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RESUMO 
 

Os tempos contemporâneos são tempos de incertezas, de desafios e de transformações. 

Ambiguidade, hibridismo, mobilidade, imediatismo, muitos são os traços desse tempo que, de 

tão acelerados, alteram o panorama social em que se vive, deixando alunos, professores, 

pesquisadores e profissionais atônitos e desorientados. Esta tese de doutorado, sustentada 

conceitualmente nas teorias do consumo e na semiótica peirceana, procura flagrar o ensino da 

publicidade nesse conturbado contexto. Valendo-se metodicamente da revisão bibliográfica, das 

entrevistas em profundidade e da análise de conteúdo das matrizes curriculares e das ementas de 

dez instituições de ensino superior, esta pesquisa primeiro retrata as carências teórico-

paradigmáticas do ensino da publicidade, para, depois, apresentar propostas concretas em favor 

de uma epistemologia própria da propaganda, refletida em um novo modelo de arranjo 

disciplinar. 

 

Palavras-chave: publicidade; ensino; consumo; semiótica; currículo. 
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ABSTRACT 
 

Contemporary times are times of uncertainty, challenges and transformations. Ambiguity, 

hybridism, mobility, immediatism, many are the traces of that time, so accelerated that is 

changing the social landscape in which we live, making students, teachers, researchers and 

professionals astonished and bewildered. This doctoral thesis, conceptually sustained on 

theories of consumption and Peircean semiotics, aims to descrive the teaching of advertising in 

this troubled context. Counting methodically on the literature review, interviews in-depth and 

content analysis of the curriculum and the disciplines of ten higher education institutions, this 

research first portrays the theoretical and paradigmatic problems related to the teaching of 

advertising, to then submit objectives proposals in favor of an own epistemology for advertising, 

reflected in a new model of disciplinary arrangement. 

 

Keywords: advertising; teaching; consumption; semiotics; curriculum. 
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O MANGUE PRIMORDIAL 

introdução 

 

“A escola é um meio para querermos o que não temos. 

A vida, depois, ensina-nos a termos aquilo que não queremos. 

Entre a escola e a vida resta-nos sermos verdadeiros 

e confessar aos mais jovens que nós também não sabemos 

e que também estamos à procura de respostas.” 

mia couto  

 

Bruno, preciso que você me substitua em uma aula na semana que vem. Foi com essas 

palavras que as portas da docência se abriram para este pesquisador. Era ainda o tempo do 

mestrado e, mais para não contrariar a orientadora do que por vontade real de lecionar, o pedido 

foi aceito. Curso de Publicidade, Universidade de São Paulo, disciplina Administração 

publicitária. Apenas quatro anos separavam os bancos daquela sala de aula e a nova posição a ser 

assumida pelo pesquisador naquele dia, diante daqueles alunos. Nervosismo, angústia, 

ansiedade, insegurança. Depois de estudar o conteúdo da aula, seguiu para o desafio. Boa noite, 

eu vim substituir a professora Clotilde, que está em um compromisso aqui na universidade 

mesmo. Hoje nós vamos falar de eficiência, eficácia e valor. Era para ser uma aula de duas horas, a 

apresentação com o conteúdo tinha sido fornecido pela própria professora e nada poderia dar 

errado. Só que, antes dos quinze minutos de aula, o professor já tinha chegado ao último slide. 

Tela preta, tudo preto. Falou tão rápido, fez tudo tão errado, que por pouco não arruinou aquela 

preciosa oportunidade de dar seu primeiro passo no caminho do ensinar. 
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Mas foi aí que se fizeram sentir o valor da polidez dos alunos e a grandeza da bondade da 

orientadora. Alunos educados, generosos, fingiram não perceber o desastre didático que tinham 

diante de si e colaboraram para que a aula chegasse ao fim. Toparam recomeçar a aula do zero em 

um outro ritmo e a perda até que não foi assim tão grande. E a professora, bem, essa, depois de 

ouvir o relato, dona da mais assombrosa sensibilidade, com seu otimismo indestrutível, na sua 

incrível habilidade de encontrar pontos positivos onde aparentemente só há mazelas, limitou-se 

a dizer: então foi ótimo! Parabéns, você agora é professor! 

Qual nada. Professor mesmo só mais adiante, quando, já mestre, o pesquisador foi bater à 

porta de todas as escolas de publicidade de São Paulo por uma vaga. Qualquer vaga, aula de 

qualquer coisa, a bolsa acabou, tem que trabalhar. 

Planejamento de campanha, Vila Maria, Uninove, quinto semestre, noturno, sala 804-B. 

72 alunos. No dia seguinte, outra turma, outra sala, outra disciplina, mais algumas dezenas de 

alunos. Em um ano nessa instituição, centenas de alunos passaram pelas aulas deste pesquisador. 

Trouxeram-lhe aborrecimentos, desafiaram-no inúmeras vezes, fizeram com que o sangue às 

vezes lhe subisse à vista e fosse inevitável assumir a figura do professor-carrasco. Deixaram-lhe 

triste – a volta para casa no metrô era quase sempre melancólica –, marcaram sua alma, fizeram 

com que os seus olhos se abrissem a uma realidade tão desesperadora quanto envolvente. Está na 

sua memória até hoje o aluno que faltou à aula porque o primo tinha sido assassinado na véspera. 

Jamais vai sair da sua lembrança a menina que, sentada na última cadeira da sala vazia, esperava 

dar 23h para ir embora em um ônibus menos lotado. O menino que fez o trabalho à mão, porque 

não sabia operar um computador. As unhas sujas de quem trabalha com a força e, depois do 

trabalho, vai para a faculdade estudar. A postura defensiva de quem até agora só aprendeu 
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apanhando. O comportamento agressivo de quem só consegue ver no outro a ameaça. A gratidão, 

o carinho e a admiração às vezes escorrendo sem querer pelas frestas das fortalezas construídas 

com insultos, resistência e provocação. Os olhos da marginalidade. A pele da periferia. Os cabelos 

do gosto distinto. Os bonés e os sapatos de um consumo escapista. Os celulares da 

superficialidade. A fala do abandono. O vocabulário dos mal formados. Os gestos dos esquecidos. 

Os tantos que já eram pais, os muitos que não sabiam escrever, os todos que simplesmente 

existiam apenas na teimosia do não desistir. 

 Um ano. Muitos alunos. Aprendizados em quantidade e intensidade gigantescas. E um 

projeto de doutorado. 

Para quem decide pesquisar algo que brota da mais genuína angústia, que surge de uma 

sensação sincera diante de algo que incomoda, que se mostra desafiador por ser contemporâneo 

demais, ou seja, que se apresenta desde o princípio como um problema atual, justificar a pesquisa 

não pode ser algo difícil. 

Jesus Martín-Barbero tem repetido por aí que “é preciso colocar o país na pesquisa em 

comunicação” (2013, p. 147). Este doutorado é o país que voltou a pulsar no peito e na mente do 

pesquisador. Depois de alguns anos isolado, lidando apenas com embalagens bem desenhadas e 

com pesquisas de mercado feitas para empresas bem equipadas, o doutorado representa a volta 

do pesquisador a algo que aparentemente tinha se perdido. Esta pesquisa é exatamente o retorno 

do pesquisador ao espaço do sentimento e ao tempo da consciência. É o despertar do pesquisador 

para algo de que nem ele mais se lembrava. É a nova vida do pesquisador, que acabou entrando no 

doutorado sem se dar conta da massa popular que ele, sem querer, havia botado na trouxa dos 

seus problemas teóricos; que ele, sem enxergar, tinha pendurado na caçamba das suas hipóteses; 
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que ele, sem dar por isso, arrastava sempre nas suas ideias; que ele, sem nem desconfiar, vinha 

amarrando com cordas eternas no seu projeto de pesquisa – e de vida. A mesma massa da qual um 

imenso pequeno fragmento ele um dia enfrentou – e continua enfrentando – nas condições 

respectivas de alunos e professor. Essa mesma massa juvenil, tão barulhenta, tão inquieta e 

indisciplinada, tão difícil de conquistar de arredia que é, tão necessitada de atenção, de educação, 

de formação. Essa mesma massa parda que sempre se mostrou avessa à leitura e ao ensino 

tradicional. Essa mesma massa pobre que não busca nada na sala de aula que não seja meio para o 

material, para o prático, para o concreto. Essa mesma massa solta, que segue adiante mais por 

impossibilidade de voltar no tempo do que por consciência da necessidade que existe em evoluir. 

Essa mesma massa amorfa, híbrida, mestiça, desigual e desunida, que, falando errado e mal 

escrevendo, pede com os olhos e com a alma por uma possibilidade de emancipação. Essa mesma 

massa, que estuda publicidade. Essa mesma massa, que quer – e vai, não tem jeito – trabalhar 

com comunicação. Essa mesma massa, que compõe o futuro do Brasil. 

Quatro anos de trabalho, de leituras, de descobertas, de idas a campo, de viagens a 

congressos, de artigos produzidos, de eventos frequentados, de conversas com a orientadora, de 

aprendizado, de alegrias, de frustrações, de tudo aquilo que deve fazer parte de um percurso 

investigativo normal. Um início de muitas dúvidas e incertezas, uma longa caminhada de trabalho 

pesado, um final de alívio, de satisfação e, impossível evitar, de novas dúvidas e mais incertezas. 

De qualquer forma, agora, com a pesquisa devidamente realizada, cumpre assumir um olhar 

retroativo, voltar ao tempo das primeiras incertezas e dos ânimos iniciais e, como que recontando 

de outra forma o passado, estabelecer seus pontos de partida, seus preceitos iniciais, para que a 

leitura desta tese seja clara e compreensível. 
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O problema da pesquisa, que tanto perturbou o pesquisador em seus primeiros anos 

docência, por mais complexo e ardente que seja, teve de ser adaptado aos propósitos de uma 

pesquisa acadêmica. Não há como transformar um contexto educacional inteiro em objeto 

concreto de pesquisa. Há que se buscar um recorte, um corpus, a construção de algo palpável, que 

possa ser estudado. De modo que, sendo bastante objetivo, pode-se dizer hoje que o problema 

desta pesquisa é: o que fazer para que o ensino da publicidade seja mais adequado ao tempo 

em que se vive hoje? 

É sabido que os tempos atuais têm provocado transformações significativas em várias 

áreas da vida cotidiana. Os novos tempos em que se vive atualmente fazem com que as instituições 

se vejam questionadas e, por vontade própria ou pressão externa, acabem tendo de se reinventar. 

O novo momento histórico  que parece iniciar-se para a humanidade coloca para a 

escola e para a universidade inúmeros problemas e questões que desafiam sua 

sabedoria convencional, sua identidade historicamente construída e seu lugar e 

função na sociedade do conhecimento e da informação. (MORAES & SANTOS 

FILHO, 2000, p. 7) 

 

Esta tese, de certa forma, se alinha aos esforços contemporâneos da universidade em se 

adequar a esse novo contexto, procurando dar respostas especificamente para o campo da 

comunicação publicitária. O que se quis estudar, desde o início, foi o ensino da publicidade no 

Brasil. Eis, portanto, o tema da pesquisa, seu assunto central. Entretanto, não se pode ter um 

objeto assim tão amplo, assim tão vago. Pois que, depois de alguns ajustes, chegou-se à ideia de 

um objeto empírico mais restrito e mais palpável: o currículo dos cursos de publicidade. E, a 

partir de um recorte teórico específico, a ser explicado mais adiante, chegou-se à seguinte 
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hipótese: se, pela perspectiva da semiótica e dos estudos sobre o consumo, a propaganda 

preenche o cotidiano de significados, a introdução desses pensamentos nos currículos de 

publicidade fará com que se formem publicitários mais adequados à contemporaneidade, 

mais preparados para os desafios do mercado, mais críticos e mais conscientes da relevância 

do seu ofício no seu tempo. 

E por que fixar esta pesquisa na questão dos currículos dos cursos de publicidade? 

Primeiro, porque havia a necessidade de se encontrar algo palpável que pudesse ser analisado 

criticamente. Depois, porque parece residir na estrutura curricular dos cursos, muito mais do 

que na didática, por exemplo, a materialização do tratamento teórico que se dá atualmente à 

Publicidade. Ou seja: é nas matrizes curriculares que se encontra a interface ideal entre a teoria e 

a prática, entre a coordenação dos cursos e os seus professores, entre esses mesmos professores e 

os seus alunos, entre o que se planeja e idealiza para um curso de publicidade e o que se pratica na 

sala de aula. Em suma: o currículo é, sem dúvida, um dos elementos mais relevantes quando se 

pensa em ensino. De modo que estudar esses currículos parece ter sido o melhor caminho para se 

entender os problemas desta pesquisa. 

Sim, porque “na medida em que o mundo moderno está em crise, torna-se necessário 

criar novas perspectivas para a tematização do currículo” (LOPES & MACEDO, 2010, p. 35). Ou 

seja: se o ensino da publicidade se vê, hoje em dia, imerso em um emaranhado de 

questionamentos, problemas, crises e desafios, buscar um outro ponto de vista para a discussão 

dos seus currículos parece ser mais do que adequado. Parece indispensável. 
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Não é fácil elaborar uma pesquisa que se baseia no sentimento, que se sustenta no afeto, 

que tem como alicerce principal uma paixão incontrolável pelo novo, pelo povo e pela ideia de 

que o mundo pode melhorar. Este doutorado, se por um lado inegavelmente justificado na 

necessidade de um melhor ensino da publicidade, enfrentou por outro um longo período de 

percalços teórico-metodológicos. Todo esse percurso, do projeto inicial até a conclusão da 

pesquisa, está no primeiro capítulo desta tese. Trata-se de um capítulo dedicado aos 

procedimentos metódicos desta pesquisa, não servindo para isolar as questões de método, 

isentando as outras partes do texto dessa reflexão fundamental. Mas, sim, aproveitando para 

condensar as idas e vindas que marcaram o fazer técnico e metódico desta investigação, 

procurando evidenciar os enquadramentos teóricos adotados e a busca incessante por um 

paradigma que pudesse servir de referência. 

Como os problemas atuais são cada vez mais multidisciplinares, transversais, 

multidimensionais, transnacionais, globais e planetários, o conhecimento pertinente 

será aquele que levar em conta o contexto, o global, o multidimensional, o complexo. 

(SANTOS FILHO, 2012, p. 193) 

 

Por isso é que o segundo capítulo desta tese se dedica exatamente a esse contexto. 

Valendo-se de referências teóricas pertinentes às questões estudadas – comunicação, 

publicidade, consumo, ensino, currículo –, o segundo capítulo serve para demonstrar em que 

contexto específico está sendo situado o ensino da publicidade estudado e a partir de qual 

conformação contextual se está traçando o modelo propositivo apresentado. Contribuições da 

filosofia e da sociologia são utilizadas como forma de apresentação desse contexto, sempre 

privilegiando os aspectos relacionados ao tema da pesquisa. 
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Logo depois, outro capítulo ainda bastante teórico serve para localizar conceitualmente o 

consumo, de que tanto ainda vai se falar nesta tese. Sim, porque, se o consumo é um assunto que 

pode ser abordado por diferentes perspectivas, nos mais variados campos científicos, é 

fundamental deixar claro quais dessas dimensões estão sendo aqui consideradas. De modo que, 

no terceiro capítulo da tese, o fenômeno do consumo vai ser apresentado na sua dimensão 

intersticial entre a filosofia, a sociologia e a antropologia, como que pavimentando a partir dessa 

pluridisciplinaridade teórica a ponte que serve para unir o contexto atual com a comunicação 

publicitária. 

Vale comentar, ainda, que, no fim desse capítulo sobre o consumo, encontra-se um texto 

que foge aos padrões convencionais da escrita acadêmica. Trata-se de momento de respiro, vazão 

que se dá a uma ideia criativa que nasceu justamente das teorias estudadas anteriormente. 

Nenhuma intenção de ruptura com a escrita convencional, nenhuma vontade de pleitear novas 

formas de redação para o texto científico. Apenas o momento em que os autores previamente 

comentados se encontram para dialogar. 

O quarto capítulo, na sequência, é dedicado inteiramente à publicidade propriamente 

dita. Nele são discutidos alguns dos pontos centrais dessa publicidade na contemporaneidade, 

privilegiando as questões relacionadas à linguagem e aos formatos publicitários. É como uma 

busca por uma epistemologia própria da publicidade, tentando encontrar um território 

conceitual que possa lhe servir de base. O contexto contemporâneo tem provocado alterações 

significativas no fazer e no pensar da publicidade, de modo que “configurações publicitárias 

recentes exigem rupturas paradigmáticas no ensino, em seus aspectos epistemológicos” 

(COVALESKI, 2009, p. 4). Por isso é que ainda no terceiro capítulo se apresenta uma ampla 
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revisão bibliográfica sobre o assunto, reunindo autores de diferentes áreas científicas que 

tenham se preocupado em definir o que é a prática publicitária hoje em dia. É a promoção de uma 

reunião de pensamentos, às vezes díspares, em muitos pontos coincidentes, mas sempre no 

sentido de dar à publicidade um corpo contemporâneo, a partir dos seus conflitos, dos seus 

dilemas, de tudo aquilo que torna a publicidade tão viva, desafiadora e interessante. 

Logo depois, chega-se à análise dos currículos. Depois de já se ter percorrido um caminho 

que vai da teoria mais abrangente à prática mais específica, é chegada a hora de aplicar esse 

conhecimento ao corpus da pesquisa, analisando criticamente as matrizes curriculares das 

instituições de ensino do Brasil. É quando se vai dar concretude às hipóteses desta pesquisa, é 

quando se vai demonstrar objetivamente aquilo que está sendo investigado. O método utilizado 

foi a análise de conteúdo, em uma abordagem híbrida, entre o quantitativo e o qualitativo, 

privilegiando explicitamente as inferências e as reflexões. 

O sexto capítulo continua tocando especificamente no assunto do ensino da publicidade. 

Nele, vai ser apresentado um breve histórico desse ensino no Brasil, seguido de uma abordagem 

também breve da legislação que regulamenta o ensino superior no país. É mais uma ponte, desta 

vez ligando, de um lado, o que foi pensado teoricamente sobre a publicidade e analisado 

empiricamente dos currículos e, de outro, as propostas concretas apresentadas como resultado da 

pesquisa. Propostas essas que aparecem todas reunidas no sétimo e último capítulo desta tese. 

 

Q 
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Primeiro filho, primeiro neto, primeiro aluno a aprender a ler e a escrever. Primeiro a 

tocar um instrumento. Primeiro a ler um livro. Primeiro a compor um samba, primeiro a escrever 

um poema, primeiro a lançar um dicionário. Primeiro mestrando da professora Clotilde. 

Primeiro doutorando também. Primeira tese sobre consumo a ser defendida depois do 

redesenho do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Comunicação desta universidade, 

dentro da linha de pesquisa “Consumo e usos midiáticos nas práticas sociais”. Rasgar o ventre, 

abrir caminhos, ser pioneiro e inaugural é conviver com a absoluta expectativa dos que não têm 

critério de comparação. É lidar com a total possibilidade de inventar, de criar, de seguir adiante 

ligando pouco para os parâmetros. Ser o primeiro é confortável, ser o primeiro é também uma 

grande responsabilidade. Ser o primeiro é não ter irmãos, é ser apenas filho, é ser aluno em 

classe de um só. É também ser solitário, ter pouca prática no diálogo, conviver diariamente com 

as dúvidas. Ser o primeiro é ter o mestre por companhia, é brincar apenas com os pais, é 

competir com os que são mais velhos. É também se equilibrar no risco constante de não satisfazer 

os que lhe trouxeram à luz. Ser o primeiro é não ter lado para olhar, é simplesmente mirar o 

longe, acompanhar os mais velhos que já vão adiante e deixar como rastro a construção de algo 

novo. 

O mar do mestrado bate na praia. Quebra em ondas, arrebenta em pedra. Todo navegar 

tem em si já o porto. Toda embarcação carrega consigo o atracadouro. Todo mestrado tem dentro 

de si a essência de um doutorado. Mesmo que a esquadra se perca, que expedição naufrague, que 

o barco vire ou que o vento acabe, o movimento de navegar é sempre esperançoso de terra. Este 

doutorado é fruto de um navegar que já acabou em porto, é resultado de marés que vão dar na 
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praia, é o que resta de velas abertas que já encontraram o continente. Mestrado é mar, doutorado 

é terra. 

Esta tese é construção, é caminhar, é terreno, é campo, é terra firme sobre a qual se 

decide plantar alguma coisa. O percurso desta pesquisa não foi apenas a mera transposição das 

fases normais de uma investigação. Foi também a conquista de um espaço, a consciência de um 

continente interno, a descoberta de um plantar que tem muito ainda para florescer. 

Demarcar o terreno, arar a terra, plantar a semente, regar e esperar. Terreno publicidade, 

terra comunicação, semente consumo, semiótica adubo. A pesquisa que agora se apresenta é da 

ordem do concreto, não vagueia, caminha. Deuses do mar, sereias, iaras e dragões já vão longe. 

Bichos, moleques, sombras, vermes, seiva, os personagens agora são outros. A poesia dá lugar à 

prosa, o verso lindo abre espaço à frase dura, as estrelas-guia se convertem em bandeiras. E tudo 

já é apenas rocha, solo, barro e aridez. 

De cajado na mão, facão na bainha, pés descalços no chão, é hora de caminhar. Confiar no 

firme da terra, acreditar na mãe da floresta e simplesmente seguir.  
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TOCAIAS, ARMAS E ESTRATAGEMAS 

1. metodologia 

 

“Nenhum escritor tem ao seu dispor uma língua já feita. 

Todos nós temos de encontrar uma língua própria 

que nos revele como seres únicos e irrepetíveis.” 

mia couto 

 

Se, como afirmam os dicionários e os próprios livros de metodologia, a palavra “método” 

pode significar um caminho através de algo, o que esta pesquisa tem a dizer sobre os seus 

métodos pode talvez ser comparado a uma insólita aventura. E nem era essa a intenção primeira, 

tudo foi acontecendo por acaso, fugindo totalmente ao controle do pesquisador. É verdade, “toda 

pesquisa é uma verdadeira ‘aventura metodológica’, onde há necessidade de exploração, de 

criatividade e de rigor” (LOPES, 2004, p. 31), só que deixar de contar aqui essa aventura, desta 

tese que se embrenha por matas cheias de mistérios e tesouros, talvez pudesse comprometer sua 

plena compreensão. Não é sempre que se deve escrever um capítulo sobre a metodologia de uma 

pesquisa, ensinam os professores e os orientadores. O melhor é que as reflexões a respeito dos 

métodos e das técnicas empregados estejam espalhados ao longo do texto da tese, em um 

exercício de crítica constante. Só que, no caso desta pesquisa em específico, alguns passos desse 

percurso metodológico não aparecem com clareza ao longo da tese. Muita coisa foi feita e desfeita, 

pensada e depois mudada, planejada e mais tarde revista. De modo que o que neste capítulo está 

sendo abordado é a saga do pesquisador em busca do rigor quanto aos procedimentos metódicos e 
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técnicos, tendo em mente a fidelidade aos seus paradigmas e teorias, enfim, da sua empreitada 

investigativa. 

Tudo começou, é preciso confessar, na disciplina Metodologia da Pesquisa em 

Comunicação, da professora Maria Immacolata Vassallo de Lopes. Até então, o pesquisador vinha 

seguindo muito mais a sua intuição, era fiel ao bom senso, respondia a algo que, sem nenhuma 

pretensão, poderia ser chamado de instinto investigativo. E não se pode negar que se era feliz 

assim. Fez um TCC já se arriscando à semiótica que lhe rendeu um convite – uma intimação, para 

ser mais fiel aos fatos – para seguir no mestrado. Concluiu, alguns anos depois, sua dissertação 

com algum sucesso, sem que em momento nenhum tivesse parado para refletir propriamente 

sobre seus métodos. Mas hoje sua postura é outra, pois que aprendeu com Peirce, via Santaella, 

que “não poderia haver nada mais inadequado e não confiável do que fundar o conhecimento na 

intuição” (2004a, p. 47). Não que, naquela época, não houvesse um forte apego às teorias e à 

profundidade. Pelo contrário: não havendo ainda muito espaço para os métodos e as técnicas, o 

que lhe restava era apenas a teoria. 

Só que o doutorado traz sempre a necessidade de se questionar a pesquisa como um todo, 

avaliando criticamente não apenas os objetos estudados, mas também o próprio fazer 

investigativo. Vieram-lhe então à visão, na sala de aula e nas leituras recomendadas, os 

paradigmas, as epistemologias, novamente as teorias e os métodos de pesquisa... e nada mais foi 

como era antes. 

Uma busca quase obsessiva teve início, com o aluno correndo atrás de sua orientadora, 

perguntando sobre o seu (dela) paradigma, para ver se podia pegar carona naquela barca. Como 

terão sido possíveis todos esses anos de pesquisa, com dissertação, congressos, aulas e artigos, 
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sem uma clareza quanto ao paradigma? Sequer se sabia o que era de verdade um paradigma. Então 

uma coisa de cada vez: 

O paradigma pode ser considerado a visão de mundo partilhada por uma 

comunidade cientifica que se expressa por meio do trabalho teórico. Ele determina 

quais problemas são investigados, quais dados são considerados pertinentes, que 

técnicas de investigação são utilizadas e que tipos de solução se admitem aos 

problemas. (...) O paradigma resolve de certa maneira questões relativas ao 

ajustamento entre sujeito e objeto (valores, objetividade, ideologia) e ao próprio 

processo de produção de conhecimento. (LOPES, 2005, p. 36). 

 

Não, é impossível ter alguma coerência, é absolutamente improvável que alguém siga um 

mesmo caminho acadêmico sem ter um paradigma, ainda que obscuro para o próprio 

pesquisador. Foi quando essa questão foi ficando mais clara, sempre através da leitura de textos 

sobre teoria e metodologia, e uma sensação ao mesmo tempo de alívio e amparo acometeu o 

pesquisador. Alívio porque estava, finalmente, esclarecido o que era um paradigma e vinha 

simultaneamente a certeza de já se ter um. E amparo porque o paradigma serve também para 

escorar, para proteger, para direcionar, para iluminar o rumo em que se deve seguir. 

A princípio, nenhum dos três paradigmas clássicos das Ciências Sociais seria aquele 

adotado nesta pesquisa. Não por nada, mas, se “à medida em que se constitui e desenvolve a 

sociedade global, (...) alguns conceitos, categorias e interpretações podem tornar-se obsoletos, 

exigir reelaborações” (IANNI, 1994, p. 159), e se “o próprio movimento da História libertará o 

pensamento cativo de uma teoria superada e o dirigirá para o desenvolvimento de outra” (LOPES, 

2005, p. 40), esta investigação não pode se furtar de pensar na possibilidade da adoção de um 

outro paradigma. 
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Até que um dia, resgatando sabe-se lá por que um livro lido havia cerca de dez anos, a luz 

maior brilhou: “a semiótica ou lógica peirceana é, sobretudo, uma teoria sígnica do 

conhecimento, a epistemologia peirceana (nome, aliás, que ele detestava) postula que o 

conhecimento só pode se dar pela mediação dos signos” (SANTAELLA, 2001a, p. 116). A 

semiótica, enfrentada com modéstia, abraçada com convicção e defendida com veemência por 

este pesquisador desde os tempos de graduação – sempre com a sensação de estar sempre 

sabendo quase nada dessa teoria tão vasta e complexa – era o seu próprio paradigma. 

Só que nada, hoje em dia, pode ser assim tão simples ou puro. De modo que a 

epistemologia peirceana se irmana, nesta pesquisa, a uma postura de valorização das reflexões do 

investigador, típicas do paradigma chamado interpretativista. Sim, a realidade é composta por 

signos e o próprio conhecimento só se dá pela mediação sígnica. E justamente por isso é que a 

sensibilidade do investigador, sua capacidade de abrir a percepção aos signos e, daí, extrair 

interpretações sobre seu objeto de estudo devem ser aqui valorizadas. Porque a pesquisa é, ao 

mesmo tempo e paradoxalmente, coletiva e individual. Se, por um lado, a ciência é um corpo vivo 

(SANTAELLA, 2001a, p. 103), do qual os pesquisadores podem ser considerados apenas células, 

elos de uma corrente de vida e de energia, por outro cada um deles é também em si uma unidade. 

A percepção é individual e somente individual, de modo que a ciência baseada na mediação 

sígnica só pode ser também pessoal. 

Discutir metodologia, falar sobre os procedimentos internos de uma pesquisa, para que 

tudo isso? Dúvidas como essa começaram a brotar na cabeça do pesquisador ao longo do seu 

percurso investigativo e é como se novos níveis na sua prática acadêmica fossem se abrindo à 

discussão. Não mais apenas os objetos, os problemas e as teorias. Agora também as discussões 
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epistemológicas e, mais intrincados ainda, os questionamentos metódicos. Só que discutir 

métodos é de certa forma estar em dia também com a epistemologia peirceana, na medida em que 

“a questão do método ocupa o coração da obra de Peirce” (SANTAELLA, 2004a, p. 19). E vai aos 

poucos ocupando outros corações por aí. 

Com a questão do paradigma já minimamente equacionada, ficou até mais fácil olhar 

novamente para o objeto da pesquisa, que é justamente o ensino da Publicidade no Brasil. É 

evidente que não se pode tratar assim, com tal simplicidade, algo tão complexo e cheio de facetas 

e interfaces. Por isso a necessidade de se construir solidamente o objeto teórico. Entram em 

cena, então, as referências teóricas desta pesquisa, que não precisam ser aqui agora enumeradas 

integralmente – já que largamente citadas ao longo da tese –, mas que podem ser razoavelmente 

explicadas. 

Ainda como parte do esforço de se construir teoricamente o objeto, uma revisão 

bibliográfica de artigos e trabalhos científicos da área foi também empreendida. Com o intuito de 

flagrar pensamentos novos, ainda não publicados em forma de livro, dispersos nas miudezas que 

caracterizam o cotidiano do universo acadêmico da Publicidade, pensamentos que podem se 

renovar ou perder a validade em períodos de tempo sabidamente curtos, fez-se uma busca por 

artigos científicos que pudessem ajudar a construir teoricamente esse objeto com um mínimo de 

adequação com o tempo presente. Sabendo que a produção acadêmica para congressos acaba 

sendo mais ligeira em sua produção e mais variada em suas temáticas, a revisão desse material foi 

feita também no intuito de se encontrar possíveis novos caminhos teóricos, eventuais nuanças 

para o problema da pesquisa, confirmação de hipóteses etc. 
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Foram revisados, integralmente, todos os trabalhos publicados nos anais dos últimos três 

anos dos dois principais eventos da comunicação publicitária do Brasil, a saber: o encontro anual 

do Grupo de Pesquisa de Publicidade e Propaganda, dentro do Congresso Brasileiro de Ciências 

da Comunicação (Intercom); e o Encontro Nacional de Pesquisadores em Publicidade e 

Propaganda (Pró-Pesq PP). A partir da leitura dos títulos, dos resumos e das palavras-chave dos 

artigos, foram destacados aqueles textos que pudessem apresentar algum tipo de relação com esta 

pesquisa – aqueles que falassem em consumo, em ensino, em semiótica, em mídias, em 

linguagem, em signos etc. No total, selecionaram-se mais de 60 artigos, assim organizados: 

 

 intercom pró-pesq pp total 

2010 9 10 19 

2011 9 13 22 

2012 8 14 22 

total 26 37 63 

 

Cada um deles foi lido atenciosamente e esse conjunto de textos, se não aparece 

integralmente citado ao longo desta tese, é porque muito do que se encontrou incorria 

inevitavelmente em redundâncias, em pontos de afinidade e recorrência. Todavia, é preciso 

deixar claro que a leitura de cada um desses artigos foi fundamental para este processo 

investigativo e alguns dos trechos mais relevantes deles aparecerão no desenrolar dos capítulos 

seguintes, devidamente referenciados ao fim da tese. Acredita-se que esse esforço de revisão 

possa conferir a este trabalho um frescor, um vínculo forte com a realidade. Promover a ruptura 
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epistemológica apenas a partir de livros – alguns deles importados – é romper também com uma 

realidade que não pode ser deixada de lado totalmente. O uso desses artigos tão recentes e tão 

cheios de vida nesse processo de construção do objeto teórico parece promover um ajustamento 

entre o conhecimento teórico legitimado e a concretude dos fatos que se está estudando. 

O ensino da Publicidade pode ser encarado por várias perspectivas. Escolher qual ou 

quais delas serão usadas exige coerência com a postura epistemológica adotada e adequação com 

os objetivos da pesquisa. A seleção de teorias e autores para que se construísse o objeto teórico se 

deu na busca por pesquisadores brasileiros que já tivessem, de alguma maneira, estudado o 

ensino da Publicidade – e da Comunicação como um todo –, com reflexões sobre as matrizes 

curriculares, sobre os procedimentos didáticos, sobre ideologias e teorias subjacentes, sobre a 

história dos cursos etc. Mas havia também que se contextualizar esse ensino dentro de uma visão 

específica de contemporaneidade. Foi quando se buscou respaldo em flancos específicos da 

Filosofia e da Sociologia mais recentes, para que ficasse claro de que contemporaneidade se está 

falando aqui – quais aspectos mais interessam, quais assuntos mais importam. Só que não se 

pode falar de teoria sem se levar em conta as teorias do consumo, que também estão sendo 

largamente aqui utilizadas. Porque, se a pesquisa, como vai ficar claro mais adiante, acabou 

migrando também para uma discussão epistemológica, definir teoricamente alguns dos conceitos 

básicos dessa epistemologia transdisciplinar era igualmente necessário. Daí que se tenha 

buscado tantos teóricos do consumo – antropólogos, sociólogos, filósofos, semioticistas. 

Na prática, essa densa e trabalhosa construção teórica se transformou em três capítulos 

desta tese: um que trata apenas das questões do presente em que se vive, em que se dá o ensino da 

Publicidade estudado; outro que delineia o fenômeno do consumo, de modo a se entender seus 
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impactos sociais e, claro, na comunicação publicitária; e outro destinado a detalhar como se dá o 

ensino da Publicidade no Brasil hoje, com referências críticas, abordagens históricas, 

normatizações legais etc. 

Não fica difícil perceber que, além de naturalmente propensa à teoria, esta pesquisa 

encontrou dificuldades na sua porção empírica. Talvez uma fragilidade quanto ao próprio 

problema de pesquisa, talvez deficiências na construção das hipótese, talvez um recorte amplo 

demais... difícil dizer ao certo o que dificultou tanto a aproximação entre o pesquisador e seu 

objeto. O fato é que a questão dos métodos a serem utilizados foi a mais delicada ao longo de todo 

o processo de pesquisa. Não que o investigador não estivesse habituado ao trabalho empírico. 

Alguém que dá seus primeiros passos no meio acadêmico com análises semióticas, alguém que 

exerce profissionalmente as funções de avaliar produtos concretos, de ir às ruas atrás de 

manifestações de tendência, de entrevistar pessoas em busca de informações não pode ser 

considerada exatamente um bisonho no trabalho de campo. Mas havia algo que empenava a roda e 

impedia que a pesquisa seguisse adiante. Era como se teoricamente tudo corresse bem, com todos 

os ramos das teorias estudadas se enredando lindamente em um tecido firme e coerente. Mas ao 

mesmo tempo o ir a campo era aos solavancos, o tocar no objeto era sempre com traumas. 

A ideia inicial, pensando em métodos, tentando ainda se investigar o ensino da 

Publicidade como um todo – pretensão e água benta cada um tem quanto quer – era fazer 

discussões em grupo (COSTA, 2012; CERVANTES BARBA, 2002) com alunos de Publicidade. O 

objetivo dessas discussões seria levantar as insatisfações dos discentes, a impressão deles sobre 

as questões curriculares, perceber quais eram as dificuldades desses estudantes ao aproximar 

disciplinas, ao cruzar conhecimentos, praticando (ou não) a tão citada interdisciplinaridade. 
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Como que já prevendo os resultados pífios que poderiam surgir, uma espécie de grupo-teste foi 

empreendido. Sendo o pesquisador também professor em cursos de Publicidade e, na ocasião, 

estar fazendo estágio de docência (PAE) nesta escola, não foi difícil reunir alunos de Publicidade 

para uma discussão ainda preliminar. 

Nada de sala de espelho, nada de estímulos físicos, nada de roteiro muito rígido: apenas 

um gravador, os alunos participantes, o pesquisador na função de mediador – e a vontade de 

melhorar algo nitidamente problemático. Foram dois grupos. E, por mais que o moderador se 

esforçasse em manter a discussão em um rumo frutífero, próximo dos seus propósitos de 

pesquisa, as falas convergiam inevitavelmente para o fosso das lamentações e das reclamações. 

Pouca coisa dita nesses encontros serviria concretamente para esta pesquisa. Estimulados a 

pensar nas relações que pudesse haver entre as disciplinas do curso, os alunos só sabiam falar 

sobre as deficiências didáticas deste ou daquele professor. Indagados sobre as teorias que eram 

usadas na conceituação de publicidade, as respostas eram sempre criticando ou a ausência total 

de teoria ou o excesso de leituras teóricas exigidas. Questionados sobre a adequação dos trabalhos 

que precisavam realizar na faculdade com a publicidade que eles viam nas ruas e na internet, o 

que se ouvia era sempre muito limitado ao próprio contexto da sala de aula. 

Como sabem os que trabalham com discussão em grupo (ou grupo focal, tanto faz), uma 

das características mais fortes dessa técnica é flagrar o indivíduo em uma função social específica 

(COSTA, 2012, p. 180). Quando mulheres são chamadas para discutir coletivamente as 

telenovelas da TV Globo, por exemplo, comparecem ao local do encontro já investidas dessa 

figura: a da espectadora de novelas, a da noveleira. E já não existe mais a mãe, a profissional ou a 

cidadã: qualquer assunto que se proponha na roda vai ser abordado pela perspectiva da 
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telenovela. Quando alguém é instado a discutir coletivamente sobre as possibilidades de recheio 

para um novo chocolate, mesmo que não sejam recrutadas já sabendo desse propósito, essas 

pessoas no próprio desenrolar da conversa já assumem a postura dos consumidores de chocolate, 

dos chocólatras, e não se tem mais acesso a outras esferas das suas vidas se não a partir do 

chocolate. 

Foi um pouco isso o que aconteceu nos grupos-teste realizados com alunos de Publicidade 

da Escola de Comunicações e Artes. Quando se queria falar de transdisciplinaridade, a visão era 

sempre unidisciplinar; quando a ideia era abordar a epistemologia da Publicidade (sem sequer 

usar esse termo, é claro), as respostas eram sempre e apenas referentes ao dia-a-dia em sala de 

aula. Ou seja: os participantes assumiram exclusivamente a função de aluno e não foi possível 

alcançar uma visão mais ampla sobre o que se passa no curso como um todo. 

É evidente que algumas falas ditas pelos alunos em discussão poderiam, sim, ser 

aproveitadas nesta pesquisa. Mas a conclusão principal que se extraiu desses momentos de 

diálogo coletivo são de outra natureza. O clima de insatisfação entre os alunos, a vontade de 

criticar o entorno como um todo e uma certa aura de alienação quanto às questões da própria 

formação em Publicidade foram os aspectos mais notados. Não é o caso, aqui, de se partir para 

análises específicas dos pontos criticados ou condenados pelos alunos. Falar da idade de um 

professor, dos slides de outro, dos atrasos de alguns deles, nada disso contribuiria para esta 

pesquisa se fosse analisado pontualmente. Assim como também seria inútil continuar tentando 

encontrar respostas para o problema desta pesquisa buscando diretamente insumos nas falas dos 

alunos. 
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O que esses dois grupos prévios de discussão revelaram foi simplesmente que o problema 

desta investigação era de fato um problema. Se o pesquisador-professor via o ensino da 

Publicidade como algo a ser melhorado, visão semelhante tinham os alunos participantes dos 

encontros. Mas nada muito além disso foi possível de se extrair das discussões. 

Diante dessa reversão de expectativa, novos métodos de pesquisa precisavam ser 

buscados. Foi então que se partiu para as entrevistas em profundidade, agora não mais com 

alunos, mas com professores (que enfrentam o dia-a-dia das salas de aula), com coordenadores 

(que pensam as matrizes curriculares e as interfaces disciplinares) e com publicitários (que 

recebem os recém-formados e poderiam cotejar a realidade do mercado com o perfil de 

formando). O calor do verão, a brisa da praia e o clima alvissareiro de começo de ano fizeram com 

que orientadora e orientando fossem ambiciosos: três entrevistas por região do país, o dobro no 

Sudeste, dada a variedade e volume de instituições de ensino. 

Por ocasião de uma viagem já agendada à cidade do Recife, e considerando também os 

laços prévios já existentes com professores da Universidade Federal de Pernambuco, os trabalhos 

começariam na terra do frevo e do maracatu. De manhã, entrevista com o professor Daniel da 

Hora, docente em diversos cursos de Publicidade da região e também profissional de mercado. 

De tarde, conversa com o professor Dirceu Tavares, da UFPE, já há algum tempo envolvido com as 

questões do ensino da propaganda. E, no dia seguinte, entrevista com o publicitário Fernando 

Lima, da agência Ampla. 

Vale comentar que de maneira nenhuma se partiu para essas entrevistas com a voracidade 

dos incautos que avançam repentinamente sobre a novidade. Tendo sido essa técnica já utilizada 

inúmeras vezes em atividades profissionais e com certo sucesso na monografia de conclusão de 
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curso e na dissertação de mestrado deste pesquisador, as preocupações com os rigores do método 

não eram novidade. De modo que, além de um roteiro que estruturasse os principais pontos a 

serem abordados na entrevista, a postura adotada nesses encontros foi sempre a recomendada 

por especialistas como Edgar Morin (1973), Jorge Duarte (2012), George Gaskell (2010) e 

Cremilda Medina (1990), que pode ser sintetizada da seguinte maneira: 

O desafiador dessa aventura é a inquietude, mantida viva, de ir-ao-encontro-do-

outro, não tomando o outro como ISTO, objeto em que imprimirei, a ferro e fogo, o meu 

EU. Como diz Martin Buber, o TU está pleno de mistérios a serem sondados. À medida 

que EU busco a TI, me projeto por inteiro, me perco e me acho, me revelo no ENTRE o 

EU e o TU. O processo é de aprendizado, educativo: ao mesmo tempo, eu aprendo como 

me comportar diante da abertura e certamente serei eu também exigido para me abrir, 

me colocar no tema do diálogo. Minhas posições racionalizadas, verbalizadas, meus 

rubores e tremores, piscada de olhos, mãos inquietas serão captados pelo interlocutor, 

darão força, confiança à própria abertura, mergulhamos ambos em um abismo 

imprevisível. (MEDINA, 1990, p. 44) 

 

E assim se fez. Em todas as entrevistas, a postura evitada era sempre a de se impor ao 

entrevistado e ao próprio diálogo temas ou percursos que evidenciassem um resultado 

previamente estabelecido como desejado. Nem teria como ser assim, dada, mais uma vez, a 

dificuldade em se tocar nas questões centrais desta pesquisa com os interlocutores selecionados. 

Chega inclusive causar espanto a dificuldade que se tem ao se tentar abordar o assunto específico 

da epistemologia da Publicidade. Mesmo não se utilizando expressamente essa palavra – que por 

si só pode causar ojeriza e desconforto –, o que nem seria o caso, já que se está falando muitas 

vezes em professores da área, o assunto parece nunca entrar na rota da conversa. 
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Pode-se falar (mal, geralmente) dos alunos, comentando o despreparo deles para as 

leituras, as dificuldades com a língua, a precariedade do repertório. Pode-se também falar muito 

sobre as questões didáticas sendo atravessadas pelas novas tecnologias. Mas nada disso era 

exatamente o foco das entrevistas. Os profissionais de mercado, então, esses sabiam tudo sobre 

as habilidades que geralmente faltavam aos recém formados, podiam discorrer horas sobre as 

transformações por que vem passando o próprio campo de trabalho da Publicidade, mas jamais 

conseguiam se aproximar de uma discussão que fosse mais profunda e tocasse nas questões 

epistemológicas da área. 

Depois de Recife, São Paulo. Fernand Alphen, publicitário renomado e escolado nas 

questões de planejamento e mídia, foi um dos selecionados. O professor de publicidade a ser 

entrevistado vai ter seu nome ocultado por razões que se esclarecerão adiante. E Lucia Santaella, 

por razões que transcendem aos critérios prévios de seleção, também foi uma das entrevistadas. 

Não que esses encontros não tenham sido profundamente interessantes, com falas 

enriquecedoras, com pontos de vista inovadores, com apresentação de posturas de fato 

brilhantes. Só que, uma vez mais, não se chegou exatamente ao ponto que se desejava. Com 

exceção da entrevista com Santaella (2013), que rendeu a esta pesquisa insights de valor 

inestimável e caminhos investigativos os mais frutíferos, a fala dos demais entrevistados não 

foram suficientes para levar esta pesquisa em direção à solução de seu problema. 

Logicamente, tantas horas gravadas e transcritas de entrevistas com professores e 

profissionais experientes não poderiam ser totalmente inúteis. Claro que não. Muito do que se 

conversou nesses encontros ajudaram decisivamente esta pesquisa. Se não contribuindo para 

uma discussão eminentemente teórica e abstrata, fornecendo subsídios para outros pontos da 
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investigação. Ao longo dos capítulos, citações dessas entrevistas acabarão sendo apresentadas, 

como manifestações concretas desse pensamento gentilmente compartilhado pelos 

pesquisadores. Entretanto, como vai ficar evidente também, a questão da epistemologia da 

Publicidade não foi plenamente atingida nesses diálogos. Ainda que diversos momentos das 

entrevistas tenham colaborado para esta pesquisa – e isso jamais vai poder ser negado, gratidão 

infinita a todos os entrevistados, que compartilharam seu tempo, seu conhecimento e suas 

reflexões com o pesquisador –, não se pode dizer que essa técnica estava de fato promovendo uma 

aproximação com o objeto estudado. 

Foi, então, nesse clima de grandes dúvidas e pequenas frustrações que se realizou o exame 

de qualificação. Dois capítulos prontos, um projeto de pesquisa em pleno (des)andamento e um 

relatório de atividades. Lucia Santaella e Eneus Trindade ladeando a orientadora, que conduziu 

com tranquilidade o encontro. De nada adiantaria aqui detalhar às minúcias o que se passou no 

interior daquela sala da ECA. O que precisa ser relatado, todavia, foram as decisões tomadas 

quanto aos procedimentos metódicos futuros. 

O professor Eneus Trindade, com a sua peculiar capacidade de transformar a tartamudez 

dos outros em conclusões surpreendentes, elencou os caminhos que ele via como possíveis para 

aquela (esta) pesquisa, que tinha claramente um problema gritante, mas que carecia de ajustes 

quanto aos métodos para se agarrar o objeto empírico e quanto à própria elaboração desse objeto. 

As cinco possibilidades eram nítidas – e mutuamente excludentes: (1) estudar as questões 

políticas e institucionais que envolvem o ensino da Publicidade; (2) pesquisar a formação 

docente na área da propaganda, procurando saber as histórias de vida dos professores que 

formam os publicitários do Brasil; (3) pensar a formação discente, atentando para o percurso dos 
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alunos desde o ingresso nas instituições de ensino até a entrada no mercado; (4) avaliar as 

questões técnicas de didática envolvidas nas salas de aula dos cursos de Publicidade; e (5) 

investigar os currículos dos cursos de Publicidade do país. 

A discussão então se estabeleceu ao redor dessas possibilidades e o caminho quase 

imediatamente sugerido – e prontamente aceito, é claro – foi o dos currículos. De modo que o 

pesquisador que entrou tenso naquela sala, porque ciente das deficiências da sua pesquisa, 

acabou por sair de lá aliviado, porque já tinha então conseguido entender melhor qual seria seu 

objeto empírico. Reuniões posteriores com a orientadora desta pesquisa só fizeram ajustar ainda 

mais o contorno desse objeto e o próximo passo era partir para o trabalho. 

A princípio, dois caminhos simultâneos precisariam ser percorridos: a construção teórica 

desse objeto que agora tinha um novo recorte e o trabalho empírico propriamente dito. Em outras 

palavras: eram necessários, talvez até antes de se partir para as análises propriamente ditas, uma 

certa incursão pelo campo da Educação e um aprofundamento nas teorias do currículo. Não se 

pode pensar em uma tese que tenha por propósito analisar matrizes curriculares sem conhecer 

teoricamente esse assunto, assim como não se pode imaginar uma pesquisa que tenha por 

pretensão a proposta de novos arranjos disciplinares sem os devidos cuidados teóricos. 

Foi então que se partiu – graças novamente à contribuição generosa do professor Eneus 

Trindade e das recomendações precisas do professor Sérgio Annibal, da UNOESTE de Presidente 

Prudente – para a leitura de diversos livros sobre educação, sobre currículo e sobre os currículos 

na área da Comunicação. 

Falar em inter, multi ou transdisciplinaridade é fácil. Difícil é praticá-la. Estudar 

materiais de áreas distantes é sempre um exercício de concentração e desprendimento. Um novo 
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campo teórico traz sempre consigo novas formas de ver o mundo, de encarar os problemas, de 

analisar as coisas. Estudar as teorias do currículo foi para o pesquisador algo ao mesmo tempo 

extremamente desafiador e imensamente surpreendente. Desafiador porque a linguagem que se 

usa no campo da Educação é outra, porque as posturas quase sempre politizadas adotadas por seus 

autores já soam estranhas para quem está acostumado a uma Comunicação carente de ideologias e 

bandeiras, porque tudo é novo, tudo é diferente. E surpreendente porque ficou claro que as 

preocupações com o currículo, mesmo na Educação, por mais legítimas e relevantes que sejam, 

são relativamente novas, com um corpo teórico vasto e denso, mas comparativamente pequeno se 

comparado a outros assuntos da área. É claro que existe muita reflexão e muito conhecimento já 

estabelecidos sobre o currículo. O que de fato causou surpresa talvez tenha sido o fato dessas 

discussões estarem em pleno curso, em plena efervescência, sem consensos aparentes. 

Não é o caso de se falar agora sobre as teorias do currículo, porque mais sobre esse 

assunto vai estar presente em momento futuro desta tese, principalmente quando se for estudar 

as matrizes curriculares de Publicidade e quando se for apresentar uma nova proposta de arranjo 

disciplinar. Por enquanto o que precisa ficar claro é que foi absolutamente necessária essa 

imersão teórica pelo campo da Educação, para se compreender melhor – para se construir 

teoricamente, ou seja, rompendo com o senso comum – esse que era o novo objeto desta 

pesquisa. 

Quando chagado o momento de se analisar as matrizes curriculares de Publicidade, mais 

uma vez a ambição entrou em cena. Inspirado por um artigo que apresentava o esforço de duas 

pesquisadoras em se analisar estatisticamente as matrizes curriculares de todos os cursos de 

Jornalismo do país, o investigador pensou em ir pelo mesmo caminho. Mas Peirce está vendo e 
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rapidamente a ideia foi deixada de lado. Encontros com a orientadora fizeram com que a pesquisa 

não perdesse seu eixo e o rigor ao paradigma adotado – peirceano e interpretativista, como dito 

acima – fez com que se optasse não pela totalidade, mas por uma quantidade reduzida de 

instituições a terem seus currículos analisados. 

Analisar a totalidade dos currículos de Publicidade no Brasil impediria ou ao menos 

dificultaria, pelo volume excessivamente grande de materiais, as reflexões mais profundas. Claro, 

porque seriam necessárias técnicas quantitativas e estatísticas e, se fosse assim, cada vez mais se 

estaria distanciando da postura adotada como paradigma, de se refletir e interpretar. Se é o objeto 

quem vai demandar os métodos de investigação que se lhe aplicam (CANEVACCI, 2013), a 

totalidade dos currículos exigiria técnicas mais chegadas à estatística, plenamente aberta às 

reflexões, mas inegavelmente mais próxima da descrição. Tendo por objeto algo mais reduzido, 

selecionado com critérios bem elaborados, a exigência se faz por métodos menos duros, que 

possam então privilegiar as interpretações. Em outras palavras: não se pode pretender adotar 

uma postura efetivamente reflexiva diante de um objeto de pesquisa, tratando-o como um imenso 

composto de signos, como um grande signo, sem que haja um talho bem dado, sem que se saiba 

limitar seu tamanho ao contorno mais pequeno, preciso e produtivo. “A pesquisa que se define 

como interpretativa desde a etapa de definição do objeto já fixa em seus objetivos ir além da 

descrição” (LOPES, 2005, p. 155). 

Critérios que serão explicados mais detalhadamente adiante, em momento mais 

oportuno, ajudaram a selecionar dez instituições de ensino, dos tipos mais variados, cujos 

currículos seriam submetidos à análise. Mas que análise? Que tipo de análise? Que método de 

análise? O tema da pesquisa: o ensino da Publicidade no Brasil. O problema da pesquisa: a 
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epistemologia da Publicidade adotada em seu ensino. A hipótese da pesquisa: o consumo e a 

semiótica estão muito pouco representados nessa epistemologia. O objeto da pesquisa: as 

matrizes curriculares dos cursos de Publicidade. Os objetivos da pesquisa: verificar a necessidade 

de uma nova epistemologia da Publicidade para o seu ensino e propor um novo arranjo 

disciplinar que proporcione essa integração. Como então proceder metodicamente para que 

todas essas ideias se transformassem em prática? 

O material a ser analisado seriam os currículos das instituições de ensino selecionadas: 

disciplinas do curso de Publicidade, separadas por semestre. Mas há que se ser realista e 

perceber que, em muitos casos, o simples nome da disciplina não quer dizer muita coisa. E 

também não se pode fechar os olhos para o fato de, às vezes, o nome da disciplina sugerir uma 

coisa e seu conteúdo acabar sendo bastante diferente do que se pensava. Assim foi que se pensou 

em uma análise um pouco mais abrangente, que tivesse por objeto não apenas as matrizes 

curriculares (nome das disciplinas), mas que compreendesse também os conteúdos das 

disciplinas (expresso nas suas respectivas ementas). E, se estava na agenda do pesquisador 

analisar uma quantidade relativamente grande de documentos, as matrizes curriculares, podendo 

esse material ser ainda mais expandido, com a inclusão das ementas das disciplinas na análise, o 

caminho escolhido foi o da análise de conteúdo. 

Nova ida aos livros, dessa vez os de métodos e técnicas. Sim, porque a memória do 

pesquisador é até razoável, mas da análise de conteúdo apresentada no seu curso de graduação 

(em Publicidade, olha só) restavam apenas em suas saudades a folha quadriculada, a calculadora e 

a sensação de se estar fazendo algo absolutamente sem sentido. Foi Lawrence Bardin quem 

transformou essa visão, com seu livro clássico, Análise de conteúdo (2011), revelando ao 
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pesquisador a riqueza desse método. A rigor, não se pode dizer que se trata de uma investigação 

feita integralmente sob os ditames desse método. Matrizes curriculares e ementas são materiais 

textuais que guardam consigo características peculiares que os distanciam significativamente dos 

tipos de texto frequentemente analisados pela análise de conteúdo. Não que isso impedisse a 

aplicação dos seus procedimentos, mas já sinalizava para uma necessidade de flexibilização. 

De qualquer maneira, eram os currículos e as ementas das disciplinas a materialização 

daquilo que desde o início se quis estudar: o ensino da Publicidade. Eram o material a ser 

analisado, o objeto empírico da pesquisa, como que indicando o objeto teórico que se quer 

investigar. Assim, se “um corpus de texto é a representação e a expressão de uma comunidade que 

escreve” (BAUER, 2010, p. 192), a opção por se estudar as matrizes curriculares se fez na intenção 

de se pesquisar o ensino da publicidade, suas bases teóricas, sua epistemologia, de forma mais 

ampla. Sim, porque se está levando em conta, nesta tese, que 

a política curricular é a expressão de uma legitimidade e de um poder relacionados 

com tomadas de decisões sobre seleção, organização e avaliação de conteúdos de 

aprendizagem, que são a face visível da realidade escolar, e ainda com o papel 

desempenhado por cada ator educativo na construção do projeto formativo do aluno.  

(PACHECO, 2000, p. 140) 

 

Arrisca-se dizer, sem medo de estar errado, que a análise de conteúdo, nesta tese, 

comparece muito mais como uma técnica de pesquisa do que como um método propriamente. 

Como já visto acima, a investigação em tela é um grande compósito de teorias e métodos, sem 

nunca esquecer, é claro, que “organizar uma estratégia que seja multimetodológica para 

corresponder à complexidade do objeto da Comunicação e à sua interdisciplinaridade é deter um 

domínio de metodologia” (LOPES, 2004, p. 31). Dominar a metodologia é para os grandes, ter 
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absoluto controle sobre os procedimentos que se vai empregar em uma investigação é para os 

sábios. Quem avança em doutorado sem que a segurança da larga experiência de vida lhe possa 

fazer companhia deve simplesmente buscar, apenas buscar o domínio da metodologia, sem talvez 

nunca atingi-lo plenamente. A postura crítica, a reflexão constante, o olhar para o próprio fazer, 

tudo isso pode ajudar a trazer consistência aos métodos e às técnicas combinados em uma 

pesquisa. Mas a certeza de se estar tomando as melhores decisões, essa só o tempo, a cancha, a 

experiência, a janela e a estrada podem trazer. 

