Filhos de Francisco?
3) Com que propósito o Sr. Francisco gasta todo seu salário em fichas telefônicas?
4) Considerando que a definição de indústria cultural é: “Uma indústria de produção de bens culturais,
como mercadorias, que visa o lucro a partir da oferta de entretenimento como cultura”. Explique
como a atitude do Sr. Francisco Revela os mecanismos de atuação da indústria cultural sobre o
cantor de música sertaneja.

Texto Didático

A Indústria Cultural e a música
Hoje em dia todos conhecem o estilo musical chamado de sertanejo universitário, dado o tamanho de
seu sucesso e repercussão por todo nosso país. No entanto, a música dita sertaneja nem sempre foi assim. O
que assistimos hoje é parte de mudanças sucessivas, que ocorreram nos últimos oitenta anos, e tem
promovido alterações no significado da música, que são produzidas pela ação da Indústria Cultural.
Tais mudanças se tornam mais evidentes quando voltamos nossos olhos ao passado e comparamos as
músicas das duplas sertanejas surgidas nos anos de
1940, como Tonico de Tinoco, por exemplo, com o
chamado “sertanejo universitário”. Observemos por
um instante a letra de uma música da dupla Tonico e
Tinoco: “linda loirinha como a flor do campo, os teus

Canção: Loira, loirinha – Tonico
&Tinoco
Canção: Balada Boa – Gusttavo Lima

encantos são naturais, dois coração que se amam
tanto, ai bate bate sempre os dois iguais”. Agora,
observemos um trecho da letra de uma música de outro cantor sertanejo, Gusttavo Lima: “gata, me liga,
mais tarde tem balada, quero curtir com você na madrugada, dançar, pular até o sol raiar” . A diferença
entre essas duas composições reflete uma mudança drástica que a produção da música sertaneja sofreu ao
longo do século XX. Ela perdeu sua relação com o lugar social de sua elaboração.
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Surgida como prática social, a música sertaneja era parte de um modo de vida do homem do campo.
A moda de viola não estava dissociada das músicas características das festas religiosas católicas como as
folias de Reis e Festa do Divino. Era por meio dessas manifestações artísticas - a toada, a moda de viola e
das festas lúdico-religiosas - que essa população expressava seu modo de ser e de viver, expressava suas
alegrias, suas tristezas e descontentamentos. Mas, no início da primeira metade do século XX, começamos a
assistir um processo que iria provocar uma ruptura entre a música sertaneja e o meio social que a criou.
A partir do início do século XX, a indústria fonográfica demonstrou um grande interesse pelo estilo
musical sertanejo que até 1910, pode se dizer, era uma música feita e ouvida pelo homem do campo. Assim,
assistimos ao surgimento, nos anos de 1930, das primeiras duplas de cantores sertanejos como Tonico e
Tinoco, Tião Carreiro e Pardinho, entre outros, que compuseram muitas músicas que hoje nós chamamos
sertanejo de raiz. No entanto, a incorporação da música à industrial fonográfica e aos meios de comunicação
trouxe implicações. Não se tratava mais de tocar a música em casa, ou numa roda de amigos, ou numa festa
local onde eles podiam cantar o romance, uma variação da música sertaneja que era cantada por horas.
Agora, na cidade, no estúdio, a composição da música tinha que se adequar aos meios de comunicação, e até
às técnicas de gravação. No caso, o disco limitava o tempo da música, pois só eram gravados 3 minutos de
cada lado. Além disso, aos poucos as duplas perceberam que suas músicas sofreriam com o estilo e modo de
vida urbano, pois, como observaram Tonico e Tinoco ao ritmo da vida urbana, hoje, "o povo da cidade não
tem mais paciência para ouvir romances longos como
aqueles. Temos que fazer composições mais curtas”.
Esse depoimento da dupla revela outros dois
problemas

criados

pela

indústria

cultural

e

sua

interferência na produção da música sertaneja. O primeiro
deles refere-se à separação entre o produtor e o