E o alento, entretanto, junto da coragem, pode vir de onde menos se espera: 

O método é sempre pluralizado, isto é, sempre são os métodos. Não há mais o método 

interpretativo na pesquisa; em qualquer disciplina, precisamos multiplicar as 

metodologias. Cada pessoa, mais ou menos, na sua própria autonomia, precisa 

aplicar esta mistura metodológica no contexto específico. Cada contexto, de qualquer 

maneira, tem uma sensibilidade metodológica própria, que o pesquisador precisa 

entender. Transitamos do método para os métodos, pluralizando esse tipo de 

impostação. (CANEVACCI, 2013, p. 172) 

 

A opção pela análise de conteúdo foi aos poucos se revelando certeira, na medida em que, 

com a aplicação dos seus procedimentos, ia sendo possível tocar concretamente o objeto da 

pesquisa. A busca pelo material a ser analisado, a organização dos textos que iam sendo 

separados, a preparação do material, a contagem das palavras, as categorizações, todos esses 

passos foram criando vínculos investigativos realmente fortes entre o pesquisador e o objeto a ser 

pesquisado. E muito do valor que a análise de conteúdo tem está no sua oscilação “entre os dois 

polos do rigor da objetividade e da fecundidade da subjetividade” (BARDIN, 2011, p. 15). Sim, 

porque esse método parece a um só tempo equilibrar essas duas vertentes analíticas – da 



 44 

objetividade e da subjetividade – e se estabelecer em um ponto para além da disputa entre o 

quantitativo e o qualitativo. “No divisor de quantidade/qualidade das ciências sociais, a análise de 

conteúdo é uma técnica híbrida que pode mediar esta improdutiva discussão sobre virtudes e 

métodos” (BAUER, 2010, p. 190). E, ainda que seja tradicionalmente usado em outros campos 

científicos, “esse método tem demonstrado grande capacidade de adaptação aos desafios 

emergentes da comunicação” (FONSECA JÚNIOR, 2012, p. 280), isso sem falar na sua natural 

abertura a diversas possibilidade de hibridização metódica, exatamente como se está fazendo 

nesta pesquisa. 

Outra qualidade da análise de conteúdo diz respeito à sua capacidade de fazer com que o 

pesquisador rompa de fato com o senso comum no próprio lidar com o seu objeto. Se é sabido que 

“que a ruptura epistemológica deve ser realizada na prática” (LOPES, 2004, p. 143), o emprego 

desse método nesta pesquisa só faz concordar com a ideia de que 

apelar para esses instrumentos de investigação laboriosos de documentos é situar-se 

ao lado daqueles que, de Durkheim a P. Bourdieu passando Bachelard, querem dizer 

não à “ilusão da transparência” dos fatos sociais, recusando ou tentando afastar os 

perigos da compreensão espontânea. É ainda dizer não à “leitura simples do real”, 

sempre sedutora. (BARDIN, 2011, p. 34) 

 

De fato, impor aos currículos e às ementas das disciplinas das instituições de ensino 

selecionadas o método da análise de conteúdo é dar a esse material um tratamento 

simultaneamente rigoroso e reflexivo. Conforme vai ser melhor exposto em momento vindouro, 

quando as análises forem de fato apresentadas, uma análise de conteúdo deve se equilibrar entre 

um caminho que privilegie as análises quantitativas, com a possibilidade de se expandir seus 

resultados para o universo de onde se retirou a amostra; e outro caminho, mais chegado à 
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abordagem qualitativa, preocupado com as inferências reflexivas que do material analisado se 

possa extrair. Ficando realmente entre o lá e cá dessas duas vertentes, o que se empreendeu nesta 

pesquisa em questão foi justamente o cotejamento entre a precisão dos números e as grandezas 

quantificáveis de um lado, e a interpretação crítica e a reflexão consciente do outro – ainda que 

não se possa negar um certo pendo para o lado das interpretações. Até porque de nada adianta um 

escrutínio rigoroso e preciso, sem uma boa capacidade de refletir sobre seus resultados. As 

palavras de Bernard Berelson, citadas por Lawrence Bardin, são precisas: 

A análise de conteúdo como método não possui qualidades mágicas e raramente se 

retira mais do que nela se investe e algumas vezes até menos; - no fim das contas, 

nada há que substitua as ideias brilhantes (2011, p. 25) . 

 

A nenhum brilhantismo aqui se pretende, se não o que pode resultar do rigor e da 

responsabilidade na atividade investigativa. Entretanto, há que se admitir que algumas preciosas 

reflexões puderam ser extraídas do material analisado. Não tanto pela capacidade do pesquisador 

ou pelos seus esforços quanto à aplicação do método, mas muito mais pela combinação dos 

preceitos da análise de conteúdo com os ditames da semiótica. 

Se do paradigma de uma pesquisa decorrem diretamente suas posturas teóricas e suas 

opções metódicas e técnicas, nada mais recomendável do que se pensar em uma aproximação 

entre o método e as técnicas da análise de conteúdo e os postulados da semiótica de Peirce. E não 

se está aqui falando de nada realmente novo. Por mais que as misturas de métodos possam 

eventualmente causar certa apreensão – nos que a praticam, nos que orientam esses trabalhos e 

nos que se convidam para os avaliar –, a análise de conteúdo é naturalmente aberta a essas 

interfaces. Como afirma Fonseca Júnior, “outro aspecto importante [da análise de conteúdo] se 
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deve às propostas de utilização desse método em parceria com outras técnicas de investigação” 

(2012, p. 285). 

Um dos valores da semiótica de Peirce – fruto talvez do esforço obsessivo do autor por 

tentar dar conta em teoria de tudo o que fosse pensamento – é trazer em seu seio epistemológico 

simultaneamente um corpo teórico dos mais robustos e também um método 

surpreendentemente amplo e generalista (mas não onipotente, é claro), com ambos se 

entrelaçando constantemente. De modo que assumir uma postura semiótica diante da pesquisa 

científica (e da vida, por que não?) é também seguir as teorias de Peirce e obedecer ao seu método 

de pensamento reflexivo. “A arquitetura filosófica peirceana, de que a semiótica é apenas uma 

parte, constitui uma vastíssima fundação para qualquer tipo de investigação ou pesquisa de 

qualquer espécie.” (SANTAELLA, 2004a, p. 16). 

Não, as análises das matrizes curriculares não estão nesta tese apresentadas seguindo os 

passos da semiótica de Peirce. Isso só faria com que fosse ainda mais dificultada a apresentação 

dos resultados. Segue-se, muito mais, a linearidade do raciocínio sugerido pelo próprio material 

analisado. Ou seja: a contagem das palavras, as categorizações e as inferências serão apresentadas 

em texto que caminha pela lógica da relevância das palavras mais citadas, procurando 

acompanhar também as ideias principais defendidas nesta pesquisa. Contudo, não se pode negar 

que haja, de fato, um posicionamento semiótico diante desse material analisado, considerado 

então um composto de signos. Mais do que isso: em um paradigma peirceano-interpretativo, 

simplesmente não se tem como empreender uma análise por qualquer método – ou técnica, 

talvez mais adequado – que não acabe, de uma forma ou de outra, seguindo o pensamento de 

Peirce, desenvolvido, explicado e traduzido por Lucia Santaella. 
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Mas por que não se aplicar diretamente o método semiótico de Peirce aos currículos e às 

ementas das instituições selecionadas? Se Luiz Carlos Assis Iasbeck (2012) e a própria Lucia 

Santaella (2004c) defendem e demonstram tão bem como se faz para analisar alguma coisa a 

partir dos procedimentos semióticos, por que trazer a esta pesquisa a análise de conteúdo? Com a 

resposta, quem mais entende do negócio: 

Se a análise do discurso ou outras teorias da linguagem verbal apresentam um grande 

potencial para subsidiar pesquisas qualitativas que têm por objeto documentos ou 

dados verbais, quando se trata de mensagens não-verbais não há ciência mais bem 

equipada do que a semiótica para dar suporte à pesquisa qualitativa (SANTAELLA, 

2004a, p. 13). 

 

Mais ainda: 

É certo que as dificuldades com o método afetam muito mais intensamente os que 

trabalham com a semiótica de extração peirceana. (...) Antes da pretendida 

aplicação [do método semiótico], é necessário entender por quais mediações e 

caminhos as aplicações se fazem possíveis (SANTAELLA, 2004a, p. 14). 

 

Procurando ser coerente com o que explicitam as citações acima, esta pesquisa teve como 

esforço constante seguir a lógica de pensamento de Peirce, sem procurar simplesmente encaixar 

à força disciplinas, ementas, textos ou palavras nas gavetas bem separadinhas muitas vezes 

utilizadas em análises tão superficiais quanto vazias. Ícone, índice e símbolo são definições 

sedutoras, que se aplicam a quase tudo, só que muito mais pela criatividade estapafúrdia dos 

analistas de ocasião do que pela generalidade que suportam. São palavras-chave na boca dos que 

têm na semiótica apenas um verniz, hoje em dia utilizadas em situações as mais diversas, muitas 

vezes sem que se leve em conta de onde vêm essas categorizações sígnicas e, pior ainda, sem 
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jamais considerar o arcabouço filosófico, teórico e metodológico que elas têm por trás. Não, não 

se está aqui tentando passar a ideia de que esta pesquisa é melhor do que outras, de que este 

investigador é pleno conhecedor da obra de Peirce. Nada disso. Quem dera. A arquitetura 

filosófica de Peirce é enorme demais para que se possa pretender à sua totalidade em tão pouco 

tempo de estudo. O que se pode fazer – e que se está tentando fazer – é seguir da maneira mais fiel 

possível aos seus ensinamentos, almejando nada além do que uma coerência. Coerência absoluta, 

da teoria com os métodos, dentro dessa própria pesquisa; e coerência relativa, entre o 

pesquisador e sua pesquisa, obedecendo a uma força maior, que parece inevitável e constante em 

sua vida. 

Mas, mesmo assim, mesmo recorrendo à análise de conteúdo, os princípios semióticos 

acabam sendo seguidos. E uma importante ressalva precisa ser feita. Faz parte dos procedimentos 

clássicos da análise de conteúdo a fase das inferências e há que se diferenciar o uso que se dá a 

essa palavra nesta tese e o sentido particular que Peirce lhe atribuiu. Na sua busca incessante por 

engendrar de modo coerente todo o pensamento humano, Peirce deixou um vasto legado a 

respeito justamente das inferências. Lucia Santaella, em seu livro O método anticartesiano de C. S. 

Peirce (2004a), é quem esclarece a evolução desse conceito ao longo da trajetória de Peirce e 

explica com riqueza de detalhes seu desdobramento nos três processos do raciocínio investigativo 

– a abdução, a dedução e a indução. 

Não é o caso de agora se abrir uma aba nesta tese para tentar resumir essa robusta fatia 

teórico da obra de Peirce – o que talvez significasse desviar demais dos propósitos próprios desta 

investigação. Entretanto, há que se pontuar que, para Peirce, a inferência é um conceito bastante 

amplo, que abrange todo tipo de processo mental (SANTAELLA, 2004a, p. 79). Com o passar do 
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tempo, com a evolução do seu pensamento, e com o aumento da clareza quanto aos conceitos com 

que trabalhava, Peirce definiu com nitidez as linhas divisórias que havia entre os três tipos de 

inferência propostos: a abdução, de onde partem as hipóteses, primeiro passo de um pensamento 

investigativo; a dedução, processo intermediário em que se põem concretamente à prova as 

hipóteses aventadas; e a indução, etapa final, compreendendo a generalização realmente 

comprobatória do fato investigado (SANTAELLA, 2004a, p. 94). 

Tudo isso para deixar claro que, quando se for apresentar os resultados das análises de 

conteúdo aplicadas aos currículos e as ementas das disciplinas estudadas, a palavra inferência vai 

estar sendo usada em sentido restrito, seguindo os princípios da própria análise de conteúdo. 

Pensando de maneira transdisciplinar, a palavra inferência está sendo usada nesta tese quase 

sempre em um sentido dedutivo, porque relacionada ao procedimento experimental que busca 

concretizar na realidade o que as hipóteses (inferência abdutiva) provisoriamente afirmavam. 

Em outras palavras, de maneira mais direta: as inferências extraídas das análises dos currículos e 

das ementas, se pensadas pela perspectiva do método peirceano, são inferências dedutivas. 

O fato de nem sempre se estar trabalhando, nesta investigação, com os termos típicos da 

teoria e do método de Peirce não quer dizer que não se tenha procurado uma fidelidade constante 

aos seus princípios. A própria ideia de se relacionar a análise de conteúdo ao método científico 

elaborado por Peirce veio da percepção de que grande parte dos resultados das análises obedecia 

também ao processo analítico da semiótica peirceana. Se for levado em conta que, “quando foram 

concebidos como estágios da investigação, a relação [entre os argumentos lógicos] passou a ser: 

abdução (primeiridade), dedução (secundidade) e indução (terceiridade)” (SANTAELLA, 2004a, 
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p. 95), a relação deste investigador com as matrizes curriculares (objeto metonímico de todo o 

ensino da Publicidade) seguiu inevitavelmente esse caminho. 

Se “a prática interdisciplinar estará sempre condicionada pelo paradigma eleito pelo 

investigador” (LOPES, 2005, p. 110), o mesmo deve valer para o cabedal de métodos de que ele se 

serve. De maneira que, sendo fiel a um paradigma híbrido, como já visto acima, esta pesquisa 

nem teria como fugir à opção da composição metódica. Martin Bauer (2010, p. 194) diz que “a 

análise de conteúdo é usada para construir índices. Um índice é um sinal que é causalmente 

relacionado a outro fenômeno”. Essa afirmação do autor talvez nem tivesse por propósito suscitar 

o possível enlace entre a análise de conteúdo e o método peirceano. Só que, se considerarmos que 

o índice é o tipo de signo correspondente à secundidade (SANTAELLA, 2004b, p. 121) e que, no 

método de Peirce, conforme visto acima, é justamente a dedução o processo investigativo que 

corresponde a essa instância, a adequação entre esses dois método não poderia ser mais direta. 

Cumpre dizer que, se nesta tese está se fazendo uso da análise de conteúdo como processo 

dedutivo, é porque é da natureza desse método relacionar indicialmente teoria e realidade, 

hipótese e objeto. 

Ainda que não estivesse diretamente trabalhando apenas com os currículos, foi sem 

dúvida a partir de uma percepção sobre as disciplinas e a epistemologia do ensino da Publicidade 

que surgiram as primeiras hipóteses da investigação. Eram crenças iniciais, ávidas por 

comprovação, com muitos afetos ainda impedindo uma certa objetividade (com o perdão da 

palavra), já demonstrando “a impossibilidade de separar pesquisa e paixão” (SANTAELLA, 

2004a, p. 114). Era apenas um sentimento, era a força da primeiridade, era tudo ainda muito vago 

e impreciso, era abdução. 
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Depois, quando a pesquisa entrou nos eixos, quando houve a clareza de que se podia 

chegar à comprovação daquelas hipóteses pelas análises das matrizes curriculares e das ementas 

das disciplinas, o pensamento assumiu outra configuração. Claro, pois “a função do conjunto de 

hipóteses em uma investigação é fazer a ponte entre a teoria e os fatos de realidade e, deste modo, 

conduzir à elaboração de uma estratégia de investigação ou desenho de pesquisa” (LOPES, 2005, 

p. 142).  Eram sensações, era o pé no chão da secundidade, era tudo já contexto e factualidade, era 

dedução. 

Ao fim, com as hipóteses em busca da comprovação, com a apresentação de uma proposta 

de novo arranjo disciplinar, com a sugestão de uma epistemologia própria e transdisciplinar da 

Publicidade, o raciocínio investigativo novamente se transmutou. Já há em mente o pensamento, 

já se tem a síntese da terceiridade, tudo se torna mais claro, tendendo à generalização, é o 

caminhar para a indução. 

Não, não se pode achar que uma tese de doutorado vá dar conta de todo o processo 

investigativo de que Peirce fala. Seria como negar (três vezes) tudo o que até agora se defendeu 

em seu nome. Seria como praticar o maior dos pecados. Se “a verdade depende de uma 

comunidade de investigadores e não de um indivíduo isolado e fechado no regozijo de suas 

certezas” (SANTAELLA, 2004a, p. 48), não se pode ter em mente que uma mera investigação de 

doutorado vá resolver a questão que lhe originou, percorrendo todos os processos do raciocínio 

científico que Peirce desenvolveu. Jamais. 

A explanação acima, que procura demonstrar a fidelidade desta pesquisa ao método 

peirceano, não pode encobrir o fato de que essa tal fidelidade transcende à própria pesquisa. O 

intuito com essa tal explicação era apenas demonstrar que, mesmo em uma tese de caráter 
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predominantemente dedutivo, como esta, pode-se encontrar encapsulados os três processos 

inferenciais de que falou Peirce – o que apenas reitera o caráter coerente e integrado da sua 

teoria. Não há dedução concreta que não traga consigo o frescor de uma abdução, assim como não 

há pensamento abdutivo que não carregue em seu cerne a ânsia pelos processos indutivos mais 

utópicos. 

Assim, pode-se dizer que as inquietações iniciais, as abduções que geraram as hipóteses 

desta pesquisa, nunca foram exclusivas do pesquisador, sendo, isso sim, um emaranhado de 

pensamentos e reflexões esparsos pela comunidade científica da Comunicação e da Publicidade, 

compartilhado em congressos, na troca de artigos científicos, na lida cotidiana das salas de aula, 

no embate natural do convívio acadêmico, enfim, no próprio viver. Da mesma maneira que os 

processos dedutivos aqui empregados – a análise dos currículos e das ementas das disciplinas –, 

ainda que individuais na sua especificidade de recorte, de técnica, de momento de aplicação, só 

vão fazer sentido se pareados a outros experimentos, de naturezas técnicas variadas, que venham 

também a relacionar teoria e fato. E o processo indutivo, por fim, podendo ser executado quase 

nada nos limites abstratos desta tese, mas muito mais na aplicação das propostas apresentadas 

em novos experimentos e também na realidade concreta do ensinar propaganda; muito mais na 

continuidade dessa pesquisa do que no interior das propostas que se fazem ao fim da tese – que a 

rigor não começa nem termina aqui. 
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TERRA, TERRENO, TERRITÓRIO 

2.contemporaneidade 

 

“O pessimismo é um luxo para os ricos.” 

mia couto 

 

Malditos bem-aventurados aqueles que se dedicam a estudar o presente.  Pode haver algo 

mais ingrato para um pesquisador do que um objeto de estudo cambiante, do que uma cobaia que 

mude a cada instante, do que algo que se recuse a permanecer parado ou quieto entre uma sentada 

e outra do investigador ao microscópio? Pois estudar o contemporâneo deve provocar mesmo 

esse tipo de sensação – de impotência, de frustração, de incapacidade. Porque estudar o presente 

é estar condenado a lidar com o imaterial, é estar fadado a refletir sobre o impalpável, é estar 

atrelado ao invisível. Pior: um invisível que grita, um invisível que cheira forte, um invisível de 

cores vibrantes, um invisível que pesa, que se faz sentir em tudo, mas que, mesmo assim, é 

invisível. Mas estudar o contemporâneo, por outro lado, deve também gerar um profundo 

estímulo de curiosidade, uma incontrolável vontade de continuar, um desejo intenso (posto que 

sabidamente impossível) de vencer. 

São cientistas sociais (sociólogos, antropólogos, politicólogos...), filósofos, historiadores 

e – por que não dizer? – comunicólogos os que mais têm se dedicado aos estudos do presente. E, 

como é de se imaginar, nada faz supor que possa haver entre eles uma unanimidade, sequer um 

consenso. De modo que, de autor para autor, de escola para escola, de paradigma para paradigma, 

as visões sobre o mesmo assunto (o contemporâneo) podem variar diametralmente, levando 
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mesmo o leitor comum ou o aluno banal a se questionar se essas pessoas todas vivem no mesmo 

planeta. Donde juntar alhos com bugalhos não é tarefa das mais fáceis, sendo muito menos 

arriscado teoricamente valer-se de um ou de alguns poucos como postulado, deixando a infinita 

miríade de pensamentos que existem dispersos pelos livros e pelas fieiras acadêmicas menos 

como reais sustentáculo e mais como possíveis pontos de confronto, comparação ou balizamento. 

É que, de um lado, está, por exemplo, Jean François Lyotard, o filósofo francês a quem se 

costuma creditar o termo “pós-modernidade”. Teria sido ele o primeiro a propor uma ruptura 

com os tempos ditos modernos e os tempos em que se vive agora, que seriam, então, chamados de 

pós-modernos. Em seu livro mais famoso, lançado em 1979, A condição pós-moderna (2010), o 

autor evidencia a relevância que a tecnociência assume na vida cotidiana e, a partir disso, traça 

sua perspectiva sobre os tempos (então) atuais. Deixa de ser mais importante a busca pela 

verdade e ganha destaque a procura pelo melhor resultado. E assumem evidência, por isso 

mesmo, as áreas do conhecimento ligadas à linguagem, casos da comunicação e da informática, só 

para que se citem duas. 

Para Lyotard (2010), de fato, a interferência dos computadores e da tecnologia que dele 

decorre na vida das pessoas é um ponto determinante, que teria realmente marcado o início de 

um novo tempo, a pós-modernidade. Críticas ao filósofo não faltam, principalmente aquelas que 

apontam para a sua suposta incoerência, sugerindo que o autor, em alguns momentos, mistura 

suas próprias ideias, ora apresentando uma ruptura mais evidente, ora defendendo a ideia de que 

o “pós-moderno” seria apenas mais uma fase da era capitalista. 

Críticas à parte, o que se percebe é que não se pode mergulhar nas marés teórico-

filosóficas do contemporâneo (ou do pós-moderno, como talvez se possa dizer) sem passar por 
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Lyotard, mesmo que seja para criticá-lo ou desmerecê-lo. Mas nunca ignorando sua primazia e 

sua relevância no curso do pensamento acadêmico. 

Outro autor que se serviu do termo “pós-modernidade” – e que, por ter aproximado 

teoricamente a tal pós-modernidade do consumo, merece ser citado – é Mike Featherstone, autor 

do autoexplicativo Cultura de consumo e pós-modernismo (1995). Embora o título dessa sua obra 

fale em “pós-modernismo” e não em “pós-modernidade”, a leitura de tal livro faz ver que as 

preocupações do autor dizem também respeito ao tempo presente. É claro que seu ponto de vista 

é outro, diferente do adotado por Lyotard. Entretanto, os pontos em comum – os pontos 

abordados por ambos, diga-se, e não os que proporcionem concordância – são vários e, só por 

isso, ele já merecia ser citado. 

Nesse livro em questão, o inglês Featherstone situa sua raiz teórica na Escola de 

Frankfurt, apresenta os seus contemporâneos mais afins (Baudrillard, Vattimo, Habermas, entre 

outros), fazendo um denso apanhado daquilo que se pensou e se publicou sobre o pós-moderno 

em sua época. Pois, ainda que apresente um forte caráter compilatório ou de revisão 

bibliográfica, Cultura de consumo e pós-modernismo (1995), traz, sim, contribuições realmente 

interessantes para o pensamento sobre o contemporâneo, justamente por levar tão em conta a 

produção de outros autores, principalmente por defender – ainda de maneira embrionária, o que 

só lhe confere mais méritos – a relevância do consumo na sociedade contemporânea e, mais 

ainda, por tentar explicar por vias teóricas o que ele chama de “cultura do consumidor”. 

Jacques Derrida, Fredric Jameson, Pierre Bourdieu, Don Slater, David Harvey, quantos 

nomes poderiam ser aqui incluídos como legítimas e inesgotáveis fontes de reflexões – cada qual 
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a partir do seu próprio ponto de vista, cada um abordando os seus assuntos de interesse – sobre o 

tempo em que se vive? Muitos. Incontáveis. 

Mas há que se pensar em uma coerência, há que se buscar um mínimo de alinhamento 

entre os autores de que se vale como referencial teórico em uma tese, em uma investigação. De 

modo que, ainda que os autores supracitados tenham servido, é claro, para a compreensão do 

pensamento sobre a pós-modernidade, são dois outros os nomes que verdadeiramente se usarão 

aqui como pilar teórico: Zygmunt Bauman e Gilles Lipovetsky. 

(Re)ler esses dois grandes nomes da sociologia e da filosofia contemporâneas logo depois 

de se ter lido Jean-François Lyotard e Mike Featherstone faz crer que, hoje, no acelerado das 

coisas, dez ou quinze anos fazem muita diferença. Diz-se isso porque os estudos de Bauman e 

Lipovetsky parecem muito mais lucidamente adequados aos tempos atuais, criando uma sensação 

de que a produção dos demais autores, se não velha e ultrapassada, pode ser considerada um 

pouco embolorada, já fazendo parte mais do passado do que do presente. Pode ser que seja apenas 

uma questão de preferência teórica e de afinidade disciplinar, e que outro pesquisador, de outra 

área, com outros interesses, pense exatamente o contrário. Pode ser. Mas, seja de que forma for, 

é impossível negar o caráter inaugural das obras de Lyotard e Featherstone. 

Todavia, notar que tanto Gilles Lipovetsky quanto Zygmunt Bauman estão em plena 

produção (de reflexões e de livros, como se sabe) faz crer na maior adequação desses dois nomes, 

em comparação com os demais. E é também por isso que se vai optar, aqui, por tais referenciais 

teóricos: pela sua extrema atualidade, pelo fato de ambos estarem aparentemente lúcidos e 

bastante produtivos. Mas não só por isso, fique claro. Também por serem ambos donos de 

raciocínios transparentes, de reflexões surpreendentes, de textos fluidos e de mentes luminosas. 
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E também por serem pensadores que – agora sim, para valer e sem preconceitos (embora Bauman 

seja muito mais crítico que Lipovetsky) – posicionam o consumo no centro das questões que 

envolvem a sociedade contemporânea. 

Zygmunt Bauman, uma verdadeira máquina polonesa de publicar livros, a princípio, pode 

parecer aos incautos um mero autor de best-sellers, dados a frequência com que chegam às lojas os 

seus livros, as imensas tiragens dos mesmos, as suas capas cheias de metáforas óbvias e imagens 

previsíveis, e os títulos com ares de papa-níquel. Mas as frivolidades param por aí e só servem, ao 

fim e ao cabo, para mostrar como em muitos casos o leitor pode ser preconceituoso. É bem 

verdade que Bauman tem sido muito “estudado” nas rodinhas mais descoladas, sempre 

acompanhado de um bom vinho. É também verdade que, pelo altíssimo custo que cobram os 

organizadores, frequentam mais as suas palestras aqueles que se servem da ciência como verniz 

do que os acadêmicos interessados em sociologia contemporânea. Mas basta ler uma página de 

qualquer um dos vários livros do autor para se perceber a profundidade do seu pensamento. E, se 

Bauman, apesar dessa profundidade toda, consegue chegar às massas e às Mercedes, é mérito seu. 

Em Medo líquido (2008b), o sociólogo abordava as questões do “outro” – do estrangeiro, 

do diferente, do distante que se aproxima – e do terror, apresentando reflexões sempre 

intrigantes a respeito desse fenômeno social tão típico do tempo em que se vive, que se expressa 

quase sempre no preconceito, na xenofobia e na intolerância. É neste livro que Bauman aborda, 

por exemplo, a questão dos reality shows (BBB e o diabo a quatro), deixando evidentes a sua 

capacidade de ser atual e a sua habilidade de olhar o que está acontecendo exatamente agora de 

uma forma inteiramente inusitada e inédita. Por exemplo, quando diz que os reality shows 
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reiteram outras e diferentes verdades. Primeiro, que a punição é a norma, e a 

recompensa, uma exceção: os vencedores são aqueles que escapam à sentença 

universal da eliminação. Segundo, que os vínculos entre a virtude e o pecado, de um 

lado, e entre a recompensa e a punição, do outro, são tênues e fortuitos (2008b, p. 

43). 

 

 Já em Amor líquido (2004b), o assunto passava a ser os novos contornos dos 

relacionamentos humanos no tempo atual. Entravam em questão as novas formas de se relacionar 

afetivamente, mediadas pela tecnologia, pela necessidade de se sentir vivo, pelas redes de contato 

que mais parecem redes de proteção. E o celular, na ocasião ainda nem tão em voga quanto hoje, 

mereceu algumas páginas de Bauman, mais uma vez surpreendendo quem as lesse – “Estando 

com o seu celular, você nunca está fora ou longe. Encontra-se sempre dentro – mas jamais 

trancado em um lugar” (2004b, p. 78). 

Em que pese o fato de seus livros terem, sim, um certo caráter repetitivo – porque, 

embora cada um deles aborde especificamente uma faceta da sociedade, todos acabam reiterando 

a sua noção particular da contemporaneidade –, é perceptível também que, a cada nova 

publicação, Bauman vai desenvolvendo, desdobrando, enriquecendo e atualizando a sua própria 

concepção de “modernidade líquida”. Concepção que tinha sido mais precisa e claramente 

apresentada em Modernidade líquida (2001), livro em que já se percebia a importância que o 

fenômeno do consumo tinha para o autor. O mesmo consumo que, anos depois, recebeu reflexão 

mais completa e aprofundada, publicada no livro Vida para consumo (2008a). 

Se Bauman, muito por conta da sua origem teórica, se mostra em seus livros um 

pesquisador tão consciente do seu tempo quanto pessimista com relação a esse tempo – disposto 

mesmo a “salvar os bebês do banho desta torrente de água poluída” (2001, p. 15), referindo-se ao 
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futuro –, Lipovetsky, no seu lado, é menos e indignado, adotando um discurso que pende mais 

para a reflexão sobre os fatos presentes e para a interpretação dos fenômenos sociais do que para 

a tagarelice inflamada dos adeptos da teoria crítica. 

Não é dizer que o francês não veja o consumo como um mal, ou como uma mazela dos 

tempos atuais. Não. Simplesmente não se tem essa postura moralista e julgadora, que quase 

sempre vem acompanhada de uma imensa vontade de condenar. Julgamentos não são mesmo a 

praia de Lipovetsky, que prefere deitar e rolar nas areias das interpretações inovadoras, das 

elucubrações sem preconceitos, dos pensamentos neutros e profundos. Lipovetsky, como se diz 

hoje, olha a coisa por outro ângulo, ou ainda, pensa fora do quadrado. 

Diferenças em suas posturas à parte, entretanto, é inegável que muitos assuntos sejam 

caros simultaneamente tanto a Bauman quanto a Lipovetsky. E são justamente esses pontos os 

que a seguir serão discutidos, como que apresentando um pano de fundo conceitual e contextual 

minimamente necessário aos desdobramentos que se seguirão. 

Uma das características mais marcantes do tempo atual tem a ver com as instituições 

tradicionais. Mais precisamente, tem a ver com o esvaziamento simbólico e normativo das 

instituições tradicionais – e está se falando aqui da família, da igreja, do trabalho, do estado etc. 

Não é dizer que a família não seja mais algo valorizado; tampouco é afirmar que as 

religiões perderam seu poder. Não é dizer que trabalhar não se constitui mais como um valor; 

assim como também não é dizer que o estado deixou de existir. Nada disso. É que, como diz 

Sébastien Charles, co-autor e intérprete de Lipovetsky, “a era do hiperconsumo e da 

hipermodernidade assinalou o declínio das grandes estruturas tradicionais de sentido e a 

recuperação destas pela lógica da moda e do consumo” (2004, p. 29). Ou seja, nenhuma das tais 
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instituições deixou simplesmente de existir ou meramente ruiu, como poderia se pensar a 

princípio. Pelo contrário: o que se nota é uma volta a essas instituições tradicionais – ou alguém é 

capaz de passar pelos gigantescos novos templos (católicos ou evangélicos, tanto faz) sem se 

espantar com a altura dos seus pés-direitos ou com a turba infinita que os seus átrios superlota? 

O que fica evidente por meio da leitura dos autores acima mencionados é que a religião, apenas 

como um exemplo, ganha novos aspectos nos dias atuais, deixando de ser algo que impõe modelos 

imutáveis de comportamento, para se transformar em algo que está disponível para quem quiser 

dela se servir. É o que Lipovetsky chama de “religiões a la carte” (2004, p. 93). 

Com relação ao estado e a sua função social, a dinâmica se repete, mas agora é Bauman 

quem deixa as coisas mais claras. O autor – fazendo coro a outros tantos pensadores atuais 

(MARTIN-BARBERO, 2004; CANCLINI, 1995, por exemplo) – fala de um murchar simbólico do 

estado, e este vai perdendo sua capacidade de integrar as pessoas e de dar unidade ao povo. Em 

uma época em que prevalece o absoluto individualismo, 

as duas coisas úteis que se espera e se deseja do “poder público” são que ele observe os 

“direitos humanos”, isto é, que permita que cada um siga seu próprio caminho, e que 

permita que todos o façam “em paz” (BAUMAN, 2001, p. 45). 

 

E, aos poucos, vai se assistindo a um inédito espetáculo em que os personagens trocam de 

lugar. Emudecei os nossos hinos, baixai as nossas bandeiras, guardai as nossas armas e os nossos 

brasões, porque é tempo dos jingles, dos logos, dos slogans e das campanhas institucionais (que, 

a propósito, melhor nome não poderiam ter). É isso mesmo: o estado perde seu poder simbólico 

e se transforma em uma simples organização administrativa – não é este o momento da 

tecnocracia, da meritocracia, dos políticos-gestores e das gestões públicas baseadas em cálculos 
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de eficácia e eficiência? –, ao passo que as empresas (que agora costumam ser chamadas de 

corporações, olha só) assumem um papel altamente simbólico, defendendo causas, empunhando 

lemas e integrando pessoas. Mas disso ainda se vai falar mais adiante. 

E as novas famílias, que dizer delas? Se assemelham, em algum momento, àquelas que se 

viam nas fotos antigas, com os patriarcas sentados em cadeiras, ladeados por suas esposas, e os 

filhos de pé, de calças-curtas e anáguas, compondo a cena? Só se for no amarelado do Instagram, 

mas talvez nem assim. Casamentos são firmados com os noivos cada vez mais conscientes de que 

se está assinando um contrato – com direito seguro em caso de divórcio prematuro e tudo o mais. 

Há ainda as produções independentes (nome bastante adequado também, aliás), os casais 

homossexuais, os casais sem filhos (por vontade própria), os solteiros convictos, e toda a sorte de 

arranjos, rearranjos e desarranjos que se possa imaginar para esta seara da família. E tudo isso 

parece conviver com o inabalável sonho do amor eterno, com os casamentos por conveniência, 

com primos que se amasiam para manter (ou aumentar) riquezas, com as solteironas frustradas e 

com tudo aquilo que parecia estar cerrado nos romances empoeirados do realismo e do 

romantismo. Mas está tudo aí, à mão, disponível para que se opte por um ou outro formato, o que 

for mais conveniente ou interessante. 

Com o trabalho, mudanças semelhantes estão acontecendo. Nunca se valorizou tanto o 

fato de se ter um emprego (os europeus que o digam), o que prova que a instituição do trabalho 

não desmoronou. Todavia, as mudanças são visíveis. O escritório (com secretária, telefone com 

ramal, máquina de escrever e pés cruzados sobre a mesa) não é mais a única possibilidade. Assim 

como também não se precisa mais pensar obrigatoriamente em um expediente que vá das oito ao 

meio dia e, depois do bife à cavalo, das duas às seis. Nem o singular é mais algo rigidamente 
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aplicável ao trabalho. Porque hoje, fala-se em trabalhos, no plural – quem consegue ter um só? –; 

porque hoje existem o home office, o part time job, o freelancer, tudo assim, no inglês mesmo; 

porque hoje trabalhar tem um significado muito mais amplo do que se tinha em um passado nem 

tão passado assim. 

É que, segundo Bauman, a noção atual de emprego se contrapõe à concepção dita 

tradicional na medida em que, agora, está baseada no individualismo e não mais no coletivo. Sem 

escapar de uma farta dose de simplificação, é dizer que, hoje, não mais se está preocupado com 

um fim distante, com algo que se vai conquistar aos poucos, “a longo prazo”. Não. Na sociedade 

contemporânea, o trabalho (assim como quase tudo) está muito mais ligado à perspectiva 

temporal do “curto prazo”, do agora, para já. 

Num mundo em que o futuro é, na melhor das hipóteses, sombrio e nebuloso, porém 

mais provavelmente cheio de riscos e perigos, colocar-se objetivos distantes, 

abandonar o interesse privado para aumentar o poder do grupo e sacrificar o presente 

em nome de uma felicidade futura não parece uma proposição atraente, ou mesmo 

razoável. (BAUMAN, 2001, p. 187) 

 

O profissional de hoje depara-se com uma infinidade de possibilidades à sua volta, 

dezenas de portas entreabertas, das quais ele não tem que escolher apenas uma como opção 

eterna (como acontecia antigamente), mas podendo entrar em qualquer uma delas, dela sair, 

entrar em outra, tentar uma mais, e assim por diante. As opções são muitas e a possibilidade de 

escolha, absolutamente individual. No tempo dos nossos pais, alguém que fosse contratado pela 

Caixa Econômica, pela Petróleo Brasileiro ou mesmo pela Volks tinha a perspectiva de, nessas 

instituições, sempre dentro delas, fazer carreira. Era comum o mito do office-boy que chegava à 

presidência. Hoje em dia, segundo Bauman, “um jovem americano com nível médio de educação 
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espera mudar de emprego 11 vezes durante sua vida de trabalho” (2001, p. 169). Ou seja: não se 

pensa mais em uma carreira, em algo concatenado, encadeado, lógico e certo. Pelo contrário: “a 

vida de trabalho está saturada de incertezas” (BAUMAN, 2001, p. 169). Pensa-se, hoje, muito 

mais em trajetórias profissionais estritamente individuais, compostas aos poucos, aos pedaços, 

aos fragmentos – tais quais mosaicos, cujas peças e cacos estão soltos por aí à escolha de qualquer 

um. 

Daí que, valendo-se das palavras de Sébastien Charles e Gilles Lipovetsky, a conclusão 

seja quase incontestável: “a lógica da moda e do consumo permeou espaços cada vez mais amplos 

da vida pública e privada” (2004, p. 31), sendo que “nem todos os elementos pré-modernos se 

volatilizaram, mas mesmo eles funcionam segundo uma lógica moderna, desinstitucionalizada, 

sem regulação” (2004, p. 54). 

Antes de se passar ao tema do consumo propriamente, que, como se vê, vem invadindo 

todos os espaços – e parece também querer ocupar esta tese por inteiro –, deve-se ainda destacar 

alguns outros importantes aspectos da vida cotidiana. São aspectos que poderiam receber o 

tratamento teórico mais variado – de Bourdieu a Maffesoli, de Foucoult a Canevacci –, mas que 

aqui serão abordados pelo prisma da lucidez estabelecido entre Bauman e Lipovetsky. 

Tempo e espaço. Duas dimensões das mais significativas para se compreender uma época, 

uma sociedade. Se, em algumas populações específicas, o tempo se marcava pela duração de uma 

mijada (DAMATTA, 1997, p. 35) e daí algumas conclusões de cunho antropológico possam ser 

tiradas; e se, em outras, a distância entre dois pontos se media pelo tempo que se levava 

caminhando por essa distância, fazendo crer em uma relação das mais intrincadas entre tempo e 

espaço (BAUMAN, 2001, p. 128), a compreensão que hoje se tem dessas duas dimensões, tempo e 
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espaço, diz muito sobre a época atual. Então, que são o tempo e o espaço hoje? Talvez mais 

importante do que se pensar no que essas dimensões de fato significam seja pensar na 

transformação por que vem passando a concepção que se tem delas. 

Ate há pouco tempo, o espaço físico – espaço mesmo, tradicional, concreto, demarcável – 

era algo valorizado, era algo a ser conquistado. Hoje, o espaço não é nada (ainda que não tenha 

deixado de ser tudo): 

A mudança em questão é a nova irrelevância do espaço, disfarçada de aniquilação do 

tempo. No universo de software da viagem à velocidade da luz, o espaço pode ser 

atravessado, literalmente, em “tempo nenhum”; cancela-se a diferença entre “longe” 

e “aqui”. O espaço não impõe mais limites à ação e seus efeitos, e conta pouco, ou nem 

conta. (BAUMAN, 2001, p. 136) 

 

Como se percebe, a noção de espaço foi drasticamente ressignificada na sociedade 

contemporânea. E com a noção de tempo se deu praticamente o mesmo, já que é “a quase-

instantaneidade do tempo do software [que] anuncia a desvalorização do espaço” (BAUMAN, 

2001, p. 137). De maneiras que o que se poderia notar é um predomínio inegável da 

instantaneidade, do imediatismo e da norma presentista, como primeiro fez notar Jean-François 

Lyotard (1979) e como levaram adiante Zygmunt Bauman (2001) e Gilles Lipovetsky: 

O centro da gravidade temporal de nossas sociedades se deslocou do futuro para o 

presente? A época dita pós-moderna, definida pelo esgotamento das doutrinas 

emancipatórias e pela ascensão de um tipo de legitimação centrada na eficiência, 

faz-se acompanhar do predomínio do aqui-agora (LIPOVETSKY & CHARLES, 

2004, p. 59). 

 

A tecnologia (mas não só ela, é claro) fez com que qualquer espera ou demora seja, hoje, 

motivo de angústia – ainda que se esteja falando aqui de segundos. É que nada pode durar mais do 
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que o átimo presente (pois só nele reside o prazer), nada pode se projetar ao passado (tão ruim, 

que se quer esquecido), nada pode se pretender ao futuro (tão incerto, que se quer ignoto). 

Contudo, ainda que essas proposições acima citadas pareçam tão convincentes e 

verdadeiras, não é exatamente isso o que se nota hoje, caso se assuma uma visão um pouco mais 

acurada, como é o caso do sempre citado pesquisador francês. Lipovetsky, mostrando que sua 

antena é mais afinada e precisa do que a dos demais, faz perceber nuanças nesse cenário 

aparentemente tão claro e agradavelmente simples, mas muito mais complexo se observado com 

mais profundidade e cautela. Nas palavras do próprio, então: “a hipermodernidade indica menos 

o foco no instante que o declínio do presentismo em face de um futuro que se tornou incerto e 

precário” (2004, p. 71). Na visão do autor, os mesmos motivos que teriam criado em décadas 

recentes um clima de descontração são os que agora já permitem se perceber um presente 

bastante envolvido com o futuro. É claro que alguns aspectos daquele presentismo continuam 

fortes, mas já se consegue notar mudanças. 

As preocupações da medicina, por exemplo, hoje em dia, estão muito mais centradas nas 

prevenções, nas manutenções físicas e na conservação da boa saúde do que na cura, no remédio 

ou na intervenção. Assim, praticar atividades físicas, se alimentar de maneira regrada, não 

fumar, não beber, enfim, valer-se de todas as formas possíveis de práticas saudáveis e 

tratamentos preventivos são atitudes mais valorizadas do que um antibiótico bem receitado, do 

que uma cirurgia precisa, do que um mal bem diagnosticado. 

Aos poucos, a perspectiva temporal do agora vai se alargando, não voltando a ser o que era 

antes, mas ganhando novas formas, novos detalhes, que, justamente por serem novos, são tão 

difíceis de se perceber e tão complicados de se compreender. Mas o que começa a ficar evidente é 
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que “a relação com o presente integra cada vez mais a dimensão do porvir” (LIPOVETSKY  & 

CHARLES, 2004, p. 73), donde se possa concluir, com isso, que, independente do contorno que 

ele assuma hoje em dia, o tempo se revela como elemento fulcral da contemporaneidade. O 

tempo, enfim, é uma questão do agora. E não se pensa mais em um agora como a resultante do 

passado e a determinante do futuro, como já foi um dia. Hoje, o que se nota é uma propensão a se 

enxergar o agora como “um desejo de perpétua renovação do eu e do presente” (LIPOVETSKY & 

CHARLES, 2004, p. 80). 

Complexo? Muito. Mas se não é a contemporaneidade a época marcada justamente por 

complexidades e paradoxos? Viver hoje em dia é protagonizar, a cada instante, conflitos os mais 

variados, complexos os mais enlouquecedores, paradoxos os mais absurdos. Viver hoje em dia é 

presenciar, a toda hora, conforme fala Lipovetsky, um “acasalamento de contrários” (2004, p. 

81). 

 

2.1 a contemporaneidade e a publicidade 

 

“As ciências sempre foram policiadas e manipuladas pelos poderes. 

Hoje não vivemos uma situação de excepção. Esses poderes não têm 

um rosto definido. Um deles chama-se mercado. Cabe-nos a nós 

interrogarmo-nos se não nos estamos convertendo em funcionários 

desse gigantesco laboratório sem nome.” 

mia couto 

 

Jean Baudrillard, bem ao seu estilo polêmico-fogueteiro, disse que “a verdade é 

que a publicidade não nos ilude: encontra-se para lá do verdadeiro e do falso” (2010, p. 166). Se 
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essa é a verdade é difícil de dizer, mas que, em certa medida, o sociólogo tem sua razão, isso 

também é inegável. Porque, sim, assim como a moda e o design, a publicidade é também uma 

construção simbólica contemporânea. Há quem diga, inclusive, que, por meio dela, pode-se ter 

acesso ao zeitgeist – conceito filosófico que remonta ao romantismo alemão, quase sempre 

associado a Friedrich Hegel, usado para designar o “espírito do tempo” (SANTOS, 2013, p. 21). 

Donde agora, valendo-se da publicidade, o que se pretende aqui é dar continuidade ao 

levantamento que já se vinha fazendo a respeito dos matizes da contemporaneidade. Quer-se, 

com isso, aproximar os dois assuntos – publicidade e contemporaneidade, claro –, já 

evidenciando a um só tempo os impactos que esta causa naquela. 

A ambiguidade, por exemplo, tem sido considerada um dos traços mais 

marcantes do tempo atual. Pelo dicionário, ambígua é a coisa que permite várias interpretações, é 

a coisa que enseja dúvida ou incerteza, que suscita significados em alguns casos opostos. Ora, é 

exatamente disso que fala Lipovetsky, ao sugerir o já citado acasalamento de contrários. Em 

épocas atuais, nada mais parece ter apenas um único significado, uma única possibilidade de 

sentido. As coisas – muitas delas, de todas as áreas e tipos – tendem ao impreciso, ao 

polissêmico, ao desfocado. 

Talvez nada seja mais perturbador, em se tratando de ambiguidade, do que 

perceber que essa característica, nestes tempos, tem atingido inclusive os territórios da 

identidade humana. As pessoas de agora não são mais unívocas ou facilmente explicáveis, 

descritíveis – se é que algum dia o foram.  
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Stuart Hall, em um pequeno grande livro dedicado exclusivamente a essa questão 

da Identidade cultural na Pós-Modernidade (2006), aborda esse sujeito fragmentado, descentrado, 

construído historicamente e não mais biologicamente. Para o autor, 

o sujeito assume identidades diferentes em diferentes momentos, identidades que não 

são unificadas ao redor de um “eu” coerente. Dentro de nós há identidades 

contraditórias, empurrando em diferentes direções, de tal modo que nossas 

identificações estão sendo continuamente deslocadas (2006, p. 13). 

 

Como se nota, hoje está tudo pior (ou melhor, sabe-se lá) havendo, inclusive, a 

palavra “multivíduo” sido criada para designar esse novo conceito, da identidade múltipla. Quem 

cunhou tal termo foi o antropólogo italiano Massimo Canevacci em seu livro Fetichismos visuais 

(2008), mostrando que a criatividade e a acuidade não precisam estar apartadas no contexto 

acadêmico atual. 

Mas quem seriam os multivíduos? Ora, todos! Na medida em que, hoje, a pessoa 

comum, média, urbana, ocidental – para que não se busque uma totalidade globalizante, apenas 

por isso – tem, pelo menos, uma profissão, desempenha em casa um papel social familiar e, na 

rua, junto aos amigos e desconhecidos, se transforma em mais alguém, todos são multivíduos. 

Não, não é um caso de uma esquizofrenia generalizada. É talvez muito mais grave do que isso. 

Trata-se do fato de que, nesta época, a individualidade humana tem passado obrigatoriamente 

pela pluralidade, pela variedade de papéis, pelo cotidiano que obriga um comportamento 

multifacetado. Assim que, nas palavras de Bauman, “ter uma identidade fixa, nesse mundo fluido, 

é uma decisão de certo modo suicida” (2004a, p. 322). Assim também que, na visão de Lipovetsky 

(com Charles), em um quase uníssono, o homem de hoje seja um “sujeito profundamente 

instável, sem vínculos profundos, de gostos e personalidades oscilantes” (2004, p. 41). 
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Eis, então, que dessa percepção surja mais um traço da contemporaneidade: a 

transitoriedade, já que tudo o que é ambíguo, de certa forma, oscila, varia, transita entre um 

significado e outro. Só que o conceito da transitoriedade não se restringe apenas ao âmbito dos 

significados e das percepções. Não. Além de transitarem entre um ou outro sentido, as coisas e as 

pessoas, hoje em dia, transitam entre papéis, entre funções, entre facetas (como já se viu), mas 

também entre mundos, entre áreas, entre campos, entre lugares, entre correntes, entre facções, 

entre estados. Ser contemporâneo é ser transitório. Ser contemporâneo é estar em trânsito. 

Partindo do literal óbvio, pode-se apontar primeiro para o fato de, nas grandes 

cidades, muitas pessoas de fato viverem não em, mas no trânsito. Com a necessidade constante 

dos imensos deslocamentos – imenso mais pelo tempo que se gasta, nem tanto pela distância que 

se percorre, só para mostrar como nem tudo é simples ou inquestionável, já que há pouco se falou 

da insignificância do espaço na era contemporânea e quem precisa “transitar” entre a casa e o 

trabalho diariamente em uma grande metrópole, principalmente naquelas mal servidas de metrô, 

tem todo o direito de discordar do que se disse quanto a isso –, muitas horas do dia são de fato 

passadas dentro dos carros refrigerados. E são telefonemas que se dão, são e-mails que se 

trocam, são agendas que se montam e se desmontam, são reuniões que se realizam (a distância ou 

dentro da SUV mesmo), são refeições que se fazem, são cochilos que se tiram (quando se tem um 

motorista, é claro). Viver em trânsito, muitas vezes, é viver dentro de um carro – de preferência 

dentro de um que seja bem equipado, com muitos compartimentos, muitas portas USB, muitos 

aparelhos de GPS, muitas interfaces bluetooth, se possível com geladeirinha e banco aquecido. 

Em um sentido mais figurado, a transitoriedade de que aqui se fala diz respeito a 

um constante estado de mutação em que se vive. Muito mais do que um ser humano que muda o 
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tempo todo, mas que talvez pudesse ser visto por este ou por aquele prisma, o termo 

“transitoriedade” flagra a pessoa justamente nesse instante fugidio, entre uma coisa e outra, 

exatamente no pulo entre uma pedra e outra pedra, como que tentando não cair no rio. E, ao que 

tudo indica, é por aí mesmo que o trilho corre, como todas as pessoas jamais paradas, ainda que 

prontas para mudar. Estamos todos, isto sim, entre um estado e outro, entre, sempre entre. 

E todo o mundo tem que ter seu lado B – ainda que vá longe o tempo em que essa 

expressão de fato fazia sentido –, todo o mundo tem que buscar sua outra face, todo o mundo tem 

que preservar o seu outro lado. Não basta mais ser médico, cartunista, professor ou trapezista; 

tem que se ser também atleta, transformista, carnavalesco ou kardecista. O importante é não dar 

mais ao verbo (de ligação, olha só) “ser” um significado perene, sendo muito mais adequado 

usar-se em seu lugar outro verbo (também de ligação, não é para menos), o “estar”. Assim, não se 

é isto ou aquilo; se está. Não sou advogado e, sim, estou advogado; porque, mais tarde, estarei 

motoqueiro, porque, no dia seguinte, se for sábado, estarei jardineiro e assim por diante. 

Pensando na publicidade, isso tudo que foi dito acima tem significado um grande 

problema: como definir, hoje em dia, o público-alvo (o target, como se queira) de uma marca ou 

de um produto? Como pensar nisso se já se anuncia abertamente “o fim do target” (PEREZ, 

2009)? 

Se, até bem pouco tempo, o público a que se destinava determinada campanha 

publicitária era definido nas bases mais convencionais e estáticas – como o sexo, a idade, o lugar 

onde mora e a classe social das pessoas –, pensar hoje em uma segmentação nesses moldes, 

parodiando o polonês, é uma atitude de certa forma suicida – para os anunciantes, é claro. Mas 

para os publicitários também. Porque os desafios que o mercado consumidor tem apresentado 
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são muitos, mas nenhum se compara a este, da transitoriedade das identidades. Ou talvez todos os 

outros estejam imbricados neste. De qualquer forma, para que se possa pensar na possibilidade 

de se exercer a profissão de publicitário, há que se estar atento a essas movimentações todas, por 

mais fluidas que elas sejam. 

Longe está o tempo em que as empresas “podiam” produzir bens, lançá-los ao 

mercado e esperar que os que quisessem que os comprassem. Sem grandes investigações, porque 

para um público de poucas opções; sem grandes diferenciações, porque sem grandes 

concorrências; sem nada. Mas aí vieram as guerras, o pós-guerra, a euforia, o aumento da 

produção... e já não era mais tão fácil assim escoar os estoques (ou os pátios). Para cada televisor 

produzido, vários concorrentes. Para cada consumidor pretendido, uma necessidade diferente. 

É nesse contexto – décadas de 50 e 60 do século passado – que surgem as 

primeiras definições de marketing. Ou seja: é quando a prática dispersa (por empresas mais ou 

menos profissionalizadas) e o conhecimento quase informal (em mentes que oscilavam entre o 

instintivo e o empírico) começam a se estruturar em formas de teorias, de associações, de 

universidades, de livros, de manuais etc. E, desde que o marketing é marketing, a segmentação de 

mercado é um dos pontos mais importantes do processo de planejamento. 

Definir segmentação talvez não seja o mais adequado a um texto como este – que 

muito mais interessado nas reflexões do que nas conceituações –, entretanto, vale arriscar, de 

modo abrangente e generalista, levando em conta autores diversos (COBRA, 2009, pp. 71-109; 

KOTLER, 2003, pp. 205-206; KOTLER & KELLER, 2006, pp. 235-266; CRAVENS, 1994, pp. 183-

215), um esboço do que seja tal conceito. A segmentação de mercado pode ser dividida 

basicamente em três grandes estágios: (1) a identificação dos segmentos propriamente ditos, ou 
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seja, o reconhecimento, dentro da população geral, de grupos de consumidores com necessidades 

e desejos em comum; (2) a seleção de um (ou vários) desses segmentos como “alvo” a ser atingido 

pelo produto, pela marca, pela comunicação etc.; e (3) o posicionamento frente aos concorrentes, 

como forma de gerar valor para o segmento selecionado. 

Atualmente, o maior desafio está na primeira etapa. Porque se, há algumas 

décadas, as chamadas “bases” (CRAVENS, 1994) para a segmentação – sexo, idade, classe social, 

profissão, onde mora etc. – bastavam para uma razoável identificação dos segmentos, hoje em dia 

esses critérios não só se tornam insuficientes, como podem, se sozinhos, induzir a erro. Em 

outras palavras: a segmentação geográfica e demográfica (KOTLER & KELLER, 2006) já faz tempo 

que não dá conta da complexidade dos mercados. 

Foi quando passou-se a considerar outros critérios para a segmentação – critérios 

menos quantificáveis, menos estatísticos, tais como hábitos de consumo, pontos de vista, tipo de 

família, posturas, valores etc. Eram as tais “segmentação psicográfica” ou “segmentação 

comportamental” (KOTLER & KELLER, 2006), que, também, em algum tempo, deixaram de ser 

plenamente eficientes. 

Valendo-se de a um só tempo da necessidade de se segmentar um mercado em 

evidente processo de galopante complexificação e da dificuldade encontrada pelos profissionais 

de marketing das empresas, vários estudiosos, consultores ou grupos de assessorias foram beber 

nas fontes puras da sociologia para criar novas possibilidades nessa árida seara da segmentação. 

Foram beber, de acordo com o Dicionário de Sociologia (MAIA, 2002), principalmente em George 

Simmel, Max Weber, Pierre Bourdieu e Anthony Giddens. Porque, para a teoria sociológica, em 

que pese o fato de cada autor adotar um particular ponto de vista, com variações mais ou menos 



 73 

drásticas entre si, o estilo de vida é um assunto que atravessa a produção sociológica em geral e, 

para muitos autores, pode funcionar como categoria analítica da sociedade. 

Assim, as empresas foram aos poucos se apropriando do termo e criando os estilos 

de vida que supostamente teriam seus consumidores. Para um dado estilo de vida, uma série de 

características, hábitos, posturas e gostos semelhantes. Dentro de um estilo de vida, todos se 

comportariam de maneira semelhante, com traços atitudinais plenamente possíveis de se 

transformar em consumo. 

Não demorou até que essa estratégia de segmentação também encontrasse limites. 

Limites impostos pela mudança dos tempos, por essas coisas todas que se tem discutido aqui. 

Porque, neste tempo atual, como já se viu, o ser humano não pode mais assumir uma única 

identidade (o tal estilo de vida), precisando cada vez mais se desdobrar em múltiplas facetas – 

todas elas a serem expressas, claro, pelo consumo, como vai se ver adiante –, podendo chegar ao 

já citado “multivíduo”. 

A solução, então, para este dilema foi a adoção de uma postura até um tanto 

descompromissada e resignada por parte das empresas e de seus profissionais de marketing. 

Mais ou menos assim: se o consumidor é cambiante, se ele nunca se estabiliza, se atingi-lo 

mercadologicamente tem sido um desafio imenso, melhor é não tentar mais. Donde passaram a 

ganhar espaço os tais “tipos ideais” de consumidor – conceito evidentemente elaborado a partir 

dos pensamentos de Weber (2004). Por essa perspectiva, a empresa não mais “mira” no seu 

público e, sim, passa a definir (em profundidade e com requinte de detalhes) um consumidor 

ideal a quem ela se destina, deixando para o fluido e frenético cotidiano a tarefa de propiciar 

aproximações entre o tipo ideal criado e os indivíduos reais. Havendo coincidências, haveria 
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também o consumo. Assim, pessoas que aparentemente poderiam fazer parte de estilos de vida 

muito diferentes – um executivo e um roqueiro, uma dona de casa e um playboy, um estudante e 

um operário, apenas como exemplo – podem, por essa nova perspectiva, consumir o mesmo 

produto. Basta que haja entre eles e a marca que vende um ponto de contato (um meeting point) 

(DI NALLO, 1999), basta que, em algum momento, qualquer uma dessas pessoas – todas elas 

multivíduos, todas elas sempre em trânsito, como se sabe – “passe” pelo perfil criado pela marca 

e, então, consuma. 

Seguindo com as reflexões, não é difícil perceber que, do trânsito, pode-se 

rapidamente chegar ao conceito da mobilidade (PEREZ & BAIRON, 2010), mais uma 

característica típica dos tempos atuais e bastante próxima das que acima já foram apresentadas. 

Mobilidade, no senso comum, é a capacidade que as pessoas e os objetos podem ter de se mover. 

Pensando no significado que esse conceito adquire na sociedade hodierna, o sentido se alonga e 

se aprofunda – isso sem falar nas várias possibilidades de abordagem teórica que se poderia usar 

como referência (PEREZ & BAIRON, 2010, pp. 97-99): 

Praticidade, design maleável, rapidez, velocidade, capacidade de ajuste e adaptação, 

leveza, compatibilidade com a diversidade, wireless, saúde, maleabilidade, telefonia 

móvel, movimento corporal, tecnologia, urbano-rural, transnacionalidade e 

multiculturalidade etc. são sentidos que estão associados ao signo de mobilidade de 

diferentes formas (PEREZ & BAIRON, 2010, p. 100). 

 

O importante, hoje, é que não se tenha raízes que signifiquem aprisionamento ou 

impossibilidade de movimentação. O importante é não estar preso a nada, a nenhum substrato. 

Daí que os computadores (laptops, notebooks, netbooks, MacBooks e o que mais vier), os pads, os 

smartphones e os telefones celulares sejam todas estruturas tecnológicas feitas e prontas para o 
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uso wireless, sem fio. Valorizam-se cada vez mais as baterias com alta capacidade de 

armazenamento de energia porque cada hora a mais que esta ofereça significa uma hora a mais de 

liberdade para seu usuário, uma hora a mais livre da necessidade de uma tomada – tão disputadas 

em aeroportos e refeitórios. As baterias, hoje, junto da tecnologia, que possibilitou a criação de 

equipamentos cada vez menores e portanto cada vez mais leves, representam a lei áurea da 

mobilidade, a quebra das correntes que prendiam as pessoas aos plugs, o elemento que tirou os 

executivos, os empresários, os tecnófilos e o funcionário comum (mas também os estudantes, as 

crianças, os nerds, enfim, todos) da condição de agrilhoados e fez com que a sensação fosse 

realmente essa, de que não se precisa mais estar preso a nada, a lugar nenhum. Pode-se dar 

telefonemas enquanto se anda, a pé ou de carro, do escritório ao estacionamento (desde que você 

não more no Brasil, onde os índices de roubo de celulares só não cresce mais do que o número de 

acidentes provocados pelo uso desses aparelhos no trânsito, quer dizer, no tráfego); pode-se sair 

da sua confortável sala e ir enfrentar uma reunião com a equipe (o time, para ser mais atual) 

levando nas mãos tudo aquilo de que você precisa (na vida): o notebook. E, como o CD-R e o CD-

RW são objetos pré-históricos, há agora os HDs externos, os pendrives, os discos virtuais, as 

nuvens e várias outras possibilidades de armazenamento móvel ou virtual, tudo isso aumentando 

a possibilidade de mobilidade.  

Isso para que não se fale do consumo da música, que já vem malhado antes de eu 

nascer. Ouvir música já significou, um dia, estar ao lado de uma orquestra (sinfônica ou 

filarmônica), estar de frente a uma banda (de jazz, de rock ou de pífaros), estar ao alcance de um 

quarteto (de cordas ou de violeiros), estar na presença de um regional (de choro ou de maxixe). 

Ouvir música era estar preso ao músico ou ao cantor. E o artista ia onde o povo estivesse. Daí 
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vieram o rádio, os microfones, a gravação, os discos, as fitas, e escutar música era estar preso ao 

autofalante no alto do poste, ao capela em cima da mesa, à vitrola no canto da sala, ao três-em-um 

enfiado no rack, ao microsystem ligado na tomada. Pois que se criou o Walkman, nada mais foi o 

que era antes e disso ao iPod foi apenas questão de tempo. Donde escutar música (e outros 

barulhos que também se costuma propagar por aí sob o mesmo nome), agora, é como que respirar 

pelos ouvidos, não demanda nenhum esforço, é involuntário. Ouve-se música pelo iPod, pelos 

seus genéricos, pelo pendrive, pelo celular, em qualquer lugar, sem nenhum tipo de 

aprisionamento. De modo que, se você está diante de uma orquestra, mas prefere a Shakira, basta 

plugar nos ouvidos o seu celular e deliciar-se com o mais legítimo pop-latino. Ou seja: ouvir 

música, hoje, não tem nada a ver com estar aqui ou ali – é uma coisa loca, loca, loca. E só fica 

parado quem quer. 

Quer dizer, então, que a mobilidade é um conceito ligado diretamente com a 

tecnologia dos computadores e da telecomunicação? Sim, muito, mas não é só nessas áreas que se 

notam seus efeitos. Basta que se repare na profusão de garrafinhas de água mineral (existe água 

vegetal, ou água animal?) que agora brotam por todos os lados para se perceber que ter 

mobilidade, hoje, é também prescindir de um bebedouro, de uma torneira, de um filtro, de uma 

talha, de uma bica – ou de uma copeira. O negócio é tomar água o dia inteiro (medicina 

profilática, lembre-se), onde quer que se esteja, na academia, no carro, na escola ou no cinema. 

As saudabilíssimas barrinhas de cereal (que vêm cobertas de chocolate, em alguns 

casos), os copinhos descartáveis com tampa (e com o seu nome afetivamente escrito a caneta na 

lateral), as bandejinhas de isopor para o yakisoba ou para o milho (com pouca manteiga, por 

favor) são bons exemplos de como a mobilidade pode chegar também ao campo da alimentação – 
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e de como o ser humano pode ser esquisito. Porque a barrinha de cereal o liberta da refeição – 

como se fosse possível um torrão de dois por oito substituir uma lasanha, um guisado ou de um 

frango à passarinho; porque o copinho plástico com tampa (Starbucks, sendo bem franco) o 

desobriga a ficar encostado no balcão do bar, da padaria ou da cafeteria – como se, trocando esses 

lugares de sociabilidade pelas intermináveis e invariáveis filas que as coffee shops de Manhattan e 

de todo o mundo oferecem, ter-se-ia mais tempo para trabalhar; porque a bandejinha de isopor o 

permite entrar na sala de aula fartando-se de milho cozido – como se a espiga estivesse ainda 

presa ao talo e este, ao chão, não percebendo que o sabugo em si já continha a mobilidade. E deixa 

o yakisoba para lá. 

Antes que se pergunte o que a publicidade tem a ver com o que acima foi dito, 

basta pensar em dois aspectos: o celular e a própria mobilidade. É que, hoje, diante de um público 

que vive em frenesi, móvel, transitório, dinâmico, instável, enfim, feito um formigueiro recém-

pisado, atingir precisamente essas pessoas é um desafio do tamanho de um bonde. Os que gostam 

de atirar (balas, balaços, flechas ou dardos) sabem como é mais difícil atingir um alvo se ele 

estiver em movimento. Mas aí alguém percebeu que as pessoas, hoje em dia, deitam-se com o 

telefone celular, vão à praia (os cariocas), ao shopping (os paulistas) e à igreja (os mineiros) com 

ele, levam-no para o banheiro, não passam mais do que um minuto sem olhar para ele, sem tocar 

nele (só para ver as horas, para que relógio?) e, quando o esquecem em casa, é como se tivessem 

deixado os dois rins sobre a mesa da sala. E a mobilidade acabou ajudando a publicidade, quem 

diria. Porque, se as pessoas estão por aí saracoteando sem parar, mas nunca sem celular à mão, ao 

bolso, à bolsa ou ao ouvido, e se esse mesmo celular é também um poderoso aparelho de 

(tele)comunicação, a solução é uma só: usar o celular como meio publicitário. 
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Não é que as empresas agora recrutem exércitos de telefonistas, todos prontos 

para disparar telefonemas de noite ou de dia para as pessoas, oferecendo produtos ou serviços. É 

isso sim, claro – ou “telemarketing” não seria hoje sinônimo de aporrinhação –, mas é muito 

mais do que isso também! Aos poucos, a publicidade vai se apropriando dos telefones celulares 

como possibilidade efetiva de comunicação e a tendência é que, como cada indivíduo no mundo 

tem (ou vai ter, no caso dos africanos) pelo menos um aparelho celular, essa tecnologia não sirva 

apenas como canal unidirecional de comunicação publicitária, mas que possa também funcionar 

como forma de segmentação, como fonte de informação para as empresas, como canal reverso 

para a manifestação do cliente etc. 

É que o celular, assim como todos os signos da contemporaneidade, tem se 

enriquecido de significados, atingindo uma complexidade imensa, sendo já chamados, inclusive, 

de DHMCM (sigla para “dispositivo híbrido móvel de comunicação multirede”). André Lemos 

(2010, 2007), o criador desse termo, é um dos pesquisadores mais envolvidos com a questão do 

celular como artefato policomunicativo e seus estudos são fundamentais para quem quer 

compreender o fenômeno da telefonia celular na sociedade contemporânea – não só 

tecnicamente, mas também por uma perspectiva reflexivo-teórica das mais interessantes e 

profundas. 

Para o autor, para os seus seguidores (nada a ver com Twitter) e como fica claro 

para quem lê seus textos, o celular se revela uma plataforma de concentração de várias formas e 

tecnologias de comunicação. De um simples aparelho destinado a fazer e receber ligações, o 

celular, hoje, é um ancoradouro, onde estão atracados barcos dos mais variados tipos, como as 

contas de e-mail, a navegação nas páginas da web, o acesso às redes sociais (mais sobre elas 
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adiante), a troca de mensagens de texto, a localização via satélite, a televisão, o rádio etc. Eis, 

então, que o que o celular aos poucos vem fazendo com a comunicação publicitária (mas não só 

com esta) é uma verdadeira revolução, atribuindo novas possibilidades e novos significados aos 

meios de comunicação tradicionais que ele, em seu chip e em seu pequeno visor, reuniu. 

E, se tudo o que compõe o mundo é ambíguo, se as pessoas estão sempre em 

trânsito, se tudo tende ao móvel e, se, assim, uma coisa não é nada que um misto de várias outras 

coisas, o hibridismo pode ser considerado também uma característica da sociedade atual. Termo 

quase sempre usado na genética ou na biologia, “hibridismo” serve para designar aquela espécie 

ou aquele ser que se compuseram da mistura de partes diferentes. Donde híbrida pode ser uma 

bela flor (resultado da fecundação natural e inesperada entre uma azaleia e um lisianto, vai 

saber?), uma simples mula (fruto do assanhamento de um burro com uma égua, quem nunca 

viu?), um estranho bicharoco sem nome (criado artificialmente em laboratório pelo cruzamento 

de uma salamandra com um manati, quem segura?) ou mesmo um mitológico minotauro 

(mistura de homem com boi, outrora preso ao labirinto de Creta e, hoje, solto pelos octógonos do 

Rio ou de Las Vegas). 

Híbridos são também os carros, que podem ser movidos a álcool (etanol, dirão 

agora) e a gasolina, assim como híbridos são também os televisores que podem receber sinal 

tanto digital quanto analógico. Híbrida também, portanto, há de ser a publicidade contemporânea 

(COVALESKI, 2010), que deixa de ser aquela mais pura mensagem mercadológica, para se 

transformar em uma mistura disso com tantas outras coisas. 

O fato é que, se a televisão for ligada, de sua tela brotarão programas dos mais 

variados tipos (do Globo Rural ao Na Moral, do Show de Calouros à Casa dos Artistas) e, entre 
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seus blocos, surgirão os anúncios, os comerciais, os reclames, como se queira. Entretenimento, 

plim-plim, comercial, plim-plim, entretenimento, plim-plim e assim por diante. Até que, no 

meio da novela, a Regina Duarte, quando não está defendendo o José Serra, previdente que só 

vendo no papel de Helena, aparece entrando em uma agência do Itaú e sendo cordialmente 

atendida por um garboso gerente, que lhe explica em tom didático o que fazer com seu dinheiro 

para que ele “renda mais”. Olha aí o merchandising, dirão aos seus netos os mais velhos 

antenados, satisfeitos com a sua sagacidade, como querendo ensinar o descarrego ao pastor. Ok, 

ok, o certo é “tie-in”, o mais certo ainda é “produc placement”, dirão agora os bons alunos de 

publicidade, mas o que interessa é menos o nome desse tipo de ação do que a sua existência em si 

e as novas possibilidades que dela estão surgindo. 

Em que pese o fato de, várias décadas atrás, no início das transmissões televisivas 

no Brasil, a relação entre a publicidade e a própria televisão ter sido muito mais intrincada do que 

se imagina e muito mais próxima do que a que se vê hoje, conforme atestam os relatos contidos 

em O livro do Boni (OLIVEIRA SOBRINHO, 2011), o hibridismo entre o entretenimento e o 

conteúdo mercadológico, na contemporaneidade, é realmente algo marcante. Embora, nos anos 

50 e 60 do século passado, muitos programas do rádio e da televisão tenham sido criados 

exclusivamente pelas empresas anunciantes e suas agências de publicidade (Lever e Lintas, por 

exemplo, respectivamente) – tendo chegado a haver no ar programas com títulos tais quais Lintas 

no espaço (ficção científica) e Globo Shell (concorrente do Repórter Esso e precursor do Globo 

Repórter) (OLIVEIRA SOBRINHO, 2011, pp. 61-80) –, o que se nota, hoje, de diferente é a mistura 

quase homogênea entre os conteúdos, o do programa de televisão (ou do cinema, tanto faz) com o 

da marca anunciante. Enquanto, no passado, as marcas anunciantes bancavam a produção dos 
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programas por pura falta de estrutura das emissoras, sem de fato interferir no roteiro e no 

conteúdo, ficando mais na posição de patrocinador, hoje são os canais de televisão, os estúdios e 

as produtoras que criam os seus programas, mas sempre havendo espaço para que as marcas 

possam ali se infiltrar, promovendo a mistura de conteúdos de que aqui se fala. 

A fusão (o hibridismo) entre a mensagem publicitária e os conteúdos televisivos é 

o assunto central do livro Publicidade + entretenimento, de Scott Donaton (2007), em que o 

estudioso apresenta detalhadamente outras novas possibilidades dessa mistura, como os 

infomerciais (peças publicitárias de duração mais longa) e o branded content ou branded 

entertainment (que são os programas financiados e produzidos inteiramente por e/ou para uma 

marca). 

Rogério Covaleski (2010), como já dito, vai mais adiante e apresenta uma 

concepção de publicidade contemporânea inteiramente sustentada na ideia do hibridismo. É 

claro que persistem os anúncios tradicionais, as peças publicitárias mais banais e corriqueiras, as 

garotas propaganda, os trinta segundos, tudo aquilo que bem se conhece (e tudo isso funcionando 

ainda, diga-se), mas o que salta aos sentidos dos mais atentos e que surge como tema de 

investigação do autor é um crescente movimento de aproximação entre o cinema e a publicidade 

– aproximação facilitada pela internet, é claro. 

Assim, no ambiente digital (no YouTube, por exemplo), são lançados filmes 

criados por grandes roteiristas e famosos cineastas exclusivamente para uma marca anunciante, 

misturando um conteúdo que entretenha as pessoas e que ao mesmo tempo divulgue a marca de 

maneira positiva. São filmes curtos, filmetes, alguns com dez, quinze ou vinte minutos, mas 
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sempre com uma duração inimaginável nos intervalos comerciais da televisão e perfeitamente 

possíveis no espaço (e no tempo) da internet. 

Os exemplos mais abundantes desse tipo de prática estão nos Estados Unidos, 

como não é difícil supor, mas enganam-se os que pensam que, no Brasil, esta prática é inédita. Se 

o merchandising, ou melhor, se o product placement já é prática corrente por aqui, o que dizer de 

um dos episódios do (já extinto) programa Toma lá, dá cá, da Rede Globo, que teve seu roteiro 

integralmente elaborado para divulgar o novo posicionamento da marca de maioneses 

Hellmann’s? Na ocasião, o estardalhaço foi imenso, já que, segundo matérias jornalísticas da 

época (era para tanto?), teria sido a primeira vez que um texto televisivo se abria a um 

anunciante, seguindo um briefing, lógico, mas sem a necessidade da aprovação final do cliente. 

Em um ambiente em que a prática é geralmente a oposta – os publicitários redigindo as cenas que 

apresentam os produtos e estas sendo implantadas na trama ficcional –, a ação causou espanto. E 

um detalhe que deve ter colaborado para o furdunço foi o fato de o texto (de Miguel Falabella e 

Maria Carmem Barbosa) ter sido escrito em uma espécie de metalinguagem, havendo momentos 

em que os personagens referiam-se ao produto como “nosso primeiro merchandising”, 

posicionando o frasco do produto ao lado dos seus rostos, provocando simultaneamente o riso e o 

espanto. 

Recentemente, outra campanha que causou alarido foi aquela dos “Pôneis 

malditos”, da marca de carros... aquela... como chama?... Nissan, isso mesmo, exaustivamente 

veiculada na televisão. As peças televisivas estimulavam os expectadores a acessar o material 

correspondente na internet e, no ambiente digital, o apelo era para que essas fossem divulgadas 

ainda mais. Se houve ou se não houve alguma coisa de legal, ninguém soube até hoje afirmar. O 
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que há de verdade é que depois, muito depois, já se pode classificar tal ação como pouco criativa, 

já que outras (até anteriores a essa) valeram-se do hibridismo de modo muito mais interessante e 

inovador. 

A Brastemp, por exemplo, para lançar uma nova linha de produtos para cozinha, 

tirando partido do gosto do brasileiro por novelas, lançou em 2009 uma série de microfilmes 

que, enquanto se mostravam as maravilhas platinadas prontas para você guardar seus repolhos, 

assar suas sobrecoxas e requentar suas marmitas, contava a história de um rapaz que gostava de 

cozinhar e uma moça que preferia a boemia. Se, por um lado, o clichê da história romântica de um 

casal que se apaixona era o pano de fundo para que se mostrassem as belezuras eletrodomésticas 

da marca anunciante, a inovação ficou por conta do perfeito hibridismo entre cinema e 

publicidade, entre televisão e internet. 

Outros exemplos aqui poderiam ser dados, vários outros. Entretanto, o propósito 

não é que se esgote o assunto, tampouco que se percorra a história desse tipo de ação 

promocional. O intuito é muito mais evidenciar a complexidade da publicidade contemporânea e 

apontar alguns dos traços que a marcam no tempo presente. 

Gilles Lipovetsky, acompanhado de Sébastien Charles, em um de seus muitos 

momentos de brilhantismo, explica que: 

A cultura hipermoderna se caracteriza pelo enfraquecimento do poder regulador das 

instituições coletivas e pela autonomização correlativa dos atores sociais em face das 

imposições de grupo. Assim, o indivíduo se mostra cada vez mais aberto e cambiante, 

fluido e socialmente independente. Mas essa volatilidade significa muito mais a 

desestabilização do eu do que a afirmação triunfante de um indivíduo que é senhor de 

si mesmo. Testemunho disso é a maré montante de sintomas psicossomáticos, de 

distúrbios compulsivos, de depressões, de ansiedades, de tentativas de suicídio, para 

nem falar do crescente sentimento de insuficiência e autodepreciação (2004, p. 83). 
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Só que, junto com esse enfraquecimento das instituições e com essa valorização da 

individualidade (por piores que sejam os efeitos resultantes), quando se pensa na relevância que 

as marcas têm alcançado na contemporaneidade, o que se nota é um conturbado paradoxo. 

Porque as marcas são também instituições (diferente da que Lipovetsky enumera, mas são) e, no 

entanto, não parecem estar se enfraquecendo. Por outro lado, se for levado em conta o novo 

panorama midiático, no qual os grandes centros emissores se encontram em processo de ruína, 

de fato o poder (comunicativo, neste caso) delas tem diminuído. Mas o que fica evidente é que, no 

tempo atual, o papel que as grandes marcas vêm desempenhando no palco do cotidiano só faz 

ganhar destaque e, consequentemente, a comunicação dessas marcas vem também mudando. 

Nota-se um crescente movimento de fortalecimento das marcas. Mas não um fortalecimento 

linear e previsível, a partir do que se sabia delas nos anos 80 ou 90 do século passado. Aquilo a 

que se assiste hoje é um inchamento simbólico, uma inflação semântica, um intumescimento 

sígnico das marcas, cuja característica mais perturbadora é a desvinculação com o produto ou com 

o serviço em que ela se ancora. 

Não, não se está aqui assumindo incondicionalmente a postura de Jean 

Baudrillard (2010 e 1995), extremamente radical, que defende a total preponderância do valor 

simbólico dos objetos (das mercadorias, para ser mais preciso) sobre seu valor de uso. Ainda que 

as marcas estejam se desvinculando da sua oferta material, preferindo um discurso centrado nos 

valores, nas ideias, nas causas, nas posturas e nas visões de mundo, isso não significa que a 

importância que hoje se dá à materialidade e à funcionalidade de um produto seja nula. Longe 

disso (e muito mais sobre o assunto há de se falar mais adiante). Está se chamando atenção aqui, 
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isto sim, para o fato de, nos dias de hoje, a sociedade estar presenciando uma mudança no 

discurso das marcas, que param de falar daquilo que de mais concreto elas oferecem (mas que 

não vão deixar de oferecer, fique claro), e passam a privilegiar um discurso mais simbólico. 

É bem verdade que a criação de uma marca, assim como sua gestão estratégica ao 

longo do tempo, não compete exatamente a uma agência de publicidade tradicional. Não fosse 

assim, as empresas não poderiam mudar constantemente de agência, tampouco poderiam se 

servir dos préstimos de mais de uma delas simultaneamente; não fosse assim, não haveria por aí 

tantas empresas – que não agências de publicidade – especializadas em gestão e consultoria de 

branding. Mas não foi David Ogilvy (1985), um legítimo patriarca no ofício da publicidade, um dos 

primeiros profissionais de mercado a falar da importância que a marca tem e de como a 

publicidade deve levar isso em conta? Daí já se pode depreender o relacionamento bastante 

próximo que existe entre a comunicação publicitária e as marcas. 

Ainda que alguns autores mais antigos ou conservadores defendam a publicidade 

como a melhor (se não a única) opção para a comunicação mercadológica das marcas, David 

Aaker, o renomado pesquisador norteamericano, é enfático em defender algo um pouco diferente 

e a leitura de seus livros permite notar a visão mais ampla que o autor tem da comunicação no 

fortalecimento das marcas. Aaker, em sua obra de 2000 (escrita com Erich Joachimsthaler), já 

procurava mostrar que a comunicação que melhor serve a uma marca é a multifacetada, é aquela 

que não se sustenta em apenas uma ferramenta, mas, sim, a que se serve de estratégias múltiplas 

e variadas, indo além da publicidade. E já dizia, referindo-se apenas às mídias tradicionais 

(rádio, TV, revista, jornal...): 
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Felizmente, a propaganda na mídia não precisa ser a ferramenta dominante, ou até 

mesmo principal, na promoção da marca. Marcas fortes tem sido promovidas com 

outras ferramentas que desempenham papéis-chave, incluindo a web, patrocínios, 

promoções, marketing direto, lojas principais, clubes do consumidor, amostras, 

cartazes e outras ferramentas visuais. (AAKER & JOACHIMSTHALER, 2000, p. 

285) 

 

Kapferer (2000) segue o mesmo princípio e, embora admita e reconheça a 

importância da publicidade na construção da “história da marca” (p. 55), deixa claro pelo 

caminhar de seu livro que uma comunicação mais diversificada é o que, de fato, dá notoriedade a 

uma marca e faz dela um valioso capital das empresas. Se, na virada do século, Aaker citava a 

fragmentação das mídias como causa desse enfraquecimento da publicidade tradicional na 

função de comunicar as marcas, hoje em dia a situação só tenderia a estar mais agravada, já que a 

tal fragmentação é atualmente tão imensa quanto fugidia. 

O consumo (tema do próximo capítulo) – seja na forma de expressão de cidadania 

(CANCLINI, 1995), seja como meio de ancoragem existencial (BAUMAN, 2008a), ou ainda como 

fonte de felicidade e satisfação (LIPOVETSKY, 2007) – é uma das razões para que as marcas 

estejam, hoje, alcançando um poder e um preenchimento simbólico que não se podia prever ou 

imaginar. Por meio das marcas – comprando seus produtos ou simplesmente se sentindo a elas 

vinculadas –, as pessoas constroem sua identidade fragmentária e vão compondo sua existência. 

Da mesma forma que os valores abstratos de que se cercam as marcas servem cada vez mais como 

identificação para as pessoas. 

Donde muitos publicitários de hoje repitam a mesma ladainha do momento (ou 

não seriam publicitários): a marca hoje em dia é muito mais um ponto de vista do que um produto 
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ou um serviço. O que talvez se queira dizer é que os gestores de marca – a um só tempo 

antecipando as tendências de mercado e reagindo automaticamente a elas – fazem com que o 

“ponto de vista” que sua marca “assume” coincida com o ponto de vista que deve ter, que gostaria 

de ter ou que de fato tenha seu público consumidor. Donde, então, possa-se encontrar, hoje, 

marcas que quase não falem mais de seus produtos, de seus atributos tangíveis ou de seus 

benefícios funcionais, preferindo apenas mostrar a quais valores elas se vinculam: felicidade, 

otimismo, responsabilidade, fraternidade, sustentabilidade, brasilidade... 

A questão que automaticamente se alevanta – e que vem há anos trepidando 

dentro da cabeça deste pesquisador – faz indagar se, hoje, nos cursos universitários de 

publicidade, forja-se com bom metal um profissional verdadeiramente crítico, solidamente 

formado, habituado aos questionamentos e aos paradoxos que costumam envolver os dias atuais, 

disposto a confrontar a realidade cotidiana do mercado com o universo privilegiado das ideias 

acadêmicas e, portanto, pronto para enfrentar as dificuldades impostas pelo contexto 

contemporâneo? Ou forja-se com falácias e embustes um ensino que se finge de contemporâneo, 

sendo retrógrado, que se pretende comprometido, sendo vil, que se acredita libertador, sendo 

escorchante? A trepidação não para, mas ainda há muito o que percorrer. Portanto, adiante. 

Três outras características dos dias atuais, verdadeiramente relacionadas entre si, 

são a simultaneidade, a ubiquidade e o imediatismo, como evidencia a leitura de Lipovetsky e 

Charles (2004), David Harvey (2012) e tantos outros. Em outras palavras, é dizer que, nos dias de 

hoje, tudo tem que ser ao mesmo tempo, em todos os lugares e agora. Pelo que se vê, são mais 

algumas características novamente ligadas às dimensões de espaço e tempo, mas que, se for 

levado em conta o fator tecnologia, podem se manifestar de maneiras distintas e até agora não 
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discutidas. E assim, aos poucos, vai se podendo perceber que, por mais distantes que sejam os 

traços típicos do tempo hodierno, existem fortes relações entre eles. Porque, por mais que se fale, 

por exemplo, da simultaneidade e da ubiquidade como capacidades instaladas no ser humano 

recentemente graças ao advento e à coqueluche dos aparelhos celulares (BAUMAN, 2004b), de 

uma forma ou de outra, está se falando, inevitavelmente, da capacidade que o ser humano atual 

tem (ou pensa que tem) de estar em dois lugares ao mesmo tempo (ubiquidade) e, portanto, de 

fazer duas coisas de uma vez só (simultaneidade). 

A mulher, este ser complexo e paradoxal por natureza, tão almejado pelas marcas 

anunciantes – porque, quando enquadrada na sua faceta de consumidora, é capaz de loucuras –, 

está sempre exercendo suas capacidades de ser várias em uma só, de fazer muitas coisas a um só 

tempo e de estar em diversos lugares de uma só vez. Qual é a mãe de hoje que não sabe exatamente 

o que é ter que, em um “espaço” de duas horas, fazer compras no supermercado (que está lotado), 

fazer as unhas na manicure (que está atrasada), fazer a cama do filho (que está na escola), fazer o 

almoço do marido (que está chegando), fazer o relatório para o chefe (que está irritado), fazer as 

pazes com a irmã (que está de bronca), fazer, fazer, fazer e acontecer? Por mais que ela delegue a 

maioria dessas funções a outras pessoas (o filho à babá, o supermercado à secretária, o almoço à 

cozinheira e a irmã ao diabo que a carregue), dando preferência ao seu lado profissional (o 

relatório) e “mulher” (as unhas), outras tantas atribuições vão surgindo no seio dessas duas. Daí, 

quando ela vai ver, além de não ter conseguido se livrar de tudo – pois ainda tem que treinar a 

secretária, contratar a cozinheira, determinar o menu do dia e selecionar a babá –, está 

matriculada no pilates, foi contratada freelancer por um antigo cliente, exigiram dela uma “pós” e, 

pior, a menstruação não veio. 
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Impossível imaginar uma mulher dessas, hoje, sem que se inclua no mesmo 

pensamento umas duas linhas de celular (smartphones, de preferência), um notebook (bem leve e 

sofisticado, se possível), meia dúzia de pendrives (que se espalham pelas bolsas), e-mails (o 

pessoal, o corporativo, aquele que ela nem usa), SMSs, skypes, conferências etc. Pois que, hoje, 

pensar na simultaneidade (ser mãe e gerente ao mesmo tempo), na ubiquidade (estar no 

cabeleireiro e em casa) e no imediatismo (responder a um e-mail entre uma flexão e outra) é 

pensar na interferência que as novas tecnologias têm na vida cotidiana. 

Agora, em vez da rotina de uma mulher urbana comum, que tal se se imaginasse, 

como outro exemplo de ubiquidade, simultaneidade e imediatismo, o quarto de um jovem? Sim, 

aquele lócus já decantado pelos psicólogos e pelos educadores, aquele ambiente próprio, 

impenetrável para alguns, envoltório-concha para outros, microcosmos de um eu-conflito, de 

um sujeito que ainda está em formação (qual não está?), oscilando entre a criança que ainda 

brinca e o adulto que já copula. Nada disso! Pensar no quarto de um adolescente ou de um jovem 

adulto, como referência do jovem médio urbano contemporâneo é simplesmente errado. Porque 

o jovem não está mais circunscrito ao seu quarto (seu mundo), à sua classe (seus colegas, seus 

professores), à sua rua (seus amigos) e ao seu bairro (seus iguais). O jovem de hoje está 

radicalmente desobrigado – para não falar proibido – de se prender a limites físicos locais, 

circulando livremente por esferas que podem tangenciar a sua rua e, principalmente, a sua 

escola, mas também se distanciando disso tudo e indo atingir as fronteiras infinitas da 

tecnologia, da internet, das redes sociais. Donde dizer que um jovem, hoje, multifaceta-se em 

aluno, amigo, colega, filho e irmão é muito pouco. O jovem de hoje – os chamados nativos digitais 

(PALFREY & GASSER, 2011), por já terem nascido em uma era dominada pela tecnologia digital – 
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assume uma identidade que, não é que se sirva da tecnologia, mas que se revela indissociável 

dela. Assim como, para os bichos e rios, nascer já é caminhar, como diria João Cabral de Melo 

Neto, para os jovens de hoje, viver já é viver imerso na tecnologia. De sorte que as suas 

identidades vão se construir individualmente, e se refletir em traços reais de comportamento 

(em casa, na escola, com os amigos), a partir de inúmeros fragmentos dispersos pelo universo 

digital. São perfis, avatares, e-mails, páginas, blogs, botões de curtir, comunidades, chats, SMSs, 

MMs, Whatsapps e milhões de outras novidades que ninguém com mais de vinte e cinco anos é 

capaz de plenamente compreender, todas elas servindo à construção identitária desse jovem de 

hoje. 

Daí surgem dois assuntos dois mais espinhosos no que se refere à tecnologia e à 

contemporaneidade: as redes sociais e a transmidiação. Não é o escopo desta tese esgotar 

qualquer um desses dois temas (que por si só já justificariam outras tantas teses, desta área e de 

áreas diversas), mas é impossível de se imaginar uma apresentação das questões mais atuais que 

tocam e complicam a publicidade sem falar deles.  

Qualquer pessoa que, leiga, queira se inteirar sobre as redes sociais e que, por um 

milagre, não tenha recorrido ao Google (já popularmente canonizado, faltando apenas o aval 

oficial do Vaticano) ou a elas próprias, e vá a uma livraria atrás de alguma referência menos volátil 

vai se deparar com estantes forradas de livros a respeito do assunto. Hay de todo. Dos livros meio 

técnicos, meio para nerds, cheios de códigos e tabelas e gráficos e informações em uma língua 

que as pessoas das humanas têm dificuldade para compreender, até aqueles de quase autoajuda, 

que ensinam o leitor a ter sucesso nas ditas redes – seja lá o que isso possa significar –, o volume e 

a variedade são assustadores. Mas, se a tal pessoa tiver sorte (ou apuro no procurar), ela vai se 
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deparar com um livro fininho, de capa discreta, que esconde uma densidade rara em tempos 

líquido-rasos. Trata-se de Redes sociais digitais, escrito por Lucia Santaella e Renata Lemos 

(2010), desde o título fazendo surpreender. Porque, conforme as autoras demonstram, o conceito 

de “redes sociais” é por demais antigo, precedendo e prescindindo da internet e dos 

computadores. Donde o nome do livro é o mais correto para se referir ao Orkut, ao Facebook ou 

ao Twitter, para que se fique apenas com as mais comuns. 

Partindo do conceito isolado de “rede”, passando pela questão do “social” e do 

“digital”, as autoras não deixam de abordar a teoria dos sistemas, o conceito de ator-rede e alguns 

outros pilares teóricos, revelando que uma perspectiva mais profunda sempre pode ser buscada, 

mesmo quando (ou principalmente quando) o objeto de estudo é algo novo e, por isso, ainda 

pouco explorado. De qualquer forma, o que fica evidente com a leitura do referido livro, sem 

nunca deixar de lado os aprendizados de Manuel Castells (2007), de André Lemos (2010, com 

Pierre Levy) e Pierre Levy (1999), é que as redes sociais digitais, hoje, representam uma 

modificação significativa na estrutura tradicional dos meios de comunicação, rompendo com os 

modelos tradicionais de comunicação e estabelecendo como padrão cotidianos a não-

linearidade, a fragmentação e, mais importante, eliminando a diferença hierárquica que até 

então existia entre quem produz e emite a mensagem e quem a recebe. 

O advento dos computadores pessoais e, posteriormente, a popularização da 

internet, bem como outros tantos fatores (alguns tecnológicos, outros nem tanto), já tinham 

aberto a fenda pela qual começou a vazar o poder dos grandes centros emissores (as empresas 

anunciantes, os conglomerados de mídia, os centros produtores de entretenimento). Mas foi com 

a incontrolável penetração das redes sociais digitais que a represa se rompeu de vez e a 
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comunicação passou a ter a possibilidade de ser (e cada vez mais vem sendo), cotidianamente, 

horizontal, multidirecional e fragmentada. 

Já, pensando nas narrativas (de entretenimento puro, de publicidade ou de 

conteúdo híbrido, dá igual), a movimentação também é brusca e requer atenção. Está sepultada a 

obrigatoriedade de se seguir a trilha do começo, meio e fim, podendo agora se contar uma 

história da forma mais maluca que se quiser, começando do final, não havendo começo, 

sobrepondo-se diferentes pontos de vista, embaralhando-se as passagens, ocultando-se trechos 

etc. E os filmes em série, as sagas (que agora se chamam franquias, muito mais ajustado), que 

poderiam sugerir o contrário, uma volta da linearidade ou uma negação da não-linearidade? Qual 

nada! São todos exemplos de como, hoje, o futuro (o filme II, a volta, a revanche, o retorno) nada 

mais é do que a vontade de se ter o presente repetido ad infinitum. Porque, se o Crepúsculo deu 

certo, se ele fez apinhar nos cinemas milhões de jovens avampirados do mundo todo, que se faça 

o Crepúsculo II, o Lua Nova, o Lua Crescente, o Lobisomem, o Eclipse... e tanto faz a ordem, porque o 

império da não-linearidade, como se sabe, continua firme, sendo cada um desses “episódios” um 

momento diferente da “saga” (pobres escritores escandinavos), nunca um seguindo o outro de 

acordo com alguma temporalidade convencional. 

Não bastasse, ainda há a transmidiação – termo bastante confundido com o cross 

media e com outros conceitos afins, de acordo com Carlos Alberto Scolari (2009), pesquisador de 

Barcelona, uma das principais referências no assunto, e Yvana Fechine (2011), professora da 

Universidade Federal de Pernambuco –, que, se não representa de fato uma novidade na 

contemporaneidade, havendo argumentos de que, se bem observada, tal técnica transmidiática já 
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era presente nas narrativas do início do século XX, do modo com que ela vem sendo feita hoje, 

trata-se de algo realmente surpreendente. 

Henry Jenkins (2009), pesquisador americano, pioneiro na questão das 

narrativas transmidiáticas, buscando ser sucinto, definiu seu objeto de estudo apenas como uma 

história que se conta em várias mídias e afirmou que, nos tempos presentes, a tendência é que a 

leitura de uma narrativa possa fluir de uma plataforma para a outra. 

Scolari (2009), valendo-se de postulados teóricos da semiótica e disposto a 

aprofundar a questão, não sem se apoiar nas ideias e nas definições de vários outros autores 

envolvidos na questão das narrativas por diferentes mídias ou plataformas, explica que, em uma 

situação ideal, a narrativa transmidiática se dá por diferentes mídias, mas com cada uma delas 

gozando de certa independência, sem que haja a necessidade de se percorrer todas as mídias para 

a compreensão da história completa. É a fragmentação de que já se falou, concretizada no 

cotidiano ficcional contemporâneo. 

Portanto, pode-se definir a narrativa transmídia como: 

Uma particular estrutura de narrativa que se expande através tanto de diferentes 

linguagens (verbal, icônica etc.), quanto de diferentes meios (cinema, quadrinhos, 

televisão, videogames etc.). A narrativa transmídia não é apenas uma adaptação de 

uma mídia para outra. A história que se conta no quadrinho não é a mesma contada 

na televisão ou no cinema; as diferentes mídias e linguagens participam e contribuem 

para a construção do mundo narrativo transmidiático. Essa dispersão é uma das 

mais importantes causas da complexidade na cultura popular contemporânea 

(SCOLARI, 2009, p. 587 – tradução livre do autor). 

 

Então é isso: hoje, no gigantesco universo da indústria do entretenimento, a 

história que se lê em um livro de sucesso não é a mesma que se vai ver, logo depois, no cinema, no 
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filme correspondente. Se o livro conta a grande viagem do personagem, o filme vai contar o seu 

nascimento, por exemplo; se o livro narra a conquista de um tesouro mágico, o filme vai mostrar 

o que aconteceu com esse tesouro, depois de conquistado. Da mesma forma, o jogo que se vai 

lançar na sequência vai contar um outro “trecho” da história, que vai ter a ver, mas jamais se 

relacionar por causa ou por consequência, com a narrativa presente nos quadrinhos, que também 

se vai vender mais adiante. 

Pensando em narrativas como Matrix, Harry Potter e Senhor dos Anéis (fartamente 

distribuídas por sequências de filmes, por sites, por jogos, por desenhos animados e por onde 

mais se puder), tudo bem, fica fácil perceber isso de que se fala. Mas, e na TV (meio de 

comunicação extremamente popular e ainda bastante definidor de padrões no Brasil), como a 

coisa funciona? Tentativas existem, mas nem sempre funcionam. A novela infanto-juvenil 

Malhação, da Rede Globo, por exemplo, de vez em quando tenta se aproximar mais do seu 

minguante público por meio de estratégias (pseudo)transmidiáticas. É um personagem que tem 

um blog, são cenas não exibidas na TV que se encontram exclusivas na internet, coisas assim. 

Entretanto, não tem sido fácil para a emissora conseguir sucesso nessa empreitada. Dirão alguns 

que não é de interesse da Globo investir muito nas narrativas multi-plataformas porque seu 

conglomerado de mídias “resume-se” à televisão, ao rádio, aos jornais, às revistas, às editoras, 

aos filmes e à internet. Seria isso pouca coisa? O fato é que, se a Globo não vem sendo capaz de 

apresentar inovações significativas nessa área, quem haveria de conseguir? 

Sem que se alongue em demasia o assunto, o que interessa comentar é que esse 

novo panorama que se abre para as narrativas é plenamente praticado pelos jovens de hoje (os 

publicitários de amanhã), sem que nenhum deles se dê conta do revolucionário que isso é – claro, 



 95 

para os jovens de agora, os nativos digitais, como já comentado, tudo isso é mais do que natural. A 

fragmentação e a não-linearidade são aspectos correntes no cotidiano dos jovens e, no que se 

refere ao seu consumo comunicacional, não se tem mais aquele pensamento tradicional, dos 

horários rígidos dos programas (está tudo na internet, para ser visto em casa, na lan house, no 

celular) ou das histórias que começam agora e levam meses (ou anos) para terminar (nada, para 

os jovens, pode durar mais do que alguns minutos). 

Inúmeros outros assuntos poderiam aqui ser discutidos como aspectos relevantes 

da contemporaneidade. Poder-se-ia falar das obsessões que as pessoas vêm desenvolvendo nas 

cidades de hoje em dia (os animais, o trabalho, as dietas etc.); seria também possível se tratar da 

crescente busca pelo escapismo e das curiosas manifestações de autoindulgência; não seria 

despropositado abordar as novas possibilidades surgidas dentro do universo do luxo; assim como 

também seria possível abordar as experiências sensoriais associadas ao consumo. Enfim, a 

contemporaneidade é infinitamente complexa e qualquer tentativa de cobri-la por inteiro é 

fadada ao insucesso, restando a qualquer pesquisador de hoje “apenas” o desafio de buscar os 

traços distintivos que melhor lhe sirvam, que mais se adequem aos seus propósitos. De maneiras 

que o que aqui se buscou foi uma gama de conceitos e exemplos que se mantivesse fiel aos autores 

definidos como referenciais teóricos e que a um só tempo fossem boas demonstrações da cruel 

complicação que se descortina a cada instante àqueles que, por uma razão ou outra, precisam lidar 

com a questão humana hoje. 

Evidentemente, esse novo contexto descrito acima oferece desafios à educação 

como um todo e às instituições de ensino particularmente. Não é o propósito desta tese abordar 

exatamente os impactos da contemporaneidade no ensino e na educação, entretanto não se pode 
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negar que a hipermodernidade, a pós-modernidade ou a modernidade líquida, como se queira, 

apresentam um novo cenário, no qual a educação ainda precisa definir o seu papel. “A 

consequência imediata desse novo cenário para a educação é a de por em xeque o quadro teórico 

proporcionado pela filosofia, com suas preocupações gnoseológicas da era moderna” (PEREIRA, 

2000, p. 164). 

E a paisagem só tende a ficar mais sombria, mais nebulosa e mais perigosa (no que 

isso tenha de assustador e de desafiador; de desalentador e de instigante) se forem considerados 

os impactos decorrentes do que acima se narrou na publicidade e no ensino da publicidade. 

Pensar em uma campanha publicitária, hoje em dia, levando em conta apenas as grades de 

programação dos canais de televisão, a frequência das revistas, a localização estratégica dos 

outdoors (nas cidades em que isso ainda existe) e a posição dos banners virtuais nos grandes 

portais da internet é fazer publicidade para o século passado. Da mesma forma que planejar um 

curso de publicidade com as vistas pregadas apenas no longo prazo dos quatro ano, organizando 

disciplinas como quem monta um quebra-cabeça, é também formar publicitários de saída 

defasados. E tem quem ainda assim faça. E tem quem ainda assim pense. Em um contexto 

complexo e desafiador como este em que se vive, as estratégias publicitárias de uma marca 

anunciante devem ser pensadas da maneira mais adequada possível, por mais difícil que isso seja 

ou por mais ousado que, para tanto, se tenha que ser. Neste mundo contemporâneo do qual não se 

tem como fugir, o ensino da publicidade deve ser também pensado a partir de um prisma menos 

conservador, menos convencional, que se apoie na ousadia e na coragem para então pensar em 

novas propostas epistemológicas, curriculares e disciplinares. 
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E será que a publicidade está pronta para conseguir convencer aquela mulher 

citada lá em cima – que bem poderia ser um homem, já que as diferenças entre os sexos, 

conquanto ainda existam (a menstruação, por exemplo), já se fazem reduzidas nesta época – a 

comprar alguma coisa? Mais ainda (lá vem o trepidar): será que o aluno de publicidade está sendo 

de fato bem formado para, se não conseguir esse objetivo tão direto e banal que é fazer consumir, 

saber refletir criticamente sobre esse contexto tão conturbado que se apresenta e, então, a partir 

dessa reflexão, poder trabalhar? Questões como essas são as que suscitaram esta tese e que, no 

decorrer das páginas, da investigação e do pensamento, pretende-se que sejam respondidas. 
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A MATA DA TEORIA 

3. consumo 

 

“Aquilo que somos não é o simples cumprir de um destino 

programado nos cromossomas, mas a realização de um ser que se 

constrói em trocas com os outros e com a realidade envolvente.” 

mia couto 

 

Que atire o primeiro brinco de massa ou o primeiro telefone do Garfield aquele que nunca 

julgou pela aparência, aquele que nunca tirou conclusões (precipitadas ou não, não importa) 

sobre a personalidade de alguém a partir das roupas que ela usava ou da decoração da sua casa. 

Não tem como, é assim mesmo. Se a saia é curta, a mulher é vulgar; se o terno é puído, o homem é 

pobre; se a poltrona é Luís XV, a família é tradicional, se o computador sobre a mesa é Apple, o 

rapaz é sofisticado. Não tem jeito, as coisas significam – ou não seriam signos, na concepção de 

Peirce (1999) – e, mesmo que o significado dessas coisas esteja errado (a mulher pode ser 

simplesmente ousada, o homem pode apenas ser descuidado, a família pode apenas ter um gosto 

mais tradicional, o rapaz pode simplesmente ser designer), a produção de sentido é 

incontrolável. E, em um contexto como o que está instalado atualmente, de absoluto consumo (ou 

de hiperconsumo, como diz Lipovetsky), tudo aquilo que se vende e que se compra, que se ganha 

ou que se acha, tudo aquilo que se troca, todos os objetos, todos os produtos, todas as 

mercadorias, como queiram, possuem a potencialidade de gerar significado. 

Este capítulo pretende discutir a questão do consumo, deixando para momento vindouro 

o assunto preciso dos sentidos que esse consumo potencialmente evoca. Embora se vá, sim, nesta 
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parte do texto, tratar em certa medida do significado dos objetos, os aprofundamentos semióticos 

– especificamente sobre a semiótica, a ciência do sentido – ficarão para mais adiante. O propósito 

aqui, então, não é dar conta de tudo o que já se escreveu sobre o consumo, ou de se propor um 

tratado a respeito do tema. O intuito é muito mais a construção de um panorama geral, que 

mostre diferentes pontos de vista teóricos sobre o tema do consumo, para que, a partir das 

diferentes correntes selecionadas e expostas, se possa pensar na proposição de uma definição 

objetiva de consumo, que sirva a esta investigação, prestando-se a guia e a balizamento para as 

reflexões que se seguem e para o que mais vier por aí. 

Quando se pensa na palavra “consumo”, o que costuma vir à mente das pessoas é qualquer 

coisa que tenha a ver com compra e venda, com aquisição de produtos etc. De fato, consumir pode 

significar muitas coisas e, embora os dicionários privilegiem significados que falam em arder, 

destruir, aborrecer e abater, hoje, o significado de “consumir” parece ganhar novos territórios, 

representando muito mais uma troca, um acordo, uma relação entre duas partes, que pode se 

manifestar na aquisição de algo (uma parte vende e a outra compra), no uso de alguma coisa (que 

alguém teria produzido para outro alguém consumir), na contratação de um serviço (oferecido 

por uma parte e satisfazendo outra) e assim por diante. 

Por esse caráter de compra e venda e pela implicação óbvia disso no universo das finanças 

(das pessoas, das empresas, do estado), o consumo pode ser estudado pela perspectiva da Teoria 

Econômica. De modo que não devem faltar autores desse campo científico prontos para tratar do 

consumo como um fator dos mais relevantes nessas questões humano-numéricas de que eles 

gostam tanto e que, para o povo da Comunicação (das Ciências Sociais então, nem se fala), são 

verdadeiros mistérios. 
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Mas o consumo que alimenta as discussões nas cadeiras de Economia é o mesmo 

consumo, fenômeno humano e social, que já há mais de um século, vem sendo debatido no campo 

das Ciências Sociais. Karl Marx, sempre ele, é um dos principais nomes quando se pensa na 

origem dos estudos sobre consumo. Sua postura teórica ambivalente, entre a política, a economia 

e a sociologia, evidente na sua obra O capital, inaugura uma abordagem socioeconômica do 

consumo, que vai se repetir mais adiante, por exemplo, em Thorstein Veblen, a quem se costuma 

atribuir a primazia dos estudos do consumo propriamente. Veblen – que por sinal também era 

economista –, com seu livro A teoria da classe ociosa (1988), lançado originalmente em 1899, levou 

adiante a questão do consumo nas sociedades urbanas industrializadas. Nessa obra, o consumo é 

apresentado quase sempre ligado às questões de diferenciação social, seguindo a lógica de que, a 

depender do objeto que se esteja consumindo, levando-se em conta também o contexto 

socioeconômico em que ele se insira, um sentido diferente é adquirido. Trata-se de obra 

referencial, primorosa, mas cujo maior valor talvez esteja na inaugural atenção dada ao consumo 

– nem tanto nas conclusões que dele se extrai. Os tipos de consumo que o autor destaca – o 

consumo vicário, o consumo improdutivo e o consumo conspícuo, por exemplo – são evidências 

da grandeza de sua obra. Entretanto, muito do que se apresenta no livro já não se aplica às 

sociedades contemporâneas, dadas as imensas transformações por que estas passaram nas 

últimas décadas. 

Georg Simmel, autor de A filosofia do dinheiro – publicado em 1900 e até hoje quase 

impossível de se encontrar em português –, é outro importante sociólogo, cuja obra já há mais de 

um século tocava nas questões do consumo. Junto dele, de Marx e de Veblen, alguns outros ainda 

poderiam ser citados como os pioneiros a introduzir o consumo no campo da sociologia. 



 101 

Entretanto, o nome mais indispensável quando se pensa no consumo associado à 

contemporaneidade é o do francês Jean Baudrillard. 

Baudrillard talvez não tenha sido o primeiro a levantar a lebre do consumo – sensacional a 

imagem do indignado francês, já meio velho, em um congresso desses importantes, no centro do 

palco, suspendendo pelas orelhas o pobre leporino –, sendo quase sempre essa primazia 

atribuída aos autores acima citados. Mas foi ele sem dúvida um dos teóricos da Sociologia mais 

importantes no que se refere aos estudos ligados ao consumo contemporâneo. É simplesmente 

impossível imaginar qualquer pensamento hodierno sobre consumo sem que se tenha 

Baudrillard como referência – seja para usá-lo como escudo protetor ou bandeira de guerra, seja 

para descer-lhe a lenha, mordendo quase sempre seu calcanhar de Aquiles, o radicalismo. 

Radical é uma palavra que, de fato, define a postura de Jean Baudrillard, havendo, 

entretanto, várias outras também bastante adequadas aos seus pensamentos: brilhantismo, 

sagacidade, profundidade, coerência e ironia, por exemplo. Dono de um texto tão caudaloso 

quanto divertido – sem jamais deixar de ser extremamente comprometido com suas raízes 

teóricas –, o autor apresenta ao longo de três dos seus livros mais antigos – todos eles são do final 

da década de 60 e da primeira metade dos anos 70 do século passado – uma perspectiva realmente 

diferente e inovadora para a questão do consumo. São eles, por ordem de lançamento, O sistema 

dos objetos (1989), A sociedade de consumo (2010) e Para uma crítica da economia política do signo 

(1995). 

O título desta terceira obra, inclusive, deixa bem claro qual é a filiação teórica de 

Baudrillard: o marxismo. Fiel aos cânones e ao estilo dessa tão marcante corrente teórica, o autor, 

nesse bloco específico da sua produção pelo menos, leva o pensamento de Marx a limites até 
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então pouco explorados, quase sempre condenando o consumo, mas reconhecendo nele uma tal 

importância que só não se pode acusar o francês de contradição porque seu tom, ao longo dos três 

volumes, é sempre o mesmo. Embora cada um dos citados livros dê destaque a um ou outro 

aspecto específico do tema do consumo (conforme vai se ver adiante), o autor se mantém 

constante em sua tônica, privilegiando as análises pessimistas, abrindo espaço aos comentários 

condenatórios e, mantendo a ironia e até um discreto humor, deixando fluir sua denúncia 

verborrágica aos tempos (então) atuais, considerando o consumo a sua chaga mais preocupante. 

Se houvesse a necessidade de se resumir o pensamento de Baudrillard ao mínimo 

possível, poder-se-ia dizer que sua obra procura dar conta de mostrar como, em fins de século 

XX, o valor de uso dos objetos se desintegra diante do seu imenso crescimento simbólico. 

Partindo de uma análise ainda pouco precisa (porém extremamente realista e aguda), o autor 

traça um mapa básico da relação que a sociedade estabelece com os bens, sendo estes ainda 

chamados de “objetos” (BAUDRILLARD, 1989). 

A partir de A sociedade de consumo, a obra se adensa e, já usando o termo “mercadoria” 

(fidelidade ao marxismo, conforme já dito) para se referir aos objetos de consumo, Baudrillard 

parte para a tentativa de se construir uma teoria do consumo. Se, hoje, isso ainda soa desafiador e 

improvável, havendo mais fracassos do que sucessos nas empreitadas, pretender, em meados dos 

anos 1970, organizar o pensamento a respeito do consumo e, então, construir uma lógica (uma 

teoria) para isso é ousadia e coragem demais. Mas Baudrillard assim o fez e talvez resida aí o 

maior valor desse livro. 

Contudo, outro valor de A sociedade de consumo é o fato de o livro apontar o dedo para a 

publicidade. Não que o tom acusatório do autor esteja sendo aqui louvado, não é isso. Mas, ao 
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fazer críticas (contundentes e divertidas) à publicidade, o autor a aproxima do consumo, 

atrelando de vez uma coisa à outra. Justamente no livro em que se vai estruturar as bases para uma 

teoria do consumo, contar com a publicidade como elemento central é ter garantido que, hoje, só 

se pode pensar em publicidade de forma crítica e responsável à luz do consumo. Porque, para o 

autor, a publicidade se realiza “com o único fim, não de acrescentar, mas de tirar o valor de uso dos 

objectos, de diminuir o seu valor/tempo, sujeitando-se ao valor/moda e à renovação acelerada” 

(2010, p. 45). Ou seja, na concepção de Baudrillard, a publicidade é uma força que colabora para o 

estabelecimento daquilo que ele chama de “sociedade de consumo”, na qual “todos são iguais 

perante os objetos enquanto valor de uso, mas não diante dos objetos enquanto signos e 

diferenças, que se encontram profundamente hierarquizados” (2010, p. 108). 

Nessa referida sociedade de consumo, ainda segundo o autor, as mercadorias esvaziam-se 

do seu valor de uso para se transformar em signos, no que isso tenha de mais aviltante, 

preocupante ou desesperador. Uma batedeira da marca Kitchenaid, por exemplo, que hoje custa 

no mínimo dez vezes mais que uma de marca popular, “serve” para bater bolos, pães e claras-em-

neve, mas, na sociedade de consumo, “funciona” como elemento de status, prestígio, sofisticação 

e riqueza. Mais importante: podendo ser substituída por qualquer outro signo que “funcione” da 

mesma maneira, deixando evidente a total ruptura com sua dimensão funcional que o autor 

propõe (2010, p. 89). 

É uma postura um tanto radical, como se percebe, porque, embora os objetos de consumo 

tenham, sim, hoje, um significado que vai muito além da sua funcionalidade, do seu propósito 

central, não se pode afirmar de maneira assim tão veemente e absoluta que seu caráter de uso 

simplesmente desapareça. Mas nem por isso deixam de ser sedutoras as palavras de Baudrillard, 
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quando ele diz que a publicidade “encontra-se para lá do verdadeiro e do falso” (2010, p. 166), já que 

serviria exclusivamente para “entrechar” os objetos, distanciando-os da sua funcionalidade e os 

transformando em signos. 