Entrevista concedida por Tonico e
Tinoco ao programa de Rodrigo
Faoro citada por Bernardelli (
1992:), apud Zan (2002:3)

consumidor da música. Antes, a música sertaneja era
produzida pelas pessoas que formavam a comunidade que também a ouvia. Com a interferência da indústria
cultural isso se perde e a comunidade é substituída pelo público, pelo público urbano que, não tem qualquer
relação com a natureza da música sertaneja. Essa separação também denuncia o segundo problema. A
música veiculada pela indústria é, acima de tudo, entretenimento e diversão. Ela perdeu seu significado
original.
Ao longo da segunda metade do século XX, esse distanciamento aumentou. Orientada pela
necessidade do lucro baseado no entretenimento do público, a Indústria Fonográfica seguiu renovando esse
estilo, adaptando-o ao gosto popular. Isso representou, por exemplo, misturar seu ritmo com outros estilos, o
que deu origem ao "sertanejo universitário". Quando isso aconteceu, a música sertaneja desconectou-se por
completo das raízes sociais, perdendo o significado que tinha ao elaborar canções articuladas ao cotidiano
dos homens e mulheres do campo.
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_______________
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS:
ZAN, J. R. (Des) territorialização e novos hibridismos na música sertaneja. Revista Sonora, Unicamp,v.1, 2008.p.1-6. Disponível
em http://www.sonora.iar.unicamp.br/index.php/sonora1/article/viewFile/14/13. Acesso em 20 de setembro de 2012.

ENTENDENDO O
TEXTO

Com base na leitura do texto didático: “A indústria cultural e a música” responda as seguintes
questões:
1) Em quais situações a música sertaneja era executada antes de seu uso pela indústria cultural?
2) A partir do século XX, a música sertaneja começa a passar por diversas mudanças. Quais as
principais mudanças e por que ocorrem?
3) Explique com que objetivo a música sertaneja passou a ser executada, após a interferência da
Indústria Fonográfica? Como você avalia os efeitos causados por esta interferência?
4) Por que, segundo o texto o significado original da música sertaneja se perde, como o seu uso pela
indústria cultural? Como o ‘sertanejo universitário’ pode nos ajudar a entender isso?

Atividades

Analisando o vídeo
Vamos assistir o videoclipe “Vamo Mexe” ( endereço) e em seguida responda as seguintes questões:
1) Você considera esse estilo como “sertanejo”? Por quê?
2) Caracterize os lugares onde o videoclipe foi produzido. Há alguma semelhança com a vida rural?
3) Você identifica na letra da música aspectos relacionados à vida no campo?
4) Quais são as referências visuais presentes no vídeoclipe que indicam se tratar de uma musica sertaneja?
Explique porque, em sua opinião, estas referências remetem a música sertaneja e à vida no campo.
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Texto Didático

A Indústria Cultural e a publicidade
A Indústria Cultural é formada por inúmeras
empresas que atuam na produção de bens culturais, entre
as quais está a publicidade. Utilizando-se do fazer
artístico e literário (imagens, fotografias, vídeos, textos) ,
as empresas de publicidade promovem comercialmente
qualquer tipo de produto. No mundo, existem muitas
empresas que investem milhões de dólares para
promover seus produtos como marcas comerciais, sejam
eles roupas, perfumes, carros, alimentos, bebidas ou
eletroeletrônicos. Os recursos publicitários são diversos e podem ser identificados nos anúncios veiculados
em jornais, revistas, outdoors, emissoras de rádio e televisão, salas de cinema e até mesmo na internet.
Imagem do filme com Humphrey Bogart e Lauren Bacall
(1944). Ambos eram grandes estrelas do cinema norteamericano.
Fonte : http://www.35milimetros.org/tag/humphrey-bogart/

Além

da

publicidade direta,
a

Indústria

Marca é um símbolo ou nome que
identifica determinados produtos
comerciais.

Cultural oferece outras formas de promoção dos produtos de outras
empresas. Um exemplo disso está no chamado merchandising. Essa forma pode ser identificada quando
assistimos um filme ou uma novela em que se mostra explicitamente um produto durante sua exibição. Um
exemplo disso é quando a protagonista da novela usa um perfume de uma determinada marca ou quando
uma cena do filme enquadra um outdoor que expõe uma determinada marca.
No entanto, há formas mais silenciosas e subliminares de promoção comercial de produtos. Essas são
mais difíceis de notar porque as marcas dos produtos não são expostas. O centro da promoção comercial é o
produto que aparece durante uma novela, filme ou videoclipe, associado a símbolos de sucesso, poder e
riqueza.
Um exemplo histórico desse tipo de propaganda é aquela que se via nos filmes hollywoodianos das
décadas de 1940 e 1950. Neles, atrizes e atores cheios de glamour apareciam fumando. O cigarro estava
9

associado à beleza, ao sucesso e à riqueza. Nenhuma marca de cigarro era explicitamente vendida, o que
importava era vender o produto, e, junto com ele, um tipo de comportamento.
_____________________________________
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS:
RAMONET, I. Propagandas silenciosas. Petrópoles,Vozes, 2002.