Dando continuidade ao raciocínio e sendo o autor um sociólogo, é natural que sua visão do 

consumo não se fixe exclusivamente no indivíduo e seja mais aberta e estendida ao coletivo, aos 

grupos de pessoas, ao social. Daí que Baudrillard tenha, desde sempre, considerado o discurso 

publicitário um discurso falsamente individual (compre, venha, veja, gaste, tudo no singular), e 

seu verdadeiro significado muito mais coletivo do que parece. 

É precisamente aí que reside o valor estratégico e a astúcia da publicidade: atingir 

cada qual em função dos outros, nas suas veleidades de prestígio social reificado. 

Nunca se dirige apenas ao homem isolado; visa-o na relação diferencial e quando dá 

a impressão de retardar as suas motivações “profundas”, fá-lo sempre de modo 

espectacular, isto é, convoca sempre os vizinhos, o grupo, a sociedade inteiramente 

hierarquizada para o processo de leitura e de encarecimento que ela instaura. 

(BAUDRILLARD, 2010, p. 72) 

 

Como se nota, Baudrillard tem sempre um ponto de vista surpreendente sobre os 

assuntos que aborda e não seria diferente com relação ao indivíduo consumidor, cheio de desejos 

e necessidades. Fazendo voz contrária aos que consideram o império do consumo uma 

possibilidade de emancipação das pessoas, na medida em que suas necessidades e seus desejos 

estariam sendo satisfeitos pelas ofertas das empresas, o sociólogo francês é direto e afirma que o 

“sistema de necessidades” que permeia a sociedade é exatamente o produto de um sistema de 

produção poderoso (2010, p. 86). Indo mais além, mas mantendo-se firme na sua postura do 

contra, Baudrillard nega o que se costuma dizer, que, agora, inverte-se a lógica da produção, 

estando-se adentrando em um período regido pelo consumo. Para o autor, não existe essa 
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separação, que para alguns é tão clara e evidente: “trata-se de um só e idêntico processo lógico de 

reprodução amplificada das forças produtivas e do respectivo controlo” (2010, p. 97). Mais marxista, 

impossível. 

Da França à Polônia e vai-se encontrar novamente Zygmunt Bauman, abarcado à sua 

escrivaninha, dedos em um ininterrupto digitar, cérebro em um incessante borbulhar, farpas e 

petardos em um diuturno disparar. Mais próximo do pensamento típico da teoria crítica do que 

do marxismo propriamente, mas jamais negando sua linhagem socialista, Bauman leva o bastão 

de Baudrillard adiante. Não que não haja divergências entre os dois, ou que um seja a continuação 

dos outros, menos ainda que o pensamento desses dois autores sejam perfeitamente 

complementares. Na-na-ni-na-não. O que se quer dizer é que, ao tratarem do consumo, tanto 

Bauman quanto Baudrillard, cada um a seu modo, cada qual por um prisma diferente, adotam 

uma postura crítico-condenatória, comum aos sociólogos de raiz marxista, mas que não impede 

as diferenças teóricas entre os dois. Enquanto o francês, no limite dos três livros aqui 

considerados, parecia circundar a questão do consumo descrevendo ao redor dela um círculo de 

raio bastante apertado (ainda que nele tenham cabido a publicidade, a moda e o jornalismo), o 

polonês prefere ampliar esse raio ao infinito, havendo espaço suficiente para ele circular à 

vontade pelos assuntos mais diversos, fazendo ver o leitor que o consumo – por mais lamentável 

que isso para ele seja – está em todos os meandros da vida contemporânea. 

Embora o consumo tenha estado presente na obra de Bauman desde seus livros mais 

antigos, foi a partir da sua conceituação de “modernidade líquida” (2001) que o assunto passou a 

ser mais constante e a ganhar mais importância, até merecer um volume inteiro: Vida para 

consumo (2008a). Farto em citações, remissões e referências que vão da filosofia à sociologia, da 
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poesia ao ensaísmo, o livro assombra pela crueza com que são mostrados e analisados os aspectos 

mais sinistros referentes ao consumo na sociedade contemporânea. 

Pela perspectiva de Bauman, por “sociedade de consumidores” pode-se compreender 

o tipo de sociedade que promove, encoraja ou reforça a escolha de um estilo de vida e 

uma estratégia existencial consumistas, e rejeita todas as opções culturais 

alternativas. Uma sociedade em que se adaptar aos preceitos da cultura de consumo e 

segui-los estritamente é, para todos os fins e propósitos práticos, a única escolha 

aprovada de maneira incondicional (2008a, p. 71). 

 

A proposta central do livro – expressa inclusive no seu subtítulo – é a de demonstrar 

como, na sociedade atual – chamada por Bauman de “sociedade de consumidores” –, o 

consumidor vem se transformando em mercadoria. Tendo um livro inteiro para desenvolver sua 

ideia, o autor desdobra seu pensamento às raias da agonia, chegando ao ponto de dizer (e de, 

assim, fazer o leitor roer as unhas) que, 

na sociedade de consumidores, ninguém pode se tornar sujeito sem primeiro virar 

mercadoria, e ninguém pode manter segura sua subjetividade sem reanimar, 

ressuscitar e recarregar de maneira perpétua as capacidades esperadas e exigidas de 

uma mercadoria vendável (2008a, p. 20). 

 

O que o sociólogo está dizendo é que todas as pessoas, no contexto atual, de uma forma ou 

de outra, se quiserem de fato existir, se não quiserem se transformar em marginais completos, 

devem se comportar inevitavelmente como mercadorias. É assim que as cirurgias plásticas – hoje 

obrigatórias, facilmente parceláveis em prestações a crédito, feitas até com planos de fidelidade – 

fazem com que as pessoas se assemelhem aos carros ou aos televisores, que, de ano em ano, têm 

seu design modificado (atualizado). Na visão do autor, a busca incessante por uma aparência 

sempre jovem e, mais ainda, o desejo de se estar com o rosto e com o corpo ambos perfeitamente 
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de acordo com os padrões estéticos impostos em uma dada época (em uma dada estação, para usar 

um termo da moda) são características típicas do agora, sendo constantes as “novas rodadas de 

cirurgia”, que servem para “manter o próprio valor de mercado e descartar uma imagem que 

perdeu sua utilidade” (p. 130). 

O mesmo princípio – o das pessoas se transformando em mercadoria – pode ser 

percebido em expressões como “marketing pessoal”, “autopromoção”, “ele sabe se vender muito 

bem”. E o consumismo – teoricamente bem definido por Bauman, diferenciando tal termo do seu 

correlato “consumo” –, que promove e coroa essa transmutação dos consumidores em 

mercadorias está sempre relacionado com o descarte, com o resíduo, com o lixo. Nada, hoje, é 

feito para durar e, antes que se argumente que sempre foi assim, que as lâmpadas são feitas para 

queimar, ou não se venderiam mais lâmpadas, a tal da obsolescência programada, o que Bauman 

destaca é uma acentuação desse processo, citando uma “obsolescência embutida”. Ou seja: não é 

que o produto seja feito para deixar de funcionar em algum tempo – é mais do que isso. Hoje, os 

produtos já são comprados sob o comando do descarte. Deixa de fazer sentido, hoje, qualquer 

busca por reparo, conserto e emenda. Havendo defeito, troca-se; dando problema, compra-se 

outro. Onde estão os conserta-se guarda-chuvas de ponta de feira, aqueles mesmos, senhores dos 

arames, dos grampos, dos alicates e dos erros de concordância verbal? Onde se escondem as 

assistências técnicas? Sumiram, sumiu tudo, deixaram de ter significância na sociedade de 

consumidores, porque representavam a continuidade, a persistência, a longa duração e a 

perenidade, valores absolutamente rechaçados atualmente. 

Entre as maneiras com que o consumidor enfrenta a insatisfação, a principal é 

descartar os objetos que a causam. A sociedade de consumidores desvaloriza a 

durabilidade, igualando “velho” a “defasado”, impróprio para continuar sendo 
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utilizado e destinado à lata de lixo. Não se espera dos consumidores que jurem 

lealdade aos objetos que obtêm com a intenção de consumir. (BAUMAN, 2008a, p. 

31) 

 

Usar um produto até seu esgotamento total é impensável para alguém que seja jovem – e 

minimamente coerente com as sandices do seu tempo. Não se espera que uma calça rasgue, que 

um sapato fure, que um par de óculos se quebre ou que uma caneta acabe para comprar tudo de 

novo. Novos modelos de calças são lançados em uma frequência cada vez menor (vide as 

coleções-cápsula e as mini-coleções, de que ainda se há de falar); sapatos ficam feios ou “fora de 

moda” antes mesmo que sua sola comece a se desgastar; os óculos, agora, podem ser comprados 

sem receita, em farmácias, literalmente descartáveis; e as canetas nem existem mais. 

O fato é que o consumidor de hoje – ou seja, alguém que simplesmente esteja vivo – se vê 

imerso em um mundo que ele considera “um enorme contêiner de peças sobressalentes. O 

depósito dessas peças é constante e abundantemente abastecido, e se acredita que seja 

reabastecido para sempre caso seu estoque se esgote temporariamente” (BAUMAN, 2008a, p. 

131). Daí que o mesmo princípio passasse a valer para as identidades não precisou muito, de 

modo que, na sociedade de consumidores, as pessoas estão sempre sob a pressão de ser alguém a 

mais, de ser mais alguém. E, hoje, ser alguém – no sentido de ser reconhecido pelo outro como 

portador desta e não daquela característica – é simplesmente consumir alguma coisa. Assim, 

pode-se dizer que, hoje em dia, mudar de vida é simplesmente comprar outras coisas. Dar uma 

repaginada, fazer a vida girar 180 graus (360, diriam os que desconhecem a trigonometria), de 

um estilo de vida urbano e elitizado para um padrão rural e low-profile, por exemplo, é 
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simplesmente deixar de comprar o queijo brie e passar a comprar o meia-cura; é deixar de guiar a 

BMW e passar a dirigir a D-20. 

O que fica patente, então, é que, na modernidade líquida, na sociedade de consumidores, 

assumir esta ou aquela personalidade é consumir isto ou aquilo, vinculando-se a ou rompendo 

com os inúmeros signos (as inúmeras mercadorias) que estão disponíveis a qualquer um. E é a 

qualquer um mesmo, porque na sociedade de consumidores só não existe quem não consome, 

quem é pobre, e, se quem não consome não existe, não tem porque considerar essas pessoas. É 

cruel, mas é por aí que a barca corre e está aí o Bauman que não deixa mentir: “os pobres da 

sociedade de consumidores são inúteis. A sociedade ficaria melhor se os pobres queimassem seus 

barracos e se permitissem queimar junto com eles – ou apenas sumissem” (2008a, p. 160). 

É claro que, nas palavras do sociólogo, o que predomina é a ironia e o inconformismo, 

como que tentando fazer ver que o que se pratica hoje com relação ao consumo e às questões 

sociais é errado e desumano. E é justamente esse olhar apurado do autor que faz com que se note 

algo não tão amargo de tragar, mas igualmente fácil de constatar. É que, na sociedade atual, todas 

as pessoas são interpeladas “basicamente na condição de consumidores” (2008a, p. 70). Quer 

dizer: hoje em dia, nenhuma mensagem se dirige a ninguém a não ser que seja na condição de 

consumidor. Não existe mais o cidadão (brasileiro), não existe mais o ser (humano), não existe 

mais a pessoa (adulta). Existe apenas o consumidor. Brasileiro ou dinamarquês, humano ou 

cachorro, pai de família ou estudante, o que importa é o poder de consumo. 

É uma experiência interessante antepor autores da sociologia a outros da antropologia. 

Tudo é diferente: o tom do texto, a forma de abordar os assuntos, os tipos de exemplos etc. – isso 

sem falar, claro, nas diferentes perspectivas teóricos e metódicas. Mary Douglas (2009), autora 
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de O mundo dos bens, junto com Baron Isherwood, dá a largada golpeando baixo, já evidenciando 

seu jeito direto e irônico de escrever. A respeito dos estudiosos que dedicam suas obras à severa 

crítica ao consumo e ao consumismo, os autores indagam: “gostaríamos de saber como vivem 

esses moralistas, seu estilo e sua vida. Talvez distribuam seus direitos de autor entre os pobres” 

(p. 25). 

Mas as farpas restringem-se ao prefácio do livro, porque, no decorrer do livro, o 

pensamento se adensa e se aprofunda, ainda que os objetivos dos dois pesquisadores (ela, 

antropóloga, ele, economista) sejam distintos daqueles que moveram Bauman, Baudrillard e a 

patota da Sociologia. A proposta não é mais estudar exatamente o consumo como fenômeno 

humano ou social, embora tais prismas possam ser identificados ao longo das páginas. O que 

pretendem os autores ingleses é demonstrar o funcionamento dos bens, dos objetos, nas 

sociedades, ampliando a visão típica dos economistas de que os objetos possuem apenas uma 

dimensão funcional e material. Segundo Douglas e Isherwood, mais do que isso, os bens 

“estabelecem e mantêm relações sociais” (p. 105). 

Valendo-se de exemplos típicos da antropologia – a maioria deles colhidos de acordo com 

os cânones da etnografia, da observação participante e de outros métodos característicos da área 

–, como os rituais de uma tribo, os costumes de uma família ou os hábitos de uma cidade, os 

autores vão alargando a concepção econômica de consumo, tradicionalmente atrelada à mera 

noção de compra. “O que acontece aos objetos materiais quando deixam o posto varejista e 

passam para as mãos dos consumidores finais é parte do processo de consumo” (DOUGLAS & 

ISHERWOOD, 2009, p. 102). Basta essa frase para que se perceba a postura então inovadora da 

dupla de autores, que, como se nota, pretendia incluir no conceito de consumo outras tantas 
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nuanças, outros tantos contornos, não só enriquecendo a discussão, como também trazendo 

definitivamente para o campo da antropologia um assunto tão relevante e tão hodiernamente 

urgente. 

É verdade que a proposta tão específica dos autores e os anos que separam a publicação 

original da obra dos dias de hoje fazem com que um inevitável aspecto de algo ultrapassado se 

perceba na saborosa leitura. Embora as palavras de Douglas e Isherwood sejam sempre muito 

bem escolhidas e o tom assertivo a um só tempo faça graça e traga objetividade, em alguns 

momentos as análises apresentadas restam pouco aplicáveis a um contexto mais atual ou menos 

semelhante ao dos autores. Dizer, por exemplo, que os objetos de luxo “constituem uma classe 

heterogênea, definida como aqueles bens que o indivíduo cortará, rapidamente, em resposta a 

uma queda de renda” (2009, p. 152) é, sem dúvida, traçar uma definição interessante, que talvez 

nem esteja errada em sua essência. Mas quem observa o comportamento do consumidor 

brasileiro contemporâneo, por ofício de publicitário, pesquisador ou marqueteiro, sabe que são 

poucos os casos que acontecem segundo tal lógica. Assim como a indefectível pirâmide de Maslow 

já foi maravilhosamente embaralhada, a visão que a dupla de autores ingleses tem sobre os 

objetos de luxo já pode ser relativizada. E que defenda o contrário quem nunca soube de alguém 

que prefere “cortar” da sua lista de compras os alimentos e os investimentos em estudo para 

preservar a possibilidade de se consumir uma bolsa, um par de óculos ou um relógio de 

determinada grife de luxo. 

Só que a grandeza do pensamento de Mary Douglas impede que se condene a obra por 

conta desses momentos de defasagem. A contribuição da inglesa, para que se tenha uma ideia, é 

comparável analogamente à de Baudrillard, principalmente no que se refere à maneira aguerrida 
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com que ambos defendem a dimensão simbólica dos objetos, mas também na forma radical de 

pensar e de escrever: “esqueçamos que as mercadorias são boas para comer, vestir e abrigar; 

esqueçamos sua utilidade” (DOUGLAS & ISHERWOOD, 2009, p. 108). Os bens, então, seriam 

repositórios de significados, que vão variar de acordo com a cultura em que estão inseridos. E o 

consumo, por consequência, seria uma forma de as pessoas, em uma cultura sempre em 

movimento, sempre difícil de acompanhar e compreender, terem acesso a esses significados. 

Mais ainda: a possibilidade de consumir os bens representaria para os indivíduos uma chance de 

controlar a cultura, de interferir nela, de obter algum poder sobre ela, conquistando alguma 

segurança, alguma tranquilidade: “o homem precisa de bens para comunicar-se com os outros e 

para entender o que se passa à sua volta” (2009, p. 149). 

Na visão dos autores em questão, o mundo (dos bens) seria então um espaço em que cada 

objeto possui um significado e a localização das pessoas nesse mundo dependeria da 

compreensão desses significados – ainda que tanto o próprio significado quanto a percepção das 

pessoas variem de acordo com a cultura. Mas o que precisa ficar claro é que “todos os bens são 

portadores de significado, mas nenhum o é por si mesmo. O significado está nas relações entre 

todos os bens” (2009, p. 121). Como se percebe, embora não tenham seguido adiante nessa 

direção, Douglas e Isherwood chegaram a vislumbrar a possibilidade de se construir uma sintaxe 

dos bens, mais ou menos como chegou a tentar Roland Barthes (2009), “todavia, os estudos das 

combinações de produtos levaram apenas à descoberta de sintaxes muito rudimentares de 

mercadorias” (SANTAELLA & NÖTH, 2010, p. 71). Melhor assim, já que, hoje, essa ideia, de se 

considerar o conjunto de mercadorias uma linguagem, parece ultrapassada e vem sendo 

contestada por vários autores (mais sobre isso, em páginas à frente). 
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Muito mais relevante do que a relação que se estabelece entre os bens foi a percepção dos 

dois autores ingleses no tocante à relação que existe entre os bens e as pessoas e, ainda mais, 

apenas entre as pessoas: “os bens sãos dotados de valor pela concordância dos outros 

consumidores” (2009, p. 123). De modo que um determinado objeto vai ter o seu significado 

traçado somente a partir do conhecimento em comum que as pessoas tenham dele. Uma cadeira 

assinada por um renomado designer, por exemplo, vai ter o seu valor (de status, de sofisticação, 

de elitização etc.) justamente na palavra “renomado”. Ou seja: a não ser que o tal designer seja 

realmente renomado – tenha fama, seja conhecido –, a cadeira será apenas uma cadeira, 

contendo significados outros, que não os pretendidos. E assim vão se construindo os grupos 

sociais (mais abertos, mais fechados), as classes (mais altas, mais baixas), as sociedades (mais 

desenvolvidas, mais atrasadas), muito por conta dos significados compartilhados que se atribuem 

aos bens. 

Ao afirmarem, portanto, que “os bens são a parte visível da cultura” (2009, p. 114) e que 

“qualquer escolha entre bens é resultado da cultura, e contribui para ela” (2009, p. 125), os 

autores acabam envolvendo na questão do consumo todo o universo dos estudos culturais (como 

também é comum acontecer no campo da Antropologia), por mais complexos e volumosos que 

esses sejam. E, daí, se por um lado a obra ganha em profundidade e em riqueza de perspectivas 

analíticas, por outro ela se distancia daquilo que aqui se pretende estudar, que são as diferentes 

visões que se tem do consumo. Mas talvez venha justamente dessa afeição dos autores pelos 

estudos culturais a aproximação do consumo com outro conceito bastante interessante e 

indispensável a esta tese: os rituais. 
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Tanto para a sociedade tribal, quanto para nós, os rituais servem para conter a 

flutuação dos significados. Os rituais são convenções que constituem definições 

públicas visíveis. Viver sem rituais é viver sem significados claros. Os bens, nessa 

perspectiva, são acessórios rituais; o consumo é um processo ritual cuja função 

primária é dar sentido ao fluxo incompleto dos acontecimentos. (DOUGLAS & 

ISHERWOOD, 2009, p. 112) 

 

Douglas e Isherwood foram relevantes aos estudos do consumo por terem considerado os 

objetos de consumo elementos agregadores de significado à vida cotidiana social. Por menos que 

a dinâmica dupla tenha se disposto a se aprofundar nessa questão dos rituais e dos significados do 

consumo – pouco se comenta a respeito de outros livros de Douglas ou de Isherwood –, o caminho 

estava aberto para que novos pesquisadores pudessem levar a questão adiante, sendo um deles 

Grant McCracken. 

O antropólogo canadense, que tem conquistado cada vez mais espaço nas searas 

acadêmicas da comunicação no Brasil (e em outras partes do mundo também, sem dúvida), por 

tratar da publicidade de uma forma até então inédita, alcança com seu Cultura & consumo (2003) 

um momento de grande profundidade, entrelaçando com uma seriedade pouco vista a 

publicidade, a moda, o consumo, a cultura, os bens, o design e tudo aquilo de que se tem falado 

tanto nesta tese (e mais especificamente neste capítulo). Daí que apresentar seu pensamento, 

mesmo que rapidamente, seja indispensável. 

A leitura da primeira página da introdução do tal livro já faz quem a lê espantar e sorrir – 

pela clareza com que o texto é apresentado aos seus leitores e pelo amparo teórico oferecido às 

ideias que norteiam esta pesquisa. Para alguém que, de alguma forma, pretendia estudar a 

publicidade, o design, a moda e o marketing, ainda sem saber exatamente de que forma se 
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enredariam esses elementos todos, deparar-se com o pensamento de Grant McCracken, assim 

pronto, é poder acreditar mais convictamente ainda nos preceitos peirceanos de que a ciência é 

um corpo vivo, que vai sendo desenvolvida ao longo do tempo pelos esforços (uns menores, como 

esta tese; outros maiores, como a obra de McCracken) dos que se dedicam à investigação 

(SANTAELLA, 2001a, p. 102): “a verdade depende de uma comunidade de investigadores e não de 

um indivíduo isolado e fechado no regozijo da sua certeza” (SANTAELLA, 2004a, p. 48). Mais 

ainda: “não há pensamento (ou cognição, ou signo) que não seja precedido por um pensamento 

anterior” (SANTAELLA, 2004a, p. 51). E McCracken é solar ao dizer que tanto o design quanto a 

moda (o desenvolvimento de produtos, de uma forma geral) são constructos moldados pela 

cultura. 

Mas, antes que se chegue à apresentação das conclusões de McCracken, deve-se 

apresentar o percurso teórico do autor, que, como em muitos casos acontece, parte de uma 

perspectiva histórica. Não é que o antropólogo se proponha a rebobinar a história do consumo ou 

da cultura, mas somente a partir dessas considerações históricas é que foi possível afirmar, por 

exemplo, que “o consumo moderno foi a causa e a consequência de tantas mudanças sociais que 

sua emergência marcou nada menos que a transformação do mundo ocidental” (2003, p. 21). O 

autor defende que, tradicionalmente, muito se estudou a revolução industrial e seus efeitos, 

tendo sido deixada de lado uma outra revolução, que, silenciosa, também causava suas rachaduras 

nos alicerces da sociedade, impondo mudanças tão ou mais radicais: a revolução do consumo. E, 

enquanto os olhos dos historiadores e dos pesquisadores em geral estavam voltados para a 

revolução da produção (industrial), o mundo foi se transformando em um espaço radicalmente 

tomado, povoado, mobiliado, lotado, entupido pelo consumo... de bens. E as pessoas, todas elas, 



 116 

naturalmente, foram moldando suas capacidades de “ler” e “interpretar” os bens, foram 

atribuindo significados a eles, foram levando adiante aquilo que se costuma chamar de cultura 

(WILLIAMS, 2000). Daí que não seja demais dizer, como faz McCracken, que “a contribuição dos 

bens para o advento do Ocidente moderno está precisamente em sua capacidade expressiva, 

criativa e inventiva de uma esfera de significado cultural” (MCCRACKEN, 2003, p. 29). 

Mas de que forma se relacionam cultura, bens e consumidores? A resposta para essa 

pergunta é dada pelo pesquisador norteamericano no capítulo mais brilhante do seu livro em 

questão, aquele que talvez resuma (e ao mesmo tempo esclareça) todo o seu pensamento. É 

quando o autor se alinha ao pensamento de Jean Baudrillard e Mary Douglas, aceitando que “os 

bens de consumo têm uma significação que vai além de seu caráter utilitário e de seu valor 

comercial. Esta significação consiste largamente em sua habilidade em carregar e em comunicar 

significado cultural” (MCCRACKEN, 2003, p. 99), para então avançar na questão, postulando que 

“este significado está constantemente em trânsito” (MCCRACKEN, 2003, p. 99). Talvez o que 

faça de McCracken um autor tão largamente admirado e seguido hoje em dia seja o fato de seu 

pensamento ser extremamente adequado ao contemporâneo, como se percebe pelo uso do termo 

“em trânsito”, fazendo lembrar aquela uma das principais características do tempo presente, já 

discutida no capítulo anterior. 

Na visão do autor, o significado dos bens, hoje em dia, não se encontra mais fixo ou preso 

nos objetos. Pelo contrário: hoje, o que se vê são significados cambiantes, flutuantes, 

perfeitamente dinâmicos, que mudam a todo instante, de acordo com os arranjos culturais que o 

cercam. Por essa perspectiva, o pensamento de McCracken não se diferencia muito do que Pierre 

Bourdieu apresentou em seu A distinção (2007) ou do que Gilles Lipovetsky ensina em O império 



 117 

do efêmero (1989). A questão do gosto, da oscilação do gosto, melhor dizendo, nos tempos atuais, 

grosso modo, é o assunto que interligaria os três autores – em que pesem as inúmeras 

particularidades de cada um deles, as divergências teóricas naturais e o atrito inevitável que se 

tem quando se aproximam um antropólogo, um sociólogo e um filósofo. Só que McCracken não 

fala exatamente desse caráter cíclico da moda (embora tangencie o tema), preferindo discutir os 

significados que os objetos de consumo têm nas sociedades contemporâneas. 

Tudo parte do “mundo culturalmente constituído” (MCCRACKEN, 2003, p. 100), espécie 

de cenário-base, onde estão estabelecidas as categorias fundamentais a partir das quais todos os 

significados vão se constituir. A publicidade e o sistema de moda, na visão do autor, então, seriam 

“instrumentos de transferência de significado” (MCCRACKEN, 2003, p. 106), seriam 

mecanismos por meio dos quais os significados podem ser trasladados daquele cenário cultural 

geral para os objetos (produtos): 

A publicidade atua como potente método de transferência de significado, fundindo 

um bem de consumo a uma representação do mundo culturalmente constituído 

dentro dos moldes de um anúncio específico (MCCRACKEN, 2003, p. 106). 

 

Nos dias de hoje, nas sociedades ocidentais, pelo menos, por exemplo, conforme já visto 

em momento anterior e de acordo com relatórios de pesquisa de mercado os mais variados, a 

mobilidade, a sensorialidade, a rapidez, a simultaneidade e a ubiquidade são valores 

extremamente buscados pelas pessoas. O que faz com que esses valores todos (esses significados) 

possam ser incutidos tão proficuamente em um produto como um iPhone, por exemplo, seria, no 

luminoso pensamento de McCracken, a publicidade. Mas não só ela, é claro: colaboram também o 

design, o marketing, a moda etc. Em resumo: os significados estão plasmados no mundo, nas 
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sociedades, na cultura, e fica a cargo do discurso publicitário transferir esses significados para os 

produtos oferecidos pelas empresas. 

Indo mais além, McCracken procurou explicar, também, de que forma os significados 

passam, então, dos bens para as pessoas que o consomem. É aí que surge no corpo teórico do 

autor o ritual, “um tipo de ação social dedicada à manipulação do significado cultural, para 

propósitos de comunicação e categorização coletiva e individual” (MCCRACKEN, 2003, p. 114). 

Os rituais seriam, portanto, no universo do consumo, mecanismos de transferência de 

significado dos bens para as pessoas, exatamente como acontece em qualquer outro tipo de ritual. 

Da mesma forma que o batismo é um ritual que marca (ou seja, que aplica significado) a passagem 

de um estado a outro (do pecado à pureza, no caso do batismo religioso católico, por exemplo), 

sendo seu significado compartilhado coletivamente e compreendido individualmente, os rituais 

de consumo são marcadores culturais, prontos para transferir significados. 

Grant McCracken apresenta em seu livro quatro principais rituais como instrumentos de 

transferência de significado dos bens para os consumidores: os rituais de troca, de posse, de 

arrumação e de despojamento. Sem embargo de o levantamento feito pelo autor ser dos mais 

interessantes e esses quatro rituais darem conta de todo o percurso natural de um bem em 

contato com seu consumidor (da compra ao descarte, passando pelo uso e pela posse), enumerar 

tão rígida e especificamente tais quatro rituais parece ser, em alguns momentos, concretizar 

demais o pensamento, tirando-o do surpreendente nível de elevação abstrata em que se 

encontrava (alcançando uma universalização e uma possibilidade de generalização louváveis), 

para trazê-lo a uma proximidade demasiadamente concreta (que, em vez de funcionar como 

exemplo, acaba servindo de limitador). Longe de qualquer um que ainda dê seus primeiros passos 
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no campo dos estudos do consumo (como é o caso do autor desta tese) julgar negativamente uma 

obra tão rica e precisa quanto à de Grant McCracken, mas o fato é que, hoje, quem observa o 

comportamento do consumidor com certa dose de atenção pode perceber algumas discretas 

discrepâncias ou algumas pequenas incongruências entre, de um lado, os rituais naturalmente 

estabelecidos entre as pessoas e os objetos de consumo e, de outro, os quatro rituais apresentados 

por McCracken. 

O antropólogo, por exemplo, descreve o ritual de troca (o primeiro deles) sempre se 

referindo a situações em que objetos (na forma de presentes) são trocados, como nos 

aniversários e nas festas em geral. Com muita propriedade, o autor diz que, nessas ocasiões, 

“intenciona-se que o receptor do presente seja também o receptor das propriedades simbólicas 

que o presente contém” (MCCRACKEN, 2003, p. 115). Faz todo sentido, como fica claro quem já 

ganhou de presente de natal um skate, quando queria receber um microfone; ou quem já ganhou 

uma gravata, quando queria ganhar num boné. Se os bens trazem consigo significados, é natural 

que, em um momento de troca de presentes, os significados sejam também trocados. Mas será 

que só isso pode ser dito a respeito da troca de mercadorias? Se se prestar atenção aos tão 

famosos (e constrangedores) amigos-secretos que se fazem a cada fim de ano, não hão de ser 

poucas as situações em que o presente, muito menos do que expressando os valores desejados 

para quem o recebe, é uma forma de expressão dos valores de quem o entrega. Exemplos disso são 

os livros, os filmes e os discos, que, quando na situação de regalos, costumam representar muito 

mais o gosto de quem dá o presente do que de fato o de quem o recebe. 

Isso sem falar nos produtos que são adquiridos não para presentes, mas sim para uso 

próprio, que fogem aos rituais (de troca) apresentados por McCracken, mas que não podem ser 
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esquecidos de maneira nenhuma. Categorias de produtos de alto envolvimento, por exemplo, 

costumam envolver compras cercadas de rituais, servindo esses momentos justamente para a 

transferência do significado daqueles produtos para o próprio consumidor. Pode-se citar, mais 

uma vez, o iPhone como bom exemplo disso que se está comentando. Comprar o telefone da 

Apple pode ser, sim, um ato banal, feito pela internet, sem nenhum envolvimento. Mas quem já 

teve a possibilidade de presenciar o lançamento de uma nova geração desse produto sabe da carga 

simbólica que também pode se instalar ao redor da sua compra. As lojas marcam o dia e a hora 

exata em que suas portas se abrirão para o público e as filas de fiéis, ou melhor, de compradores 

pelos corredores dos shoppings (no Brasil) ou pelas calçadas das grandes cidades (no resto do 

mundo) à espera do momento da compra são indícios de que, sim, há rituais de compra, paralela 

e independentemente dos rituais de troca, estabelecido por McCracken. 

Da mesma forma, o colecionismo – comentado por McCracken nos primeiros capítulos 

do seu livro, ainda tratando da questão histórica do consumo, falando especificamente do 

consumo curatorial (MCCRACKEN, 2003, pp. 68-79), e hoje novamente tão em alta, como forma 

renovada de estimular o consumo – pode ser apontado talvez não exatamente como um ritual, mas 

certamente como um traço marcante do consumo contemporâneo. Ter (e alimentar) uma coleção 

é evidentemente privilegiar a posse dos bens, não havendo ênfase à compra nem ao descarte. 

Quem coleciona (selos, relógios, canetas, quadros, pinguins, sapos etc.) quer “ter” um produto, 

não importando onde, como ou quando o adquiriu; evitando “usar” o produto; e sequer cogitando 

a hipótese de “descartar” a peça. Ou seja, são outros rituais que envolvem o colecionismo, 

nenhum deles abordados pelo autor em questão, mas todos eles precisamente adequados ao 
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raciocínio proposto – todos eles capazes de transferir significado dos bens (da coleção) para o 

consumidor (colecionador). 

Portanto, o que se vai privilegiar, aqui, nesta pesquisa, no que se refere à imensa 

contribuição do antropólogo canadense, é, de um lado, o forte caráter simbólico e cultural que 

envolve o consumo e, de outro, os seus mecanismos de transferência de significado: a 

publicidade, o design, a moda (do mundo para os bens) e os rituais (dos bens para as pessoas), 

sem a necessidade de se limitar tais rituais a este ou àquele tipo. 

Extrapolando o universo das Ciências Sociais e agora indo dar no campo da Filosofia, 

Gilles Lipovetsky é novamente trazido à baila e, antes que se passe a tratar especificamente do 

pensamento do francês a respeito do consumo, vale comentar a importância do seu nome como 

referencial teórico para esta investigação. É que, como se percebe, as ideias aqui defendidas são 

tão aderentes à produção teórica de Lipovetsky, que seu nome é recorrente, tendo aparecido com 

destaque no capítulo anterior, com relação às questões da contemporaneidade 

(hipermodernidade), e agora surgindo novamente, dando amparo aos assuntos do consumo. 

Consumo este que, na visão do autor, merece ser chamado de “hiperconsumo”. 

Lipovetsky é diferente de todos os nomes aqui já citados porque seu tema nunca parece 

ser exatamente o consumo – sem entretanto deixar de sê-lo. Lipovetsky é um teórico híbrido, 

porque, mesmo sendo filósofo, acaba se aprofundando tanto nas questões do homem e da cultura 

que por antropólogo poderia passar, ao mesmo tempo em que se preocupa tanto com as questões 

das sociedades e dos grupos humanos que as vezes de sociólogo também poderia fazer. O fato é 

que Gilles Lipovetsky é um pesquisador do agora, alguém com uma capacidade de observação, um 

poder de análise e uma habilidade de reflexão muito acima dos da maioria e, sendo seu interesse 
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maior as questões humanas do presente, percorrendo os assuntos mais diversos, tocando nos 

pontos mais variados, enfileirando aspectos os mais díspares, parece ser o consumo o elemento 

que atravessa toda essa diversidade temática. Pois que, sim, Lipovetsky é um teórico do consumo, 

mas é, antes, um teórico do presente. 

Se, no capítulo anterior, o pensamento do filósofo francês serviu para a composição de 

um cenário contextual mínimo, a partir do qual se traçarão as análises desta tese, aqui, nesta fase 

do texto, o corpo teórico de Lipovetsky se presta mais a que se definam alguns outros aspectos do 

consumo na contemporaneidade. E autor mais adequado não poderia haver, porque, na sua visão, 

é exatamente o consumo o elemento central daquilo que se costuma chamar sociedade 

contemporânea. 

Vale a pena começar os esclarecimentos sobre a obra de Lipovetsky por aquele que é 

considerado seu livro “sobre moda”: O império do efêmero (1989). De fato, em grande medida o 

livro fala da moda, da indústria da indumentária, do glamour, das roupas, do gosto etc. Mas o 

assunto da moda, ainda que extremamente aprofundado pelo autor e merecedor de análises as 

mais brilhantes, parece ser apenas a base de onde partiram tantas outras reflexões. É que, para o 

autor, vive-se agora “a era da moda consumada, a extensão de seu processo a instâncias cada vez 

mais vastas da vida coletiva” (LIPOVETSKY, 1989, p. 155). Ou seja, aquilo que, até há poucas 

décadas, era característico apenas da moda – a efemeridade, a sedução e a diferenciação – passa a 

ser uma tônica geral, valendo para todas as áreas da vida cotidiana. Sendo mais direto ainda, 

poder-se-ia dizer que é a “generalização do processo de moda” (LIPOVETSKY, 1989, p. 159) que 

caracteriza a sociedade de consumo contemporânea. 
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Donde uma das mais marcantes características deste tempo é o culto ao novo, a exaltação à 

novidade, o elogio ao vindouro, a apologia a tudo o que ainda esteja por vir. Vive-se hoje um 

momento em que “a opinião espontânea dos consumidores é a de que, por natureza, o novo é 

superior ao antigo” (LIPOVETSKY, 1989, p. 160). Não é por acaso que se veem, portanto, tantos 

produtos sendo renovados em uma frequência cada vez mais intensa: Gol Geração IV, iPad 2, 

Playstation 3, Nescau 2.0 e por aí afora. É que “uma das características importantes dos bens de 

consumo em nossas sociedades é que eles mudam e que nós os trocamos indefinidamente, não 

cessando a oferta de inovar, de propor novos produtos e serviços” (LIPOVETSKY, 2007, p. 67). E, 

no mercado dos produtos, ao lado na neofilia, está também em evidência a busca pela 

diversificação, a valorização da “desmassificação da produção” (LIPOVETSKY, 1989, p. 162), a 

febre do SKU. Daí que se tenham tantos produtos hoje em dia fragmentados em uma infinidade 

de subvariedades: Qualy, Qualy Cremosa, Qualy Fibra, Qualy Light, Qualy Vita, para que se fique 

apenas com as margarinas. 

A questão estética é também um outro aspecto outrora restrito à moda que vem, já há 

muito, prevalecendo em outras áreas da produção e do consumo. Lipovetsky atenta para a 

preponderância do design como manifestação dessa estetização generalizada, chegando ao ponto 

de dizer que “qualquer que seja o gosto contemporâneo pela qualidade e pela confiabilidade, o 

sucesso de um produto depende em grande parte de seu design, de sua apresentação, de sua 

embalagem e acondicionamento” (LIPOVETSKY, 1989, p. 165). Os que se dedicam ao design na 

condição de profissionais da área sabem que a coisa pode ser muito mais profunda e ir muito 

mais alem. É que agora existe o “design thinking”, que, sem que se queira entrar em campos 

minados, pode ser definido grosseiramente como a penetração do conceito de design em áreas 
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até agora impensáveis, como a gestão, o planejamento, a forma de organizar raciocínios e o 

próprio pensamento. 

Em O império do efêmero – que foi publicado pela primeira vez quando ainda faltava mais 

de uma década para a virada do século, é bom que se diga – é possível encontrar vários assuntos 

(alguns inclusive bem pouco desenvolvidos) que, mais tarde, foram mais bem trabalhados por 

Lipovetsky. Um bom exemplo são as indagações que se pode fazer quanto à força motriz do 

consumo. Contrapondo-se a uma corrente teórica – acima já discutida, muito centrada na figura 

de Thorstein Veblen (1988) – que sempre fez questão de associar o consumo a uma vontade 

individual de diferenciação social, Lipovetsky engrossa seu mingau teórico no seu Felicidade 

paradoxal (2007), carregando na maizena do “consumo emocional”: 

Diferentemente do consumo à moda antiga, que tornava visível a identidade 

econômica e social das pessoas, os atos de compra em nossas sociedades traduzem 

antes de tudo diferenças de idade, gostos particulares, a identidade cultural e 

singular dos atores, ainda que através dos produtos mais banalizados. (p. 44) 

 

Indo mais além: 

Em período de hiperconsumo, as motivações privadas superam muito as finalidades 

distintivas. Queremos objetos “para viver”, mais que objetos para exibir, compramos 

menos isto ou aquilo para nos pavonear, alardear uma posição social, que com vista a 

satisfações emocionais e corporais, sensoriais e estética, relacionais e sanitárias, 

lúdicas e distrativas. Os bens mercantis funcionavam tendencialmente como símbolos 

de status, agora eles aparecem cada vez mais como serviços às pessoas. Das coisas, 

esperamos menos que nos classifiquem em relação aos outros e mais que nos 

permitam ser mais independentes e mais móveis, sentir sensações, viver experiências, 

melhorar nossa qualidade de vida, conservar juventude e saúde. (pp. 41-42) 

 

É evidente que, em alguma medida, ainda existe esse consumo distintivo, esse consumo 

ostentatório, esse consumo que se presta à diferenciação social. Lipovetsky admite isso e deixa 
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claro que o que marca o nascimento do hiperconsumo (palavra sua, claro) coincide com a 

pluralização dos significados do consumo, sendo a diferenciação, agora, apenas uma das 

motivações, prevalecendo na maioria dos casos os outros motores acima mencionados. 

Merece que se comente, ainda, o tom otimista que exala das páginas de Lipovetsky. 

Enquanto as nuvens carregadas de Baudrillard e as tempestades anunciadas de Bauman botam 

medo no leitor e fazem os ombros pesar, o céu constantemente límpido do Lipovetsky só não 

parece fake ou poliânico porque a lucidez é inquestionável e o autor sabe defender suas ideias, 

dada sua imensa convicção. 

Nada vem confirmar os pontos de vista dos mais pessimistas, que analisam a 

sociedade da satisfação total e imediata como o caminho que prepara a eclosão de um 

“fascismo voluntário”. A verdade é que a sociedade de hiperconsumo é menos aquela 

que se empenha em impulsionar um tiro pela culatra autoritarista do que aquela que 

nos protege dele. E, quaisquer que sejam as ameaças que pesem sobre a educação e a 

cultura, as capacidades transcendentes, reflexivas e críticas dos sujeitos não foram de 

modo algum decapitadas. As razões para ter esperança não estão caducas. 

(LIPOVETSKY, 2007, p. 18) 

 

Como se não bastassem todo esse otimismo, toda essa capacidade de ser inspirador, e o 

fato de ter apresentado essa nova concepção do consumo – emocional e não social –, Lipovetsky 

ainda encontra fôlego para, a partir dessa e de outras tantas constatações (muitas das quais já aqui 

apresentadas), desenvolver reflexões que oscilam entre o desconcertante e o surpreendente. 

Como por exemplo quando toca o assunto das marcas na contemporaneidade. Se, em O império do 

efêmero e em Os tempos hipermodernos, as marcas não eram abordadas pelo filósofo com 

profundidade ou com detenção, em Felicidade paradoxal elas recebem um novo tratamento do 

autor, merecendo interessante análise. É que, enquanto em Os tempos hipermodernos o autor falava 
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simplesmente da ruína das instituições, do esfarelamento dos grandes centros simbólico-

identitários, deixando à sobra um já evidente e alarmante crescimento simbólico das marcas 

(2004, p. 29), deixando apenas pistas daquilo que viria a discutir futuramente, em Felicidade 

paradoxal a questão ganha destaque. 

Na visão de Lipovetsky, as marcas representam no contexto da contemporaneidade um 

grande paradoxo. Se a diferenciação social não é mais o que move o consumo, por que razão as 

marcas continuam tendo seu poder simbólico aumentado, podendo ainda ser classificadas 

segundo alguns critérios hierárquicos? Se consumir, hoje em dia, não significa mais apenas 

mostrar-se (ao outro), possivelmente havendo um enfraquecimento do culto à imagem e uma 

valorização da imanência, por que é que as marcas seguem sendo grandes referências sociais? 

Lipovetsky teve que rebolar, mas conseguiu explicar: 

O culto das marcas é o eco do movimento de destradicionalização, do impulso do 

princípio de individualidade, da incerteza hipermoderna posta em marcha pela 

dissolução das coordenadas e atributos das culturas de classe. Quanto menos os 

estilos de vida são comandados pela ordem social e pelos sentimentos de inclusão de 

classe, mais se impõem o poder do mercado e a lógica das marcas. Quando a moda é 

balcanizada e descentrada, aumenta a necessidade de indicadores e de referências 

“reconhecidos” pelas mídias ou assegurados pelos preços; quando as normas do “bom 

gosto” se confundem, a marca permite tranquilizar o comprador; quando se 

multiplicam os medos alimentares, são privilegiados os produtos com o selo 

“biodinâmico”, as marcas cuja imagem é associada ao natural e ao “autêntico”. É 

sobre um fundo de desorientação e de ansiedade crescente do hiperconsumidor que se 

destaca o sucesso das marcas. (LIPOVETSKY, 2007, p. 50) 

 

Ou seja: na contemporaneidade, nesta época de esvaziamento sígnico das instituições 

tradicionais, mas de predomínio absoluto do consumo, as marcas se alevantam como grandes 

núcleos centralizadores de significados. Mas não de significados que separem socialmente as 



 127 

pessoas ou que possam servir à ostentação; e sim de significados próprios à (auto)identificação, à 

(auto)localização, ao (auto)balizamento, à segurança, à tranquilidade. 

Como se nota, o consumo contemporâneo é fortemente centrado no individualismo, tanto 

no que se refere à sua subjetividade única – o consumo que estimula os sentidos e as 

experiências, a produção voltada para a satisfação plena de cada consumidor, por exemplos –, 

quanto no que diz respeito à sua autonomia – total liberdade de escolha, nenhuma 

obrigatoriedade de vínculo social, pode-se citar. 

Por intermédio das coisas, buscamos menos a aprovação dos outros que uma maior 

soberania individual, um maior controle dos elementos de nosso universo costumeiro. 

Na fase III [sociedade hipermoderna, do hiperconsumo], o consumo funciona 

como alavanca de “potência máxima”, vetor de apropriação pessoal do cotidiano: 

não mais teatro de signos distintivos, mas tecnologia de autonomização dos 

indivíduos em relação às obrigações de grupo e aos múltiplos constrangimentos 

naturais. Não são mais tanto os desejos de representação social que impulsionam a 

espiral consumidora quanto os desejos de governo de si próprio, de extensão dos 

poderes organizados do indivíduo. (LIPOVETSKY, 2007, p. 52) 

 

Um último ponto que precisa ser destacado dentre os inesgotáveis assuntos presentes no 

imenso levantamento ensaístico feito por Lipovetsky em seu Felicidade paradoxal tem a ver com o 

que o autor chama de um consumo “à la carte”. Tendo a lógica da moda invadido quase que a 

totalidade da vida cotidiana, sendo a fragmentação um dos traços mais visíveis do tempo 

hodierno, sendo o consumo uma das mais eficientes fontes de significado e sendo esse mesmo 

consumo uma expressão cada vez mais individual, o comportamento à la carte seria essa 

característica atual de tudo ser composto a partir de fragmentos consumíveis. As religiões podem 

ser à la carte (o ritual do batizado, a figa atrás da porta, o casamento pagão aos moldes católicos, o 

budismo social, as flores para Yemanjá etc.); o consumo cultural pode ser à la carte (MPB com a 
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família em casa, Ivete com os primos no verão, sertanejo universitário com os colegas às quintas, 

pagode com amigos no domingo); o trabalho pode ser à la carte (ser médico, ser também 

massagista, oferecer terapia holística, tocar em uma banda e publicar um livro de poemas); a 

moral pode ser à la carte (roubar não pode, usar saquinhos plásticos pode, fumar em casa é 

proibido, falar ao celular no restaurante só pode quando for urgente, bem-casados, no máximo 

quatro). 

Ei-nos em um cosmo consumista contínuo, dessincronizado e hiperindividualista, no 

qual mais nenhuma categoria de idade escapa às estratégias de segmentação do 

marketing, mas no qual cada um pode construir à la carte seu emprego do tempo, 

remodelar sua aparência, moldar suas maneiras de viver. (LIPOVETSKY, 2007, p. 

14) 

 

E vai o consumo se infiltrando em tudo, vai o consumo tomando espaços que até agora não 

eram seus, vai o consumo, sorrateiro e imperceptível, comendo por baixo aquilo que de mais 

sólido havia, para que, de uma hora para outra, a sensação seja de puro desamparo, de puro sem-

chão, de vera mudança. Fica isenta disso a academia? Podem as estruturas tradicionais do 

pensamento científico resistir às subversões ensejadas pelo consumo? Mais enganados não 

podem estar os que, por fazerem parte dessas instituições elevadas que são as universidades e os 

centros de pesquisa, se acreditam imunes (ou alheios, o que é pior) às transformações sociais que 

o consumo vem impondo na contemporaneidade. Prova disso é a proliferação daquilo que, não 

sem alguma ironia, poderia ser chamado de teoria à la carte. 

É bem verdade que os quadros teóricos de referências das pesquisas científicas sempre 

foram, de alguma forma, combinações – muitas delas bastante austeras e claramente estruturadas 

sob a égide da coerência e da integridade, outras já um tanto esdrúxulas, primando pela ousadia, 
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pela criatividade, pela incongruência, quando não pelo descabido, pelo bizarro ou pelo absurdo. 

Mas é o que se tem hoje e o que se faz aqui não é um julgamento, apenas uma constatação. Porque, 

se a lógica do consumo e o sistema da moda são predominantes na vida cotidiana, não poderia ser 

diferente no âmbito da academia, havendo claras evidências disso que aqui se aponta. Nas 

palavras, mais uma vez, de Lipovetsky, é a “bricolage intelectual à la carte” (1989, p. 263). 

Pois que esta tese – não buscando ser mais realista que o rei, mas também não querendo, 

ao mesmo tempo em que doura a pílula do consumo, esquivar-se dele por meio de uma pesquisa 

fujona, ilusoriamente refratária ao visgo do consumo –, como deve ir ficando claro para quem a 

lê, e como não poderia deixar de ser, é fruto de uma teoria à la carte – à moda da casa, mas sempre 

à la carte. Porque estavam todos eles quietos, em suas estantes, ensimesmados e empoeirados, até 

que o pesquisador passasse com sua lista de compras e fosse pondo dentro do seu carrinho de 

supermercado os autores, os pensamentos e os livros que mais lhe fossem convenientes. 

E foi assim que Zygmunt Bauman, Jean Baudrillard, Mary Douglas e Baron Isherwood, 

Grant McCracken e Gilles Lipovetsky foram instados a participar dessa quadrilha em forma de 

mosaico que neste capítulo se apresentou. A ideia não era apenas enfileirar os autores, como 

partes estanques de um todo plural. Não. O que se pretendeu aqui foi buscar de cada autor aquilo 

que eles tivessem de mais característico em suas visões teóricas com relação ao consumo e, mais 

importante, aquilo que pudesse ser mais útil à construção de um conceito próprio e inovador de 

consumo – que vai ser apresentado na sequência. Por ora, vale mencionar que 

a conquista da liberdade intelectual é pensável fora do modelo prestigioso da razão 

arquitetônica, pode efetuar-se em um outro nível, muito mais empírico, pelo ângulo 

da multiplicidade das influências e de seus choques, pelo jogo das comparações 

diversas. (LIPOVETSKY, 1989, p. 264) 

 

E, depois disso, mais nada. 
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3.1 encontro de pensamentos 

 

“Poesia e ciência são entidades que não se podem confundir, 

mas que podem e devem deitar-se na mesma cama. 

E quando o fizerem espero bem que dispam as velhas camisas de dormir.” 

mia couto 

 

Pouca gente sabe e desses assuntos pouco se fala, porque esse tipo de coisa está 

sempre envolta em mistérios e segredos, mas foi inaugurado há poucos meses, numa praia 

qualquer do litoral da Bahia, um resort especial. Talvez nem seja direito um resort, podendo ser 

mais uma colônia de férias, um retiro ou algo assim. Poucas pessoas têm acesso ao local, nada 

sobre ele consta na internet e nenhuma foto do que lá se passa pode ser encontrada por aí. É um 

resort empiricamente teórico, é um local para poucos. E, na semana passada, um grupo de amigos 

fechou um pacote de quatro dias, pagamento parcelado, para aproveitar um pouco as férias. 

O sol na Bahia é inclemente o ano inteiro, como todo mundo sabe, mas naquela 

semana a coisa estava pior (ou melhor, depende), com os termômetros batendo a casa dos 

quarenta graus e nem os lagartos suportando pisar as pedras. E, quando menos se esperava que 

alguém por ali passasse, puderam ser vistos descendo pelos degraus que levam à praia os pezinhos 

delicados da jovem senhora, lindamente ornados por sapatinhos lilases. O tailleur era também 

em tons violáceos, fazendo perfeito jogo cromático com o chapeuzinho arroxeado e o lenço de 

seda quase cinza. Quem vem descendo é Mary Douglas, inglesa no último (mesmo tendo nascido 

em San Remo), olhando para a paisagem com ar de admiração, como se imune fosse ao clima e ao 

ambiente. Ela desce, caminha pela areia e vai direto para uma das espreguiçadeiras que se 
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espalham pela praia privativa. Deita-se calmamente, ajeita a saia, tira de dentro do bolso do 

paletó um par de óculos escuros dos maiores que já se viu e, já de olhos protegidos, vira-se para o 

senhor ao lado e manda ver: deixei o meu marido em Londres, que eu não aguento mais carregar 

esse cara para cima e para baixo. Nem falei para ele que estava vindo para cá, saí sem avisar 

ninguém. 

Quem estava ao seu lado, já sentado ali desde cedo, cigarro aceso nos dedos, 

mascando a própria boca e às vezes cuspindo na areia, como que tentando acertar as pombas que 

de vez em quando apareciam, era Jean Baudrillard. O francês está velho, mas parece que, quanto 

mais velho vai ficando, mais azeda vai se tornando a sua fala. Está de bermuda florida, camisa 

pólo branca e chinelo de couro. Ele parece nem ouvir o que Madame Douglas disse e, virando-se 

para ela, responde, brandindo com agressividade os óculos escuros do tipo Police: maldita 

publicidade, malditos publicitários, que persistem em me enganar! Fui comprar essa mer... 

cadoria desses óculos em um camelô e agora fica assim, tudo quebrado. Mary Douglas, sem mexer 

demais o rosto, apenas revirando os olhos agitadamente, parece procurar ao redor do francês 

algum rastro de bebida. Ela sabe que Baudrillard, quando bebe, fica assim, nervoso, falando mal 

de todo mundo. E, encontrando um copo de plástico vazio meio enterrado na areia, com as típicas 

rodelas de limão das caipirinhas tomadas, ficou brava: se eu demoro mais, você bebe o alambique 

inteiro. Pede uma para mim, Jean, e pára de reclamar, parece que parou no tempo. Saco. 

Ficaram os dois a manhã inteira conversando, falando sabe lá Deus (que para ele 

não existe) do quê – ou de quem. E o rapaz que toma conta daquela área do hotel nem percebeu 

quando, lá pelas tantas, quando o sol já ia quebrando lá pro fim do mundo pra noite chegar, Mary 

Douglas tirou toda a roupa e, só de maiô, caminhou até o mar e deu aquele mergulho. Para falar a 
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verdade, não mergulhou nem nadou, mas se abaixou a ponto das marolas mais altas encobrirem-

lhe a cabeça e os ombros. Saiu do mar renovada, apanhou toda a sua roupa, enrolou-se em uma 

toalha e, sem olhar direito para ele, despediu-se de Baudrillard: até mais tarde, chatinho. Ele, 

coitado, nem ouviu, porque já estava dormindo fazia tempo, estirado na esteira, bombardeado 

pelas caipirinhas de seriguela. 

Quem Mary Douglas viu de longe, chegando todo suado, foi Grant McCracken. O 

americano vinha de uma corridinha pela orla, mas que, a calcular pela roupa encharcada, parecia 

ter sido uma maratona pelo Saara – o da África, não o do Rio. Ela o mirou de alto a baixo, 

identificou rapidamente Nikes e Apples e pensou: Yuppie sem noção, pensa que é o Steve Jobs. 

Sem mim você não seria nada. E não deve ter apenas pensado, porque ele imediatamente se virou 

e, tirando dos ouvidos os fones brancos ao mesmo tempo em que deslizava os dedos suados pelo 

seu iPhone, saudou a senhora, com a alegria típica dos acadêmicos acostumados ao trato 

norteamericano: Mary, que prazer! Onde está Baron, que eu ainda não o vi? A inglesa passou 

apressada, pingando água do mar pelos cotovelos, os fundilhos do maiô cheios de areia, 

respondendo sinteticamente a McCracken: nos vemos mais tarde, darling. 

A noite chegou e, no lobby do hotel, enquanto se ouvia ao fundo a voz 

inconfundível do Seu Jorge, um senhor cheio de malas tentava fazer o seu check-in, quando foi 

surpreendido por McCracken: Gilles, meu compadre, há quanto tempo! Cumprimentaram-se 

como se fossem velhos amigos, sem nunca terem sido de fato íntimos. Gilles Lipovetsky trazia nas 

mãos um calhamaço de folhas impressas, todas cheias de anotações por cima, rabiscos, 

mindmaps e algumas palavras escritas bem grande – “retroconsumo”, “protoconsumo”, 

“transconsumo”, “coproconsumo” – e, deixando o moço da recepção falando sozinho, virou-se 
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para o colega (Lipo o quê?):  Grande Grant – Lipovetsky adora esse trocadilho –, você sempre 

adiantado! Veja, Grant, quero que você dê uma lida nesse meu novo livro: Obsessões paradoxais 

para um tempo hiperescandaloso na era do transexagero: ensaios e devaneios sobre o consumo 

teramodalizante do hipermundo turbonovo. Claro, Gilles, vai ser um prazer, respondeu McCracken 

talvez sem conseguir esconder seu desânimo. 

Nisso reapareceram Mary Douglas e Jean Baudrillard e o grupo de estudiosos se 

dirigiu então para a van, que os levaria até Salvador, mais precisamente ao Ilê Axé Opó Afonjá. 

Gilles Lipovetsky foi na frente, no banco ao lado do do motorista, olhando fixamente pela janela, 

observando a tudo e a todos, voltando-se para os colegas apenas para falar algumas frases soltas. 

Como, por exemplo, quando ao avistar um outdoor que anunciava as festas do carnaval (com 

mulheres curvilíneas de biquíni, claro) disse, em tom sério: “O pornô reduz a zero as palavras e os 

sentimentos, valorizando as façanhas dos recordistas das posições e das combinações, do número 

e da ereção” (2007, p. 293). Mary Douglas ruborizou. Grant McCracken, que estava de iPad na 

mão, tuitou a frase instantaneamente. Jean Baudrillard, já refeito, depois de um Xantinon, não 

deixou por menos: “Ora, seja em que cultura for, o modo de organização da relação ao corpo 

reflete o modo de organização da relação às coisas e das relações sociais” (2010, p. 168). A 

discussão só não foi adiante porque a van logo estacionou e o motorista avisou: chegamos. Eu 

espero vocês aqui, que eu sou de Jesus e não gosto de misturar as coisas – não era baiano, claro. 

Alguém que parecia já esperar pelos quatro teóricos apareceu à porta da casa e, 

saudando a trupe, pediu que repetissem, em nagô: Kaô, cabecilê! McCracken, que adora um 

ritual, saiu repetindo sem parar e foi dizendo a frase a todos os que estavam à sua volta, sem 

entender que se tratava de uma saudação dedicada apenas a Xangô, o dono daquela casa, podendo 
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usar o tradicional boa noite às pessoas comuns. A cerimônia foi tendo seu início, com batuques, 

danças, comidas e bebidas. A uma certa altura, quando as yaôs já rodavam pelo terreiro e quando 

os ogãs, de olhos fechados, já batiam os rumpis mais com o coração do que com as mãos, os quatro 

visitantes estavam atônitos, absolutamente confusos com aquilo tudo. Quando Mary Douglas 

cambaleou e, para pôr a coluna no lugar, pôs as mãos nos quadris, algumas pessoas chegaram a 

pensar que ela tinha incorporado a Maria Padilha. Só não avançaram sobre ela com galhos de 

arruda e pipoca porque a inglesa logo se recompôs, reassumiu a postura britânica, e não riu agudo 

como sempre faz aquele tipo espírito. 

Ainda atônitos, os quatro pesquisadores voltaram para a van e, calados, 

regressaram ao resort. Entraram mudos pelo hall, com os tambores e os gritos ainda ecoando em 

seus ouvidos, mal podendo escutar o pobre funcionário da recepção: senhores, Mr. Bauman 

chegou agora há pouco, foi dormir e disse que os encontra amanhã, pela hora do café. 

O dia amanheceu lindo, com céu azul, brisa suave, sol brilhante ao longe, 

passarinhos pousando pelo jardim. Zygmunt Bauman, que estava instalado no melhor bangalô do 

complexo, acordou cedo, tomou seu banho, acendeu seu primeiro cachimbo e, mal abriu a janela, 

deixou entrar pelo quarto o sopro quente e envolvente das manhãs do nordeste. Ele esticou o 

olhar para longe, apoiou-se com os cotovelos no batente, olhou para um lado, olhou para o outro e 

pensou: é, vai chover. Fechou a janela, sentou-se na cama, ligou a televisão e procurou o canal 

local – queria ver como era o cotidiano daquela cidade que para ele ainda era misteriosa.  

Bauman nem conseguiu ver direito a reportagem que mostrava as novidades 

gastronômicas da Bahia, porque seu telefone logo tocou. Era Baudrillard, que tinha acordado 

nervoso, ansioso, precisando falar com alguém urgentemente: Zygmunt, polonês de uma figa, por 
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que demorou tanto? Eu ontem, louco para jogar cartas ou um bom dominó, e você não tinha 

chegado! O que houve? Estava ocupado demais dando palestras pelos países do terceiro mundo? 

Vamos tomar café logo antes que aquela bruxa da Mary Douglas ou aquele arrogante do 

McCracken apareçam. 

Descendo vagarosamente as escadas, pé por pé, com toda a precaução, Bauman 

quase foi derrubado por algumas crianças que por lá brincavam. Passaram por ele com tal 

velocidade, e tão displicentemente, quase o fazendo ir ao chão, que o pensamento do estudioso 

descarrilou: infância líquida, ta aí, esse pode ser meu novo livro, preciso falar dessa infância 

perdida, dessas crianças que lidam com objetos de adultos e têm agendas tão atarefadas quanto às 

dos adultos, e também desses adultos infantis, loucos por festinhas com temática infantil, que 

compram coisas da Hello Kitty. Mas... será que já falei disso em outro livro? Já são tantos que nem 

sei. 

O café da manhã dos cinco autores transcorreu tranquilamente, sem nada que 

pudesse quebrar a harmonia entre eles. E teria sido bom se todos tivessem se alimentado bem, 

porque a programação do dia era intensa, começando com uma visita insólita ao Mercado de São 

Joaquim, em Água-de-Meninos. A van estacionou e os cinco avançaram pelos estreitos 

corredores, cada um buscando um caminho próprio, talvez todos chegando ao mesmo lugar – 

exatamente como sempre acabaram fazendo na vida acadêmica. Mary Douglas, com roupa toda 

cáqui, incluindo chapéu de explorador inglês na África, seguiu pelo corredor das carnes frescas e, 

nesse percurso, por entre testículos de boi, cabeças de bode, intestinos de carneiro, miolos de 

porco, olhos de cabra e vísceras de galinha, foi quase vomitando, até que uma gentil senhora a 

acolheu e a levou até sua casa – que ficava ali mesmo, no meio da feira. A senhora, negra, gorda, 
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suada e animada, ofereceu um chá, que foi prontamente aceito por uma Mary Douglas nunca tão 

bretã. Enquanto a dona da casa preparava a bebida, a antropóloga sacou do seu caderninho (para 

que nunca se esqueça de que é uma antropóloga) e começou a anotar o que via. Só que ela não 

entendeu nada. A casa era tão simples e ao mesmo tempo tão cheia de elementos decorativos que 

a confusão tomou o lugar da náusea na cabeça da pesquisadora. Está aqui o chá, é de Iansã. Ela 

estava ainda meio mareada e, depois de tomar o chá, caso compartilhasse da cultura da anfitriã, 

estaria curada. O chá era um ritual, um ritual de cura. Tomou a bebida tentando não reparar no 

gosto, que era horrível. Achou forte o chá, senhora? Tem que ser assim: quanto mais forte, quanto 

mais amargo, mais ele faz melhorar. E Mary Douglas, com saudade do seu simples earl grey tea, 

enquanto tentava engolir as últimas notas de fel, pensou que os “rituais mais eficazes usam coisas 

materiais, e podemos supor que, quanto mais custosa a pompa ritual, tanto mais forte a intenção 

de fixar os significados” (2009, p. 112). 

Bauman teve mais sorte e, em vez de se embrenhar pelo corredor das carnes e das 

caças, pegou uma vielinha insuspeita e foi dar no pavilhão das lojas religiosas. De cara cruzou com 

um homem que, em sua carriola enferrujada, trazia um bode preto amarrado pelas patas, vivo, 

mas gemendo alto a ponto de se supor que já sabia do seu destino – trabalho para orixá. O 

polonês, supersticioso que só, sem se dar conta da múltipla incoerência que praticava, fez o sinal 

da cruz, desviou o olhar e, num tropeço, foi parar na Casa de Macumba Santa Rita. Não precisou 

andar muito até se deparar com algo que o fez pensar em um assunto que ele já tinha estudado há 

poucos anos. Era um kit-oferenda, para Iemanjá: uma caixinha azul, de papelão com tampa de 

plástico, contendo tudo o que a pessoa precisa para salvar a rainha do mar, como espelho, pente, 

perfume e flores. O religioso, hoje em dia, assim como qualquer outro papel que alguém possa 
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desempenhar (o turista, o doente, o esportista etc.), é recoberto pela figura do consumidor. Ou 

seja: “a sociedade de consumidores representa um conjunto peculiar de condições existenciais 

em que é elevada a probabilidade de que a maioria dos homens e das mulheres venha a abraçar a 

cultura consumista em vez de qualquer outra, e de que na maior parte do tempo obedeçam aos 

preceitos dela com máxima dedicação” (2008, p. 70). Tentando achar o caminho da saída, 

Bauman cruzou com Lipovetsky, que, depois de ouvir o relato do sociólogo polonês, comentou: 

Bauman, querido, o que acontece é que “pouco a pouco, o espírito de consumo conseguiu 

infiltrar-se até na relação com a família e a religião, com a política e o sindicalismo, com a cultura 

e o tempo disponível” (2007, p. 14). Bauman continuava cabisbaixo, olhando para o chão e 

caminhando, desconsolado mesmo e nem viu direito Lipovetsky seguindo por um outro caminho. 

Gilles Lipovetsky, como bom francês, gosta de coisas exóticas e músicas 

diferentes. E foi seguindo esse faro pelo incomum que acabou chegando a uma barraca 

especializada em música baiana – axé, pagode, samba de roda, funk, tudo ao sabor forte da música 

baiana. E se surpreendeu mais ainda quando se deparou com o responsável pela barraca: um 

rapaz jovem, muito forte, negro, trajando shorts semiabertos e camiseta sem mangas 

propositalmente rasgada, de anéis nos dedos e corrente no pescoço, cabelo perfeitamente cortado 

à máquina. Qual é a boa, meu rei? Leve este CD aqui, é o que tem de mais novo no pagode baiano, 

é da hora. Da hora, da hora... o filósofo ficou com essas palavras na cabeça e percebeu que tudo 

aquilo que ele tinha escrito e publicado a respeito do valor do novo no sistema da moda fazia mais 

sentido ainda naquela feira inusitada. Só teve o pensamento interrompido quando o vendedor, 

aumentando o volume da música, se pôs a dançar ali mesmo e, enquanto se desenvolvia a lasciva 

coreografia, Lipovetsky pode observar melhor a cena. Nos pés do rapaz, despojados chinelos 
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Havaianas; o short era desses típicos de surfista (só que encurtados); a camiseta, ainda que 

inteiramente ressignificada pelo moço, já tinha sido um abadá em algum carnaval remoto; a 

tatuagem em seu braço trazia a inscrição “família”; o boné era da Louis Vuitton (que nunca 

fabricou ou vendeu bonés, mas fazer o quê?); a imagem de Nossa Senhora Aparecida enfeitava a 

barraca, junto de inúmeras fotos do próprio vendedor; a corrente prateada no pescoço tinha 

pendente uma grande imagem de São Jorge. E, assim, o francês foi concluindo que “revelo, ao 

menos parcialmente, quem sou, como indivíduo singular, pelo que compro, pelos objetos que 

povoam meu universo pessoal e familiar, pelos signos que combino ‘à minha maneira’” (2007, p. 

44). 

Quem também acabou chegando às lojas ditas religiosas foi McCracken. Entrando 

em uma delas sem sequer tirar os fones do ouvido, não pode escutar o que um vendedor 

comentou com outro: mas hoje aqui só entra gringo. Agora há pouco era aquele velho triste, agora 

vem esse branquelo tirado a atleta. Estava na Santa Rita. McCracken olhava tudo rapidamente, 

sem se deter em nada especificamente. Será que estava praticando a atenção flutuante ou o olhar 

etnográfico? O fato é que, de repente, ele parou. Estava diante de uma escultura de gosto 

duvidoso, uma mulher aparentemente nua, de corpo avermelhado, cabelos compridos e feições 

diabólicas. Perguntou ao vendedor quem era aquela mulher e ficou sabendo que se tratava da 

Padilha. Meio assustado com o que tinha visto, o americano partiu para outra loja, onde se 

deparou com uma imagem mais ou menos parecida com aquela que acabara de ver. 

Reconhecendo a figura, mas querendo confirmar, foi falar com o balconista: esta quem é? Ôxe, 

esta é a Pomba-Gira. Ah, pensei que fosse a Padilha. Pode ser também, pode ser a Padilha, a 

Maria Padilha, a Pomba-Gira. E McCracken, diante de explicação tão imprecisa, diante de uma 
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definição tão elástica, certificou-se de que, de um jeito ou de outro, o significado daquela imagem 

– de aspecto tão feio e impossível de ser usada como enfeite ou decoração – era imenso. E, 

arrogante, orgulhoso de ter percebido algo que a maioria dos seus colegas não tinha notado, saiu 

pensando que “uma das maiores limitações das presentes abordagens ao estudo do significado 

cultural dos bens de consumo é que elas falham em observar que este significado está 

constantemente em trânsito. O significado está ininterruptamente fluindo” (2003, p. 99). 

Com Baudrillard a história foi diferente. Ao descer da van e sentir-se abraçado 

pela brisa morna da Bahia, respirou fundo, como que querendo sorver todos os cheiros e sabores 

daquela terra tão forânea. Mas o que entrou pelas suas largas narinas foi apenas cheiro de esgoto, 

maresia e peixe estragado. Incapaz de ver beleza na miséria ou de achar graça no 

subdesenvolvimento – que sociólogo é esse? –, Baudrillard fez parar o primeiro táxi que por ali 

passava, avisou os colegas que os esperaria no hotel e voltou ao paraíso. No caminho, deixou o 

pensamento vagar, com os olhos lambendo displicentemente o que viam: as pedras antigas do 

cais do porto, as casas deterioradas da Ladeira da Preguiça, a modernidade histórica do Elevador 

Lacerda, a elitização da arte do Espaço Unibanco de Cinema Gláuber Rocha, o gigantismo e a 

imponência globalizada do Salvador Shopping, a religiosidade nas imagens do Dique do Tororó, a 

paisagem aterradora do Farol da Barra, a população em ritmo de verão na Praia de Ondina, os 

prédios comerciais, os grandes condomínios de luxo etc. E, enquanto o chofer tentava o tirar 

desse transe, avisando que já tinham chegado e querendo cobrar a corrida, Baudrillard pensava 

que “determinados aspectos das nossas cidades contemporâneas realçam cada vez mais uma 

lógica das significações, uma análise dos códigos e dos sistemas simbólicos” (2010, p. 24). Sim, já 

vi que chegamos. Aqui está, fique com o troco – só que não tinha troco. 



 140 

O jantar entre os cinco teóricos, no próprio hotel, foi um momento bastante 

marcante. Não pela disenteria que acometeu a todos durante a madrugada – não estavam 

acostumados ao dendê, ao coentro e à pimenta –, mas por conta do que cada um descobrira 

naquele dia e pelas conversas que tiveram enquanto comiam. Ainda em seu quarto, enquanto 

fumava um de seus cachimbos, Bauman se arrumava para o jantar. E, já de olho em uma das 

simpáticas baianas que serviam as refeições no hotel, procurou na mala seu pulôver mais bonito. 

De frente para o espelho, viu-se arrumando a gola da camisa e penteando o cabelo (coisa que não 

fazia há anos) e pensou, não sem alguma dose de pânico: será que virei mercadoria? 

Já na mesa de jantar, Lipovetsky era só entusiasmos. A moqueca que estavam 

servindo tinha um aspecto tão maravilhosamente sedutor que o filósofo não pensou em como 

seria o seu dia seguinte de trabalho, nem levou em conta a alergia que tinha e regou seu prato de 

pimenta. Logo depois da primeira garfada, já com as bochechas vermelhas, a boca em brasa e a 

coceira lhe tomando o corpo, pensou, sem esconder a angústia: será que estou me esquecendo do 

passado e me desvinculando do futuro? 

Mais tarde, depois do jantar, McCracken foi caminhar pela praia e se deparou com 

um grupo que preparava oferendas para Iemanjá. Ficou de longe observando, ouvindo os 

tambores e vendo o que faziam. Tudo ia muito bem até que algumas pessoas se dirigiram ao mar e, 

em gestos teatrais, lançaram sobre as ondas muitas flores. Era, sem dúvida, um ritual, claro, e o 

antropólogo se questionou, completamente encafifado: de troca ou de despojamento? 

Enquanto Bauman saía de fininho para, em um sofá mais confortável, conversar 

com a tal baiana, enquanto McCracken caminhava pela praia, e enquanto Lipovetsky esvaía-se em 

líquidos na privada mais próxima, Baudrillard e Mary Douglas preferiram ficar na mesa, 
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comendo o que restava da farofa, com um pouquinho do molho da moqueca. De uma vez por 

todas, Jean, eu não sou casada com o Baron Isherwood. Ele é apenas um colega com quem escrevi. 

Que mania que as pessoas têm de achar que somos casados. Para quem via de longe, a cena era 

comovente: um velho sociólogo turrão e uma velha antropóloga tinhosa se afinando 

harmoniosamente, conversando como dois verdadeiros amigos. As diferenças de posturas foram 

se aplacando, a agressividade de um e as provocações da outra foram diminuindo, as rusgas foram 

dando lugar às concordâncias e, aos poucos, conforme as risadinhas iam aumentando, ambos 

foram percebendo que, no fundo, eram apenas duas pessoas comuns, dois pesquisadores banais, 

cada um com suas convicções, mas os dois lutando pelas mesmas coisas. Sem querer, a mão de 

Baudrillard tocou os dedos de Mary Douglas e até hoje há quem jure ter visto os dois indo embora 

na mesma direção. É o consumo – e a Bahia – pondo as coisas no lugar e restabelecendo a 

dignidade entre as pessoas. 

O dia seguinte, com todos já devidamente curados da diarreia descomunal, seria 

de muito trabalho. Os cinco pesquisadores teriam o dia inteiro para debater e, juntos, formular 

algumas definições a respeito do consumo, da publicidade e de coisas que tais. E cada qual desceu 

ao salão em que trabalhariam munidos de vastos materiais. Lipovetsky foi o mais comedido e 

trouxe apenas o rascunho do seu próximo livro e alguns trechos destacados das suas outras obras. 

Mary Douglas chegou sem quase nada e, quando indagada sobre seus alfarrábios, apontou o 

camafeu que fechava o seu colarinho e, destapando-o, deixou ver que a tradicional joia era 

também um poderoso pendrive de 20GB. Os demais vieram com livros, recortes, xeroxes, 

manuscritos, folhas mimeografadas (Bauman) etc. Posicionaram-se ao redor da mesa, ligaram os 

notebooks, desligaram os celulares e pediram café e água. Os trabalhos iam começar! 
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McCracken se posicionou como líder, salto à frente dos colegas e, de dentro da 

grande sacola que trazia, tirou cartolinas, canetinhas e post-its. E estabeleceu aquela velha 

técnica dos workshops: eles trabalhariam em duplas ou trios e escreveriam tudo o que quisessem 

sobre os assuntos que estavam distribuídos nas cartolinas. Objetos, consumo, publicidade, 

sentido, identidade, temas variados. Eram esses os seis painéis a serem preenchidos pelas frases 

dos participantes. E lá foram eles trabalhar. Mary Douglas, para não levantar mais suspeitas, fez 

par com Lipovetsky, enquanto Bauman ficou com Baudrillard e McCracken. 

Depois de algumas horas, a sala em que os cinco estavam se transformou em uma 

balbúrdia, com papeis espalhados, livros abertos, revistas jogadas pelos cantos, tesouras, canetas, 

copos e xícaras por toda parte etc. Mas o que importava era que, nas paredes, os painéis foram 

preenchidos. Em cada uma das cartolinas, dezenas de frases se amontoavam e, depois, durante a 

leitura delas, as contradições eram várias. O trabalho, então, era o de ler tudo aquilo e acabar com 

as diferenças, optando-se por um ponto de vista único, eliminando-se os post-its que 

trouxessem frases já defasadas ou facilmente contraditas por outras frases. O clima, nesse 

momento, esquentou, como era de se supor, mas todos tiveram tranquilidade e lucidez para 

perceber que não se tratava de rixas pessoais e, pouco a pouco, os temas foram se delineando. As 

frases foram reduzidas a apenas algumas e foi assim que, no painel “objetos”,  já se podia ler: 

“Para tornar-se objeto de consumo é preciso que o objeto se torne signo” (BAUDRILLARD, 1989, 

p. 207), tendo sido jogadas fora as frases de Mary Douglas e de McCracken que definiam os 

objetos de consumo como objetos de diferenciação social. Prevaleceu a frase de Lipovetsky: “Os 

bens mercantis funcionavam tendencialmente como símbolos de status, agora eles aparecem 

cada vez mais como serviços às pessoas” (2007, p. 42). 
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A cartolina “consumo” foi das mais difíceis de se terminar, tendo sido a que mais 

discussões gerou. No fim, depois de vários post-its jogados fora, ficaram frases como: “O 

consumo é moldado, dirigido e constrangido em todos os seus aspectos por considerações 

culturais” (MCCRACKEN, 2003, p. 11); “O código em que nossa ‘política de vida’ está escrito 

deriva da pragmática do comprar” (BAUMAN, 2001, p. 87); “O consumo é um modo ativo de 

relação (não apenas com os objetos mas com a coletividade e com o mundo), um modo de 

atividade sistemática e de resposta global no qual se funda todo nosso sistema cultural” 

(BAUDRILLARD, 1989, p. 206); “A sociedade pós-moderna envolve seus membros 

primariamente em sua condição de consumidores” (BAUMAN, 2001, p. 90); “O mundo do 

consumo se imiscui em nossas vidas e modifica nossas relações com os objetos e com os seres” 

(LIPOVETSKY & CHARLES, 2004, p. 33; “Não há limites ao consumo” (BAUDRILLARD, 1989, p. 

210). 

No painel da publicidade, muitos post-its foram adesivados, surpreendendo, no 

fim, a todos. Embora cada um dos autores falasse isoladamente da publicidade, não podiam 

imaginar o quanto seus pensamentos poderiam convergir. Eliminaram várias frases (não sem 

deixar de rir de uma em específico – “A publicidade não nos ilude: encontra-se para lá do 

verdadeiro e do falso” (BAUDRILLARD, 2010, p. 166), ficando com algumas poucas, dentre as 

quais: “A propaganda funciona como um léxico dos significados culturais correntes” 

(MCCRACKEN, 2003, p. 109); “É graças à publicidade que os objetos de nosso mundo carregam 

tal riqueza, variedade e versatilidade de significado” (MCCRACKEN, 2003, p. 113); “A 

publicidade é uma tecnologia de desligamento e de aceleração dos deslocamentos de desejo” 

(LIPOVETSKY, 1989, p. 198); “A publicidade deve ser vista como um agente de individualização 
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dos seres, um agente que acelera a busca da personalidade e da autonomia dos particulares” 

(LIPOVETSKY, 1989, p. 197). 

O próximo painel era aquele destinado às questões do sentido e dos significados e, 

neste, Mary Douglas fez questão de manter: “A função essencial do consumo é sua capacidade de 

dar sentido” (DOUGLAS & ISHERWOOD, 2009, p. 108) e “Dar sentido ao mundo envolve 

interpretar o mundo como sensível” (DOUGLAS & ISHERWOOD, 2009, p. 120). Só depois é que 

vieram as outras, todas dando conta de demarcar o sentido dos bens como móvel, fluido e 

absolutamente variável de acordo com a cultura.  

Mais pacífica foi a discussão ensejada pela organização dos post-its que estavam 

na cartolina “identidade”. E algumas das frases que restaram são: “Na corrida às coisas e aos 

lazeres, o Homo consumericus esforça-se mais ou menos conscientemente em dar uma resposta 

tangível, ainda que superficial, à eterna pergunta: quem sou eu?” (LIPOVETSKY, 2007, p. 45); 

“Em vista da volatilidade e instabilidade intrínseca de todas ou quase todas as identidades, é a 

capacidade de ‘ir às compras’ no supermercado das identidades que se torna o verdadeiro 

caminho para a realização das fantasias de identidade” (BAUMAN, 2001, p. 98); “A 

‘subjetividade’ dos consumidores é feita de opções de compra; sua descrição adquire a forma de 

uma lista de compras” (BAUMAN, 2008, p. 24). Todos concordaram com o que estava escrito e, 

embora não em um uníssono preciso, aceitaram que, hoje, consumir é uma das formas mais 

fortes que se tem da construção identitária. 

Por fim, no painel dos temas variados (o que não coube exatamente em nenhum 

dos anteriores), muitos outros assuntos apareceram. Cada participante da dinâmica acabou 

selecionando alguns temas que achava interessante e, em discussão com o grupo, selecionaram as 
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seguintes frases. Sobre o design: “A ‘beleza’ que a estética industrial confere aos objetos surge 

incontestavelmente como argumento de mercado” (BAUDRILLARD, 2010, p. 138); “O design é 

sustentado pela mesma lógica temporal da moda – a do contemporâneo; ele aparece como uma 

das figuras da soberania do presente” (LIPOVETSKY, 1989, p. 168); “O designer precisa 

transformar o objeto de tal maneira, que o espectador/dono possa perceber que o objeto assim 

formulado possui certo significado cultural” (MCCRACKEN, 2003, p. 112). Sobre a moda: “O 

sistema de moda domina o consumo dos dias atuais” (MCCRACKEN, 2003, p. 63); “A lógica da 

moda e do consumo permeou espaços cada vez mais amplos da vida pública e privada” 

(LIPOVETSKY & CHARLES, 2004, p. 31). Sobre o marketing: “A atividade em que todos estão 

engajados é o marketing” (BAUMAN, 2008, p. 13). 

Antes de passarem para o próximo passo da dinâmica, os amigos – não eram até 

agora apenas colegas? – resolveram sair para fumar e dar uma esticada nas canelas. Horas se 

passaram e ninguém voltou. O sol se pôs, a noite veio e nada. O dia raiou, mas já não havia mais 

sol ou passarinho. Nada de bangalô ou maresia. Restaram a sala vazia, os livros abertos sobre a 

mesa, os papéis anotados e as ideias dispersas pelo ar. Sumiu o hotel, desapareceu o resort, onde 

está a Bahia? Nomes que, pelo intenso convívio, tinham se transformado em personagens, agora 

voltam às capas dos livros e tudo não passou de devaneio. O que fica é o contato entre o 

pensamento desses cinco grandes nomes das ciências humanas contemporâneas, cada qual 

colaborando um pouco para as definições a seguir. 
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3.2 o consumo, a publicidade e o publicitário 

 

“A questão não é apenas do domínio de técnicas. 

Trata-se, sim, de possuirmos instrumentos para sermos felizes. 

E o segredo é estar disponível para que outras lógicas nos habitem, 

é visitarmos e sermos visitados por outras sensibilidades.” 

mia couto 

 

A palavra consumo tem sido bastante empregada nos encontros da área da 

Comunicação, principalmente nas mesas e nas sessões dedicadas à publicidade. Congressos 

inteiros são organizados para discutir tal tema, entretanto, sem que uma definição claramente 

consensual se imponha – haja vista a variedade de diferentes perspectivas teóricas que existem. O 

propósito de, aqui, se tentar definir a palavra consumo não ambiciona um fincar de estacas 

normativo ou um traçar limites generalista, como que querendo resolver as querelas do mundo ou 

encontrar a solução miraculosa. Nada disso. Apenas quer-se, com isso, com essa definição de 

consumo, deixar claro qual é o significado que tal palavra tem ao longo desta tese, impedindo que 

leituras erradas possam ser feitas ou conclusões imprecisas, tiradas. E tudo não passa de uma 

grande bricolagem teórica, com nenhum autor sendo abraçado integralmente, e todos eles 

emprestando seus pensamentos em alguma medida. 

O ponto de partida é a ideia de um consumo que seja relacional, que tenha em seu 

cerne o encontro, a conexão, o elo, a junção, o vínculo. Ou seja, a palavra consumo, aqui, está 

sendo usada para fazer referência a algo que está muito além da mera compra. Se Lipovetsky 

defende que o sistema da moda vem invadindo cada vez mais áreas da vida cotidiana, no que é 
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acompanhado por McCracken e Bauman, como já se viu, vem daí essa noção mais ampla de 

consumo, distanciando-se da mera atitude mercadológica da compra financeira, e se 

aproximando de algo que talvez possa ser chamado de “adesão”. 

Em uma época em que o gostar, o curtir e o “se amarrar” definem a personalidade 

das pessoas tanto quanto aquilo que elas compram ou usam – e sem dúvida muito mais do que o 

seu país de origem, sua classe social ou sua linhagem familiar –, pensar em consumo como uma 

ação que se manifesta apenas na compra de objetos é evidentemente muito pouco. Em um tempo 

em que a pirataria ganha mercado e notoriedade, fazendo com que uma quantidade cada vez 

maior de pessoas “comprem” produtos de uma determinada marca, sem que o dinheiro chegue a 

essa determinada marca, considerar a questão do fluxo financeiro seria também algo 

reducionista. Em um mundo em que o indivíduo nada mais é do que consumidor, e é atingido 

apenas e tão somente nessa condição por qualquer mensagem que a ele se destine – religiosa, 

política, familiar, artística –, limitar a definição de consumo aos produtos, aos bens, aos serviços 

e às marcas seria também ficar aquém da realidade. 

De maneiras que consumo, aqui, nesta tese, significa o ato, praticado por alguém 

quase sempre individualmente, de se vincular positivamente a algo ou a alguém que se 

ofereça para ser consumido. Pode-se, por essa perspectiva, portanto, consumir um sabonete, 

um chocolate, um perfume, um par de sapatos, como sempre se fez; ou também uma conexão de 

internet, uma hospedagem em um hotel, uma corrida de táxi, como nos serviços de sempre; ou 

ainda uma marca, uma grife, um país, como agora se tem feito; e por que não uma religião, uma 

causa, um cantor, um museu, um time ou uma escola de samba, como já se faz e nem se percebe? 

Consumir não é simplesmente gostar – não é isso. Consumir é agir, de alguma maneira, em 
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direção àquela pessoa ou àquela instituição que se ofereça ao consumo – sendo a relação de 

compra ou não, fique claro –, de modo que se crie algum tipo de vínculo afetivo, aspiracional, 

representativo, projetivo ou identitário. 

Por esse ponto de vista semiótico, então, pressupondo que, para que haja o 

consumo, não basta gostar, há que se criar um vínculo, a ideia de consumir pode se aproximar 

daquilo que Peirce chamou de “interpretante energético”, aquele segundo-terceiro que envolve 

algum tipo de dispêndio de energia – mesmo que na forma de um pensamento – (SANTAELLA, 

2004b, p. 79). 

No contexto em que se vive atualmente, a publicidade adquire uma crescente e 

inegável importância. A volumosa concorrência, a semelhança entre os produtos e o bombardeio 

constante de informações com que o público tem que lidar – fruto da também inédita 

multiplicação e integração das mídias – fazem, hoje, com que a publicidade seja cada vez mais 

necessária para o sucesso de qualquer coisa que se ofereça ao consumo. E, novamente resgatando 

Peirce, valendo-se do seu preceito de que os signos crescem e ficam mais complexos 

(SANTAELLA, 1992, p. 43), a noção que se tem de publicidade grita por uma revisão conceitual; o 

conceito de publicidade precisa mesmo ser expandido, não exatamente se esvaziando daquilo que 

sempre foi o seu significado, mas adquirindo novos contornos, novas nuanças, quedando-se mais 

adequado ao contexto contemporâneo e, principalmente, alinhando-se à questão do consumo, 

que se impõe tão drasticamente. 

Uma celeuma aparentemente insolúvel que vinha há décadas marcando o campo 

da publicidade era justamente o uso dessa palavra, ou o da palavra propaganda, para designar-se a 

si própria. E as opiniões podiam variar entre si radicalmente, com um grupo defendendo o uso de 
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“publicidade” para aquela comunicação mercadológica e paga (marcas e produtos, basicamente), 

e de “propaganda” para as mensagens de cunho mais ideológico (político, religioso, por 

exemplo); ao passo que outros autores diziam exatamente o contrário, postulando “propaganda” 

como a forma de comunicação paga e destinada à venda de produtos, deixando “publicidade” para 

as situações em que ideias são tornadas públicas. 

Ora, se consumo está sendo considerado, aqui, uma forma de vínculo que se 

estabelece entre as pessoas e algo que a elas se oferece para consumir, podendo esse algo ser um 

produto, uma marca, uma ideia, uma causa, uma proposta, um projeto ou uma outra pessoa, 

aventar qualquer distinção entre “publicidade” e “propaganda” é desnecessário, tendo as duas 

atividades, por esse prisma, a mesmíssima função. 

Assim, lançando mão dos autores de sempre, McCracken diz que a publicidade é 

um mecanismo de transferência de significado (2003, p. 206), ao passo que Lipovetsky aponta 

para a sua característica de “estimular a sede do consumo que já existe” (1989, p. 193) e a 

considera uma “insubstituível alavanca de notoriedade” (2007, p. 95). Com isso em mente – sem 

nunca deixar de lado o tom crítico de Bauman e Baudrillard –, está se pensando aqui, nesta 

investigação, em publicidade como uma atividade dedicada ao fomento do consumo. Que se 

deitem fora as definições mais técnicas ou pretensamente precisas, aquelas que citam os setores 

de uma agência, as mídias mais usadas, a mistura de arte e técnica, a criação de interesse, o 

benefício do consumidor e tudo aquilo mais que sempre se diz e que, como todo mundo sabe, é 

periférico e passageiro. Fora. Tudo isso muda, tudo isso precisa mudar, tudo isso faz parte da 

cangalha velha de que vem aos poucos se despindo a publicidade contemporânea, deixando ver 
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seu cerne, permitindo que se note sua essência, fazendo evidenciar a sua verdadeira função: 

fomentar o consumo. 

E não se está falando aqui em “consumismo” ou em qualquer outro termo 

ideologicamente contaminado, desses que condenam pelo simples pronunciar. Também não se 

está aqui tentando ser polêmico ou controvertido, pondo a publicidade em um trono-tronco para 

ser louvada como a engrenagem central do mundo capitalista (pelos próprios publicitários 

deslumbrados) ao mesmo tempo em que é açoitada por essa mesma razão (pelos adeptos da 

esquerda mais maniqueístas). Longe disso. Dizer que a publicidade é uma atividade que serve 

apenas para fomentar o consumo é dizer que a publicidade lida com os significados, manuseia os 

sentidos estabelecidos culturalmente que povoam o cotidiano das pessoas, estimulando a criação 

de vínculos (entre as pessoas e o que se compra, mas também entre as pessoas e outras pessoas) e, 

a partir dessas duas vocações, promovendo uma integração simbólica e positiva socialmente. 

Mas enganam-se os que pensam que são apenas os publicitários os responsáveis 

pelo fomento do consumo. Baudrillard, McCracken, Lipovetsky e Bauman deixam pistas de que 

essa fieira pode ser engrossada – e é de se pensar se, hoje, na sociedade de consumo ou de 

consumidores, no tempo do hiperconsumo, alguma atividade profissional não é, de alguma 

maneira, fomentadora do consumo. Entretanto, para fins de limitação, o que se vai considerar, 

nesta pesquisa, como atividades fomentadoras do consumo são a publicidade, o design, a moda e 

o marketing. 

A publicidade, como já se viu, é a atividade calcada principalmente na 

comunicação (mas não apenas nela, como ainda vai se ver adiante) que atribui significado a tudo 

aquilo que se oferece ao consumo, aumentando a possibilidade de ser consumido. O design, por 
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sua vez, é a aparência do que está sendo oferecido, sua apresentação, seu aspecto esteticamente 

agradável. Nada que se queira consumido pode dispensar o design em seu significado mais 

amplo: um eletrodoméstico, um computador e um aparelho de som precisam de design (de 

produto) para que sejam comprados; assim como uma loja, um banco, um restaurante e até a casa 

daquele seu amigo precisam também de design (de interiores) para que sejam visitados; da 

mesma forma que um carro só pode ser desejado nas lojas ou nos salões se contiver design 

(automotivo); como também qualquer chocolate, qualquer leite em pó, qualquer água mineral 

precisam de design (de embalagem) para que não apodreçam nas gôndolas e nas prateleiras; ou 

ainda tal qual os livros, as revistas, as festas e os eventos, para que não sejam ignorados pelo 

público, precisam de um tratamento de design (gráfico). A moda, por sua vez – por mais que 

receba de Lipovetsky um tratamento dos mais lisonjeiros, com os seus mecanismos básicos e 

características próprias estendidos a todas as áreas do consumo contemporâneo –, por um prisma 

mais objetivo, que não centrado nas suas características de consumo, mas que considere sua 

concretização nas roupas e nas coleções, pode ser considerada uma vertente do design, portanto 

também uma área fomentadora do consumo. E o marketing, por fim, atividade indispensável a 

qualquer organização contemporânea – empresarial ou não, lembre-se –, servindo para 

gerenciar tudo aquilo que envolva venda (consumo, melhor dir-se-ia), é por excelência uma 

atividade fomentadora do consumo. 

E a arquitetura, também não fomenta o consumo (de prédios, de apartamentos, de 

casas e de condomínios fechados)? E a engenharia, não funciona como fomentadora do consumo 

(de estradas, de combustíveis, de máquinas e de tecidos)? Sim, claro que sim. É como já se disse 

acima: talvez nenhuma atividade profissional desempenhada na contemporaneidade escape dos 
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tentáculos do consumo e acabe sendo, de alguma forma, também uma fomentadora. Entretanto, 

parece que as quatro áreas acima apresentadas – publicidade, design, moda e marketing – são as 

mais evidentemente envolvidas nesse processo, merecendo, portanto, atenção especial. E, dentre 

as tais quatro, como não é difícil presumir, a que se vai privilegiar, nesta tese, é a publicidade. A 

ela sem dó. 
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ALDEIA DE PARES E AMIGOS 

4. publicidade  

 

“A nossa tentação é quase sempre maniqueísta. 

A visão simples que separa os bons dos maus é sempre a mais imediata. 

Quanto menos entendemos, mais julgamos.” 

mia couto 

 

4.1 alguns dos desafios contemporâneos da publicidade 

 

Dó de quem esteja trabalhando em publicidade atualmente; comiseração aos que 

estejam se dedicando hoje a estudar teoricamente a comunicação publicitária; misericórdia aos 

alunos de comunicação que pretendam trabalhar, no futuro, em publicidade – a não ser que se 

goste do desafio, que se tenham como estímulo o desconhecido, o imprevisível e a simples 

impossibilidade de se planejar com um pouco de segurança. O contexto atual, como já discutido 

em capítulo anterior, está provocando alterações as mais drásticas em tudo aquilo que envolve a 

comunicação – seja em sentido amplo, abarcando teorias, comportamentos e tecnologias; seja em 

sentido mais específico, no que tange a publicidade, por exemplo. 

Como confirma o publicitário e professor Daniel Hora, entrevistado 

exclusivamente para esta pesquisa, “estamos vivendo uma mudança que é uma mudança ampla 

em grandes áreas. Na economia, na cultura, no consumo, e isso reflete a propaganda” (HORA, 
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2013, p. 2). Os impactos dessas movimentações contextuais no âmbito da publicidade são o 

assunto desta parte da tese. 

Não é a ideia, neste capítulo, resumir a história da comunicação publicitária no 

Brasil, tampouco comentar em perspectiva cronológica a atividade profissional da publicidade 

desde séculos passados. Ainda que seja necessário fazer comparações com o passado, com 

cenários anteriores, de décadas idas, o intuito é muito mais o de retratar a situação atual dessa 

área comunicacional. Aos que estiverem interessados em uma perspectiva histórica, ou queiram 

simplesmente compreender melhor como se deu a instituição e a evolução tanto do mercado 

publicitário no Brasil quanto da sua atividade profissional correspondente, recomendam-se as 

obras inegavelmente clássicas História da propaganda no Brasil, organizada por Renato Castelo 

Branco, Rodolfo Lima Martensen e Fernando Reis, Uma história da propaganda brasileira, de Pyr 

Marcondes, 200 anos de propaganda no Brasil, de Ricardo Ramos e Pyr Marcondes, ou ainda o texto 

“História da propaganda brasileira: dos fatos à linguagem”, de Vander Casaqui, capítulo do livro 

Hiperpublicidade 1: fundamentos e interfaces (PEREZ & BARBOSA, 2007a, pp. 51-90). 

Houve um tempo em que ser publicitário era como, hoje, ser DJ. As portas se 

abriam, as festas eram parte da rotina, o ambiente de trabalho comportava as responsabilidades e 

também os regozijos, o dinheiro era farto (verba, repasse e salário), todos o viam como alguém 

criativo, descolado, jovem e bem-sucedido. Eram os anos 80 e, entre uma ida a outra a Cannes, 

Washingtons, Petits e Nizans comandavam magistralmente as suas agências de publicidade em 

São Paulo. Os clientes eram grandes e estavam sempre precisando anunciar: Volkswagen na 

Globo, Antarctica na Veja, Itaú na Folha, e assim por diante. Atendimento, briefing, redação, 

arte, mídia, dinheiro, sucesso, vendas, prêmios! E todos estavam satisfeitos, todos estavam 
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felizes, todos estavam confortáveis em suas cadeiras pretas. Até que o celular tocou, até que a 

conexão com o provedor firmou, até que a vida mudou, as cartas se embaralharam e a vida não foi 

mais a mesma. 

É claro que se está aqui praticando um reducionismo, uma simplificação, e até, de 

certo modo, um exagero a respeito das mudanças por que tem passado o setor publicitário no 

Brasil (e no mundo, óbvio). Mas quem esteve presente nesse meio durante as últimas décadas 

pode dar seu testemunho de como as coisas estão diferentes. Não é que se diga que, há 30 anos, o 

mercado publicitário era um paraíso, em que se vivia de deleite em deleite, e que, hoje, o inferno 

está instaurado, com sofrimentos e lamúrias constantes. Mas o fato é que, de um mercado 

razoavelmente bem estruturado, com funções bem demarcadas, sistemas de remuneração bem 

resolvidos e com espaço para todo mundo, a publicidade atual se transformou em algo bem 

menos organizado e estável – e profundamente marcada pela ideia do desafio. Qualquer pessoa 

minimamente atenta aos movimentos do mercado pode perceber que “a propaganda está 

mudando, e está mudando muito rapidamente”, como sintetiza Joe Cappo, em O futuro da 

propaganda (2006, p. 92). 

Nos dias de hoje, conversar com um publicitário, ler um artigo científico a 

respeito da publicidade, participar de um debate sobre o mercado publicitário é se deparar 

inequivocamente com a palavra “desafio”. Tamanhas são as alterações por que vêm passando as 

agências, os anunciantes e a comunicação como um todo, que a sensação é de que o contexto está 

impondo grandes desafios, a serem vencidos por todos os que trabalham na área. São desafios de 

várias naturezas, dos mais prosaicos aos mais filosóficos, mas que precisam ser enfrentados. 
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A própria organização interna das agências, seus modelos hierárquicos, as 

divisões do trabalho, tudo isso está, hoje, drasticamente abalado. Se se consultar qualquer um dos 

tradicionais livros que se propõem a explicar a publicidade – Tudo que você queria saber sobre 

propaganda e ninguém teve paciência para explicar (DIAS et al., 1989), Propaganda de A a Z 

(SAMPAIO, 2003), Propaganda – teoria, técnica, prática (SANT’ANNA et al., 2011), para que se 

citem apenas três –, todos eles lançados originalmente entre os anos 70 e 90 do século passado, o 

que se vai encontrar é uma clara e consensual divisão da atividade publicitária, sem grandes 

variações. 

Rafael Sampaio (2003), por exemplo, conquanto fazendo referências a uma 

possível (e não detalhada em seu livro) sofisticação na estrutura das agências, é sucinto: “uma 

agência de propaganda se estrutura essencialmente em função das três principais etapas do 

trabalho que presta: o atendimento/planejamento, a criação e a mídia” (2003, p. 60). Já no livro 

de Sérgio Roberto Dias (1989), as divisões do fazer publicitário se mostram um pouco menos 

resumidas, porém não menos estanques e estáticas: planejamento, pesquisa, criação, mídia e 

atendimento. De maneira mais sucinta ainda: “Tradicionalmente, uma agencia desenvolveria 

uma estratégia criativa, então mandaria o seu departamento de mídia à compra da mídia certa 

para aquela campanha” (CAPPO, 2006, p. 41). 

Por fim, no livro Propaganda – teoria, técnica e prática (SANT’ANNA et al., 2011), a 

situação demonstrada é semelhante: 

O modelo tradicional de agencia conta com profissionais exercendo essencialmente as 

seguintes funções: atendimento, planejamento, criação, mídia e produção. Cada uma 

dessas funções, em teoria, é exercida por algum profissional. Em modelos 

extremamente enxutos de agencias, às vezes, várias funções são exercidas por apenas 
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um profissional; em modelos mais sofisticados, cada função é desenvolvida por 

grupos especializados de profissionais. (pp. 301, 302) 

 

Publicações mais recentes, produzidas já no contexto atual da inconsistência e da 

imprevisibilidade, demonstram que a questão da organização das agências é algo, no mínimo, em 

questionamento. Clotilde Perez, no seu capítulo “Estrutura organizacional e modelos de gestão da 

agência de propaganda” (in PEREZ & BARBOSA, 2007b, pp. 3-22), após percorrer historicamente 

a evolução das agências de publicidade, aponta para um modelo menos rígido, cambiante de 

acordo com as circunstâncias, que pode incluir alguns outros departamentos (produção, internet 

etc.), bem como prescindir de outros. O Dicionário técnico e crítico da comunicação publicitária  

segue pelo mesmo caminho, demonstrando que não existe mais apenas um formato possível para 

uma agência de propaganda. Na visão dos autores, 

com a pulverização das mídias, com a subversão do modelo linear da comunicação, 

com a tecnologia pondo em xeque as mídias tradicionais, as agências vivem hoje o 

dilema de ter que optar entre comportar em seus departamentos todas as 

possibilidades publicitárias atuais ou concentrar suas atividades em ramos bem 

definidos (DROGUETT & POMPEU, 2012, p. 13). 

 

Com riscos em qualquer uma das situações, o que fica claro é que há ainda, sem 

dúvida, espaço e mercado para as agências de modelo mais tradicional, grandiosas e 

departamentais, sem que isso impeça a existência e a proliferação de agências menores (que às 

vezes nem se denominam agência), ligeiras e inovadoras, dedicadas a uma ou outra forma 

específica de comunicação publicitária. Em suma, entretanto: “A comunicação das empresas está 
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sendo revista de forma intensa de todos os ângulos. Aquelas que não aderirem às mudanças têm, 

certamente, os dias contados” (GARBOGGINI, 2011, p. 12). 

Talvez por perceberem isso é que muitos clientes grandes já estejam deixando de 

centralizar suas verbas publicitárias em agências tradicionais, contando também em suas cartelas 

de fornecedores empresas menores, de perfil mais ágil, jovem e criativo – talvez não ainda para 

desenvolver suas grandes campanhas tradicionais, mas certamente para realizar ações menores, 

mais sorrateiras e menos padronizadas, mas igualmente importantes mercadologicamente no 

cenário atual. 

Muitos dos maiores clientes passam vários projetos e produtos a agencias menores 

quando procuram ideias e estratégias inovadoras. Alguns desses contratos vão para 

estúdios criativos, outro para agências especializadas em promoção de vendas ou de 

marketing direto. (CAPPO, 2006, p. 25) 

 

Os impactos dessas mudanças nas estruturas internas e nos tipos de agências de 

publicidade no ensino da propaganda serão discutidos mais adiante. Merece comentário, 

entretanto, o sistema regulatório da publicidade brasileira. Criado em 1978, o Conselho Nacional 

de Autorregulamentação Publicitária (CONAR) é, até hoje, a grande referência quando se pensa 

em parâmetros éticos para a propaganda brasileira. Especificamente, o CONAR é uma ONG, que 

reúne as três principais instâncias da publicidade: anunciantes, agências e veículos. A ideia 

central, quando da instituição do CONAR, era a criação de um código que regulamentasse a 

publicidade brasileira, em um acerto entre seus principais protagonistas, correndo ao largo da lei 

e do estado (DROGUETT & POMPEU, 2012, p. 34). Esse código tem validade até os dias correntes, 
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já foi atualizado algumas vezes, continua sendo respeitado pelos membros da organização, mas 

não pode escapar às análises críticas. 

Sem ignorar sua importância histórica e institucional, pode-se dizer que o 

CONAR também tem sido posto em xeque pelo contexto atual da publicidade. Se, no passado, seus 

processos e mecanismos de regulamentação eram ativados por qualquer um de seus membros – 

agências, veículos e anunciantes – tiveram grande relevância na construção de uma propaganda 

minimamente ética e respeitosa, o cenário contemporâneo tem feito com que essa lógica já não 

seja assim tão azeitada. Isso porque, se um olhar mais atento for direcionado ao CONAR e às suas 

ações regulamentadoras, vai ser possível perceber que os interesses públicos, sociais, de todo 

mundo estão alijados da discussão. Ainda que o estatuto do Conselho preveja a participação 

popular, a possibilidade de um cidadão comum ingressar com uma reclamação contra uma 

campanha ou peça publicitária qualquer, na realidade cotidiana,  é praticamente nenhuma. Além 

disso, não há nenhuma relação direta do CONAR com o governo, de modo que suas decisões são 

tomadas por esse seleto grupo independente, sem poder de lei, sem responsabilidades sociais 

bem demarcadas, sem compromisso com a esfera pública. 

Diferente de outros órgãos reguladores – as Agências Nacionais, por exemplo –, o 

CONAR não responde a nenhum órgão público e, por isso mesmo, fica difícil imaginar ou saber 

quais são seus interesses reais: se beneficiar a sociedade ou se satisfazer seus membros. Sequer 

com as instituições de ensino o CONAR se dispõe a dialogar. Enquanto o meio publicitário se 

articula, procurando compreender os seus desafios, buscando respostas nos diálogos e nas 

discussões, tendo sido criada a Associação Brasileira de Pesquisadores em Publicidade (ABP2), 

cada vez mais as instituições de ensino e as entidades de classe (ABAP, por exemplo) se 
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aproximando, o CONAR quase nunca participa desses encontros. Não se está querendo aqui 

apenas atacar essa instituição que, inegavelmente, tem sua relevância na história e no panorama 

da publicidade brasileira. Todavia, não se pode deixar de considerar suas falhas. Hoje em dia, 

qualquer pessoa mais próxima do meio profissional da propaganda sabe, por exemplo, que as 

ações do CONAR são disparadas às vezes pelos próprios criadores da peça supostamente 

problemática, no intuito de provocar certo burburinho e, com isso, chamar atenção para tal ação 

comunicativa. Quando não é assim, a campanha menos ética ou mais irreverente já é lançada com 

a sustação do CONAR prevista em seu planejamento, com estratégias alternativas na manga de 

seus criadores. De modo que peças realmente nocivas à sociedade podem ser livremente 

veiculadas, enquanto que campanhas absolutamente banais acabam sendo retiradas da mídia, por 

força do politicamente correto. Já não se tem mais clareza quanto aos critérios e aos interesses e o 

isolamento do Conselho só faz piorar a situação. 

Ou seja: de um órgão autorregulamentador, criado em pleno governo militar para 

escapar à morosidade e ao autoritarismo da lei brasileira de então, o CONAR se transformou em 

um clube de confrades, em uma associação de amigos, que serve mais para que os interesses 

desses poucos sejam protegidos do que para assegurar o alto nível da publicidade brasileira. 

Outro ponto que merece atenção, no que se refere aos desafios que a propaganda 

contemporânea enfrenta – não por acaso diretamente ligado ao que foi anteriormente debatido – 

são os formatos publicitários. Esses novos modelos de agência têm surgido muito para suprir uma 

demanda por novas alternativas de ações publicitárias, que cada vez mais têm se distanciado dos 

formatos padronizados. O contexto em que se vive, já longamente abordado em capítulo anterior, 

faz com que, hoje, a comunicação publicitária não se resuma ou se limite aos anúncios que 
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tradicionalmente eram feitos no século XX. Por essa razão, e também pelo fato de se estar falando 

aqui de formatos tão inovadores quanto diferentes entre si, ou seja, que não seguem nenhuma 

regra, que não se baseiam em modelo algum, que sequer às vezes compreendem uma lógica, é que 

tanto as agências tradicionais têm se transformado, quanto se assiste ao surgimento de um sem 

número de agências, escritórios, estúdios, coletivos, empresas, todos dedicados a criar ações 

diferenciadas, que podem receber nomes também bastante distintos. 

Embora em muitas faculdades de publicidade ainda se ensine aos alunos que uma 

boa campanha precisa ser composta de anúncios de página dupla para revista, filmes de 30 

segundos para TV, spots para rádio, cartazes para outdoor e, quando muito, uma coisinha ou outra 

para a internet (um banner e um pop-up já está ótimo), qualquer indivíduo minimamente atento 

ao que o circunda pode perceber que essas não são mais as únicas possibilidades em se tratando 

de propaganda. Ainda que muitas agências mantenham em sua linha de produção esses mesmos 

formatos (a página dupla, o filme de 30 segundos etc.) – que agradam aos clientes, que fazem o 

produto vender, que às vezes são premiados e que sustentam financeiramente as agências, como 

todo o mundo sabe –, basta que se navegue durante poucos minutos na internet para perceber que 

há um universo de possibilidades publicitárias em pleno funcionamento. Basta que se ande pelas 

ruas, que se frequente uma ou outra rede social, que se vá a qualquer evento de moda ou 

entretenimento para notar o mundo de mensagens publicitárias que nos cerca. 

A questão, como é possível presumir, é complexa. Se, por um lado, resistem 

bravamente aos solavancos dos dias atuais os anúncios de formatos clássicos e veiculados em 

mídias tradicionais, atingindo os públicos pretendidos, gerando receita para os anunciantes, os 

veículos e as agências, por outro, parece haver aí um certo comodismo, uma certa acomodação. A 
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articulação entre esses três agentes do sistema publicitário (anunciantes, agências e veículos) é 

(ou era) tão bem azeitada que novos modelos ou novas possibilidades acabam se transformando 

em desafios, em riscos, em algo a ser evitado. Mas como evitar o futuro? Como evitar que a vida 

siga e que as coisas mudem? 

Joe Cappo pode trazer algum alento, mesmo considerando-se o fato de que seu 

livro, lançado há apenas sete anos, já soa antigo: 

A solução simples para a propaganda não existe mais. A televisão não é mais tão 

dominante quanto antes. É preciso dedicar mais tempo à avaliação da escolha da 

mídia, o que pode influenciar na eficácia da propaganda produzida. Isso é 

exatamente o que os clientes estão procurando: mais respostas para os seus problemas 

de marketing. E à parte a proliferação dos sinais de televisão, a cabo e via satélite, 

houve um crescimento significativo em todas as outras modalidades de marketing – 

promoção de vendas, marketing direto, patrocínio, isso sem mencionar a internet 

(CAPPO, 2006, p. 135). 

 

Ou, de maneira mais direta e atualizada: 

O desafio da publicidade neste século é estabelecer novas relações com os 

consumidores, relações que não se baseiem tanto nas mensagens que os anunciantes 

querem transmitir, geralmente unilaterais, invasivas e persuasivas, mas sim na 

comunhão destas com as informações que os consumidores desejam ter, com rapidez, 

veracidade, diversão e, acima de tudo, com conteúdo situado fora dos limites estreitos 

dos discursos institucionais de venda da marca (SOUZA, 2011, p. 242). 

 

Já houve quem dissesse (JAFFE, 2008) que os anúncios de 30 segundos para 

televisão estão prestes a não existir mais. No contexto do autor, por uma perspectiva 

excessivamente “revolucionista”, pode ser que sim. No Brasil, pelo que se nota, não é exatamente 

isso o que parece estar à frente, como futuro. Por aqui, os anúncios televisivos de formato 
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tradicional continuam fortes, fazendo ainda da televisão a mídia que recebe os maiores 

investimentos de comunicação publicitária. Segundo uma pesquisa elaborada pelo Ibope Mídia e 

divulgada em janeiro de 2013, os investimentos publicitários em TV aberta, no Brasil, são da 

ordem de 54%. Outras pesquisas do mesmo tipo chegam a falar em 60%. Todavia, isso não tem 

impedido o surgimento de novas possibilidades, novos formatos de propaganda. Inclusive dentro 

mesmo da televisão. 

Rogério Covaleski, no seu Publicidade híbrida, afirma que “no processo de 

transição comunicacional em curso, à publicidade – cuja função essencial é anunciar – somaram-

se funções derivadas, de ora entreter, ora interagir” (2010, p. 13). Daniel Hora, mais drástico, 

afirma que “as pessoas não querem mais propaganda. As pessoas querem outra coisa, não querem 

ver publicidade. É um grande desafio, a gente tem fazer comunicação que seja publicidade mas 

que não tenha uma cara daquilo que as pessoas acham que é publicidade” (2013, p. 2). E, se o 

mercado está encontrando dificuldades em responder aos novos anseios dos espectadores 

consumidores, mais desafiadora ainda tem sido a tarefa das escolas de publicidade. Indagado 

sobre como essas instituições de ensino têm enfrentado essas novas questões, o professor Dirceu 

Tavares, envolvido diretamente com as questões do ensino e com as discussões curriculares, 

respondeu: “como isso é ensinado em publicidade eu não sei. Acho que a publicidade não está 

ensinando isso” (2013, p. 6). Não, professor? Mas então como o aluno de  hoje chega ao mercado? 

“Mal formado” (idem). 