ENTENDENDO O
TEXTO

Com base na leitura do texto didático: “Indústria Cultural e a Publicidade” responda as seguintes
questões:
1) Qual é a função da publicidade?
2) O que é merchandise? Você já percebeu um em uma novela ou filme? Cite exemplos.
3) Por que as empresas investem pesado no mercado publicitário?
4) Você identifica um determinado produto e atribui a ele o nome de sua marca? Quais produtos?

Fazendo relação entre teoria e prática
Observe as imagens abaixo e identifique se alguns destes produtos aparecem no videoclipe "Vamo
Mexe” (Disponível em: http://www.youtube.com/watch?v=gjsBSw5x61g).
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Atividades

1) Podemos afirmar que os videoclipes são instrumentos de propaganda para o comercio de
produtos?
2) Por que a divulgação de produtos em vídeoclipes não representa apenas publicidade, mas uma
forma de definir o comportamento das pessoas?

Análise de fonte
Com
base
no
videoclipe
“Welcome
to
St.
Tropez”
(disponível
em:
http://www.youtube.com/watch?v=Kh2FRFhS7QY ) exibido durante a aula, responda o seguinte roteiro:
1) Como são caracterizados os homens e mulheres nos videoclipes?
2) Quais são as mercadorias promovidas nos videoclipes?
3) Esses bens são essenciais para viver? Como você os classifica em termos de importância na sua
vida.
4) Como esses homens e mulheres se relacionam com os produtos apresentados nos videoclipes?
5) O que está por trás da presença massiva de produtos nos videoclipes musicais?
ATIVIDADE DE
SÍNTESE

Considerando todas as leituras, atividades feitas faça uma análise do videoclipe ,(disponível em
http://www.youtube.com/watch?v=8c_VAqYGImg) da música “Se namorar fosse bom” da dupla Bruninho e

Davi.
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CaDERNO DIDÁTICO- A INDÚSTRIA CULTURAL NO BRASIL

Problematização
A indústria fonográfica é conhecida pela maioria de nós como uma
indústria de entretenimento que oferece música e videoclipes para nos
divertir. Contudo essa indústria faz da produção cultural um negócio num
processo complexo que:




Dita padrões de comportamento e identidade;



Movimenta um mercado diversificado de produtos.

Contribui indireta e diretamente na reprodução de uma sociedade
perfil consumista;

O que vamos aprender?
a. A relação entre Revolução Industrial e o surgimento da Indústria
Cultural;
b. A música como produto da Indústria cultural;
c. A indústria cultural movimentando outras indústrias;
d. Resistência e Apropriação no mundo da Indústria Cultural: o exemplo
da música sertaneja.

Estratégias e metodologias
Aula 01

Primeiro Momento
Introduzir o conteúdo a partir da exibição de um
vídeo para provocar a discussão a ser desenvolvida a
partir do seguinte roteiro:
Roteiro
1. Qual é o tema do vídeo?
2. Como o vídeo define Indústria Cultural?
3. Qual é o poder da Indústria Cultura na sociedade?
4. Você consome algum produto da Indústria Cultural? Qual?

Este vídeo pode ser
encontrados no ícone
“Vídeos” presente neste
sítio.

Segundo Momento
Leitura e compreensão do texto didático "Indústria Cultural e
sociedade contemporânea" presente neste livro.
Concluída a atividade de leitura e compreensão do texto abrir para o
diálogo com toda turma e ouvir suas respostas e discutir a lógica de
funcionamento da Indústria Cultural.
Para concluir as discussões proponha a seguinte atividade à turma:

ATIVIDADE DE SÍNTESE
No texto didático "Indústria Cultural e sociedade contemporânea” encontramos a
seguinte afirmação:

"Uma das principais características da cultura oferecida pela indústria cultural é que ela não é
produzida por aquele que a consome. Esta separação permite que a indústria determine as
expressões culturais de toda uma sociedade sem que ela participe diretamente deste processo.
O que ouvimos, assistimos e lemos é definido pela indústria e não por nós mesmos”

Você concorda com a afirmação feita acima? Por quê?