Mesmo que, aqui, neste momento da tese, não se esteja discutindo os objetivos da 

publicidade – o que já foi mencionado anteriormente e deve ser abordado novamente adiante –, 

fica claro, pelas citações acima, que a publicidade está passando por um momento de transição e 
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acaba sendo natural o surgimento de novos formatos. Covaleski se detém sobre alguns exemplos 

específicos, que hibridizam em termos de linguagem a publicidade com o cinema, mostrando 

que, de fato, os 30 segundos não são mais as únicas possibilidades. “As fronteiras entre as 

disciplinas de comunicação estão cada vez mais indefinidas e novos formatos, híbridos, estão 

substituindo os formatos tradicionais de anúncios e comerciais” (SOUZA, 2011, p. 253). 

E não é só isso: além de não se poder mais pensar em uma campanha publicitária 

como a reunião de uma certa quantidade de peças de formatos previsíveis, o que vem surgindo 

como possibilidade é de uma natureza tal, que a mera ideia de classificação se torna inadequada. 

Se, até há pouco, tínhamos os formatos bem estipulados pelos veículos (linhas por colunas nos 

jornais, páginas e capas nas revistas, 15, 30 ou 60 segundos na TV, circuitos nos outdoors), hoje a 

comunicação publicitária das empresas, realizada pelas agências de publicidade, se materializa ao 

consumidor nos locais, nas circunstâncias, nos formatos e nos estilos mais variados. Pode-se 

mencionar os eventos, os patrocínios, as ações nas redes sociais, os conteúdos de marca, as ações 

no ponto de venda, os virais, os advergames, o product placement, tudo, tudo o que se queira. Tentar 

elaborar uma lista desses formatos, buscando esgotar as possibilidades existentes, é se amarrar 

ao atraso, à falha e à insuficiência. O certo é que “há indubitavelmente um novo cenário para as 

comunicações sociais. Precisamos absolutamente estar dispostos e preparados para construir um 

novo modo de trabalho nas comunicações de marketing” (GARBOGGINI, 2010b, p. 13). 

E, quando se fala em marketing, principalmente em relação à sua interface com a 

comunicação, é praticamente obrigatório que se lembre da famosa “comunicação de integrada de 

marketing”. James Ogden e Edson Crescitelli, no onipresente Comunicação integrada de marketing 

(2007), falam a respeito de como as ações comunicativas de uma organização (anunciante), 
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devem estar alinhadas entre si, atender a objetivos específicos, respeitar as linguagens 

características de cada mídia etc. Falam em venda pessoal, em marketing direto, em 

propaganda... será que dão conta de toda essa efervescência midiática de hoje? Luciene Ricciotti 

Vasconcelos, tentando ser mais atual e abrangente (palmas!), no livro Planejamento de 

comunicação integrada (2009), já fala em buzzmarketing e marketing viral. Mas será que os quatro 

anos que separam o lançamento deste livro dos dias atuais já não trazem certo aspecto de 

desatualização? 

Como já dito acima, melhor do que tentar arrolar todas as novas possibilidades de 

formatos publicitários é tentar entender o contexto em que surgem, a lógica comunicativa que 

seguem e a complexidade de linguagens que carregam. Houve, muitos vão lembrar, o tempo da 

divisão entre a publicidade “acima da linha” (“above the line”, ou ATL) e a publicidade “abaixo da 

linha” (“below the line”, ou a surrada “BTL”). Acima, estariam os anúncios veiculados em mídias 

tradicionais e, abaixo, todo o resto, a escumalha midiática desprezível – que, agora, faz corroer os 

sustentáculos da propaganda clássica. Mas que sentido faz, hoje, separar este tipo de publicidade 

(previsível, pensada pela lógica dos veículos, baseada em formatos) daquele outro (mais solta, 

pensada a partir do entorno do consumidor, seguindo o puro princípio da criatividade e da 

inovação)? 

Uma dessas mudanças radicais [por que passa a propaganda] é o crescimento de 

muitas modalidades novas e antigas de marketing que foram agrupadas sob a 

bandeira de “abaixo da linha”. Na minha opinião, não há mais necessidade de 

“linha” nenhuma para marcar a diferença entre a propaganda tradicional na mídia 

e outras formas de atingir os consumidores. (CAPPO, 2006, p. 92) 
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Anúncios (e outros tipos de ações comunicativas, de plataformas variadas, 

híbridas, complexas, tanto faz) são feitos para pessoas, servem para atingir (impactar, talvez 

diriam outros) as pessoas, ou seja, têm um público específico como objetivo. Com vocês, o target. 

Em português, a palavra target foi traduzida como “público-alvo” e sua definição, por tão pouco 

precisa que tem ficado, já demonstra o complicado da coisa. Em décadas passadas, o público-alvo 

de uma campanha publicitária ou de um plano de marketing eram as pessoas a quem se 

destinariam essas ações. Qualquer livro de marketing que se preze vai dedicar algumas de suas 

páginas a essa questão, explicando que uma marca, um produto, uma campanha ou mesmo uma 

ação comunicativa devem ter um público-alvo bem definido. E, conforme já visto em trecho 

anterior, essas pessoas eram, então, definidas demograficamente (idade, sexo, classe social), 

psicograficamente (hábitos, valores, gostos) e pronto. O próximo passo era criar o conceito, 

afinar o tom da campanha, escolher as mídias e, daí, era só abastecer os supermercados com os 

produtos anunciados e esperar que ela – dona-de-casa, de 30 a 45 anos, das classes A e B, 

conservadora, valoriza a família, prefere produtos de alta qualidade – comprasse o produto. 

Só que, como explica o professor Rogério Covaleski, “o consumidor 

contemporâneo tem se tornado mais exigente no momento de optar pela marca, produto ou 

serviço que irá adquirir” (2010, p. 22). E as palavras do publicitário Daniel Hora atestam essa 

situação pela perspectiva do mercado: “A gente tem uma grande dificuldade na propaganda que é 

entender como o público vai reagir e o que a gente vai fazer” (HORA, 2013, p. 2) Mais ainda:  

o protagonismo permanente e a atuação performática na cenografia do consumo são 

marcas do consumidor contemporâneo. Semblantes plásticos que objetivam a criação 

de novas personagens também transitórias e volúveis, tanto para si, como para os 

outros. Personagens que revelam um ator versátil, que se amolda com facilidade, 
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sempre pronto e aberto ao câmbio e à inconstância. Personagens que abrigam em seu 

interior infinitas imagens sociais, passageiras, efêmeras. Fragmentos que não tardam 

em se dissolver. Esse é o consumidor em tempos pós-modernos: fragmentado e 

perecível. (PEREZ, 2009, p. 3) 

 

Como se vê, não tem sido mais tão fácil assim atingir as pessoas, os consumidores 

– se é que um dia realmente foi. E as estratégias de que as empresas vem se valendo para 

conseguir bons resultados nesse sentido são as mais variadas, como já discutido em capítulo 

anterior. O que precisa ser comentado aqui, entretanto, é que a simples concepção de um público 

como “alvo” já demonstra uma lógica unidirecional, linear e objetiva, que organiza tudo 

idealmente, posicionando de um lado as empresas (como emissoras de flechas ou de balas) e de 

outro as pessoas (como receptoras, tal qual um alvo ou uma mosca). E o que se tem visto, 

atualmente, é uma subversão dessa lógica. O que mais hoje em dia é linear e unidirecional? Pois 

então, é presumível que a lógica produção/emissão/flecha-consumo/recepção/alvo esteja 

também alterada. 

Daí que já se fale correntemente na figura do prosumer, que, na definição oitentista 

do seu autor, Alvin Toffler, seria um híbrido entre alguém que não só apenas consome 

(consumer), mas que também produz (producer). Hoje, o sentido da palavra está expandido, 

comportando significados ainda mais amplos. O prosumer é a representação da pessoa que, além 

de produzir-consumir, se descola da passividade, da mera receptividade, da postura estática do 

consumidor antigo (target, só para lembrar) e se movimenta livremente dentro do mercado de 

marcas e produtos, buscando informações sobre o que pretende consumir, trocando impressões 

com amigos, conhecidos ou qualquer um, reclamando publicamente de algo que o tenha 
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desagradado etc. E ainda: o prosumer é alguém que, por essa sua nova postura, acaba influenciando 

diretamente a gestão das empresas, que passam a olhar para seus públicos não mais como pessoas 

prontas para “receber” os produtos, mas como uma preciosa fonte de informações, ideias e 

parâmetros para suas ações futuras. 

Quando lógicas clássicas são revistas, quando para formatos novos não há 

classificação que dê conta, quando os grandes de sempre precisam compartilhar o poder com os 

pequenos de agora, é sinal de que a conjuntura é de mudança, é de novidade, é de desafio. E é 

exatamente isso o que acontece, hoje, com o meio publicitário. Os exemplos e os assuntos acima 

destacados servem apenas para mostrar como esse cenário está em ebulição, respingando dúvida 

em quem chegue perto, sufocando de angústia os que estão de dentro. E cabe também aos 

acadêmicos a tarefa de pensar a comunicação publicitária e seus impasses. “Precisamos nos 

preparar para esse novo mundo, quer no ensino da publicidade e do marketing, quer no ambiente 

profissional” (GARBOGGINI, 2010a, p. 483). 

O assunto é polêmico e, quanto mais nele se avança, maiores parecem ser as 

dúvidas. Como o propósito aqui não é exatamente o de se sanar esse tipo de dúvida surgida – e, 

sim, o de delinear um panorama da publicidade contemporânea, com seus desafios e imbróglios 

–, o melhor a fazer é seguir adiante, guardando para momento futuro a retomada de todas essas 

questões, quando o cerco estiver se fechando. 

 

4.2 uma questão de mídia 
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A publicidade é uma atividade profissional que desde sempre esteve ligada às 

comunicações. Se no princípio era o verbo, com os pregoeiros e os vendeiros gritando em rima 

pelas ruas e pelas feiras o preço e as vantagens dos seus produtos, logo depois a publicidade saiu 

da oralidade e passou aos meios de comunicação – cartazes, classificados, panfletos, anúncios em 

jornais, revistas, rádio, televisão etc. Ou seja: a atividade profissional de se anunciar produtos (e, 

depois, marcas) sempre esteve atrelada à faculdade humana da comunicação. E, em um momento 

em que a própria comunicação se encontra encurralada (muito pelas novas tecnologias, mas 

também por todo um contexto radicalmente novo), em momento de revisão e de rupturas, é 

natural que a publicidade se depare também com os seus questionamentos, enfrente também as 

suas crises. 

O que se está querendo dizer é que, por trás de muitos dos pontos acima 

levantados – e por trás de vários outros que não foram citados, mas que inegavelmente perturbam 

o setor da propaganda –, está uma questão ainda mais complexa, ainda mais abrangente, ainda 

mais profunda: a crise nas comunicações. Ah, mas nunca houve tantos meios de comunicação 

como hoje, nunca foi tão fácil se comunicar com qualquer um, nunca o acesso aos meios foi tão 

livre, dirão. Sim, tudo isso é verdade. Mas nada disso impede ou esconde o fato de se estar 

claramente diante de um momento crítico, de incertezas e de grandes transformações no cenário 

comunicacional contemporâneo. 

O que são as redes sociais? Para que servem, que funções podem desempenhar, 

que relação podem ter os vínculos que nela se constroem com as relações que se mantêm na vida 

off-line? O que vai acontecer com os jornais? As revistas vão acabar ou vão ficar mais 

especializadas? A tendência é de uma cidade limpa, sem publicidade urbana (como São Paulo, 
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limpíssima), ou de um centro urbano ainda mais repleto de mensagens publicitárias (como 

Londres, Pequim, Nova Iorque e outras cidades imundas)? O celular, esse novo órgão do corpo 

humano, como aproveitá-lo de forma mais eficiente? Perguntas como essas são frequentes nos 

meios publicitários, seja nas agências, nos congressos ou nas aulas. O que fica evidente é que, por 

trás de todas elas, subjazem questões, novamente, ligadas às mídias, aos meios. Não é dizer que 

todos os desafios que a publicidade contemporânea vem enfrentando se resumam à questão dos 

meios de comunicação. Mas a maioria, certamente sim. “Essa proliferação mundial da mídia é o 

que mais contribui para a revolução que está acontecendo na propaganda e no marketing” 

(CAPPO, 2006, p. 59). 

Dizer que a internet está alterando a vida das pessoas drasticamente é verdade. 

Mas é pouco. Mais do que facilitar uma ou outra tarefa, mais do que proporcionar acesso a esta ou 

àquela informação, mais do que permitir a comunicação instantânea entre pessoas fisicamente 

próximas ou distantes, mais do que acelerar processos de trabalho, de entretenimento ou de 

consumo, mais do que tudo isso, o que a internet tem provocado de mais revolucionário é uma 

nova forma de pensar. Sim, o mundo digital, ou a digitalização do mundo, da vida, do cotidiano, 

de tudo, está alterando o modo de se pensar, de se raciocinar e, portanto, de viver. O mundo, 

hoje, obedece a uma nova lógica, que contraria a ideia da linearidade, da direção única, da 

previsibilidade etc. 

David Weinberger, no livro A nova desordem digital (2007) – valendo-se de 

pensamentos sociológicos, tecnológicos, filosóficos e comunicacionais mais densos – traz um 

apanhado de como a vida das pessoas está sendo alterada por essa nova lógica, que se não foi 

instaurada pelas novas tecnologias, tem nelas a sua maior manifestação. O autor parte de um 
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pressuposto até certo ponto simples, comparando os elementos fundamentais do mundo físico e 

do mundo digital: o átomo e o bit, respectivamente. Mesmo não sendo original do autor, essa 

dualidade é o ponto de partida para uma série de desdobramentos no mínimo curiosos e 

instigantes, que surpreendem e fazem pensar. 

No mundo fisicamente constituído, a informação ocupa espaço. Basta que se 

pense em um arquivo qualquer – uma biblioteca nacional, o acervo de um jornal centenário, o 

banco de teses de uma universidade etc. – para entender do que se está falando. Ter livros, discos, 

revistas, anotações, agendas ou diários requer espaço. Sempre foi assim, mas hoje não é mais. 

Quando se passa do átomo ao bit, a relação com o espaço físico é outra, é nenhuma. Pode-se, por 

exemplo, condensar milhares de livros em um único disco rígido. Pode-se, também, ter acesso 

total ao banco de imagens de uma determinada agência de fotojornalismo sem que, para isso, seja 

necessário dispor sequer de uma gaveta. Bom, mas isso não é novidade para ninguém, qualquer 

um percebe isso. Sim, é verdade, mas o que  o Weinberger traz de mais relevante é uma 

decorrência desse fato. 

É que, pela lógica do átomo e do espaço físico, toda coleção, todo acervo, toda 

reunião de materiais afins demandava uma organização. Daí que o homem, ao longo da história, 

tivesse desenvolvido a tabela periódica, os sistemas classificatórios das bibliotecas e, acima de 

tudo, o alfabeto. Da esquerda para a direita, de baixo para cima, pelo sobrenome do autor: ordem 

alfabética. Atenção à chamada, Adriana, Bruno, Carlos, Débora, Xisto, Zilda: ordem alfabética. 

Pesquisa sobre as organelas celulares, enciclopédia Barsa, volume IX: ordem alfabética. É difícil 

imaginar uma situação, ainda hoje em dia, ao menos no ocidente, que não tenha por base a 

classificação segundo o alfabeto romano. São dicionários, índices, listas, agendas, bancos de 
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todas as sortes, todos eles obedecendo à lógica do abecedário. Mas, quando se passa ao mundo 

digital, quando se pensa no acúmulo de informações no formato dos bits, essa lógica continua 

fazendo sentido? Para David Weinberger, não. 

A ordenação das coisas segundo o alfabeto é uma arbitrariedade humana, que 

agora vem sendo posta em questionamento. A enciclopédia mundial colaborativa WikiPedia, por 

exemplo, não arranja seus verbetes segundo uma ordem alfabética – a relação entre eles é por 

contiguidade semântica, por afinidade. De modo que, “bola” e “bolo” só estariam arranjados 

proximamente, se o assunto pesquisado fosse “criança”, por exemplo. Se não, “bola” estaria junto 

de “esporte”, de “futebol”, de “esfera” etc. 

Além de sermos capazes de encontrar o que precisamos com mais rapidez, as 

autoridades tradicionais não podem nos manter sob sua dependência. A ordem da 

miscelânea está transformando nossa visão de como o mundo está organizado.  

(WEINBERGER, 2007, p. 23) 

 

O digital, a internet, este novo cenário tecnológico em que se vive, enfim, tem 

causado impactos também na comunicação, principalmente na medida em que propicia uma 

desestabilização nas hierarquias tradicionalmente instituídas. Se as enciclopédias podem ser 

agora colaborativas, construídas por todos e para todos, de acesso livre, para que servem 

Britânica, Larousse e Barsa? Pelo mesmo princípio: se a informação está disseminada, 

compartilhada, absolutamente popularizada e democratizada, de que servem os jornais, os 

âncoras e as editoras? David Weinberber é radical em suas afirmações, parece às vezes exagerar, 

mas suas ideias não estão muito longe do provável ou do cabível. 

Ocorre uma troca de conhecimento entre os colaboradores. É um conhecimento do 

qual ninguém é proprietário. O conhecimento social muda aquele que dá voz ao 
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conhecimento e, mais do que isso, muda a natureza do próprio conhecimento. 

(WEINBERGER, 2007, p. 144) 

 

O autor está se referindo a um novo momento, em que o poder centralizador – das 

instituições tradicionais, das editoras, dos conglomerados de mídia, das autoridades – se dilui 

por força de uma lógica baseada na miscelânea, na afinidade, no sentido. E o que a publicidade de 

hoje parece estar ainda aos poucos compreendendo é que, da mesma forma, a comunicação 

persuasiva (propaganda) precisa estabelecer com o consumidor, com seu público-alvo, algum 

vínculo de sentido, precisa “envolver” e não “atingir”. Como afirmam Karla Patriota e Juliana 

Souto, 

o imprescindível entendimento de que hoje não basta apenas estabelecer impactos em 

mídias massivas para a obtenção de retorno publicitário e em vendas, fez com que as 

buscas nas ações comunicativas fosse, de fato, pelo envolvimento e pela sedução, o 

que, como consequência, poderia gerar engajamento e posterior consumo da marca. 

(2011, p. 2) 

 

Outro nome que se mostra importante quando o assunto é a crise das 

comunicações e as mudanças por que têm passado os setores que dela dependem, como é o caso 

da publicidade, é o pesquisador norte-americano Henry Jenkins, autor do célebre e festejado 

Cultura da convergência (2009). Ainda que boa parte dessa obra sirva para o detalhamento de 

exemplos de sua teoria, em alguns momentos, a profundidade atingida por Jenkins surpreende e 

traz pensamentos realmente relevantes para quem se preocupa com a questão das mídias. Quando 

diz, por exemplo, que “as velhas mídias não morreram. Nossa relação com elas é que morreu. 

Quase todas as antigas formas de consumo e produção midiática estão evoluindo.” (2009, p. 10), 
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já deixa evidente sua postura mais sensata, menos radical. E, de quebra, sugere que a questão 

central, quando se fala em mídia, talvez não seja de natureza tecnológica, mas, sim, humana – 

cultural. 

Ao longo dos capítulos, o que o autor apresenta é uma nova forma de 

relacionamento entre as mídias, que ele chama de convergência. Mas não se trata de uma 

convergência tecnológica ou de uma convergência meramente mecânica, de aparelhos. “A 

convergência ocorre dentro dos cérebros de consumidores individuais e em suas interações 

sociais com outros” (JENKINS, 2009, p. 30). Ou seja, não se consomem mais as mídias, hoje em 

dia, de maneira estanque, cada uma delas isoladamente. O que os indivíduos atualmente têm 

praticado é um consumo midiático transversal aos meios de comunicação, com conteúdos que se 

espalham por várias plataformas e linguagens, resultando nessa tal convergência, que, como se 

viu, acontece na cabeça de cada um e no compartilhamento com outros. 

Henry Jenkins traz em seu livro alguns exemplos de fato surpreendentes. São 

casos da indústria do entretenimento (cinema, jogos, quadrinhos etc.) que demonstram como 

pode ser bem aproveitada essa tendência à convergência. São programas de televisão que 

irradiam seus conteúdos afins para outras plataformas midiáticas. São filmes mundialmente 

famosos que fazem transbordar seus personagens, seus enredos e sua atmosfera para outras 

formas de comunicação. Cinema, televisão, internet, celular, jogos, tudo isso em uma trama 

complexa, urdida pela lógica da afinidade, que se enovela em sentido pleno apenas na mente das 

pessoas. Mas, ao se referir às pessoas como “consumidores”, o próprio autor levanta a bola para 

que se questione: e a publicidade? Está sabendo operar nesse novo contexto, nessa dita cultura da 

convergência? Ou, trazendo o questionamento para mais próximo ainda desta tese: a publicidade 
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que se ensina nas faculdades do Brasil está pronta para enfrentar (e vencer) os dilemas midiáticos 

contemporâneos? Será que as disciplinas do tipo “Teoria da comunicação” (para quem gosta das 

teóricas) ou da espécie “Mídia” (para os que preferem as práticas) estão preparando seus alunos 

para esse novo contexto? 

Ainda que sim (mas é mais provável que não), o fato é que a questão das mídias é, 

hoje, sem dúvida um dos pontos mais intrigantes dentro do universo da publicidade e, se não tem 

sido fácil trazer essas questões para as salas de aula das faculdades, é porque no próprio mercado 

de trabalho essas questões ainda não estão equacionadas. Fernand Alphen, publicitário 

experiente, Head of strategy (sic) da agência JWT, ao ser indagado sobre o preparo que os 

publicitários têm, hoje, para responder a essas questões relacionadas à mídia, é enfático: 

Ninguém está preparado para trabalhar nessa nova lógica. Nem os que vêm das 

faculdades de publicidade, nem de outros lugares. O fenômeno parece filosoficamente 

e teoricamente simples, mas ninguém tem resposta. Eu não sei. Simplesmente não sei. 

(ALPHEN, 2013, p. 6) 

 

A fala do publicitário apenas faz coro a uma voz corrente no mercado como um 

todo, que, mesmo às vezes não acusando abertamente o golpe, se ressente das mudanças por que 

têm passado as comunicações hoje em dia. Os congressos voltados a pensar e discutir a 

comunicação publicitária, com relação às mídias, têm recebido trabalhos que podem ser 

divididos basicamente em dois grupos: (1) o dos que se dedicam a analisar campanhas criativas, 

detalhando e por vezes até explicando o funcionamento de uma ou de outra empreitada 

publicitária que se valha criativamente dos meios de comunicação, chegando, em alguns casos, a 

algum tipo de abstração teórica; e (2) o dos que tentam enfrentar o desafio, reunindo 
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pensamentos teóricos, montando mosaicos de pensamentos, no intuito de dar conta de explicar o 

embaraço midiático em que se vive, mas quase sempre concluindo com mais uma pergunta, mais 

um indagar. Ou seja: nem o mercado, nem a academia está conseguindo lidar com tranquilidade 

com os desafios impostos pela nova conjuntura dos meios de comunicação e da influência da 

tecnologia e do digital sobre eles. “Pode-se perceber que as novas tecnologias e mídias ainda não 

estão de todo absorvidas e que muito se deve conhecer para uma adaptação profissional 

completa” (GARBOGGINI, 2010b, p. 6). 

Não se está querendo dizer, com isso, que esta tese tenha por propósito solucionar 

as questões que acima foram apresentadas. Jamais. Quando se mostra que tanto os profissionais 

do mercado publicitário quanto os pesquisadores da propaganda estão se debatendo diante de 

uma situação ainda um pouco desconhecida e um muito desafiadora, não é no sentido de 

posicionar esta pesquisa adiante deles, em situação de vantagem ou de superioridade. Pelo 

contrário: as interrogações que sobram nas agências de publicidade e nas instituições de pesquisa 

dedicadas à propaganda são as mesmas que aqui se apresentam. E o esforço deve ser coletivo, de 

todos, não para a solução mágica de uma equação de último grau, mas para uma crescente 

compreensão disso que angustia e provoca. 

As palavras do professor e publicitário Daniel Hora tocam em um ponto já 

bastante discutido: “eu sinto um gap muito grande, entre o que o terceiro grau ensina e o que o 

mercado no Brasil precisa” (HORA, 2013, p. 18). A fala do professor não diz respeito a um 

eventual descompasso tecnológico ou a um desarranjo técnico que afastem temporalmente as 

agências das faculdades. Isso existe, mas é de pouca importância se comparado com o que aqui se 

está discutindo. O que está sendo dito é que os desafios que o contexto contemporâneo impõem à 
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publicidade como um todo – ao profissional e ao pesquisador – não estão sendo encarados 

devidamente pelas instituições de ensino, que é quem deveria formar profissionais habilitados 

para enfrentar profissionalmente esses novos embates. 

Foi precisamente a fidelidade aos princípios teóricos que compõem os pilares 

epistemológicos desta investigação que trouxe algum alento a essa situação de incertezas e 

desafios. Se a semiótica de Peirce é um dos eixos desta investigação, com a chamada 

“epistemologia peirceana” servindo de direcionamento maior, era natural que a ela se recorresse 

nos momentos em que as dúvidas se intensificassem. Quando o objeto de estudo mostra os 

dentes, quem vem de lá para resolver o caso é sempre o corpo teórico. E Lucia Santaella estava 

pronta, com seu livro Cultura das mídias (1996) e com o seu capítulo “Cultura das mídias 

revisitada”, parte do livro Linguagens líquidas na era da mobilidade (2007). 

A simples noção de que não existe cultura sem comunicação (SANTAELLA, 1996) 

já carrega em si uma série de esclarecimentos, porque enlaça definitivamente duas áreas que, se 

não estavam juntas até agora, a partir desse esclarecimento não pretendem se desgrudar jamais. A 

cultura – compreendida aqui de forma ampla, por um ponto de vista mais antropológico, como a 

reunião de valores, crenças, técnicas etc., como a dimensão social da vida humana (WILLIAMS, 

2000; SANTAELLA, 2003, p. 31) –, justamente para que seja cultura, necessita da comunicação, 

tem na comunicação um dos seus elementos mais importantes. Lucia Santaella, em alusão a 

Umberto Eco, chega a dizer que os fenômenos culturais são também fenômenos 

comunicacionais. Isso porque tudo o que envolve cultura está ligado ao coletivo, ao 

compartilhamento, à socialização e, para que haja essas trocas de valores, esses intercâmbios de 

conhecimentos, a faculdade humana da comunicação é indispensável. O que a autora vai 
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demonstrar, ao longo do seu pensamento, é que, a cultura pode ser analisada por uma perspectiva 

histórica, fatiada teoricamente em períodos, em fases – mas tendo como critério analítico as 

mídias de cada período. 

Definir o que é mídia, como já deve ter ficado evidente com o que se demonstrou 

acima, não é tarefa das mais simples. “Trata-se de uma palavra que vem sofrendo pelo excesso de 

uso e pela descaracterização do seu conceito” (SANTAELLA, 2007a, p. 117). De uma palavra que 

era usada apenas para designar os meios de comunicação de massa, como jornais, revistas e 

televisão, “mídia” foi tendo seu sentido estendido e, aos poucos, começou a comportar em si 

outros ingredientes. 

O que ajudou a expandir e fixar o uso desse termo foi o crescimento acelerado de meios 

que não se comportavam mais de acordo com a lógica da comunicação de massa, ou 

seja, equipamentos técnicos propiciadores de novos processos de comunicação. 

(SANTAELLA, 2007a, p. 119) 

 

Com o surgimento da internet e de todas as possibilidades que essa nova 

tecnologia propicia, a palavra “mídia” ficou ainda mais inchada, comportando toda e qualquer 

forma de comunicação, seja a interpessoal, seja a massiva, seja a mediada por computador e a que 

mais vier. Com o intuito de botar ordem nesse emaranhado – de cultura, mídia e comunicação – 

Lucia Santaella define seis “lógicas culturais que, embora sejam historicamente sequenciais e 

distintas, foram gradativamente mesclando-se e interconectando-se de modo indissolúvel” 

(2007a, p. 121). E, para chegar a essa esquematização, levou em conta o surgimento ao longo da 

história de instrumentos técnicos e tecnológicos de produção, armazenamento e transmissão de 

signos (Peirce, não tem jeito). 
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A primeira grande etapa demarcada pela autora é a da cultura oral, em que a 

comunicação era feita de indivíduo para indivíduo, com a fala (o aparelho fonador) sendo o 

principal meio de transmissão de signos. Nessa lógica, a comunicação está centrada na figura do 

próprio ser humano e a cultura, por consequência, como se sabe, obedece: as distâncias são 

menores, o alcance de uma determinada informação é bem menos extenso, a velocidade com que 

se espalham os fatos, as crenças e as notícias é infinitamente menor do que a que se vê hoje, com 

outros meios de comunicação. 

A cultura oral está morta? Não. Mesmo em grandes centros urbanos, tomados pela 

tecnologia e pelos meios mais modernos de comunicação, persiste a cultura oral, na fofoca, do 

boca-a-boca, no disse-me-disse, nas feiras livres, em convívio pleno com outras eras culturais. 

Mas os que tiverem a possibilidade de viajar ao interior deste país, ao Brasil profundo, vão se 

deparar com uma sociedade ainda em estágio de cultura oral, ainda anteriores a qualquer nova 

interferência. Sem energia elétrica, sem baterias ou geradores para carregar rádios ou 

televisores, sem escola que ajude a decifrar jornais e revistas, o que resta é o falar. E a vida segue 

mais lenta, no tempo marcado pelos passos do cavalo, que leva em seu lombo ao mesmo tempo o 

homem, os signos e a cultura. De fato, cultura e comunicação são muito próximos. 

A cultura escrita é a lógica seguinte, marcada pela alfabetização e pelos impactos 

que o ato de escrever (e de ler, claro) traz à vida das pessoas. O que há de mais revolucionário é a 

possibilidade do registro, que simplesmente não havia na era anterior. Quando o ser humano 

passa a dominar técnicas que o permitem cunhar em pedra, papiro ou papel as suas ideias e os 

fatos, a cultura drasticamente se modifica, já que passa a ser possível a transmissão de signos a 
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destinos variados, sem que o emissor desses signos precise estar presente. A noção de mundo e 

de espaço vai, então se ampliando, numa transformação cultural revolucionária. 

É como a criança que aprende a escrever e se encanta com a possibilidade da carta 

ou do bilhete. Falar com a mãe, que está no escritório trabalhando, não significa mais entrar no 

escritório (e correr o risco de ser enxotada pela milésima vez). Bastam um papel e algumas 

canetinhas para que se possa dar o recado: eu te amo. 

O que vai marcar a próxima lógica cultural é a possibilidade da reprodução dos 

materiais sígnicos. Os copistas, os tipos móveis, a prensa e a imprensa inauguram o que se chama 

cultura impressa. Já não se precisa mais da grafia humana para se registrar em suporte físico 

qualquer tipo de informação (religiosa, política, artística). São os processos mecânicos – que de 

rudimentares foram se tornando mais elaborados com o passar do tempo – que trazem novas 

mudanças à cultura, uma vez que permitem o compartilhamento dos signos por um número 

maior de pessoas. 

Dizer que a vida de hoje, atravessada pela tecnologia, aniquilou a cultura impressa 

também não é verdade. Quantas estruturas burocráticas (algumas públicas, a maioria privada – 

escolas, empresas) ainda não estão baseadas no papel impresso? São formulários, decretos, 

documentos dos tipos mais variados, que trazem consigo uma forma própria de pensar e de agir, 

baseada no registro, no seu aspecto físico e, sobretudo, na possibilidade de trânsito desses 

materiais por entre departamentos, pessoas ou instâncias. As próprias impressoras (HP, Epson, 

quem não as teve?), tão difundidas nos anos 80 e 90 do século passado, obedeciam a uma lógica 

da cultura impressa. Ainda que estivessem associadas ao computador, seguiam o princípio da 

plataforma física e do registro. Quantos cartões de natal, cartões de visita e convites de 
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aniversário não foram produzidos nessas máquinas, esvaziando cartuchos, e enviados a amigos, 

parentes e colegas, justamente nessa lógica da cultura impressa? 

Quando se passa ao próximo ciclo, o da cultura de massa, já está se falando de algo 

bem mais familiar aos que estudam a publicidade ou alguma outra habilitação dentro das 

comunicações. É que, no conteúdo de disciplinas como “Teoria da comunicação” quase sempre 

aparecem as correntes de pensamento que se detiveram aos estudos dos meios de comunicação 

de massa e seus efeitos sobre as pessoas. Tais estudos adquiriram força nos anos 70 do século XX 

e até hoje estão presentes nos cursos de publicidade. Grosso modo, esse tipo de pensamento, 

considera como massa não um agrupamento de pessoas, fisicamente reunidas, mas sim a grande 

quantidade de indivíduos que recebem os estímulos dos meios de comunicação de maneira mais 

ou menos semelhante. Ou seja, “massa”, aqui, se refere muito mais a uma audiência do que a uma 

multidão. 

O rádio, a televisão, o jornal e a revista são os meios de comunicação típicos dessa 

lógica cultural, espalhando por espaços tão vastos quanto as ondas e os cabos puderem alcançar 

uma informação transformada em entretenimento (ou em espetáculo, diriam outros), 

transmutada em produto, criada e difundida por grandes centros comunicacionais: as emissoras, 

as editoras, os conglomerados etc. A cultura, então, mais uma vez se modifica radicalmente, com 

hábitos e gostos sendo moldados por esses meios de comunicação. Mesmo hoje em dia, quando a 

internet parece ocupar os mínimos espaços da vida cotidiana, quando a blogueira chega em casa, 

liga na novela e se deixa conduzir pelo romance, o que está prevalecendo é a lógica da cultura de 

massa. Da mesma forma, quando se está no carro, escrevendo um torpedo enquanto o sinal não 
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abre – vou chegar atrasado, me espera –, o rádio ligado, com música ou notícia, também se 

configura em um artefato típico da cultura massiva. 

Mas daí alguém inventou o controle remoto, a criança aprendeu a programar o 

videocassete para gravar (um adulto, jamais), a Sony lançou o walkman, as imensas filmadoras 

portáteis se proliferaram nas festas de aniversário, à televisão se acoplaram parabólicas ou 

conversores que punham na tela não mais meia dúzia, mas dezenas de canais, e tudo estava 

mudado. É a cultura das mídias, rompendo com a lógica do massivo, trazendo traços de 

individualidade ao consumo dos meios de comunicação. Se o assassino de Salomão Hayalla foi 

descoberto absolutamente ao mesmo tempo, em uma noite específica do verão de 1978, por todos 

os que acompanhavam a trama, o mistério que envolvia a morte de Odete Roitman já foi 

descoberto, dez anos depois, seguindo uma nova lógica. A criança que, tendo que dormir cedo, 

programou o videocassete para gravar o último capítulo da novela não só pode assistir ao desfecho 

todo na manhã do dia seguinte, como pode ficar revendo, infinitas vezes, a cena da vilã sendo 

alvejada. Ou seja: a noção de massa estava minada, já que o consumo dos conteúdos veiculados 

pelos meios de comunicação já não estava mais completamente determinado pelos emissores 

tradicionais. 

A cultura, por conseguinte, se modifica na mesma direção, dando início a um 

processo irreversível de individualização, emancipação e empoderamento do consumidor de 

mídia. Vale comentar que a cultura das mídias pode ser considera uma fase intermediária, entre o 

ciclo das mídias massivas e o ciclo que viria depois, marcado pelas ditas novas tecnologias, pela 

internet e pela globalização: a cibercultura. E feliz o indivíduo que tenha tido a sorte de ter 

nascido na cultura de massa, ter crescido na cultura das mídias e estar vivendo na cibercultura. 
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Qual nativo digital, qual nada! A verdadeira geração privilegiada – a quem cabem também os 

maiores desafios – é a geração nascida entre os anos 70 e 80 do século passado, que se formou 

justamente nessa transição e que, por isso mesmo, pode circular com mais facilidade pelos seus 

ciclos. 

O que aqui se entende por Cibercultura (ou cultura ciber) pode ser resumido na 

seguinte citação de Lucia Santaella, baseada na obra de Philippe Quéau: 

A cibercultura está umbilicalmente ligada à mundialização em curso e às mudanças 

culturais, sociais e políticas induzidas por essa globalização. Ela se apoia sobre 

esquemas mentais, modos de apropriação social, praticas estatísticas muito 

diferentes das que conhecíamos até agora. A navegação abstrata em paisagens de 

informações e de conhecimentos, a criação de grupos de trabalho virtuais em escala 

mundial, as inúmeras formas de interação possíveis entre os cibernautas e seus 

mundos virtuais criam enorme quantidade de comportamentos inovadores cujas 

consequências sociais e culturais ainda não puderam ser suficientemente estudadas. 

(SANTAELLA, 2007a, p. 126) 

 

Talvez venha daí, do fato de não se ter tido nem tempo nem tranquilidade para 

estudar essa nova lógica cultural, a imensa quantidade de questionamentos e desafios que a 

cultura ciber suscita. O que se sabe – ou melhor, o que se sente – é que toda essa nova lógica, já 

discutida em trechos e capítulos anteriores, está alterando profundamente a vida humana. De 

modo que a comunicação publicitária, até por estar diretamente ligada à questão dos meios de 

comunicação, também se encontra em momento de crises e questionamentos. De qualquer 

modo, a esquematização apresentada por Lucia Santaella – e que poderia ser cotejada com outras 

formas de organização do mesmo assunto, como a que apresentam Asa Briggs e Peter Burke 

(2006) – sugere uma outra forma de olhar para a questão da comunicação, em enlace com a 
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cultura e com a semiótica, que talvez ajude a clarear alguns dos recônditos-desafios até agora 

apresentados. 

Peter Sloterdijk, filósofo alemão contemporâneo, é outra referência importante 

quando se tenta compreender melhor os fenômenos desafiadores do tempo atual. O pensamento 

de Sloterdijk, autor de uma trilogia centrada no conceito da “esfera”, e subdividida em 

decorrentes metáforas e imagens mentais – bolhas, globos e espumas –, faz crer que 

é necessário adotar uma nova perspectiva analítica que incorpore a sabedoria da vida 

cotidiana, no enfrentamento com a indefinição e a incerteza para tentar compreender 

a complexidade e polivalência do mundo. (SANTAELLA, 2007a, p. 20) 

 

É evidente que a complexidade, a profundidade e até o hermetismo são 

características da obra e dos raciocínios do filósofo em questão. De modo que o aqui vai se utilizar 

desse universo teórico é apenas uma pequena extração, devidamente trazida à proximidade por 

Sergio Bairon, um de seus leitores, que trata de associar a filosofia de Sloterdijk com questões 

mais terrenas, como a comunicação e as mídias. 

Mostrando que, talvez, o caminho para uma melhor compreensão desses 

fenômenos comunicacionais tão complexos esteja em uma camada mais profunda, menos visível, 

a trilogia Esferas 

pode ser lida como uma compreensão da comunicação contemporânea, resultado do 

encontro entre os seguintes princípios: a historicidade multifocal, a linguagem 

hipermídiatica, a comunicação heterárquica e o diálogo multiperspectiva. (BAIRON, 

2010, p. 19) 
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A primeira esfera de Sloterdijk, a bolha, diz respeito aos aspectos da vida que se 

relacionam não exatamente com uma individualidade – como sói ser o caso na filosofia –, mas 

com uma relação do indivíduo com aquilo que lhe é próximo ou familiar, um pouco como forma 

de defesa diante de outros habitats, que não o seu específico. Quando se fala na bolha, fala-se na 

relação do ser com outros seres, seja uma relação mais íntima, que o define e o protege, seja uma 

relação com o estranho, que demonstra simplesmente uma coexistência. Aparentemente, as 

divagações do autor alemão sobre a bolha estariam fazendo referência a um período histórico 

(ancestral, talvez) ou a uma etapa do desenvolvimento humano (quiçá infância), mas não. Sérgio 

Bairon esclarece que Sloterdijk está falando de “uma condição de linguagem que, independente 

da época, todos vivemos e levamos conosco para sempre” (2010, p. 19). 

Já a segunda esfera, o globo, faz referência ao movimento de expansão, à busca por 

uma saída do familiar em direção ao conhecimento, via cognição. A noção que o autor apresenta 

dessa esfera está relacionada com a capacidade humana de buscar conhecimento, de criar o seu 

globo a partir de questionamentos, indagações e inquietações de natureza metafísica. As conexões 

do indivíduo com o mundo tendem ao todo, ao total, na direção de um universo utopicamente 

atingível, resultando em uma esfera que se revela muito mais elástica e variável, mas que 

composta fundamentalmente por esses elos de busca e conhecimento. De maneira sucinta, 

valendo-se das palavras de Bairon, o globo, a segunda esfera de Sloterdijk, “é o espaço definido 

pelas condições de possibilidade de criação cognitiva e da compreensão de um todo” (2010, p. 

20). 

Por sua vez, as espumas, terceira esfera, cumprem um papel teórico um pouco 

diferente, sendo, agora sim, um retrato metafórico da época contemporânea. Não mais o 
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conhecimento totalizante, que parte de uma intimidade-existência. Não mais a única lógica ou as 

grandes certezas. A espuma é única, ao mesmo tempo em que é múltipla, composta por infinitas 

bolhas. “A comunicação se articula em cenários simultâneos, pois produz e consome conteúdo 

em oficinas interconectadas” (BAIRON, 2010, p. 20). 

O emaranhado teórico desenvolvido por Sloterdijk demanda leituras dedicadas e 

reflexões profundas. Valer-se de seu pensamento, nesta tese, é arriscar-se na aventura de entrar 

em contato com os seu pensamentos por intermédio de seus leitores, furtando-se a ir na própria 

fonte. E o medo de se debruçar na beirada do lago, abaixar para tentar beber só um pouquinho e, 

de repente, cair nas suas águas, se afogar, e não voltar mais? De Sloterdijk, só o cheiro, da 

filosofia alemã, só o brilho. E que talvez já bastem, para trazer ideias relevantes e sugestões de 

caminhos de pensamento: “no mundo das espumas, temos a chance de oferecer o exercício da 

condição movediça da linguagem, contrária a qualquer fixidez de significado” (BAIRON, 2010, p. 

24). 

Ponto, era isso o que estava faltando: o ponto central, quando se quer estudar a 

comunicação nos tempos de hoje, é a linguagem. Linguagem. E faz-se urgente é uma aproximação 

entre as esferas de Sloterdijk e as eras culturais de Santaella, em um cotejamento que deve servir 

para a melhor compreensão do uso desses dois pensamentos distintos (porém interconectáveis) 

neste estudo. Por exemplo, quando Sloterdijk apresenta a bolha, o globo e a espuma, não como 

fases subsequentes da evolução histórica ou do desenvolvimento humano, mas como âmbitos da 

existência, a relação é direta com o fato de as eras culturais apresentadas por Santaella não serem 

também uma sequência evolutiva. Ainda que cada ciclo tenha surgido depois do outro (pelo 

aparecimento desta ou daquela forma de se transmitir signos, como se viu), um não anula o 
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anterior, não há uma substituição, não são fases que se atravessam: são eras que vão se 

encapsulando, tornando o cenário atual marcado pela complexidade. Da mesma forma, o fato de 

as espumas serem uma metáfora dos tempos atuais não anula a existência das outras duas esferas, 

na vida humana contemporânea. 

 

esferas 

(sloterdijk) 

eras culturais 

(santaella) 

comunicação 

publicitária 

Bolha 

Cultura oral Pregão 

Cultura escrita 

Placa 

Tabuleta 

Cartaz 

Globo 

Cultura impressa 

Panfleto 

Livreto 

Cultura de massa 

Jornal 

Revista 

Rádio 

Cinema 

Televisão 

Cultura das mídias TV a cabo 

Espuma Cibercultura 

Internet 

Redes sociais 

Mobile 

TV digital 

fonte: elaboração do autor. 
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O quadro acima tem como objetivo entrelaçar os pensamentos anteriormente 

detalhados com a comunicação publicitária, demonstrando que, apesar de um evidente caráter 

evolutivo – tanto na filosofia, quanto na cultura das mídias, quanto na própria comunicação 

publicitária –, nenhuma fase anula a anterior ou significa a obsolescência absoluta do que veio 

antes. Pelo contrário: o surgimento de um novo aparato midiático, de uma nova estrutura técnica 

ou tecnológica, que altere o cenário vigente, faz com que novos contornos semânticos sejam 

adicionados aos estágios anteriores, fortalecendo seus meios, seus formatos e garantindo a sua 

existência na era futura. 

Os pregoeiros, por exemplo, não deixaram de existir. Só que, hoje, em vez de 

serem algo corriqueiro, que faça parte da vida de qualquer um, não, eles são vistos como exóticos, 

como primitivos, existindo sob uma aura de curiosidade e exotismo. Mas existindo. Da mesma 

forma, os cartazes. Quem anda por uma grande cidade, atualmente, se depara com uma profusão 

de cartazes. Servem para anunciar produtos? Quase sempre, não. São, muito mais, manifestações 

da criatividade de alguns grupos alternativo-marginais, são provocações, são intervenções 

artísticas etc. Ou seja: 

em cada período histórico, a cultura fica sob o domínio da técnica ou da tecnologia de 

comunicação mais recente. Apesar da coexistência e das misturas entre todas as 

formações culturais, as mídias mais recentes acabam por se sobressair em relação às 

demais. É isso que vem sucedendo com as mídias digitais que instauraram a 

cibercultura, cuja expressão mais visível encontra-se na internet e mais recentemente 

nos aparelhos moveis. Contudo, esse domínio não é suficiente para asfixiar o 

funcionamento das formações culturais preexistentes. (SANTAELLA, 2007a, p. 130) 
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O que se pode perceber, também, é um sentido de estetização das formas de 

comunicação de um ciclo cultural anterior. O livro digital (o chamado e-book) não acabou com a 

produção editorial no mundo. Pelo contrário: a sensação que se tem – e que é confirmada com 

números estatísticos sobre a venda de livros no país e no mundo – é de que a explosão dos livros 

em formato digital só fez crescer o interesse também pelos livros de papel, que, por sua vez, estão 

cada vez mais sofisticados, com tratamentos gráficos os mais delicados, com capas e miolos 

elaboradíssimos. E o que dizer do vinil, dos LPs? Pouco depois de se decretar o fim do consumo 

de música em formatos físicos (CDs, basicamente), por conta do surgimento dos arquivos mp3 e 

do consumo de música pela internet, não só se vê o CD ainda vivo, sendo plenamente produzido e 

vendido (ainda que em escalas bem menores do que as de décadas passadas), como se percebe 

uma vigorosa volta aos discos de vinil. E não são só sebos ou ensebados os envolvidos nessa volta: 

a indústria reabsorveu essa demanda, voltando a produzir discos nesse formato até há pouco 

arcaico. É a complexidade da era atual, da cibercultura, que se entrelaça com as demais eras, 

provocando essa sensação de imbróglio que tanto nos... desafia! 

Quando se deita o mesmo olhar sobre a comunicação publicitária, além da lógica 

apresentada fazer sentido, o que se obtém é um melhor entendimento de sua evolução e de seus 

formatos ao longo do tempo. Na esfera da bolha, que poderia corresponder às eras culturais oral e 

escrita, o que se tem é algo ligado diretamente à intimidade do ser humano, ao seu círculo mais 

próximo, à sua compreensão de si mesmo a partir dos poucos com que convive. Transpondo esse 

pensamento para a publicidade, o que se encontra são os pregões, os cartazes feitos 

manualmente, as tabuletas de lojas etc. – e o que está prevalecendo é um alcance ainda muito 

restrito dessa comunicação, conquanto elementar, já persuasiva. Os pregões são ditos por alguém 
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que vende, solitariamente, algum tipo de produto. É ele quem vende, é ele também quem 

anuncia. A tabuleta indica um ponto de venda, serve para atrair, mas também para informar. Mas 

tanto o pregão quanto a tabuleta têm alcance restrito, atingindo apenas quem escuta, quem vê, 

quem está próximo. 

Quando se passa à esfera do globo, o pensamento estruturante, como já visto, é a 

busca por uma totalidade, é a tentativa de se atingir a universalização. Daí que se associem a essa 

esfera três eras culturais: a impressa, a de massa e a das mídias. A publicidade evoluiu (se é que o 

termo mais adequado é esse) ao longo dessas três eras culturais, partindo dos panfletos e dos 

materiais impressos – que puderam ser levados adiante, que instalaram nas ideias dos 

“anunciantes” a possibilidade de levar ao longe a mensagem persuasiva –, para ter seu ápice nos 

anúncios veiculados na televisão, no rádio, nas revistas e nos jornais – que chegaram a criaria 

ilusão de que a totalidade havia sido atingida – ilusão que se manifesta na palavra justamente nos 

significados então associados à palavra “massa”. 

Quando se fala na cultura de massa (“dentro” de uma lógica esfera-globo, 

trazendo consigo os meios massivos), está se falando em um momento inaugurado nos anos 50 e 

60 do século passado, que não só marcou o surgimento ou o fortalecimento desses novos meios 

de comunicação (TV, principalmente), como também assinalou o crescimento e a 

institucionalização da atividade publicitária. Ainda que agências e profissionais dedicados à 

propaganda já houvesse muito antes, é com a cultura de massas que tudo isso ganha força e os 

impactos dessa coincidência (ou dessa causalidade – meios de massa e fortalecimento da 

publicidade) são sentidos até hoje. O simples fato de se pensar a comunicação publicitária 

sempre a partir de uma perspectiva midiática, a partir de formatos padronizados, já demonstra 
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que o pensamento comunicacional dedicado à propaganda se cria nessa era cultural de massa. Só 

que, hoje, como se sabe, com a cibercultura macarronando tudo, esse pensamento se encontra 

questionado. 

O publicitário Fernand Alphen, em entrevista para esta pesquisa, discorrendo 

sobre as dificuldades de se manter a coerência de sentido em campanhas criadas para múltiplos 

meios de comunicação, afirma que 

é um erro comum, e que não tem nada mais errado do que você pegar o conteúdo que foi 

veiculado em mídia de massa e replicá-lo, mesmo que seja com adaptações, na mídia online. A 

natureza desse meio é o diálogo, é de duas vias, totalmente diferente do broadcast. (2013, p. 2) 

 

Não é difícil perceber que profissional entrevistado, sem usar esta palavra, está 

falando de linguagem. O surgimento do digital, já dentro da esfera das espumas, vem corroendo 

os alicerces de uma publicidade baseada em meios e formatos. O que se pode dizer, com um 

pouco menos de risco de erro, é que a publicidade correspondente à cibercultura e à lógica das 

espumas está estruturada na internet, nas redes sociais, na comunicação móvel, mas isso é ainda 

muito pouco. Até porque, ainda que se sinta claramente um crescimento dessas novas 

possibilidades, os meios tradicionais continuam dominando os investimentos dos anunciantes. 

Como se nota, os desafios são realmente imensos, e os esforços da academia devem vir na mesma 

proporção. 
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4.3 o pensamento comunicacional sobre a publicidade 

 

Para que se compreenda com alguma clareza o caminho que vem trilhando o 

pensamento comunicacional dedicado à publicidade, alguns autores foram selecionados, para 

que suas ideias possam ser cotejadas. São autores legitimados pelo campo científico da 

comunicação e da publicidade (BOURDIEU, 1983), que não só vêm produzindo conhecimento 

nesse sentido, como vêm sendo citados e debatidos em encontros importantes, como os 

congressos da Intercom (que reúnem pesquisadores do país inteiro), o Pró-Pesq (promovido 

pela Associação Brasileira de Pesquisadores em Publicidade, dedicado exclusivamente à 

propaganda) e o Comunicon (organizado pela ESPM, aproximando publicidade e consumo). 

Falando em ESPM – escola que teve a primazia de ensinar publicidade no Brasil, 

com seu curso livre nos idos anos de 1950 –, Francisco Gracioso, um dos seus presidentes mais 

marcantes, além de alguém que vem se dedicando ao pensamento sobre a publicidade por várias 

décadas, não poderia ser esquecido. Diante desse mesmo cenário já delineado, o autor afirma que 

a propaganda “deixou de ser, por absoluta impossibilidade, o instrumento básico de introdução 

de novos conceitos, novos estilos de vida e de produtos ou serviços” (GRACIOSO, 2010, p. 15). E 

não se só de introdução de novos produtos: o que o autor defende, na apresentação do livro Arenas 

da comunicação com o mercado (2010), é uma perda de espaço da propaganda tradicional, para 

novas formas de comunicação mercadológica. 

Em um outro livro sobre o mesmo assunto, As novas arenas da comunicação com o 

mercado (2008), Gracioso pontua, a respeito do cenário atual: “estamos diante de uma nova 
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realidade” (2008, p. 14). E, como resposta a essa nova configuração contextual, o autor apresenta 

o seu conceito de “arenas da comunicação”: 

tratam-se (sic) de campos de comunicação com o mercado que nascem da 

intersecção entre as intenções de comunicação mercadológica das empresas e as 

lógicas de comportamento e linguagem próprias a diferentes esferas da vida 

sociocultural (2010, p. 18). 

 

E completa: 

quando falamos de novas arenas da comunicação, a mídia é o fator decisivo que 

explica a repercussão do que ocorre nelas. Não é por outra razão que o mundo é hoje 

dominado por grandes conglomerados que incluem veículos de massa e empresários 

de espetáculos. (2008, p. 18) 

 

Gracioso é brilhante e preciso em algumas constatações, como quando aponta o 

futuro da publicidade para a diversificação do mercado das agências de publicidade [“elas não 

serão apenas agências de propaganda, mas sim de comunicação, no sentido mais amplo do 

termo” (2008, p. 19)] ou quando afirma que a mídia é a questão central na publicidade 

contemporânea. Mas o autor acaba também sendo reducionista justamente ao tentar limitar 

quantas e quais seriam essas arenas – a saber, moda, entretenimento, feiras, marketing 

esportivo, marketing digital, varejo e propaganda promocional. Ou seja: se por um lado a 

sensibilidade e a experiência do professor Francisco Gracioso trazem aos seus alunos e leitores 

alguns nortes de fato reveladores e interessantes, por outro, quando tenta materializar essas 

tendências do mercado em suas “arenas”, acaba por se afogar na beira, já que, restringindo-se 

aos exemplos, evita a profundidade, a discussão mais complexa e a própria continuidade dos seus 

temas levantados: a mídia e a comunicação. 
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Rogério Covaleski, pesquisador já citado nesta tese, defensor da “publicidade 

híbrida”, também se vale de uma série de exemplos para demonstrar suas ideias. Só que não 

morre na praia: pelo contrário, vai às braçadas ao fundo da questão, tocando em pontos cruciais, 

como a linguagem e a própria comunicação publicitária – mas sempre com sólidos embasamentos 

e densas reflexões. De modo geral, o que o autor defende é a ideia de que a publicidade, no 

cenário atual, vem se abrindo a outras formas de comunicação e a outras áreas, como o 

entretenimento, por exemplo. E a lógica que regula essa abertura da publicidade, segundo o 

autor, é a hibridização. 

A publicidade tem se mostrado atenta e aberta a se reinventar. E, evidentemente, há 

reflexos disso no processo de criação das peças e campanhas publicitárias, 

apresentando aos profissionais criativos constantes desafios e a necessidade de 

adaptação às recentes e inventivas formas de se comunicarem. As interfaces 

comunicacionais estão cada vez mais presentes na rotina dos departamentos de 

criação das agencias, inegavelmente. E, como entendemos, sobressaem, agora, os 

processos de hibridização; de intersecções artístico-comunicativas, passando por 

técnicas colhidas no campo das artes. (COVALESKI, 2010, pp. 24 e 25) 

 

Quando fala em hibridismo, o autor está fazendo referência a algo que nasce da 

mistura de duas coisas diferentes, mas que não deve ser encarado como anomalia ou defeito. O 

híbrido, hoje, é uma forma de produção extremamente interessante, porque manifesta o tempo 

conflituoso em que se vive, demarcando uma interpenetração das suas partes constituinte-

originárias, algo típico deste tempo. Em resumo: 

o conjunto de linguagens dos diferentes aparatos comunicativos e das variadas 

expressões artísticas produz um composto linguístico sincrético, constituído de 

manifestações culturais contemporâneas – transformadas por intersecções e 
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mediações – que fomenta a geração de processos de hibridização. (COVALESKI, 

2010, pp. 30 e 31) 

 

Dois nomes de peso que também precisam estar presente nesta discussão aqui 

apresentada sobre novas abordagens sobre a comunicação publicitária são os dos pesquisadores 

José Luiz Braga e Antonio Fausto Neto. Ainda que a produção desses dois importantes professores 

não seja especificamente sobre a publicidade, as contribuições teóricas de ambos são muito 

preciosas e podem ajudar a compreender com um pouco mais de clareza a situação atual da 

comunicação. José Luiz Braga vem lidando, nos últimos anos, com o conceito da “mediatização”, 

que, de maneira sucinta, poderia ser definido como um “processo interacional em marcha 

acelerada para se tornar o ‘processo de referência’” (BRAGA, 2006, p. 2). Para o autor, “dentro da 

lógica da mediatização, os processos sociais ‘da mídia’ passam a incluir, a abranger os demais, 

que não desaparecem, mas se ajustam” (BRAGA, 2006, p. 2). É como dizer que as mídias, 

atualmente, estejam moldando todos os processos sociais, fazendo com que os demais sistemas se 

adequem a ela. Parece óbvio, mas não é. 

Para Braga, vale comentar, o processo da mediatização ainda está em curso, 

tratando-se de algo ainda inacabado e que, portanto, merece cuidado, atenção e estudo, já que 

não se tem quase distanciamento histórico dele. Assim como Santaella e Sloterdijk demonstram 

respectivamente que a cibercultura e a esfera-espuma são estruturas teóricas ligadas ao 

contemporâneo, àquilo que ocorre no tempo do presente, Braga também se debruça sobre algo 

que está em curso, enfrentando os desafios e os riscos que isso carrega. 

Na visão do autor, o processo de mediatização está em curso e vem alterando 

drasticamente as relações entre os indivíduos – trata-se de um processo interacional. Quase 
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sempre comparando a interação mediatizada com as interações da cultura escrita, o autor procura 

demonstrar que outras lógicas subsistem e ainda fazem sentido – caso da cultura oral e da própria 

cultura escrita –, mas faz questão de apontar para uma transformação, que teve início no século 

passado, que ainda está em curso, e que tem relação direta com a questão das mídias e da 

influência delas nas sociedades. Tais influências são muitas e detalhá-las todas aqui seria 

impossível. Entretanto, o processo de mediatização da sociedade vem fazendo com que, hoje, por 

exemplo, os papéis sociais estejam constantemente em questionamento: “poderíamos considerar 

que o atual período de mediatização envolve sempre um certo grau de experimentação de papéis” 

(BRAGA, 2006, p. 11). Da mesma forma, os campos do conhecimento, as áreas de interesse, as 

searas, as alçadas, tudo isso vai tendo as suas fronteiras borradas, prevalecendo “um vasto 

processo de rearranjo e reconstrução de campos” (BRAGA, 2006, p.11). 

Em suma, o que José Luiz Braga defende é que se vive, hoje, um processo de 

mediatização das interações sociais, um processo ainda inacabado, que ao redor do mundo se dá 

em estágios bastante diferentes, que ainda busca suas articulações com outras culturas 

comunicacionais, como a oral e a escrita, e que vem provocando importantes transformações nas 

sociedades. Mas trata-se, sem dúvida, de um processo sem volta, inegavelmente perceptível. 

Antonio Fausto Neto, por sua vez, como que dando sequência a um pensamento 

comunicacional já tradicional, dedicado às teorias da recepção, sugere o conceito da “circulação” 

e uma forma bastante inovadora de se olhar para ele: 

Situada na arquitetura comunicacional e seus processos de midiatização crescente, a 

circulação instituiu novas formas de interações entre produtores e receptores de 

mensagens, complexificando seus papéis, ao organizá-los segundo novas dinâmicas 

de interfaces. (FAUSTO NETO, 2010, p. 55) 
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Como que concordando com José Luiz Braga (ainda que um “e” e um “i” os 

distanciem), Fausto Neto afirma que, “na sociedade em vias de midiatização, estamos diante de 

um novo cenário sócio-técnico-discursivo que constitui as novas interações entre 

produção/recepção” (2010, p. 59). Na visão do autor, o pensamento comunicacional deve 

avançar, deixando de lado as gramáticas voltadas à emissão ou à recepção da mensagem, e se 

concentrar nesse “terceiro polo”, chamado circulação, nesses espaços que “ao invés de serem 

pensados como um fenômeno estático, devem ser lidos como complexas processualidades, 

enfeixando relações sobre as quais não se detêm o controle de suas dinâmicas” (FAUSTO NETO, 

2010, p. 61). 

O que há de mais relevante para este trabalho nas ideias do autor em questão é a 

relação que ele estabelece entre essa nova perspectiva teórica acerca do processo comunicacional, 

a circulação, e o contexto midiático vigente. No tempo em que se vive, as novas formas de 

comunicação, que surgem a cada dia, não só se esquivam dos enquadramentos até há pouco 

eficientes (emissão-recepção, por exemplo), como 

instituem, por suas novas feições, zonas complexas de intensos feedbacks entre os 

atores removendo posições, redefinindo protocolos de comunicação, estabelecendo 

novas concepções e naturezas de vínculos, alterando espacialidade e temporalidades 

sobre as quais se funda o ato comunicativo. (FAUSTO NETO, 2010, p. 63) 

 

Não é só dizer que o receptor da mensagem precisa ser encarado teoricamente 

com alguém ativo, como alguém que participa do fenômeno da comunicação. Muito mais do que 

isso: é justamente o espaço da circulação (terceiro polo), com suas regras complexas e sua 
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dificuldade de compreensão, que vai determinar as relações estabelecidas entre todos os 

participantes do processo comunicativo. E as novas mídias – tecnológicas, revolucionárias, 

desconcertantes e inclassificáveis – são o estopim, o objeto e ao mesmo tempo a medida de 

análise disso tudo. 

“Mediatização” e “circulação”, como se viu, são dois termos teóricos, são dois 

conceitos pensados a partir de uma perspectiva teórica do campo científico da comunicação – 

campo este que incluiria sob suas asas a publicidade, tema desta tese. São, portanto, dois 

conceitos abstratos e genéricos, que se aplicam à comunicação publicitária a alguma distância. 

Vander Casaqui, publicitário de formação e teórico por convicção, traz mais um conceito abstrato 

a esta ciranda teórica que aqui se ensaia, mas desta vez com muito mais proximidade à 

propaganda: a “publicização”. 

O autor parte do princípio de que “vivemos um momento de transformação da 

publicidade, tal qual a conhecíamos” (CASAQUI, 2011, p. 133), um momento que se caracteriza 

por “processos publicitários em suas mutações, em seus jogos enunciativos, em suas dissoluções 

em formas comunicacionais que por vezes se afastam da ideia de publicidade” (CASAQUI, 2011, 

p. 142). E, diante desse cenário desafiador (aparentemente o mesmo delineado nesta tese, em 

trecho anterior), o autor se vale das teorias de Jesus Martín-Barbero – autor do conceito de 

“mediação” – e propõe a “publicização”, seguindo a mesma lógica. Se Barbero, no seu clássico Dos 

meios às mediações (2009) propunha um alargamento do pensamento a respeito do consumo 

midiático, Casaqui traz a ideia de se pensar a publicidade contemporânea também por um prisma 

mais amplo, menos restrito, que dê conta da multiplicidade que essa atividade assume nos dias 

atuais. 
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Daniel da Hora bem apresenta o contexto de que se fala, evidenciando um 

importante entroncamento entre o mercado e o ensino: 

na sala de aula, a gente tem alguém que vai dar ao aluno uma fórmula, que é o 

professor. E esse aluno, que está estagiando, também recebe fórmulas do mercado. A 

cabeça dele está sendo colocado completamente no mundo cartesiano das fórmulas. E 

esse aluno vai ser um grande viciado em fórmulas, mesmo antes de estar pronto para o 

mercado (HORA, 2013, p. 10). 

 

Se, de acordo com a afirmação supracitada e com o que se discutiu mais acima, a 

publicidade vem sendo estudada, ensinada e praticada a partir de um ponto de vista midiático, 

tendo os formatos possíveis e as fórmulas recorrentes no centro das atenções, Vander Casaqui 

afirma que 

a especificidade do discurso publicitário não estaria, nesse sentido, nas regularidades 

dos formatos da linguagem, mas na visão de mundo que organiza modalidades do 

discurso, de acordo com as propostas de interlocução com seu enunciatário – 

instaurado como consumidor. (CASAQUI, 2011, p. 134) 

 

Diferenças epistemológicas à parte, as contribuições do autor aos estudos da 

propaganda parecem imensas, e muito do seu pensamento pode ser aproveitado aqui nesta tese. 

Em um contexto em que os formatos publicitários perdem relevância e eficiência (como já visto 

acima), definir a publicidade a partir de algum outro critério parece ser algo imprescindível. E o 

esforço do autor em análise, portanto, vem a calhar, demonstrando que o que caracteriza o 

discurso publicitário não é seu formato e, sim, sua “visão de mundo” e sua relação com o sujeito 

consumidor. De modo que, mais importante do que tentar entender quais poderiam vir a ser os 

novos formatos da publicidade contemporânea, enquadrando-os nesta ou naquela forma, é 
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compreender as dinâmicas comunicacionais que essas novas ações carregam. Ou seja: é ir mais a 

fundo, é pensar de outra maneira. É tentar definir a comunicação publicitária por outro ponto de 

vista: 

Surge a necessidade de uma definição que abranja as ações que não se encaixam nos 

espaços reservados no intervalo de atrações televisivas, nas paginas com estética 

diferenciada dos produtos editoriais, nos entremeios das entradas dos locutores da 

programação do radicalismo, nos outdoors e em outros padrões destinados 

tradicionalmente às narrativas e às imagens publicitárias. (CASAQUI, 2011, p. 141) 

 

De maneira resumida, Vander Casaqui advoga em favor do conceito da 

“publicização”, que, por ser mais complexo e profundo, abarcaria com facilidade as formas 

contemporâneas da comunicação publicitária, por mais inovadoras que venham a ser. 

Oriundo da antropologia, mas definitivamente associado à publicidade, Everardo 

Rocha é outro pesquisador que não poderia ficar de fora. O fato de ser um cientista social traz ao 

seu pensamento nuances pouco vistas na maioria dos pensadores originários do campo da 

comunicação e é justamente essa visão diferenciada que aqui vai ser retomada. Rocha se filia a 

uma corrente teórica dentro da antropologia que se dedica aos estudos do consumo, notadamente 

representada por nomes como Mary Douglas e Grant McCracken (já devidamente apresentados, 

em capítulo acima), e seguida também por autores como Lívia Barbosa (2010 e 2006, este com 

Colin Campbell), por exemplo. 

Valendo-se dessa corrente de pensamento, Everardo Rocha toma a publicidade 

como “a narrativa que dá sentido ao consumo (2006, p. 12), já deixando claro seu posicionamento 

diante do objeto. Enquanto os pensadores da comunicação preocupam-se mais com o fenômeno 
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comunicacional, Rocha move o foco para o fenômeno do consumo e atrela a ele o discurso 

publicitário, na função de um mecanismo de transferência de sentidos. 

Em cada anúncio vendem-se, significativamente, mais estilos de vida, visões de 

mundo, sensações, emoções, relações humanas, sistemas de classificação do que os 

bens de consumo efetivamente anunciados. Produtos e serviços são vendidos para 

quem pode comprar; os anúncios, entretanto, são vendidos indistintamente.  

(ROCHA, 2006, p. 16) 

 

Como não é difícil perceber, o autor afasta do marketing a comunicação 

publicitária, esvaziando-a de sua função mercadológica de vender este produto ou aquela marca, 

para considerá-la um discurso essencialmente simbólico. Se, por um prisma eminentemente 

comunicacional, a publicidade tem uma função (despertar interesse, atrair a atenção, informar, 

seduzir, convencer, esclarecer etc.), pelo ponto de vista da antropologia do consumo, sua função, 

qualquer que seja, está associada à questão do sentido (ROCHA, 2006; MCCRACKEN, 2003 e 

2012). Não é exatamente negar a função de vender que a publicidade naturalmente tem, mas é 

olhá-la por um outro ponto de vista, como um vetor de sentidos e valores. 

O significado que o consumo adquire na vida social passa pelos significados a ele 

atribuídos pela publicidade. É evidente que, na vida cotidiana, a experiência do 

consumo não é exclusivamente definida pela publicidade. Entretanto, o que 

indicamos aqui é que sem alguma forma de participação – no mínimo um nome – do 

sistema publicitário, os bens de consumo não adquirem condições de acontecimento e 

verificação no circuito social. (ROCHA, 2011, p. 46) 

 

As contribuições de Everardo Rocha e dos demais autores da antropologia do 

consumo para esta pesquisa são exatamente esse ponto de vista diferenciado, que não anula os 

anteriores, mas que, pelo contrário, adere a eles, ampliando seu nível de complexidade e, assim, 
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permitindo mais clareza na observação do objeto e a possibilidade de uma maior compreensão da 

publicidade contemporânea. Perceber a comunicação publicitária não somente como um 

fenômeno comunicacional isolado, mas vinculá-la ao fenômeno do consumo, um dos mais 

relevantes no tempo atual, é dar passo significativo (sem trocadilho) em direção a uma outra 

compreensão da propaganda que se faz, que se pensa e que se ensina hoje. 

O quadro a seguir procura esquematizar o que nos parágrafos acima está 

detalhado, organizando os pensadores, suas ideias, suas proposições e a contribuição de cada um 

deles a esta pesquisa. 

 

autor 

visão sobre a 

comunicação/ 

publicidade 

conceito proposta 

aspecto 

relevante a esta 

pesquisa 

francisco 

gracioso 

Perda de espaço da 

propaganda 

tradicional, para 

novas formas de 

comunicação 

mercadológica 

Arenas 

da comunicação 

Ao lado da 

publicidade, 

outras arenas: 

moda, eventos, 

patrocínios etc. 

A publicidade 

tradicional já não é 

mais a única ou 

melhor maneira de 

se vender um 

produto ou marca 

rogério 

covaleski 

A publicidade, no 

cenário atual, vem se 

abrindo a outras 

formas de 

comunicação e a 

outras áreas, como o 

entretenimento 

Publicidade 

híbrida 

Publicidade se 

hibridizando com 

outras formas de 

linguagem, para 

continuar sendo 

eficiente nas suas 

funções básicas 

A publicidade não 

pode ser vista como 

algo puro e 

imaculado. 

Atualmente, precisa 

ser aceita como 

aberta e pronta para 

misturas e 

intercâmbios 

josé luiz 

braga 

A sociedade atual 

passa por um 

processo de 

mediatização, que 

Mediatização 

Pensar as 

interações 

humanas a partir 

da influência que 

A publicidade (como 

fenômeno 

comunicacional) 

precisa ser vista 
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tende a ser o 

processo de 

referência 

as mídias têm nas 

sociedades 

como algo que, hoje, 

determina relações 

humanas e sociais 

antonio 

fausto neto 

O cenário atual da 

comunicação e das 

mídias faz com o 

pensamento a partir 

dos polos da emissão 

e da recepção seja 

um pensamento 

insuficiente e 

ultrapassado 

Circulação 

Encarar a 

comunicação a 

partir do espaço 

intersticial entre 

emissão e 

recepção – um 

espaço complexo e 

que determina 

todo o processo 

comunicacional 

A publicidade deve 

se abrir aos novos 

meios de 

comunicação, não 

procurando adequá-

los aos seus métodos 

tradicionais, mas 

aproveitando suas 

riquezas de 

linguagem 

vander 

casaqui 

A comunicação 

publicitária assume 

feições tão variadas 

que quase já não se 

pode reconhecê-la. 

Surge a necessidade 

de se redefinir o que 

é publicidade, 

buscando novos 

critérios de 

definição 

Publicização 

O discurso 

publicitário se 

caracterizaria pela 

visão de mundo 

que carrega e pelo 

fato de encarar seu 

interlocutor como 

consumidor 

A publicidade deixa 

de ser vista a partir 

de formatos de 

mídia e passa a ser 

encarada por um 

paradigma do 

consumo 

everardo 

rocha 

Publicidade não 

como fenômeno 

mercadológico, mas 

como discurso que 

atribui sentido aos 

bens de consumo e 

às marcas 

Representações 

do consumo 

Estudar a 

publicidade seria 

uma forma 

eficiente de se 

estudar o homem 

contemporâneo, 

dada a sua 

propensão ao 

consumo e a 

relevância desse 

fenômeno na 

atualidade 

A publicidade, como 

discurso do 

consumo, pode 

também ser 

analisada e estudada 

a partir de um 

paradigma 

semântico-

semiótico, na 

medida em que é 

portadora de sentido 

fonte: elaboração do autor. 
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Seis autores, seis formas de pensar, seis propostas diante de um mesmo contexto 

complexo, desafiador e inquietante. É evidente que nem todos os autores acima concordam entre 

si, atrelam-se às mesmas fieiras teóricas ou mesmo pretendem chegar no mesmo objetivo. Por 

isso mesmo é que, aqui, se está fazendo o esforço não de alinhá-los de maneira rígida e forçosa, 

mas, sim, de buscar seus momentos de aproximação, seus pontos de conexão teórica, suas 

interfaces epistemológicas. Edgar Morin definiu a transdisciplinaridade como a convergência de 

saberes distintos em função de um objetivo comum (2001). Pois se cá não se está diante 

justamente de um objetivo multicompartilhado (a melhora do ensino da publicidade) e que, de 

tão complexo e intrincado, demanda saberes os mais variados (comunicação, publicidade, 

educação, antropologia, semiótica)? O esforço transdisciplinar, então, é justamente esse: o de se 

harmonizar formas distintas de encarar problemas às vezes semelhantes, o de se arranjar teorias 

e paradigmas distantes, de modo que, juntos, possam gerar resultados interessantes. 

Se Francisco Gracioso, do alto da sua experiência no ensino e no mercado, aponta 

para uma insuficiência da publicidade tradicional na função de divulgar mercadologicamente 

produtos e marcas, Vander Casaqui chama a atenção para o fato de os formatos publicitários já 

não darem conta daquilo em que vem se transformando a propaganda atualmente. Se José Luiz 

Braga faz notar que a publicidade precisa ser vista também como um instrumento de mediação 

social, Antonio Fausto Neto alarga essa visão, propondo um olhar complexo sobre os polos desse 

fenômeno comunicacional. Se Rogério Covaleski destaca o caráter híbrido da publicidade 

contemporânea, que se abre ao entretenimento e a outras formas de comunicar, Everardo Rocha 

realça o seu aspecto semântico-semiótico. 
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4.4 pensamentos distantes da prática 

 

“Ensinar a ler é sempre ensinar a transpor o imediato. 

É ensinar a escolher entre sentidos visíveis e invisíveis.” 

mia couto 

 

As elaborações teóricas acima detalhadas são todas originárias de espaços 

brasileiros de pesquisa científica. Todos os pesquisadores acima citados são professores de 

alguma instituição (pública ou privada), que promove a pesquisa e o desenvolvimento do 

conhecimento. Muitas dessas mesmas instituições oferecem cursos de nível superior em 

Comunicação Social, com habilitação em publicidade e propaganda, e era, portanto, de se 

imaginar que todo essa complexidade teórica desenvolvida academicamente causasse impacto 

direto no que se ensina nesses citados cursos. Era de se supor que, ao menos nessas instituições 

que de fato promovem a pesquisa científica a respeito da propaganda (e que todo o mundo sabe 

que não são muitas), o ensino da publicidade fosse sempre atualizado a partir dos pensamentos 

elaborados. Mas não é isso o que acontece. Pelo menos não exatamente assim. E o problema pode 

ser ainda mais denso. 

A grande maioria dos formados em publicidade, no Brasil, é oriunda de cursos 

superiores de instituições de ensino privadas. E, como pode constatar qualquer um que já tenha 

trabalhado para uma delas, a promoção da pesquisa dentro dessas instituições é nenhuma, é 

pouca, é insuficiente, é inconsistente, é de fachada. Não se está aqui querendo tocar nas questões 

legais que regulamentam o funcionamento das instituições de ensino no Brasil – isso seria tema 

para outras tantas pesquisas. Tampouco se pretende, nesta tese, discutir a relação que deve(ria) 
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haver entre o ensino e a pesquisa, dentro das instituições que de fato promovam esta última – isso 

também renderia várias outras investigações. O que se quer pontuar, apenas, é que, embora exista 

uma certa quantidade de pesquisadores, dedicados ao pensamento comunicacional-publicitário, 

elaborando teorias, desenvolvendo conceitos, atualizando noções, fazendo, enfim, com que o esse 

fenômeno comunicacional da propaganda (que se desdobra em uma prática profissional a ser 

ensinada nas escolas e praticada no mercado) seja tratado como merece, pela perspectiva da 

ciência, a transferência desse conhecimento para os cursos de publicidade é falha. 

Enquanto há pesquisadores preocupados com o que vem a ser ou não publicidade, 

com o que definiria a comunicação publicitária, com a relação da publicidade com o fenômeno do 

consumo, por exemplo, há também cursos de publicidade que organizam suas disciplinas a partir 

de uma lógica profissional ultrapassada e decadente. E ensinam planejamento, a guisa de 

exemplificação, seguindo as regras estabelecidas nos anos 60 do século passado. E propõem aos 

alunos campanhas que se comporão a partir de uma lógica publicitária arcaica. Seguem, enfim, 

apertando os parafusos do ensino publicitário, sem se dar conta de que o que ensinam já não 

existe mais. Irresponsabilidade, incompetência, retrocesso. 

As razões para esse descompasso entre o que se pesquisa em algumas instituições 

e o que se ensina na grande massa formadora de publicitários são muitas e não é escopo desta tese 

esmiuçar esses assuntos. São temas adjacentes, que precisam ser tocados, mencionados e trazidos 

à tona, mas que demandariam, pela sua complexidade e especificidade técnica e teórica, 

pesquisas outras. 

Uma das causas possíveis é o regime de trabalho dentro da maioria das 

instituições de ensino privadas. Contratados aos moldes das corporações industriais do século 
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passado (cartão de ponto, crachá, refeitório etc.), os professores dessas escolas (universidades, 

centros universitários, faculdades, tanto faz) têm seus salários atrelados à quantidade de horas-

aula que passam dentro de sala, ensinando mídia, planejamento, semiótica, marketing e o que 

mais lhe for proposto/imposto. Quanto mais aula ele der, maior serão seus ganhos no quinto dia 

útil. Em alguns casos, esses professores muitas vezes precisam dar aula em mais de uma 

instituição ou, pior, em outros casos têm que se deslocar de uma unidade a outra da mesma 

instituição, de modo que tempo nenhum lhes resta para pesquisar. Se às vezes não têm tempo 

sequer para dormir (tendo de fazê-lo dentro do carro, no estacionamento da escola, antes da 

aula), como pensar em pesquisar? Se as provas para corrigir chegam em montes de 70, 80 ou às 

vezes mais de 100 (isso por classe, não no total), como querer leitura, produção, reflexão? 

Ora, cabe, então, ao professor das instituições públicas – e também aos daquelas 

privadas que se recusam à industrialização do ensino e conseguem manter certo equilíbrio com a 

pesquisa, promovendo de fato a produção do conhecimento e o ensino de qualidade – levar às 

salas de aula da graduação esse pensamento complexo e profundo sobre a propaganda que se 

desenvolve e se propaga nos congressos, nas publicações e nas suas próprias instituições. 

Esta pesquisa, portanto, como talvez já se possa notar, tem exatamente esse 

propósito, o de ser um vetor entre a pesquisa e o ensino da publicidade. Porque o mesmo 

pesquisador que, de tarde, como sono, depois de dar quatro horas de aula, assistiu a uma 

estimulante discussão a respeito dos rumos da publicidade, em um congresso ocorrido em uma 

universidade pública, teve de sair antes do fim do evento e voltar à lousa e ao giz para mais quatro 

horas, tendo de ensinar algo que estava completamente defasado em relação ao que se discutira 

há pouco. A mesma pessoa que estuda e tenta dar conta de compreender melhor o fenômeno da 
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publicidade na contemporaneidade, manuseando teoria, é aquela que está aos gestos e aos gritos 

diante de uma centena de alunos, reproduzindo frases feitas, repetindo definições vazias, 

ensinando alguma coisa que talvez nunca possa vir a ser aproveitada na prática. Esta tese surge, 

então, dessa necessidade sentida de se levar ao ensino da publicidade algo de elaboração que 

possa causar alguma melhora, alguma atualização, alguma adequação ao que se pensa sobre e se 

pratica na publicidade atual. 

O educador Paulo Freire, autor do clássico Pedagogia do oprimido (2005) – que, 

mesmo não fazendo parte do referencial teórico desta pesquisa, acaba sempre por inspirar – por 

diversas vezes fala das brechas que se deve encontrar no ensino. Brechas de contradições, através 

das quais seria possível promover alguma transformação emancipadora. Sábias palavras, 

preciosas dicas, precisas recomendações. Brechas, frestas. 

O que se busca, aqui, são também brechas. Porque a questão discutida ao longo 

desta tese é envolta em um emaranhado de leis (dos governos), de normas (da sociedade) e de 

regras (do mercado), que não poderiam fazer parte do objeto estudado, mas que também dele não 

se pode desvincular. O problema desta pesquisa existe, sua solução está sendo pensada a partir de 

uma perspectiva teórica, mas há muito mais ao redor dele, e o que há ao seu redor é da ordem do 

monstruoso, é da magnitude do intransponível, tem a dimensão do incompreensível. As 

dinâmicas sociais que envolvem o ensino da publicidade nas classes mais baixas, com seus alunos 

sem repertório, com seus professores sem reflexão, com seus coordenadores estimulados apenas 

a organizar a massa não perder alunos-clientes; as leis que regulamentam o ensino da 

propaganda em um país do tamanho do Brasil, com suas diversidades locais, com seus interesses 

políticos, com outras tantas leis que lhe causam interferência; a lógica do mercado publicitário, 
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que está cada vez mais acelerado, questionado, desregulado, e que, por isso mesmo, dificulta 

ainda mais a questão do ensino; tudo isso está ligado diretamente ao que aqui se está estudando. 

Entretanto, a contribuição pretendida aqui é da ordem do teórico, é de natureza reflexiva, é 

eminentemente uma contribuição de ideias. E que busca brechas. 

Que busca uma brecha, um espaço qualquer. Mas não para atravessar de esguelha, 

como que querendo chegar ao outro lado já corroído pela própria fresta. O que se busca aqui é 

uma fenda, um lanho na lama petrificada, um rasgo no asfalto, uma rachadura no chão, que de tão 

seco já não dá nada. O que se quer é tocar na terra, revolver o árido, levantar poeira e fazer 

estrago. O que se quer é cravar uma picareta na fenda do chão batido, que se abra em grota, que se 

rache em sulco profundo, que se exponha em ferida, mas que deixe escorrer alguma coisa, ainda 

que água, que seiva, que sangue. O que se quer é transformar o deserto e a seca em alguma coisa 

menos agressiva, menos morta e menos estéril. O que se quer é qualquer coisa que possa 

contribuir para o futuro da publicidade, dos publicitários, da comunicação e da sociedade. Ou 

simplesmente para o futuro. 
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TERRA DE NINGUÉM 

5. ensino 

 

“A Universidade deve ser um centro de debate, uma fábrica 

de cidadania activa, uma forja de inquietações solidárias e 

de rebeldia construtiva. Não podemos treinar jovens 

profissionais de sucesso num oceano de miséria.” 

mia couto 

 

5.1 aspectos históricos 

 

Marlene e Emilinha, Gal e Bethânia, Rio e São Paulo, Madri e Barcelona, Sonho de 

Valsa e Amor aos Pedaços, Omo e Ariel. As unanimidades existem, as lideranças absolutas, 

também. Mas se não são, sempre, as rivalidades muito mais interessantes e saborosas? E o 

quanto não se alimenta um rival do outro, em um jogo muitas vezes tácito em que a disputa acaba 

por se transformar em cumplicidade? E os concorrentes seguem na rinha, mas o iPhone sempre 

dependendo do Galaxy, Mangueira se nutrindo de Portela, Fluminense precisando de 

Flamengo... Pois, havendo dois grandes brigando pelo topo, não há chance de aparecer um 

terceiro. Sempre foi assim. 

E, quando se pensa na história do ensino da publicidade no Brasil, a disputa segue 

a mesma lógica: Escola Superior de Propaganda e Marketing (ESPM) de um lado, Escola de 

Comunicações e Artes (ECA) do outro. Não que haja brigas, ofensas ou mesmo troca de sopapos. 

Pelo contrário: o que há é um contínuo intercâmbio de conhecimento entre as duas escolas, e a 
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troca mais comum entre elas é mesmo a de artigos, professores, reverências. Mas não se pode 

negar que haja, entre essas duas instituições, um certo clima de rivalidade. Um ano em que a ECA 

apareça mal no Guia do Estutante, e um gracioso regozijo ecoa pelos lados da Vila Mariana. Um 

evento que a ESPM promova, e não faltarão beiços virados e olhares de desprezo por parte da 

turma do Butantã. Mas, se a disputa pelo posto de “melhor faculdade de publicidade do país” é 

constante, o aniversário dos 40 anos do curso de Publicidade da ECA levantou uma outra 

celeuma: a quem pertenceria a primazia pelo ensino brasileiro de propaganda? 

Contam os que já publicaram sobre a história da publicidade no Brasil (Casaqui, 

2007; Cadena, 2001; Marcondes, 2001; Matersen, 1990) que as primeiras agências a se 

instalarem por aqui, nos mesmos moldes que ainda se usa hoje em dia, vieram por força de 

empresas multinacionais aqui instaladas, como as montadoras de veículos General Motors e 

Ford. E, ainda na virada dos anos 20 para os anos 30 do século passado, para atender esse tipo de 

empresas, abriram portas no Brasil agências internacionais, como a N. W. Ayer e a J. W. 

Thompson – esta última ainda hoje em pleno funcionamento. Diz-se isso para deixar claro que, 

no princípio, a formação dos profissionais de propaganda ficava a cargo dessas agências, já que 

não se tinha nenhum curso formal que se propusesse a ensinar o fazer publicitário de então. 

O maior núcleo formador de homens-da-propaganda, antes do advento de qualquer 

escola de propaganda, foi inquestionavelmente a J. Walter Thompson. Com seu 

agigantamento, viu-se forçada a recrutar e desenvolver talentos com extrema 

velocidade. Depois vieram a Lintas, a McCann-Erickson, a Grant, e cada uma sentia 

na pele a necessidade de formar novos profissionais. (MATERSEN, 1990, p. 33) 

 

Até que, em 1951, foi criada a Escola de Propaganda do Museu de Arte de São 

Paulo. Não era uma instituição que oferecesse cursos de terceiro grau, de nível superior, ou algo 
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equivalente. Tratava-se, muito mais, de uma iniciativa surgida de uma conjunção de fatores, 

iniciada com uma exposição de peças publicitárias no Museu de Arte de São Paulo, o MASP. 

Pietro Maria Bardi, diretor do museu, percebendo o sucesso da mostra e estando atento ao 

crescimento do mercado brasileiro – e, daí, a necessidade de mais e melhores publicitários –, 

sugeriu que se montasse um curso para o aperfeiçoamento dos profissionais da área. Rodolfo 

Lima Matersen, publicitário renomado na época, ficou incumbido da missão e, quando levou a 

proposta a Assis Chateaubriant, homem poderoso no que se referia a comunicação, viu a coisa 

ganhar corpo e volume. 

A ideia inicial de um curso livre, rápido, se transformou em algo muito maior: um 

curso com duração de um ano, com uma estrutura curricular bem definida. Seguindo a lógica 

departamental e a divisão funcional das agências estrangeiras e brasileiras, foi estruturada uma 

grade curricular que continha, de acordo com Figueira Neto e Souza (2010, p. 78), as seguintes 

disciplinas: Elementos da Propaganda, Técnica de Esboço (layout), Arte-final, Produção e Artes 

Gráficas, Redação, Rádio-Cine-TV, Mídia, Pesquisa e Estatística, Promoção de Vendas e, por fim, 

Psicologia. Em 1952, então, teve início o primeiro curso de publicidade do Brasil. E, a respeito da 

sua estrutura curricular, vale comentar que 

somando-se as disciplinas ao corpo docente, de formação prática e sem antecedentes 

acadêmicos na área, além do período das aulas, o noturno, fica muito difícil 

descaracterizá-lo como técnico-profissionalizante. Em outras palavras, o curso foi 

desenhado para formar profissionais para as agências da época, e deveria suprir essa 

lacuna dando a seus alunos um conhecimento geral da publicidade que permitisse a 

eles, independentemente de suas áreas de atuação, um diálogo produtivo com todos 

os setores das agências especializadas (FIGUEIRA NETO & SOUZA, 2010, p. 81). 
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Cumpre dizer, portanto, que o ensino institucionalizado da Publicidade no Brasil 

surge a partir de um forte vínculo com o mercado de trabalho, com a esfera profissional e com a 

questão prática da propaganda. Não só o contexto em que se criou a primeira escola de 

Publicidade demonstra isso, como também os seus idealizadores e seus primeiros docentes. De 

acordo com o próprio Rodolfo Lima Matersen, os professores da escola que depois se 

transformaria em ESPM  

foram selecionados não pela sua capacidade didática, mas pelo seu conhecimento da 

matéria. Ensinavam o que sabiam fazer. No primeiro corpo docente da Escola de 

Propaganda figuravam diretores e presidentes das mais importantes agências, 

anunciantes e veículos de publicidade (MATERSEN, 1990, p. 34). 

 

Mas que se deixe a história da ESPM em suspensão (mais sobre ela adiante), 

porque a vez agora é da Escola de Comunicações e Artes, gigante pela própria natureza, porque 

nascida no seio da Universidade de São Paulo – a mais importante universidade deste país –,  em 

uma designação do seu então reitor, Luís Antônio da Gama e Silva, em 1965. Fala-se aqui em 

gigantismo – não sem algum exagero – porque uma comparação de datas faz perceber que a 

movimentação interna que culminou com a criação do curso de Publicidade na USP, em 1970, se 

não antecipa em alguns anos, coincide com os rumos políticos tomados no Ministério da 

Educação, que levaram, em 1969, à instituição dos cursos superiores de Comunicação Social no 

Brasil. Ou seja: fica difícil saber ao certo se o MEC se movimentou porque a USP estava criando 

seus cursos de Comunicação (hipótese possível, que engrandece a universidade); se a USP 

decidiu abrir sua Escola de Comunicações Culturais (nome de pia da atual ECA) porque havia uma 

movimentação política em andamento (hipótese bastante provável), se ambas as entidades, USP e 
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MEC, estavam atentas a um mesmo contexto maior, que favorecia a criação desses cursos 

(hipótese quase inegável), ou se tudo isso junto (melhor assim). 

Victor Aquino, em livro lançado por ocasião dos 40 anos do curso de Publicidade 

da USP (2010, pp. 18-40), comenta detalhadamente o processo político-institucional que deu 

origem à Escola de Comunicações Culturais e, críticas e análises à parte, o que fica claro é que a 

gestação e o parto da escola deixaram marcas que até hoje se veem claramente em seu corpo. Os 

pressupostos teóricos que embasavam o documento que propunha a criação da escola, o fato de 

seus idealizadores serem pessoas alheias ao campo científico da comunicação, a divisão em 

departamentos de acordo com as habilitações oferecidas, a ideia das disciplinas básicas, para 

todas os alunos, independente da habilitação, tudo isso fez parte do momento em que se criou a 

escola e está, até hoje, presente em seu cotidiano. 

Para concluir a primeira parte da história: o fato é que, desde o berço, tanto a 

ESPM quanto a ECA trazem consigo diferenças profundas entre si. Se a primeira surge no sentido 

de fornecer um aperfeiçoamento predominantemente técnico aos profissionais de mercado, com 

uma grade curricular estruturada a partir das divisões internas de uma agência de publicidade; a 

outra brota justamente no terreno movediço da ciência, sempre com motivações ideologicamente 

contrárias às questões de mercado. Enquanto a ESPM foi criada a partir de iniciativas individuais, 

tomadas por empresários da comunicação e publicitários, ainda que ligados institucionalmente a 

um museu;  a ECA-USP tem em seu nascedouro a marca evidente da institucionalização e a 

companhia forte da iniciativa política pública. De um lado o mercado, do outro a academia; lá o 

fazer, acolá o pensar; iniciativa privada, poder público; Bafo da Onça e Cacique de Ramos; Lúcio 
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Alves e Dick Farney; Cáudia Leitte e Ivete Sangalo; Windows e Apple; Coca e Pepsi... e tome 

paixão. 

Disputas e afetos de lado, o ano de 1969 marca dois importantes acontecimentos 

para o que aqui se está estudando, que geraram resultados marcantes, visíveis até hoje. Junto da 

oficialização dos cursos superiores de Comunicação Social no Brasil, que por si só regulamentava 

o funcionamento de instituições que passassem a oferecer formação em Publicidade, foi 

instituído o que se chamou na época de Currículo Mínimo. Tratava-se de uma especificação de 

cunho disciplinar, que estipulava quais as disciplinas que minimamente deveriam compor as 

matrizes dos cursos. O primeiro Currículo Mínimo a contemplar a área da Publicidade tinha por 

intenção “criar, nos alunos, uma base teórica das Ciências da Comunicação, para alicerçar o 

posterior aprendizado das matérias específicas” (FIGUEIRA NETO & SOUZA, 2010, p. 81). Na 

prática, o que se estipulava era a divisão dos cursos de comunicação em duas partes: uma fase 

básica, inicial, para todas as habilitações, de conteúdo pretensamente humanista; e uma outra 

específica, para cada uma das habilitações, com disciplinas mais práticas e técnicas. Vale 

comentar que, pela resolução 11/69, que determinava essa divisão, as habilitações possíveis 

seriam cinco: Jornalismo, Relações Públicas, Publicidade e Propaganda, Editoração e uma que era 

chamada de “Polivalente”. Como não é difícil perceber, vai ser dado destaque, neste tese, à 

habilitação de Publicidade e Propaganda, deixando as demais de lado – por mais necessário que 

seja também estudar as carreiras de Jornalismo e Relações Públicas, por exemplo, e por mais 

divertido que pudesse ser imaginar o que seria um profissional “polivalente” em idas décadas do 

século passado. 
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Registre-se, então, que, de acordo com Moura (2002, p. 103) e Figueira e Souza 

(2010, p. 81), a primeira determinação oficial a respeito dos currículos dos cursos de Publicidade 

no Brasil organizava o percurso formativo do futuro publicitário nas seguintes disciplinas: (1) as 

básicas: Ciências da Comunicação ou Fundamentos Científicos da Comunicação, História da 

Comunicação e Jornalismo Comparado Ética e Legislação dos Meios de Comunicação, Pesquisa de 

Opinião e Mercadologia; (2) as profissionais para Publicidade e Propaganda: Teoria e Prática da 

Publicidade e Propaganda; e (3) as de cultura geral: História da Cultura ou do Conhecimento 

Humano, Problemas Políticos, Sociais e Econômicos, Cultura Brasileira. Havia, ainda, uma lista 

de disciplinas eletivas, com as quais o aluno complementaria a sua formação. Faziam parte desse 

rol disciplinas que até hoje podem ser vistas nos cursos de Publicidade, como História das Artes, 

Antropologia e Psicologia Social, mas também algumas preciosidades educacionais, como 

Higiene, Física Moderna e Matemática. 

A despeito da evidente busca por uma formação teórica sólida, de caráter 

fenomenológico e cultural, 

o fato dos pareceres e resoluções serem atos normativos que estabelecem as 

matérias/disciplinas para o curso, já determinam uma tendência técnico-linear em 

relação à organização curricular. Além disso, sempre houve uma preocupação com as 

questões profissionais, demonstrada na própria divisão da estrutura modular, com 

matérias/disciplinas técnicas e instrumentais (MOURA, 2002, p. 107). 

 

Assim, pode-se perceber uma certa confusão no momento das primeiras 

regulamentações sobre os cursos de Publicidade do país. Se, por um lado, o caráter 

eminentemente instrumental e mercadológico do curso que, mais tarde, daria origem à Escola 

Superior de Propaganda e Marketing foi deixado de lado pelo Ministério da Educação, para que se 
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desse à luz um modelo novo de curso superior, de terceiro grau, com bases teóricas e científicas, o 

Currículo Mínimo dispunha as habilitações de acordo com as carreiras profissionais existentes 

no mercado e, mais ainda, organizava as disciplinas em uma lógica híbrida – para não falar 

esquizofrênica –, um pouco pautada nos ideais humanistas, da formação ampla, mas também, de 

certa forma, segundo os ditames das agências de publicidade. 

A tentativa do estabelecimento de uma base comum, que complementasse as Ciências 

da Comunicação, acabou formando um currículo “patchwork”, nem sempre coeso e 

eficiente na resposta às expectativas e anseios dos alunos ingressantes. Se era difícil, 

naquela época justificar para um candidato a publicitário o enfrentamento de 

disciplinas como Jornalismo Comparado ou Comunicação Rural, por exemplo, seria 

incompreensível a inclusão de optativas como Higiene ou Física Moderna. O resultado 

é que este Currículo, mesmo editado num período em que havia uma grande demanda 

por regulamentações, não agradou a ninguém, nem aos alunos, nem ao mercado, e 

pareceu ter se iniciado, neste momento, uma dissonância entre o que se esperava de 

um curso de Comunicação e/ ou de Publicidade e o que estava sendo oferecido pelas 

escolas, hiato que permanece, com diferentes nuances, até hoje, entre as expectativas 

dos alunos ingressantes, a avaliação dos egressos pelos profissionais de mercado e a 

equação oferecida pelas escolas. (FIGUEIRA NETO & SOUZA, 2010, p. 82) 

 

Ainda com relação ao Currículo Mínimo, um texto de 1979, de José Marques de 

Melo, fazia críticas à normatização, apontando problemas no texto legal que, se se for analisar 

friamente, estão presentes no cotidiano do ensino da Comunicação até os dias de hoje. É claro 

que o contexto em que se produziram tais críticas era distinto daquele que se vive hoje. Eram 

tempos de abafamento ideológico, de castração do pensamento, de amputação de liberdades. E, 

claro, essa sensação de enclausuramento político transbordava para as páginas que se produziam 
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na época, contaminando de ideologia tudo o que se escrevesse – mais ainda quando se falava em 

ensino, em Governo, em universidade e em Comunicação. 

O ensino superior é visto como ensino profissionalizante. (...) Os conteúdos dos 

currículos prescritos garantem a tecnificação das humanidades. (...) Os currículos 

mínimos (que, para a maioria das escolas, principalmente as particulares são os 

plenos, já que nada a eles se acrescenta para se evitar acréscimos nas despesas) 

encaram o ensino como mera operação de transferência de informações. (MELO, 

1979, p. 24) 

 

Não se tem por objetivo, aqui, nesta tese, mapear minuciosamente toda a evolução 

das normatizações oficiais a respeito dos currículos e dos próprios cursos de Publicidade no 

Brasil e seus efeitos práticos. Material farto para tanto pode ser encontrado em livros como O 

curso de Comunicação Social no Brasil, de Cláudia Peixoto de Moura (2002), LDB e educação 

superior, de Paulo Nathanael Pereira de Souza (2001), ou ainda em várias obras do indefectível 

José Marques de Melo (2006, 2003, 1991 e 1979). O que interessa, neste momento, é marcar 

firmemente o caráter inicial dos cursos de Publicidade no país – o que parece ter sido feito acima 

– e, agora, tocar nos seus momentos mais marcantes, até que se chegue ao tempo presente. 

Da primeira determinação, de 1969, para a segunda, de 1978, as mudanças foram 

pequenas. Os Currículos Mínimos estabelecidos nesses dois momentos eram bastante 

semelhantes, havendo apenas uma mudança de ponto de vista teórico, que perdeu parte do seu 

caráter fenomenológico e cultural e passou a privilegiar uma formação dessa vez verdadeiramente 

humanista. 

Mudanças mais drásticas, entretanto, podem ser percebidas na terceira 

determinação, de 1984. O Currículo Mínimo então instituído era muito mais detalhado que os 
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anteriores e trouxe uma cisão ainda mais forte, sentida até hoje, entre a teoria e a prática. Se os 

Currículos Mínimos anteriores privilegiavam uma formação teórica, focada na cultura, na língua 

portuguesa, nas ciências da comunicação, na sociologia etc., havendo uma tentativa de se 

relacionar conceitualmente esses conteúdos com a prática profissional, a nova determinação, na 

medida em que especificava detalhadamente cada disciplina que deveria compor as matrizes 

curriculares dos cursos, separava definitivamente a teoria da prática. Criou-se um abismo, sobre 

o qual até hoje ainda se necessita que se construam pontes. 

Ao contrário do que pode parecer, o Currículo Mínimo de 1984 não determinava 

obrigatoriamente que as disciplinas do Tronco Comum viessem cronologicamente antes das 

disciplinas específicas. Pelo contrário: a partir dessa época, os alunos já poderiam se inscrever 

nos vestibulares optando por Jornalismo ou Publicidade, por exemplo, e não mais em 

Comunicação Social – para depois, no meio do curso, optar por este ou aquele caminho. Porém, 

por mais que algumas instituições dosassem, desde o primeiro período, disciplinas gerais com 

disciplinas específicas, o comum era que os alunos percebessem os cursos de publicidade 

cindidos entre uma primeira metade mais teórica e uma parte final mais prática. 

De acordo Moura (2002, p. 103) e Figueira Neto e Souza (2010, p. 84), as 

disciplinas obrigatórias, estabelecidas pela determinação de 1984 para o Tronco Comum, eram: 

Filosofia, Sociologia (Geral e da Comunicação), Língua Portuguesa (Redação e Expressão Oral), 

Realidade Socioeconômica e Política Brasileira, Teoria da Comunicação e Comunicação 

Comparada. Já as específicas para a habilitação em Publicidade e Propaganda: Língua Portuguesa 

(Redação Publicitária), Planejamento de Campanha, Produção Publicitária em Rádio, Televisão e 
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Cinema, Produção Gráfica, Administração em Publicidade e Propaganda, Estatística, 

Mercadologia, Mídia e Ética e Legislação Publicitária. 

Não é preciso muito esforço para que qualquer pessoa que tenha frequentado uma 

instituição de ensino que ofereça curso de Publicidade, seja na condição de aluno, de professor 

ou de coordenador, perceba que muito do que se determinou em 1984 continua valendo até os 

dias atuais. A resolução de 1984 ficou em vigor por 15 anos e parece ter deixado sequelas até agora 

indeléveis no perfil curricular de muitas das instituições de ensino desse país. O levantamento 

feito para esta pesquisa deixa claro que, das disciplinas obrigatórias estipuladas por esse 

Currículo Mínimo, várias estão em pleno funcionamento nos cursos de hoje. 

Embora sempre com algumas raras exceções, Sociologia, Língua Portuguesa e 

Teoria da Comunicação, por exemplo, dentro das genéricas, são disciplinas que aparecem em 

praticamente todas as matizes curriculares analisadas. Planejamento (de campanha ou geral), 

Produção (gráfica ou de alguma outra área), Mídia e Ética, pensando nas disciplinas 

anteriormente consideradas específicas de Publicidade, aparecem com uma frequência quase que 

absoluta nos cursos cujas matrizes foram analisadas. Ou seja, realmente, muito do que se 

estipulou em 1984 continua ainda em prática no ensino da Publicidade. Mais detalhes sobre isso 

adiante, em capítulo dedicado exclusivamente às análises das matrizes curriculares. Por 

enquanto, a constatação de que, 

apesar de todas as mudanças curriculares que antecederam as diretrizes em vigor 

atualmente, o desenho básico do curso que configura as opções de oferta existentes no 

país baseia-se na tensão entre dois substratos polarizados, um básico e outro 

específico, teórico-reflexivo por um lado e prático e tecnológico, por outro. (FIGUEIRA 

NETO & SOUZA, 2010, p. 85) 
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Na década de 90 do século passado, os Currículos Mínimos foram deixados de 

lado, para dar espaço às hoje famosas Diretrizes Curriculares (DC). Mas, para se falar nelas, é 

preciso que se resgatem também as Leis de Diretrizes e Bases (LDB), textos legais que têm por 

função promover o ajustamento entre o que determina a Constituição Federal e a realidade 

cotidiana das instituições de ensino. 

Se a Constituição estabelece que o ensino deve visar ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu 

preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho, compete à Lei de 

Diretrizes e Bases fixas o modo e a intensidade com que cada grau e tipo de ensino vai 

desenvolver esses objetivos, por meio de quais recursos humanos, materiais e financeiros, com 

que currículos, métodos e processos didáticos, em que prazos e mediante quais instrumentos de 

avaliação de qualidade na aprendizagem. Esse é o papel da LDB: viabilizar, na prática, o que a 

Constituição proclama na teoria. (SOUZA, 2001, p. 51) 

 

É da LDB que devem decorrer a política e o planejamento educacionais das 

instituições de ensino. Ou seja, é nessas leis que se deve buscar parâmetro quando se tenha por 

objetivo criar, reformular, ou mesmo analisar um curso de nível superior – como tem sido o caso 

desta pesquisa. Ainda que não se tenha por propósito (nem se teria como), nesta tese, investigar 

juridicamente a natureza ou a eficiência dos textos legais que regulamentam o funcionamento do 

ensino superior neste país, é necessário apontar uma deficiência constante nas Leis de Diretrizes 

e Bases do Brasil: os exageros em especificidades e casuísmos. Justamente por ser uma lei de 

caráter diretor, a LDB deveria ser generalista e sintética, servindo de norteamento maior para 

todas as instituições de ensino. Mas não é isso o que se vê: “suas normas, que deveriam ser 
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genéricas, cedem frequentemente à tentação da miuçalha” (SOUZA, 2001, p. 52). Daí também a 

constante necessidade de se fazer atualizações em tais leis. 

Bom exemplo da agilidade típica do Poder Público brasileiro, a primeira LDB 

demorou treze anos para ser aprovada, desde a sua proposta inicial, em 1948, até sua 

promulgação, em 1961. Todo esse período foi marcado por celeumas partidárias, disputas 

idealísticas e confusões processuais. E o resultado foi uma lei extensa, com vários pontos de 

incongruência, como, por exemplo, a defesa da liberdade do ensino, concomitante ao controle do 

Estado sobre a educação. Mas houve, também, diversos avanços, como a definição dos nobres 

propósitos maiores a que deveriam atender todas as instituições de ensino do país, a organização 

do sistema de ensino, dentre outras (SOUZA, 2001, p. 57). 

Em 1968, nova LDB, que teve como avanço notório o fato de privilegiar, em 

detrimento das instituições isoladas,  as universidades, regulamentando sua constituição e sua 

organização institucional. Trata-se de uma lei até certo ponto controvertida, porque elaborada 

quase sem a participação da sociedade e posta em prática pela força de um decreto-lei. Mas é 

também, sem dúvida, uma lei de muitos pontos positivos, que valorizava o professor, que 

estipulava um mínimo de dias letivos no ano, que tinha por objetivo a elevação da qualidade do 

ensino no país, entre outros aspectos louváveis. Porém, pela conjuntura política da época, não 

pode ser total ou rapidamente absorvida pelas instituições de ensino. 

Três anos depois, em 1971, outra Lei de Diretrizes e Bases entrou em vigor. Foi 

quando se criaram os termos “1º grau” e “2º grau”, por exemplo. Foi quando se abriu a 

possibilidade de as instituições de ensino diversificarem seus currículos de acordo com as suas 
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especificidades regionais. Eram tempos diferentes, de democracia pela metade, de liberdade 

pelas frestas. E muito do que se pretendia também acabou ficando pelo caminho. 

Até que, em 1988, já em um clima político diferente, na esteira da nova 

Constituição, deu-se partida a uma nova LDB. Estava, mais uma vez, estendida em Brasília a lona 

para que um espetáculo de maracutaias, acordos, embates e discussões superficiais tivesse início. 

Apenas em 1996, depois de a proposta original da Câmara dos Deputados ter sido arquivada, 

dando lugar a um projeto alternativo, elaborado pelo então senador Darcy Ribeiro; depois de 

vários trapezistas do lobby na rede, de muitos leões do idealismo açoitados, de alguns palhaços da 

politicagem emporcalhados e de certas bailarinas dos conchavos já mancas, é que se conseguiu 

chegar a uma nova LDB. 

Ainda não é a LDB que a educação brasileira reclama e merece. Mas, comparado com 

o projeto anterior, este, que acabou aprovado para se transformar na Lei nº 9.394/96, 

apresenta-se menos ruim e mais capaz de favorecer avanços diversos, no que diz 

respeito à qualificação e à atualização do ensino brasileiro, em todos os seus graus e 

modalidades. (SOUZA, 2001, p. 76) 

 

 

5.2 o contexto atual da regulamentação do ensino de 

publicidade 

 

A despeito das várias alterações, atualizações, suturas e remendos diversos que 

vem sofrendo ao longo dos anos, é a Lei de Diretrizes e Bases de 1996 que continua valendo. Mas, 

segundo Paulo Nathanael Pereira se Souza (2001, p. 79), autor dos mais enfronhados nas 
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questões jurídicas que envolvem o ensino no Brasil, um dos problemas graves dessa lei é o 

embolamento conceitual de alguns termos relevantes. Por exemplo, confundem-se fins e 

objetivos, ensino e educação. Tratando-se de um texto de caráter direcionador, essas imprecisões 

conceituais só fazem piorar o que já não anda bom. Por outro lado, há que se louvar a autonomia 

acadêmica dada às universidades, permitindo que essas criem cursos novos.   

É sedutora a ideia de se seguir analisando, artigo por artigo, a LDB em vigor. Mais 

delicioso ainda seria apontar as imensas divergências que facilmente se notam entre o que diz o 

texto legal e o que se encontra na prática educacional no Brasil. Mas o intuito aqui é outro e, 

portanto, vai ser dado destaque às questões ligadas ao currículo dos cursos superiores, que é o que 

aqui está interessando. 

O artigo 43 da Lei de Diretrizes e Bases determina as finalidades do ensino 

superior no Brasil e pode chegar a provocar lágrimas nos olhos dos mais sensíveis, tamanha a 

grandeza dos propósitos. O texto fala em “estimular a criação cultural e o desenvolvimento do 

espírito científico e do pensamento reflexivo” (BRASIL, 1996, p. 15), diz que as instituições de 

ensino superior (IES) devem formar cidadãos “aptos para a participação no desenvolvimento da 

sociedade brasileira” (BRASIL, 1996, p. 15), que as faculdades, as universidades e os centros 

universitários precisam “desenvolver o entendimento do homem e do meio em que vive” 

(BRASIL, 1996, p. 15), que nas salas de aula de todo país se deve “promover a divulgação de 

conhecimentos culturais, científicos e técnicos que constituem patrimônio da humanidade” 

(BRASIL, 1996, p. 15). É de se perguntar onde é que foi parar tanto idealismo, tanta boa vontade, 

tanto amor pelo conhecimento. Porque o que se vê, na prática, nas salas de aula das instituições 

de ensino superior deste país não é exatamente o que se diz na lei. Está certo que seguir leis não é 
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muito o estilo do brasileiro – que, como todo o mundo sabe, está muito mais para o contorno, 

para o estratagema, para o trambique, para o cambalacho e para o cambeque –, mas onde é que a 

gente errou? 

O mesmo artigo 43 já sugere a resposta. Em meio a tantos fins maravilhosos, a lei 

determina que as IES precisam, também, “formar diplomados nas diferentes áreas de 

conhecimento, aptos para a inserção em setores profissionais” (BRASIL, 1996, p. 15). Não se 

está, aqui, querendo dizer que o bom ensino superior é aquele que vira as costas para o mercado 

de trabalho, que ignora a realidade do dia-a-dia, ou que prefira o encastelamento alienado, 

justificado justamente na pesquisa e naqueles pomposos propósitos acima citados. Mas talvez seja 

nas pregas desse cortinado de boas intenções que se escondam os ganchos em que se pendura a 

maioria das IES do Brasil. São instituições claramente voltadas a uma suposta formação 

profissional, cumprindo tabela no que se refere à produção de conhecimento, e no fim não 

logrando nem uma coisa nem outra: formam-se profissionais tecnicamente deficientes, não se 

ensina sequer o que o mercado já está a fazer, tampouco se pesquisa, se reflete ou se produz 

qualquer tipo de ciência. 

Mais adiante, no seu artigo de número 53, a LDB assegura às instituições de 

ensino superior a atribuição de “fixar os currículos dos seus cursos e programas, observadas as 

diretrizes gerais pertinentes” (BRASIL, 1996, p. 17) e garante a elas o direito à “elaboração da 

programação dos cursos” (BRASIL, 1996, p. 18). Ora, não parece haver dúvida quanto à boa dose 

de autonomia que se é dada às instituições. Ainda que todas elas devam seguir o que determinam 

as diretrizes curriculares (sobre as quais ainda se vai falar abaixo), é dever das faculdades e afins 

ajustar tais direcionamentos aos seus próprios intuitos, às suas especificidades. 
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O propósito do artigo 53 é estabelecer a forma como essa autonomia deverá ser 

praticada. Pelos incisos I, II, III e IV, as normas ali instituídas dizem respeito à 

autonomia didático-científica, a saber, (...) decidir sobre a composição dos currículos 

e dos conteúdos programáticos das disciplinas, ainda e sempre com as limitações 

impostas pelas normas gerais pertinentes (SOUZA, 2001, p. 88). 

 

Resta saber – e para isso também serve esta pesquisa – se essa liberdade dada às 

IES está sendo bem aproveitada, se vem sendo transformada em currículos criativamente criados, 

em propostas disciplinares arrojadas, em estruturas curriculares adequadas ao contexto em que 

se vive. Ou se apenas se está seguindo um protocolo que, como a faca, de muito usado, já não 

corta. Um protocolo antigo, ultrapassado, elaborado em um contexto social, cultural, midiático e 

político radicalmente distinto do que se vive hoje – porém fácil de ser seguido, já que autoritário, 

normativo e detalhista. De que serve a liberdade, quando se prefere o cabresto? 

As Diretrizes Curriculares, vinculadas diretamente às Leis de Diretrizes e Bases, 

vieram, como já visto acima, em substituição ao Currículo Mínimo. Uma das principais 

discussões que essa troca suscita diz respeito à flexibilidade possível em seu momento de 

aplicação. De acordo com Moura (2002, p. 182) e Souza (2001, p. 169), essa flexibilidade é 

positiva, pois que poderia favorecer os ajustamentos das entre as IES e seus contextos específicos, 

que ainda poderia permitir que a criatividade e a inovação marcassem as diferenças curriculares 

entre as instituições. Por outro lado, o que a realidade revela é que essa flexibilidade não está 

plenamente refletida nos currículos analisados. Mesmo havendo diferenças substanciais entre as 

instituições, muito por efeito das suas naturezas (públicas, privadas ou confessionais), das suas 

localizações (centros, capitais, periferias, interior) ou dos seu histórico (mais recentes, mais 

antigas), o que se percebe é ainda um forte traço de padronização. Mas não uma uniformidade 
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que brotasse do respeito às Diretrizes Curriculares. É, muito mais, um engessamento, uma 

pasteurização, que de saudável não tem nada. 