Aula 02

Primeiro Momento
Exibição e desenvolvimento de uma atividade de
análise de uma sequencia cronológica de imagens e fotos que
mostram os cantores sertanejos no Brasil entre nos anos de
1899, 1940, 1973, 1989 e 2012.

Estas imagens e fotos
podem ser encontrados
no caderno didático,
presente neste sítio.

Análise de Imagens
Observe as imagens dos cantores sertanejos e responda as seguintes questões:
a) Descreva como o cantor é apresentado em cada uma das imagens,
identificando suas roupas, corte de cabelo, acessórios, entre outros.
b) Identifique as diferenças entre as representações de cada cantor nas
referidas imagens.

c) Na sua opinião, por que ocorreram essas mudanças nas representações da
música sertaneja?

Segundo Momento
Concluída a atividade de análise das imagens, abrir para o diálogo
com toda turma, ouvir suas respostas e discutir o significado das mudanças
ocorridas na forma de apresentação dos cantores sertanejos.

Terceiro Momento
Leitura e compreensão do texto didático "Indústria Cultural e a
Música Sertaneja" presente neste livro.
Concluída a atividade de leitura e compreensão do texto abrir para o
diálogo com toda turma e ouvir suas respostas e discutir o significado da
interferência da Indústria Cultural na música sertaneja.

Aula 03

Primeiro Momento
Exibição do vídeo clipe da música “Vamo Mexê” que
permite observar mais atentamente a imagem do novo
sertanejo.
Organizar a os alunos em grupos e em seguida
aplicar uma atividade de análise do conteúdo do vídeo clipe.

Este vídeo clipe pode ser
encontrado no ícone
“Vídeos”, presente neste
sítio.

ATIVIDADE DE ANÁLISE DO VÍDEO
a) A música apresentada no vídeo pode ser considerada sertaneja? Por quê?
b) Caracterize os lugares onde o videoclipe foi produzido. Há alguma semelhança com
a vida rural?
c) Você identifica na letra da música aspectos relacionados à vida no campo?
d) Quais são as referências visuais presentes no clipe que indicam se tratar de uma
musica sertaneja? Explique porque, em sua opinião, estas referências o remetem a
música sertaneja.

Segundo Momento
Desenvolver uma atividade que busque sintetizar as discussões feitas
desde a primeira aula.

ATIVIDADE DE SÍNTESE
1. Pudemos constatar por meio de imagens, de fotos e vídeos que houve mudanças não só
no visual dos cantores, mas da própria música sertaneja entre o final do século XIX e o
início do século XXI. Considerando as discussões feitas até o momento responda:
a) Explique quais foram estas mudanças.
b) Qual é a relação entre estas mudanças e a atuação da indústria fonográfica?
c) Como você avalia estas mudanças? Justifique sua resposta.
3. Por que, segundo o texto, o significado original da música sertaneja se perdeu com o seu
uso pela Indústria Cultural? Como o surgimento do estilo musical 'Sertanejo Universitário'
constitui-se num exemplo desta perda?

Terceiro Momento
Concluída a atividade de abrir para o diálogo com toda turma e ouvir
suas respostas e discutir o conteúdo o significado da influência da indústria
cultural nos gostos e costumes.

Aula 04

Primeiro Momento
Leitura e discussão do texto didático "Indústria Cultural e
Publicidade". A partir das análises deste texto será possível entender como
as estratégias utilizadas pela indústria cultural, a medida que ditam e
padronizam comportamentos ajudam a movimentar o mercado.

Segundo Momento
Propor aos alunos o desenvolvimento da seguinte atividade:

Atividade de Síntese
1. Assista novamente o vídeo-clipe "Vamo Mexê".
2. Identifique quais são os produtos promovidos pelo clipe.
3. Você conhece algum outro vídeo-clipe que promova produtos? Dê um exemplo.
4. Leia a afirmação abaixo:
"O vídeo-clipe não é só um espaço de propaganda. Quando divulga determinados produtos ele também
define comportamentos"
Você concorda com a afirmação acima? Justifique sua resposta.