O mero fato de em todas as matrizes analisadas as disciplinas ditas teóricas virem 

“antes” das disciplinas consideradas práticas já demonstra esse engessamento. Porque nada 

obriga que seja assim. Nada inclusive determina que teoria e prática devam vir separadas 

disciplinarmente. A análise que em momento vindouro vai ser mais detalhadamente apresentada 

revela, por exemplo, que, quando se usa a palavra “teoria” nas ementas das disciplinas práticas, 

quase sempre se está fazendo referência a teorias próprias dessas áreas práticas – como em 

“teorias da administração” ou em “teorias de CRM”. Em momentos raríssimos as teorias 

mencionadas nessas disciplinas mais técnicas dizem respeito às disciplinas teóricas do mesmo 

curso. Ou seja: as teorias propriamente ditas (da Comunicação, da Psicologia etc.) aparecem 

isoladas, sem nenhum vínculo expresso com as disciplinas práticas. Essa separação é típica dos 

antigos Currículos Mínimos, poderia ter sido revista a partir das Diretrizes Curriculares, mas não 

parece ser o que de fato acontece. Alguns esforços são, sim, perceptíveis, no sentido de se “abrir” 

disciplinas excessivamente tradicionais, buscando novas abordagens para assuntos antigos, 

buscando contato com outras áreas do conhecimento. Entretanto, são tentativas ainda pontuais, 

perfeitamente louváveis, mas que ainda se apequenam diante do conservadorismo reinante nas 

matrizes curriculares de Publicidade. 

Cláudia Peixoto de Moura (2002, p. 182) faz um extenso levantamento da 

movimentação que antecedeu a instituição das DC para a área da Comunicação Social. Foram 

congressos, movimentos, encontros de todos os tipos, sempre destinados a discutir os 

direcionamentos maiores que valeriam para os cursos de Comunicação do país. Sindicatos e 
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associações manifestaram-se. Alunos e professores foram instados a palpitar. No fim das contas, 

as Diretrizes Curriculares surgiram com uma aura auspiciosa de liberdade, arejamento e 

progresso. As DC nascem, por exemplo, para dar conta do dinamismo do contexto atual, na 

medida em que permitem que as IES façam adaptações reais em suas estruturas curriculares, de 

acordo com suas responsabilidades, sua criatividade e seus objetivos específicos. As DC foram 

criadas para serem norteadores conceituais, parâmetros filosóficos, e não para servir de molde ou 

para fornecer modelos prontos. Entretanto, nem sempre é assim que na realidade elas são 

encaradas, conforme vai ser visto em capítulo seguinte. 

As Diretrizes Curriculares, em consonância com a LDB, estabelecem que as 

instituições de ensino superior do país devem definir um “perfil de egresso”, ou seja, um modelo 

imaginário de formando para o qual deveriam concorrer as disciplinas e as demais atividades de 

um curso superior. Em outras palavras: IES deve definir “quem” ela quer formar, que habilidades 

esse alguém deve ter, que competências deve ter desenvolvido e, a partir disso, estruturar a sua 

matriz curricular, alinhando e organizando as disciplinas – sempre de acordo com o que diz o 

texto das Diretrizes Curriculares. 

Para que se esmiúcem alguns dos pontos mais relevantes das DC, vai se lançar mão 

de um esquema sintético desenvolvido por Moura (2002, p. 196), que pode ser de grande 

serventia. Na visão da autora, com a qual é difícil não concordar, quatro aspectos principais 

devem ser observados, com seus respectivos detalhamentos, conforme se segue: 

 

perfil do egresso 



 229 

- Demanda sociais (necessidades / exigências) 

- Necessidades do mercado de trabalho 

- Oportunidades do mercado de trabalho 

- Tendências do mercado de trabalho 

- Áreas de trabalho potencial na região de influência da instituição 

- Especificidades regionais 

- Especificidades institucionais 

- Qualificação técnico-científica do curso 

- Situação atual do curso 

 

O perfil do egresso define o SER do profissional ideal 

 

competências e habilidades do egresso 

- Formação profissional 

- Formação interdisciplinar 

- Especificidades da área 

- Habilidades cognitivas 

- Competências formativas 

- Aptidões esperadas 

- Desempenho de papéis básicos da profissão 

- Preparação para o exercício de funções profissionais 

- Execução de atividades típicas da profissão 

 

As competências e habilidades do egresso são o FAZER do profissional ideal 

 

definição das diretrizes curriculares 

- Orientação para elaboração dos currículos 

- Conjunto articulado de conteúdos, habilidades e competências 

- Conteúdos abrangentes – conhecimentos específicos e de áreas afins 
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- Não-especificação de matérias ou disciplinas 

- Possibilidade de apresentar áreas de organização do saber, e não a temática específica da área 

- Indicação de carga horária referencial 

 

currículo pleno do curso 

- Estrutura com núcleo específico – identidade do curso 

- Estrutura flexível – diversificação na formação do aluno 

- Perfil do egresso a atingir, com as habilidades a desenvolver 

- Integração entre teoria e prática, pesquisa básica e aplicada 

 

fonte: moura, 2002, p. 196. 

 

Fica evidente, portanto, que as Diretrizes Curriculares servem para muito mais do 

que simplesmente balizar a construção dos currículos das IES. É nesse texto que devem residir os 

fundamentos conceituais dos cursos superiores, além de toda a sua inspiração. Seus intuitos 

maiores, de acordo com seu próprio texto (BRASIL, 2001), são a flexibilização dos currículos e 

das estruturas dos cursos e a busca por um alto nivelamento de qualidade. 

Com relação ao perfil dos formandos em Comunicação Social, independente da 

habilitação por que opte, as DC determinam que ele se caracterize por: 

1. sua capacidade de criação, produção, distribuição, recepção, e análise crítica 

referentes às mídias, às práticas profissionais e sociais relacionadas com estas, e a 

suas inserções culturais, políticas e econômicas; 

2. sua habilidade em refletir a variedade e mutabilidade de demandas sociais e 

profissionais na área, adequando-se à complexidade e velocidade do mundo 

contemporâneo; 

3. sua visão integradora e horizontalizada - genérica e ao mesmo tempo especializada 
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de seu campo de trabalho possibilitando o entendimento da dinâmica das diversas 

modalidades comunicacionais e das suas relações com os processos sociais que as 

originam e que destas decorrem. 

4. utilizar criticamente o instrumental teórico-prático oferecido em seu curso, sendo 

portanto competente para posicionar-se de um ponto de vista ético-político sobre o 

exercício do poder na comunicação, sobre os constrangimentos a que a comunicação 

pode ser submetida, sobre as repercussões sociais que enseja e ainda sobre as 

necessidades da sociedade contemporânea em relação à comunicação social. 

(BRASIL, 2001, p. 16) 

 

Percebe-se, claramente, já de partida, uma tendência dupla: à visão 

midiacentrista da comunicação e à formação predominantemente profissionalizante. Em sua 

primeira linha, o texto já amarra a atividade comunicacional com os meios de comunicação, 

mantendo-se fiel a uma tradição teórica das mais difíceis de se reverter, centrada nos meios 

enquanto suportes físicos e na visão instrumental quase matemática da comunicação de massa. É 

evidente que, conforme afirma o professor Dirceu Tavares, “o suporte onde eu vou plasmar o 

signo vai determinar muito os conteúdos que eu vou apresentar” (2013, p. 4), entretanto a 

linguagem em que esse signo está inserido é o que realmente importa quando se pensa na 

multiplicidade de possibilidades para a transmissão de uma mensagem publicitária hoje em dia. 

Linguagem, e não suporte técnico ou tecnológico. 

 E, quanto à formação profissionalizante, o texto das DC antes mesmo de definir 

os perfis de egressos das habilitações específicas já se mostra atrelado aos contornos práticos do 

mercado. Antes mesmo de falar especificamente das habilitações (profissões), as DC já norteiam 

a formação superior pelos parâmetros do mercado. 

Salutar talvez fosse a tentativa das DC de acompanhar o dinamismo do contexto 
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atual, havendo, inclusive, menção à “complexidade e velocidade do mundo contemporâneo”. É 

fundamental, realmente, que as IES estejam sempre prontas para oferecer alternativas criativas e 

concordantes com o cenário atual. Ora, mas se essa velocidade é também causada muito pelo 

mercado, por que estruturar perfis de egressos a partir de algo que se notabiliza pela 

instabilidade? Se se está falando ainda apenas em comunicadores (não em jornalistas, radialistas 

ou publicitários), por que atrelar sua formação ao campo profissional? Novamente, não se está 

trabalhando aqui em favor de um ensino desarticulado da realidade cotidiana do mercado. Pelo 

contrário: estar atento ao que se passa na vida real é fundamental tanto para quem quer seguir os 

trilhos do trabalho prático quanto para quem decida se dedicar aos novelos da academia. Só que 

estruturar as bases da formação em Comunicação Social nos contornos irrequietos do mercado só 

faz colocar a academia a correr atrás de sua própria sombra, como o cavalo que corre em direção à 

cenoura que lhe é posta à frente, mas que pende de uma haste, esta presa às suas costas. 

A considerar seu intuito diretor, seu caráter inspiracional e sua vocação 

norteadora, era talvez o caso de o texto inicial das DC para os cursos de Comunicação Social 

trazerem algum aporte epistemológico mais claro. Quando se está falando em ensino, em 

ambiente universitário, em teorias e elaboração de conhecimento, é fundamental (sem 

trocadilho) que se tenha uma clareza epistemológica, uma noção clara de que coisas concretas do 

dia-a-dia, como o currículo e os conteúdos programáticos, devem decorrer de coisas mais 

abstratas, como as teorias e os paradigmas teóricos. Mas, se esse tipo de embasamento conceitual 

existe, não está claro. E a postura epistemológica que se pode inferir da leitura do texto das DC é, 

se não confusa e dispersa, retrógrada e ultrapassada. Pensar a Comunicação apenas como uma 

ferramenta, baseada nos meios, nos suportes, nas técnicas e nas tecnologias é reduzir essa área a 
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muito pouco. É seguir uma lógica que fez sentido até mais ou menos a metade do século passado. 

Falar em “exercício do poder na comunicação” ou em “constrangimentos a que a comunicação 

pode ser submetida” é adotar uma postura ainda desalinhada com o que atualmente se está 

pensando sobre comunicação – conforme visto em capítulo anterior. 

Quando passam a tratar especificamente da Publicidade, as Diretrizes 

Curriculares definem que o perfil do egresso se caracteriza: 

1. pelo conhecimento e domínio de técnicas e instrumentos necessários para a 

proposição e execução de soluções de comunicação eficazes para os objetivos de 

mercado, de negócios de anunciantes e institucionais; 

2. pela tradução em objetivos e procedimentos de comunicação apropriados os 

objetivos institucionais, empresariais e mercadológicos; 

3. pelo planejamento, criação, produção, difusão e gestão da comunicação 

publicitária, de ações promocionais e de incentivo, eventos e patrocínio, atividades de 

marketing, venda pessoal, design de embalagens e de identidade corporativa, e de 

assessoria publicitária de informação. (BRASIL, 2001, p. 18) 

 

Levando-se em conta que o fazer publicitário encontra-se, hoje, evidentemente 

questionado, precisando se redefinir, buscando suas essências, para que se possa compreender 

com mais clareza o que de fato é (ou o que não é) publicidade, conforme já abordado em trecho 

anterior desta tese, partir de uma vez para quais devem ser as habilidades e as capacidades do 

futuro publicitário é certamente um risco. Porque, antes de se pensar no que deve saber fazer 

esse novo profissional, há que se pensar nos papeis que ele vai desempenhar em um mercado de 

trabalho que se caracteriza, atualmente, pela incerteza e pela imprevisibilidade. Em outras 

palavras: não se pode definir as características do futuro publicitário sem que se tenha claro o que 

é publicidade. 
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E, pelo que se pode depreender da leitura do trecho das DC citado acima, a 

compreensão de publicidade que se tem é bastante restrita. Não fosse assim, não se teriam dois 

itens falando praticamente a mesma coisa, sem que se tenha clareza plena em nenhum deles. O 

que querem dizer trechos como “objetivos de mercado, de negócios de anunciantes e 

institucionais” ou  “objetivos institucionais, empresariais e mercadológicos”? As DC para os 

cursos de publicidade demonstram uma visão muito restrita sobre essa atividade profissional, 

pautada ainda em “técnicas e instrumentos”, sem que, em nenhum momento, se pense na função 

do publicitário, na definição de publicidade ou na relação disso com a sociedade. 

 O terceiro tópico do trecho em análise é ainda mais desesperador. Ao definir o 

perfil do egresso em Publicidade como alguém capaz de planejar, criar, produzir, difundir e gerir 

a comunicação publicitária, o texto mostra de forma quase transparente ter sido elaborado a 

partir dos departamentos de uma agência de publicidade: planejamento, criação, produção e 

mídia. A ideia de “gestão” ser também uma função prevista para o futuro publicitário mostra um 

mínimo de abertura, já considerando-se a hipótese de o formando na área ir trabalhar em algum 

“cliente”, lidando de forma mais estratégica com a sua comunicação. Mas isso basta? Claro que 

não. 

Quando fala em “comunicação publicitária, ações promocionais e de incentivo, 

eventos e patrocínio, atividades de marketing, venda pessoal, design de embalagens e de 

identidade corporativa, e de assessoria publicitária de informação”, a vexação causada é ainda 

maior. Abriu-se um livro de comunicação integrada, lançou-se mão de um manual de 

publicidade qualquer e, assim, traçaram-se as possíveis áreas de atuação do egresso. Ora, cabeças 

para fora das janelas do gabinete em que se redigiram as DC poderiam notar que, hoje em dia, o 
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publicitário está apto a desempenhar papéis tão multiformes e variados quanto podem suportar a 

imaginação exigente e a adaptabilidade circunstancial do mercado. Limitar o trabalho em 

propaganda nas áreas acima citadas é estar em descompasso com o que acontece na realidade do 

mercado. Em um tempo em que as próprias agências de publicidade enfrentam dificuldades para 

se manterem eficientes, transformando-se em outras, fundindo-se entre si, dando origem a 

novos formatos de organização, assumindo serviços que antes sequer estavam próximos ao seu 

quadrado, deixando de oferecer trabalhos que até há pouco eram essencialmente seus, querer 

direcionar a formação dos próximos publicitários a partir dos departamentos das agências das 

décadas passadas e da lista de serviços básicos por elas antigamente desenvolvidos é, no mínimo, 

optar pelo retrocesso. 

Mais uma vez a ressalva: não se trata de defender o que não existe, de condenar 

qualquer coisa que esteja em análise, ou de simplesmente discordar de tudo o que está aí posto. 

Tampouco se acredita em uma subversão absoluta do fazer publicitário, em que desapareceriam 

todas as funções, todas as agências, todas as lógicas até então vigentes. É evidente que parte do 

que se afirma no texto das DC ainda faz sentido e encontra resposta no contexto cotidiano do 

mercado de trabalho. Mas o que se vê lá fora é algo muito mais amplo, dinâmico e interessante do 

que o que o texto oficial proclama. Daí a necessidade de, antes de se definir as funções do futuro 

publicitário, se buscar uma compreensão mais clara do que é Publicidade hoje em dia. Só assim, 

com um aprofundamento teórico-epistemológico dos conceitos básicos, seria possível manter a 

adequação ao contexto profissional de hoje. 

Na sequência, as Diretrizes Curriculares para os cursos superiores em 

Comunicação Social abordam a questão das competências e das habilidades que devem ter os 
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formandos. Ainda sem especificações pelas habilitações, o texto define que o egresso de um curso 

de Comunicação Social, de maneira geral, deve estar apto a: 

1. assimilar criticamente conceitos que permitam a apreensão de teorias; 

2. usar tais conceitos e teorias em análises críticas da realidade; 

3. posicionar-se de modo ético-político; 

4. dominar as linguagens habitualmente usadas nos processos de comunicação, nas 

dimensões de criação, de produção, de interpretação e da técnica; 

5. experimentar e inovar no uso destas linguagens; 

6. refletir criticamente sobre as práticas profissionais no campo da Comunicação; 

7. ter competência no uso da língua nacional para escrita e interpretação de textos 

gerais e especializados na área. (BRASIL, 2001, p. 19) 

 

Algumas dessas competências e habilidades são realmente desejáveis e seria bom 

que todos os futuros publicitários do Brasil delas fossem dotados. Mas só que são genéricas 

demais, podendo ser aplicadas a qualquer profissional, de qualquer área. “Assimilar criticamente 

conceitos que permitam a apreensão de teorias”, “usar tais conceitos e teorias em análises 

críticas da realidade”, “posicionar-se de modo ético-político”, “refletir criticamente sobre as 

práticas profissionais” e “ter competência no uso da língua nacional” – ou seja: cinco, das sete 

elencadas – são competências e habilidades que se deveria esperar de qualquer formando, de 

qualquer profissional. Um médico precisa também conhecer conceitos que lhe permitam 

dominar as teorias típicas da sua área. Um arquiteto, um designer ou um engenheiro químico 

também precisam ser capazes de analisar criticamente a realidade. Será que advogados, 

farmacêuticos e veterinários também não devem se posicionar ética e politicamente diante da 

realidade? E qual carreira profissional pode prescindir do bom uso da língua portuguesa? 

Ao trazer, dentre as competências e habilidades esperadas para um formando em 
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Comunicação Social, questões de ética e política, o texto das Diretrizes Curriculares mais uma vez 

evidencia sua postura epistemológica, que associa claramente o fazer comunicacional com os 

meios de comunicação, seguindo um paradigma teórico no mínimo já contestado – conforme 

visto anteriormente. E, quando menciona o domínio do idioma nacional como indispensável aos 

egressos de Comunicação Social, coloca a linguagem verbal acima das demais, como que 

ignorando o crescimento de linguagens pautadas nas imagens, por exemplo. 

Está certo que os itens 4 e 5 do trecho das DC em análise falam em linguagens, em 

inovação e experimentação, mas talvez ainda seja pouco. É uma iniciativa interessante, é sinal de 

abertura, mas ainda é pouco. O que resta, ao fim da leitura de todos os sete itens, é a sensação de 

que não se sabe exatamente do que deve ser capaz um futuro formando em Comunicação Social. 

Deve ser alguém que tenha rompido com o senso comum e tenha domínio sobre os conceitos 

teóricos da sua área, para, a partir deles, analisar criticamente a realidade. Mas o que isso quer 

dizer em termos práticos? Deve ser alguém que tenha aprendido princípios éticos e que, não 

sendo analfabeto, possa refletir sobre seu próprio fazer profissional. Mas isso só serve aos 

profissionais da Comunicação? É de arrepiar. Só mesmo em um país como este para que seja 

necessário escrever em dispositivo legal esse tipo de coisa. Quer dizer, então, que, se não fossem 

as Diretrizes Curriculares, poderia haver por aí publicitários analfabetos, jornalistas antiéticos e 

relações públicas alienados? Ainda bem que essas figuras não existem – devem ter sido banidas 

junto com a malária, a varíola, a tuberculose e a doença de chagas. Das duas, uma: se o que dizem 

as DC não está impedindo que profissionais desabilitados e incompetentes se formem, tal texto 

não está tendo serventia alguma; se o que está escrito nas DC está sendo plenamente seguido, seu 

texto está, portanto, vazio, prescrevendo o que já existe, necessitando igualmente de reforma. 



 238 

Não há escapatória: ainda que se fale em linguagens, que se tenha tocado em um ponto chave para 

esta tese, o texto das DC é vago por demais e, mesmo quando fala em linguagem, o faz de maneira 

displicente. 

Todavia, menos pior é a situação encontrada quando se passa à observação das 

competências e habilidades específicas para os futuros publicitários. Pelas Diretrizes 

Curriculares, o futuro publicitário precisa ser capaz de: 

- ordenar as informações conhecidas e fazer diagnóstico da situação dos clientes; 

- realizar pesquisas de consumo, de motivação, de concorrência, de argumentos etc.; 

- definir objetivos e estratégias de comunicação como soluções para problemas de 

mercado e institucionais dos anunciantes; 

- conceber meios de avaliar e corrigir resultados de programas estabelecidos; 

- executar e orientar o trabalho de criação e produção de campanhas de propaganda 

em veículos impressos, eletrônicos e digitais; 

- realizar e interpretar pesquisas de criação como subsídio para a preparação de 

campanhas publicitárias; 

- dominar linguagens e competências estéticas e técnicas para criar, orientar e julgar 

materiais de comunicação pertinentes a suas atividades; 

- planejar, executar e administrar campanhas de comunicação com o mercado, 

envolvendo o uso da propaganda e de outras formas de comunicação, como a 

promoção de vendas, o merchandising e o marketing direto; 

- identificar e analisar as rápidas mudanças econômicas e sociais em escala global e 

nacional que influem no ambiente empresarial; 

- identificar a responsabilidade social da profissão, mantendo os compromissos éticos 

estabelecidos; 

- assimilar criticamente conceitos que permitam a compreensão das práticas e teorias 

referentes à publicidade e à propaganda. (BRASIL, 2001, p. 22) 

 

Sendo mais específico e baseando-se mais na concretude, o trecho analisado 
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acaba sendo mais proveitoso. De fato, tudo o que é mencionado acima faz parte do cotidiano da 

publicidade – analisa-se, planeja-se, cria-se, veicula-se etc. Mas ainda assim há críticas a serem 

feitas. Como não é difícil perceber, cada tópico do texto analisado diz respeito a uma função 

específica, a alguma atividade já bem tradicional no campo profissional da propaganda. Por 

exemplo, quando se fala em “ordenar as informações conhecidas e fazer diagnósticos da situação 

dos clientes”, está se fazendo referência clara a algo que se costuma chamar de análise ambiental, 

análise de conjuntura, análise de contexto etc. O trecho que diz “planejar, executar e administrar 

campanhas de comunicação com o mercado, envolvendo o uso da propaganda e de outras formas 

de comunicação” é uma referência clara à função de planejamento dentro de uma agência de 

publicidade, com a adição de alguns aprendizados da comunicação integrada. Para cada uma das 

competências e habilidades determinadas especificamente para Publicidade e Propaganda, uma 

função, um cargo, um departamento, algo que já exista na prática e que já seja absolutamente 

experimentado e consagrado. 

Correndo o risco de se cair na repetição enfadonha, vale dizer que não se defende 

aqui, nesta tese, de jeito nenhum, o desligamento entre a estrutura curricular de um curso 

superior de propaganda e o que acontece concretamente no mercado. O que se quer deixar 

evidente é que um texto que tenha por intuito direcionar a elaboração dos currículos desses 

cursos talvez não devesse ser pautado meramente no que já se pratica no mercado. Daí às IES 

criarem matrizes curriculares à imagem e semelhança do que já se faz no mercado, sem espaço 

para a inventividade, para a experimentação, para a crítica ou para as abstrações é um pulo. 

Isso sem falar, uma vez mais, na evidente preferência epistemológica pelo 

midiacentrismo – “veículos impressos, eletrônicos e digitais” –, na superficialidade com que se 
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abordam as questões da linguagem – “dominar linguagens e competências estéticas e técnicas” – 

e no palavrório farofento como tentativa de elevação – “identificar a responsabilidade social da 

profissão, mantendo os compromissos éticos estabelecidos”. Bom, então o publicitário só deve  

estar apto a criar peças apenas para revistas, televisão e internet - qualquer outra possibilidade 

comunicativa persuasiva deve ser deixada de lado? O domínio das linguagens (sem que se diga 

exatamente a que se está referindo) deve ser exclusiva dos criadores, então? Planejadores, 

clientes, redatores de conteúdo, consultores, todos esses podem passar ao largo dessa riqueza de 

códigos e linguagens que caracteriza o presente? 

Não restam muitas dúvidas de que as Diretrizes Curriculares são como o inferno, 

estão cheias de boas intenções. Mas são apenas boas intenções, que estão longe de atingir seus 

objetivos, de servir de norteamento para as IES no que se refira às suas estruturas curriculares. 

Comparando-se o que definem – supostamente de maneira abstrata e inspiradora – as DC para 

Publicidade com as matrizes curriculares das IES analisadas nesta tese, o que se nota, em alguns 

casos, é um jogo cego de mera equivalência, em que, para cada habilidade, uma disciplina, para 

cada competência, um conteúdo. 

Não pode ser à toa, por exemplo, que todas as instituições aqui estudadas tenham 

em suas matrizes curriculares disciplinas que trazem em seu título e em suas ementas palavras 

como “analisar”, “pesquisar” e “planejar” em incidências das mais numerosas. Fica evidente o 

perfil especular dessas matrizes curriculares com as competências e habilidades específicas para 

os cursos de Publicidade. Nenhum esforço no sentido de se transformar essas exigências 

governamentais em disciplinas verdadeiramente criativas em seus recortes teóricos ou em seus 

conteúdos. Nenhum movimento no sentido de se buscar aprofundamentos nessas capacidades 
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que se espera dos futuros publicitários. 

O que fica claro, portanto, é que a liberdade que a lei brasileira dá às instituições 

de ensino superior, havendo inclusive menção clara a esse aspecto na LDB vigente (e na 

Constituição Federal), não está sendo bem aproveitada. Mesmo que o texto das Diretrizes 

Curriculares diga literalmente que as IES devem elaborar suas matrizes curriculares a partir dos 

conteúdos básicos que o texto legal determina, mas também com conteúdos específicos, “que 

cada instituição, livremente, deve eleger para organizar seu currículo pleno” (BRASIL, 2001, p. 

23), o que se nota é um forte traço de padronização. 

O que mais fica claro é uma vontade de se dar nomes diferentes a coisas 

semelhantes. Mesmo a boa e velha disciplina Teoria da Comunicação acaba às vezes sendo 

chamada, por exemplo, de “Fundamentos da Comunicação”, sem qualquer inovação em termos 

de conteúdo. O mesmo vale para diversas outras disciplinas, que, abordando os mesmos 

assuntos, recebem nomes os mais variados. A sensação que se tem ao empreender análise dessas 

matrizes curriculares e das ementas das suas disciplinas é que, em um nível de forma, as 

instituições têm praticado inovações. Os nomes das disciplinas estão sendo alterados, há 

inclusive doses generosas de criatividade nessas nomenclatura. Mas, no geral, não se percebe de 

fato posturas inovadoras quanto aos arranjos disciplinares, quanto aos tipos de conteúdos 

abordados. É como se fossem esforços isolados, superficiais, que não refletem alterações 

basilares, transversais ou epistemológicas. 

 

5.3 o ensino da publicidade hoje 
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“E ter uma língua assim, apenas por metade, é um outro modo de viver calado.” 

mia couto 

 

Por tudo o que se viu acima, e pelo que se vai ver adiante também, as necessidades 

de se repensar o ensino da propaganda no Brasil são muitas e enormes. Ainda que o assunto 

específico desta investigação seja o presente, sejam os contornos do contexto atual que envolve o 

ensino da Publicidade, com vistas a um futuro em que impere menos o retrocesso e tenham mais 

espaço a reflexão e a abertura epistemológica da propaganda, essa necessidade de se rever o 

ensino da Comunicação no Brasil é antiga. José Marques de Melo, em 1979, já falava que “o 

ensino da comunicação encontra-se mergulhado numa crise profunda, crônica e endêmica” (p. 

7). A conjuntura geral era outra, as queixas eram também diferentes, mas a sensação de que 

alguma coisa precisava ser feita parece ser a mesma. 

O autor relatava, como principais problemas, na época: a insatisfação de alunos e 

professores com a baixa qualidade do ensino; a situação de dependência de teorias e métodos 

vindos de fora, dada a pouca produção científica nacional na área; a burocratização e a 

mercantilização do ensino por forças alheias ao campo da Comunicação que dominavam o 

mercado das instituições privadas; e, o mais chocante, “as constantes mudanças curriculares, que 

funcionam como válvulas de escape da tensão acumulada, e que periodicamente se alivia pela 

esperança de que um novo currículo possa ser capaz de tornar menos nebuloso o horizonte” 

(MELO, 1979, p. 8). 

Ou seja: já não é de hoje, nem de ontem, – é do século passado! – que se pensa em 

reformas curriculares como soluções mágicas para uma sensação de sufocamento provocada pela 
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defasagem dos temas e dos conteúdos, pela ineficiência dos métodos de ensino, pelo 

descompasso entre o que se ensina (nas salas de aula da graduação), o que se pensa (na elevada 

academia) e o que se pratica (no mercado profissional). É exatamente por isso que precisa ficar 

claro, uma vez mais, que o intuito desta pesquisa não é apresentar uma nova estrutura curricular, 

ou mesmo sugerir reformas concretas e pontuais. O que se defende, aqui, é uma ampliação 

epistemológica, uma mudança de ponto de vista, que possa, por fim, permitir arranjos 

disciplinares – quaisquer que sejam – mais adequados ao que se vive hoje. 

E o que se está vivendo hoje, em termos de mercado publicitário-comunicacional 

é realmente uma revolução: 

a comunicação publicitária tem buscado alternativas, em forma e conteúdo, para 

conquistar a atenção do público e a aceitação da mensagem veiculada. Novas formas 

de publicidade vêm sendo criadas e apresentadas ao mercado anunciante. Agências e 

produtoras publicitárias têm inovado para cativar o público, diante de um repertório 

cultural cada vez mais diversificado do consumidor contemporâneo.  (COVALESKI, 

2009, p. 2) 

 

Conforme já foi citado, o próprio formato institucional das agências de 

publicidade está sendo revisto, tamanha tem sido a necessidade por renovação no setor. De modo 

que pensar a estrutura curricular de um curso de Publicidade a partir dos seus departamentos, ou 

em funções básicas do seu organograma, é amarrar-se a uma bigorna solta em alto mar. 

Entretanto, esse mesmo dinamismo do cenário comunicacional presente, que assusta, questiona 

e impede que as coisas possam ser planejadas com qualquer segurança, faz com que o campo 

profissional esteja também em expansão. Havendo uma pulverização da comunicação 

publicitária, há também novos postos profissionais e novas possibilidades de trabalho para o 
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futuro formando. 

Assim, se o curso de Publicidade continua sendo um dos mais procurados, muito 

por conta desse agigantamento do mercado, mas também pela descomunal oferta de vagas para 

esses cursos nas instituições de ensino do país (KUNSCH, 2007, p. 88), o campo profissional que 

pode receber esses formandos está também bastante fértil e carente de bons publicitários. De 

acordo com Margarida Kunsch, organizadora do livro Ensino de comunicação (2007), “As 

perspectivas de atuação para os profissionais de todas as habilitações da comunicação social são 

enormes” (2007, p. 90). Por outro lado, a mesma autora deixa claro que “as possibilidades 

existentes na produção de mídias alternativas (...) constituem uma realidade que precisa ser 

encarada nos processos da formação universitária” (KUNSCH, 2007, p. 90). Em outras palavras: 

se, por um lado, o mercado é dinâmico e mutante, oferecendo dificuldades a quem queira 

estruturar a partir dele o currículo de uma IES que ofereça formação em Publicidade, por outro 

esse mesmo dinamismo faz com que o mercado de trabalho seja cada vez mais amplo e receptivo. 

Essa situação ambígua faz com que duplamente as faculdades, os centros universitários e as 

universidades tenham que repensar a sua formação em Publicidade. E o que se encontra, 

conforme se vê nas análises das matrizes curriculares a seguir, é pouco animador. Novamente 

Margarida Kunsch: “a universidade foi muito omissa e infelizmente não soube ser vanguarda 

nesse segmento” (2007, p. 90). Neusa Demartini Gomes dispara: “a área acadêmica de 

publicidade e propaganda é, sem dúvida, a mais carente de debate” (GOMES, 2007, p. 155). No 

que são acompanhadas por José Marques de Melo: “muitas universidades sequer revisaram suas 

grades curriculares” (2007, p. 13). 

Nos últimos anos, como que respondendo à frase contundente de Marques de 
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Melo, muitas instituições de ensino têm revisto, sim, suas matrizes curriculares. Esta pesquisa 

mesmo, sem ter esse propósito específico, acabou flagrando momentos de mudança nos 

currículos de mais de uma escola. É saudável, desejável e adequado ao contemporâneo que essas 

instituições procurem rever o seu ensino, no sentido de atualizá-lo e torná-lo melhor. 

Entretanto, o que a minuciosa análise que se empreendeu para esta tese revela é que as mudanças 

são sempre em níveis superficiais. Ainda que alguns momentos realmente inovadores possam ser 

encontrados nas matrizes analisadas – privilegiando a linguagem, em detrimento dos formatos e 

dos meios; procurando encarar a publicidade como uma prática simbólica e culturalmente 

relevante; buscando interfaces com teorias que não sirvam apenas como acessórios 

condenadores, mas como valiosos aportes de conhecimento –, a grande maioria das disciplinas e 

das instituições analisadas seguem a cartilha de sempre. Muda-se o nome de uma disciplina, 

escreve-se a palavra “interdisciplinaridade” umas quantas vezes, mas de fato a mudança é muito 

pouca, muito pequena, muito menor do que a permitida pelas Diretrizes Curriculares vigentes. 

Em determinado momento desta investigação, o coordenador do curso de 

publicidade de uma das mais importantes instituições de ensino do país foi contatado para que 

desse uma entrevista a este pesquisador, sobre as questões dos currículos de publicidade e a 

relação das matrizes e das ementas com os fundamentos epistemológicos próprios da área. A 

resposta do coordenador – cujo nome não vai ser revelado, por razões óbvias – ao convite foi mais 

significativa do que qualquer informação que ele pudesse vir a expressar na pretendida conversa: 

“eu não sei nada de currículo, não adianta você vir falar comigo, vai ser perda de tempo”. 

Amáveis, conscientes, sinceras e diretas, as palavras do professor revelaram dois pontos 

igualmente relevantes a esta tese: primeiro, que as entrevistas em profundidade talvez não 
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fossem o método mais adequado para se chegar às questões dos currículos e da epistemologia da 

publicidade; e, segundo, que é realmente urgente que se desenvolvam pesquisas como esta. Se o 

campo da educação é sabidamente generalista, não se podendo esperar dos seus pesquisadores 

respostas concretas aos problemas específicos da comunicação, cabe de fato aos pesquisadores da 

publicidade a tarefa de remodelar o ensino da propaganda, revisando sua epistemologia, 

repensando seus métodos didáticos, reavaliando os seus conteúdos, criticando os seus postulados 

teóricos, apresentando novos modelos curriculares etc. 

Dois dos autores acima já citados não estão aqui tendo seus pensamentos 

reproduzidos à toa. Margarida Kunsch e José Marques de Melo são dois importantes nomes do 

campo da Comunicação que vêm batalhando, cada qual à sua maneira, por melhorias no ensino 

das suas carreiras específicas – ele em Jornalismo, ela em Relações Públicas. Em diversas 

ocasiões, em publicações coletivas, em livros próprios e em eventos de que participam até hoje, 

os esforços de ambos já estiveram unidos em favor do campo da Comunicação como um todo. 

Todavia, é necessário que na Publicidade surjam também lideranças que conduzam lucidamente a 

discussão acerca do ensino da Propaganda. 

Atitudes recentes têm sido tomadas nesse sentido, gerando discussões tão 

necessárias quanto acaloradas. São embates que vêm surgindo principalmente depois que o 

Ministério da Educação instou os envolvidos com a Publicidade – professores, alunos, estudiosos, 

profissionais, sindicalistas etc. – a repensar as Diretrizes Curriculares para a área. Tendo 

Jornalismo e Relações Públicas já se adiantado nos trabalhos, estando ambos próximos de 

concluir a reforma curricular demandada pelo Governo, resta à Publicidade encarar de frente o 

seu desafio. Entretanto, independente dessa reforma institucionalizada, percebendo a infinidade 
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de fenômenos comunicacionais que desafiam o ensinar-fazer e valendo-se dos dispositivos legais 

que garantem aos gestores das IES liberdade na elaboração das suas matrizes curriculares, 

cabe aos dirigentes do curso de comunicação descobrir as evidências desses fenômenos 

e dar-lhes resposta imediata. A rapidez com que se processam hoje as mudanças no 

âmbito das mídias e das tecnologias que lhe dão suporte exige constante atualização 

dos currículos, das estratégias de ensino/aprendizagem e naturalmente a reciclagem 

do corpo docente. (MELO, 2003, p. 64) 

 

José Marques de Melo fala em mídias, o que talvez demonstre um posicionamento 

epistemológico um tanto distinto daquele defendido nesta tese. Fala também em ensino e 

aprendizagem e no aprimoramento dos professores da área. Tudo isso é relevante e precisa ser 

também investigado. Contudo, diferenças conceituais à parte, assuntos discrepantes idem, o 

cerne de sua fala é extremamente relevante e faz acreditar que se está na direção correta. A 

urgência da mudança, a necessidade do novo pensamento, a emergência com que se precisa tratar 

o ensino da Publicidade, tão evidentes nas ideias de Melo, são praticamente inegáveis. 

O que se depreende desta pesquisa, em primeiro lugar, é que, conforme já dito 

anteriormente, a necessidade maior não é somente a de uma nova matriz curricular ou a de 

qualquer coisa que seja concreta e pontual. Desde as décadas de 60 e 70 do século passado, 

pensam-se as regulamentações disciplinares para a Comunicação, no Brasil, a partir do mesmo 

ponto de vista: midiacentrado, valorizando questões políticas, adotando um ponto de vista que, 

hoje se sabe, não dá conta plenamente da complexidade que envolve os processos 

comunicacionais da Publicidade. Desde os antigos Currículos Mínimos até as atuais Diretrizes 

Curriculares, muita coisa se transformou. Se o caráter inicial era mais prescritivo, determinando 

quais disciplinas cada IES do país deveria ter em seu currículo, atualmente a proposta é outra: a 
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de oferecer um direcionamento, uma inspiração, que norteie os responsáveis pelos cursos de 

Comunicação na montagem das suas estruturas curriculares. A liberdade de que se goza hoje, na 

estruturação das matrizes curriculares não é exatamente nova. Mesmo no tempo dos Currículos 

Mínimos (tempos de ditadura militar, lembre-se), as IES tinham a possibilidade de acrescentar 

outras disciplinas àquelas minimamente exigidas, compondo, assim, os seus currículos plenos 

com criatividade, especificidade, peculiaridades etc. Hoje, com as DC, a liberdade é muito maior, 

sendo, inclusive, um dos seus princípios fundamentais. As instituições de ensino que ofereçam 

cursos superiores em Propaganda, hoje em dia, portanto, precisam exercitar essa autonomia e 

estruturar currículos tão variados quanto sejam as necessidades que se lhes imponham a sua 

região, o seu público, seus propósitos internos etc. 

Assim, o que se busca, nesta tese, não é a proposição de uma grade, de uma matriz, 

ou de um outro arranjo disciplinar qualquer. Precisa ficar claro que a proposta aqui é outra, tem 

natureza mais profunda, pretende descer ao nível das epistemologias, trabalhando com conceitos 

teóricos complexos e não com o mero encaixar de peças de um currículo quebra-cabeça. Mas isso 

não tem nada de novidade. Em 1979, logo depois de se ter realizado o I Ciclo de Estudos 

Interdisciplinares da Comunicação, em Santos, publicou-se que 

as dificuldades atuais enfrentadas pelo ensino da comunicação não se resolverão 

pela simples mudança do currículo mínimo. As reformas curriculares poderão 

eventualmente contribuir para eliminar distorções periféricas, desde que 

criteriosamente conduzidas. Todavia, nem sempre isso tem ocorrido. (...) Estamos 

certos de que as mudanças indispensáveis nas escolas de comunicação exigem 

alteração bem mais profunda (MELO, 1979, p. 39). 
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Se de lá para cá as alterações curriculares levadas a cabo pelas IES foram apenas 

“periféricas”, resultando em um painel ao mesmo tempo diversificado (em sua forma, em sua 

organização) quanto semelhante (em sua ineficiência, em seu desgaste epistemológico), 

conforme visto acima, é chegada a hora de se pensar nos currículos de Publicidade com mais 

profundidade. Não se trata apenas de se verificar quais disciplinas precisam ser descartadas, 

quais merecem ser criadas, ou quais ainda precisam de um novo nome, de uma nova ementa ou 

de um novo conteúdo. Isso é importante, claro, sem dúvida, mas depende de algo estrutural, que 

está mais por baixo. Somente a partir de um novo ponto de vista, mais adequado ao que se vê no 

mundo hoje, é que se vai conseguir pensar em currículos realmente eficientes na tarefa de 

conduzir os estudantes rumo à formação em Publicidade. 
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LOTEAMENTO, BADERNA, OCUPAÇÃO 

6. currículo 

 

“Mais do que uma geração tecnicamente capaz, nós necessitamos de 

uma geração capaz de questionar a técnica. Uma juventude capaz de 

pensar o país e o mundo. Mais do que gente preparada para dar 

respostas, necessitamos de capacidade para fazer perguntas.” 

mia couto 

 

6.1 possíveis referências 

 

Depois de se já ter decidido que o melhor a se fazer, nesta tese, seria analisar 

matrizes curriculares e as ementas das disciplinas de cursos de Publicidade do país, a questão que 

se impôs tinha relação com o método e com a técnica a serem utilizados nessas análises. 

Conforme já esclarecido em momento anterior, a opção foi pela Análise de Conteúdo, 

privilegiando uma abordagem mais qualitativa, que pudesse favorecer mais as inferências, as 

reflexões e as interpretações, do que o cálculo, a tabulação e os gráficos. 

Pois que foi preciso, na sequência, definir quantas e quais matrizes curriculares – 

e as ementas das suas respectivas disciplinas – seriam analisadas. Ainda que alguns autores já 

tivessem feito trabalho semelhante no campo do jornalismo – casos de Cristiane Bernardo e Inara 

Leão (2012) – os procedimentos técnicos e metódicos de que esses estudos se valeram foram logo 

deixados de lado, dada a inadequação com o escopo desta pesquisa. Um artigo das autoras, 

publicado na Revista da Intercom (2012), foi extremamente importante para inspirar esta parte 



 251 

deste doutorado e para fazer perceber que o estudo das matrizes curriculares pode ser, de fato, um 

caminho interessante para se refletir sobre o ensino da Comunicação no Brasil. Entretanto, por 

razões que se explicitam abaixo, o referido trabalho apresenta particularidades que efetivamente 

o afastavam dos propósitos desta investigação de doutorado. 

Se Bernardo e Leão tiveram por intuito analisar as matrizes curriculares de todos 

os cursos de Jornalismo no Brasil, para tentar entender “o cenário das estruturas dos cursos” 

(2012, p. 255), a partir de uma longa análise predominantemente quantitativa, o mesmo não 

poderia ser repetido nesta tese, já que o foco não era exatamente disciplinar, sendo muito mais 

epistemológico. Além disso, as autoras citadas tiveram por teoria de referência as taxonomias de 

objetivos educacionais, desenvolvidas em meados do século passado por Benjamin Bloom (et al., 

1983), que organizam sequencialmente as questões de educação no seguinte percurso: 

conhecimento; compreensão; aplicação; análise; síntese; avaliação. 

As autoras em questão justificaram o uso dessas teorias educacionais como 

parâmetro analítico na pesquisa que empreenderam com o fato de o Departamento de 

Comunicação da Escola de Comunicações e Artes da USP ter usado essas mesmas teorias para 

discutir os currículos da escola. Ainda que essa afirmação revele, mais uma vez, o caráter 

inaugural, pioneiro e referencial das práticas acadêmico-educacionais da ECA-USP, que 

continua servindo de referência e modelo para outras instituições do país inteiro, é de se 

questionar a validade dessas teorias quanto ao seu uso em dias atuais, quando a educação 

(sobretudo de nível superior) se vê encurralada por questões próprias da contemporaneidade. 
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O grupo de Bloom desenvolveu uma taxonomia de objetivos educacionais que 

enfileira sequencialmente os fins a serem alcançados pelas disciplinas de um curso, de modo a 

facilitar sua organização, a sua avaliação etc. Nas palavras dos autores, 

o empreendimento, ao hierarquizar comportamentos educacionais dos mais simples 

aos mais complexos, baseou-se na ideia de que um comportamento simples e 

particular, ao integrar-se com outros, igualmente simples, se torna mais complexo. 

Assim, podemos dizer que as classificações apresentam uma estrutura onde 

comportamentos do tipo A formam uma classe, comportamentos do tipo B constituem 

outra classe, enquanto comportamentos do tipo ABC formam ainda outra. Se há aqui 

realmente uma ordenação do simples ao complexo, esta deverá corresponder a uma 

ordenação de dificuldades. (BLOOM et al., 1983, p. 16) 

 

Como não é difícil perceber, está se falando de uma postura teórica que procura 

imprimir rigor formal a questões naturalmente amorfas, como a educação, a cognição e o 

pensamento. Tudo bem, Peirce também buscava uma rigidez matemática para explicar a própria 

cognição humana – sem falar na sensibilidade, na percepção e no raciocínio. Entretanto, esses 

rigores talvez não se prestem a chegar tão perto dos objetos cotidianos (como as organizações 

curriculares), devendo muito mais residir nas teorias, nos paradigmas, na fidelidade aos 

princípios mais abstratos etc. Embora mais adiante vá se fazer uma proposta de organização 

disciplinar baseada na teoria de Peirce, o pensamento de Bloom parece um tanto desajustado aos 

contornos do contemporâneo. 

É que o autor e seus colegas afirmam que “aos especialistas em currículo a 

taxonomia poderia auxiliar na especificação de objetivos, a fim de facilitar o planejamento de 

experiências de aprendizagem e o preparo de programas de avaliação” (BLOOM et al., 1983, p. 2). 
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E complementam: “encontrariam na taxonomia um modelo relativamente preciso para a análise 

de resultados educacionais na área cognitiva, que abrange memória, pensamento e solução de 

problemas” (idem). Pergunta que se alevanta: será que “organizar”, “selecionar”, “atribuir 

definições” e “assegurar consenso” (BLOOM et al., 1983, p. 10) são atividades coerentes com a 

cultura atual em que se vive? A crítica que aqui se faz ao uso das taxonomias de objetivos 

educacionais é no sentido de se questionar seu uso em dias atuais. Em uma época em que as 

arbitrariedades de esfacelam, em que o conceito de autoridade vai se desapegando da ideia de 

individualidade, em que tudo deve se organizar pela lógica da afinidade, do sentido e da 

contiguidade semântica, muito mais do que pelas classificações forçosas ou supostamente 

coerentes (caso das taxonomias, a propósito), será que é realmente o caso de se pensar o ensino – 

tanto em seu sentido mais amplo, quanto nas suas questões concretas, como os currículos – a 

partir de um ponto de vista tão rígido e autoritário? 

A ordem da miscelânea está transformando não apenas os negócios – ela está 

transformando nossa visão de como o mundo está organizado e de quem 

consideramos autoridade para determinar a melhor forma de fazê-lo. 

(WEINBERGER, 2007, p. 23). 

 

Ou seja: sem que se parta para uma crítica sistemática e vazia aos ditames de 

Bloom – o que definitivamente não se pretende, dada inclusive a pouca familiaridade deste autor 

com as teorias educacionais profundas –, o que se está questionando é a construção de uma 

organização disciplinar baseada na classificação arbitrária. O trabalho de Cristiane Bernardo e 

Inara Leão (2012) é monumental, demonstra uma disposição para a investigação pouco vista, 

certamente influenciou esta pesquisa que aqui se desenvolve, mas poucos parâmetros metódicos 
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ou técnicos pode fornecer. As análises quantitativas que as autoras empreenderam, ainda que 

seguidas de interessantes interpretações, estão longe do que aqui se pretende: uma discussão 

acerca do posicionamento epistemológico assumido pelas instituições de ensino que formem 

publicitários no Brasil. A questão das disciplinas e de seus arranjos é, claro, um ponto importante 

e que aqui também vai servir de materialização da investigação. Entretanto, as reflexões não se 

prendem aos currículos, não se limitam às matrizes – pelo contrário, partem desse substrato mais 

palpável, para que se possa chegar a indagações mais amplas e teóricas. Em outras palavras: o 

trabalho das autoras é mais próximo às questões curriculares (e não perde nada de seu valor por 

isso), extrai reflexões a partir das matrizes curriculares e sobre as próprias matrizes curriculares. 

Já esta tese, como já deve ter ficado claro, parte também de currículos, mas para chegar a outros 

patamares, o das teorias, o da epistemologia. 

Se as duas principais áreas (habilitações, para usar um termo recorrente) do 

campo da Comunicação, Jornalismo e Publicidade, forem comparadas, muitas discrepâncias 

serão encontradas. Apesar de ambas as searas serem bastante próximas, com interesses 

semelhantes e alguns pontos nas suas formações serem também bastante coincidentes, em quase 

nada se pode cotejar a comunicação voltada para a notícia e a comunicação voltada para o anúncio. 

Quando o ponto a ser comparado são os esforços das próprias áreas em entender seus dilemas, 

em refletir sobre a sua formação, em pensar os seus paradigmas, a diferença é maior ainda. 

José Marques de Melo é um dos nomes mais relevantes quando o assunto é a 

história e o pensamento comunicacional, tendo já publicado livros e organizado eventos para 

discutir o Jornalismo, a Publicidade, as Relações Públicas e a Comunicação como um todo. 

Entretanto, suas maiores contribuições, sem dúvida, são para o Jornalismo, tendo já o renomado 
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professor consolidado uma obra verdadeiramente referencial nessa área. A história do 

jornalismo, os cursos de jornalismo no Brasil, a relação entre os veículos mais relevantes, as 

associações acadêmicas e as instituições de ensino, tudo isso já foi objeto de estudo de Marques 

de Melo e alguns desses volumes podem ser encontrados na lista de referências desta tese. 

Quando se pensa em Publicidade, por outro lado, a situação é dramaticamente 

contrária. Não se encontra, no campo da comunicação mercadológica, um nome que sirva de 

paralelo ao de Marques de Melo. Em outras palavras: falta ao campo da Publicidade os esforços 

que se veem em Jornalismo no sentido de se compreender a sua história, de se vasculhar seus 

meandros institucionais, de se debruçar sobre seus cursos superiores etc. É como já se sabe: “a 

área acadêmica de publicidade e propaganda é, sem dúvida, a mais carente de debate”, conforme 

atesta Neusa Demartini Gomes (2007, p. 157), um dos poucos nomes que se dedicaram a estudar a 

formação em Publicidade no Brasil. 

Os trabalhos da autora, inclusive, servem firmemente de parâmetro para esta 

pesquisa, na medida em que se constituem em um dos raros momentos em que a vertente 

acadêmica da Publicidade se voltou para a sua formação universitária. Só que as pesquisas de 

Gomes, também baseadas em análises dos currículos, também não remete a questionamentos de 

cunho epistemológico. Sem que isso invalide ou diminua o valor dessas pesquisas – pelo 

contrário, dando a ela o mérito da especificidade, o peso da precisão –, as considerações da autora 

seguem muito mais um caminho da descrição e do mapeamento do que o da reflexão ou o das 

proposições. Por exemplo: 

O que se vê, analisando os currículos, é que existe uma dissonância entre formação 

técnica e a formação crítica. Nas disciplinas teóricas os alunos discutem a sociedade 
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de consumo sob a perspectiva crítica e, nas técnicas e práticas, eles a veem sob a 

perspectiva pragmática, de otimização de resultados através da motivação ao 

consumo e do fomento de vendas. (GOMES, 2007, p. 157) 

 

Muitas das questões abordadas pela pesquisadora em suas empreitadas 

investigativas nas instituições de ensino acabam redundando no embate entre teoria e prática, tão 

comum ao campo da Comunicação. Ainda que os seus relatórios de pesquisa contemplem, além 

do aspecto teórico ou prático das disciplinas, questões como as instalações das faculdades, a 

formação do corpo docente, o uso de laboratórios, as referências bibliográficas etc., a discussão 

parece sempre caminhar na mesma direção, opondo, de um lado, uma visão teórico-crítica e, de 

outro, uma postura técnico-prática. De modo que se pode resumir as investigações de Neusa 

Demartini Gomes com o seguinte parágrafo: 

Percebemos que a área [da Publicidade] pouco discute, mas, de modo geral, os cursos 

estão atendendo às exigências não só do mercado, mas do ensino superior que se 

caracteriza pela reflexão e pela crítica. (...) Particularmente, não defendemos que a 

formação do publicitário deva ser exclusivamente para atender a demandas do 

mercado, já que este é instável e está em constante mutação, exigindo práticas e 

procedimentos que dificilmente podem ser supridos a curto prazo pelas escolas. O 

currículo sempre pode ser mais bem trabalhado do que está sendo, pois é no dia-a-dia 

que percebemos suas lacunas e suas qualidades. (...) Acreditamos, também, que os 

cursos – de uma forma geral – deveriam se preocupar mais com aspectos 

humanísticos da profissão, entrando mais profundamente nos aspectos culturais e 

sociais da publicidade e da propaganda em suas manifestações concretas. (GOMES, 

2007, p. 165) 

 

Como se nota, é uma visão lúcida, baseada em densa investigação empírica – até 

porque a autora foi avaliadora do Ministério da Educação de cursos de Comunicação Social com 
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habilitação em Publicidade e Propaganda e por essa razão percorreu este país analisando 

detalhadamente várias instituições –, mas que não transcende o limite disciplinar das questões 

ligadas ao ensino. Nota-se, também, por outro lado, certa satisfação com que está aí como 

possibilidade de formação aos futuros publicitários. Muito embora em vários momentos a autora 

comente negativamente a formação em Publicidade no Brasil, revelando seus pontos mais 

críticos, seus defeitos mais gritantes, seus problemas mais graves, o tom, no fim, é também de 

complacência (ou resignação, nunca se sabe), concluindo que, no geral, a situação está dentro do 

que se espera. Há que ficar claro que o posicionamento que esta pesquisa adota é exatamente 

contrário ao transparecido nos textos da referida autora. Nenhum conformismo, nenhuma 

satisfação, nenhuma sensação de que tudo caminha bem. O que move esta pesquisa, antes de 

tudo, é a sensação – constatada em anos de docência e, melhor ainda, confirmada em pesquisa 

empírica – de que algo precisa ser feito. Porque o mundo corre por um trilho, e o ensino da 

Publicidade corre (corre?) por outro. Porque o mercado, a sociedade e a cultura têm apontado em 

uma direção, e nas salas de aula de publicidade o que se pratica é muitas vezes o seu oposto. 

As análises de Neusa Demartini Gomes partiram de um questionário longo, 

variado e focado em vários aspectos da formação em Publicidade, mas o resultado que quase 

sempre desemboca na bacia curricular teoria vs. técnica parece indicar que a questão tem que 

seguir outro rumo. A discussão brotada desses questionários, nascida, portanto, da fala de alunos, 

professores e coordenadores, resume-se a um dilema já desgastado entre o pensar e o fazer. 

Natural que seja assim, natural que se fixem nas reflexões apenas curriculares, já que se trata de 

um questionário em sua maior parte fechado, que flagra os respondentes em seu universo restrito 
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de atuação: o jovem tecnológico e consumista apenas como aluno; o publicitário polivalente 

apenas como professor; o pesquisador experiente apenas como coordenador. 

Só que os resultados dessas pesquisas, revelando um currículo cindido entre a 

teoria e a prática, não podem se limitar a isso. Pelo contrário: a interpretação que agora se faz do 

que a pesquisadora publicou a respeito da sua investigação de anos sobre a formação em 

Publicidade (GOMES, 2007 e 2005) é no sentido de se transcender a barreira das disciplinas e do 

currículo e transmigrar a discussão para outro patamar. Correndo o risco da repetição enfadonha: 

o que esta pesquisa em tela pretende é partir das análises curriculares, valendo-se inclusive do 

que já se estudou sobre elas, para chegar a reflexões teórico-epistemológicas. 

 

6.2 antes das análises 

 

Antes mesmo de se definir que a técnica a ser empregada nesta pesquisa seria a 

análise de conteúdo, uma outra decisão se fez necessária: quantas e quais matrizes curriculares 

seriam analisadas. Como já dito acima, a ideia inicial de se estudar a totalidade dos currículos do 

Brasil foi abandonada por ser oposta ao objetivo desta pesquisa: não um levantamento preciso e 

fotográfico dos currículos brasileiros na área da Publicidade, mas uma reflexão profunda a 

respeito de posicionamentos teórico-epistemológicos percebidos em instituições de várias 

naturezas. 

Era necessário, entretanto, uma diversidade e uma quantidade tais de instituições 

a serem analisadas que permitissem certa representatividade ao estudo. Não que seus resultados 
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possam ser estatisticamente expandidos para todo o território nacional, ou valham precisamente 

para qualquer instituição de ensino, dentro de uma determinada margem de erro. Nada disso: a 

ideia era selecionar uma sorte de instituições que pudesse representar o tão variado cenário do 

ensino superior em Publicidade no Brasil, que comporta instituições das mais variadas naturezas, 

com os mais distintos posicionamentos ideológicos, com as mais díspares vocações. 

Pois então que se pensou não em um único critério para se selecionar esta ou 

aquela instituição – as mais bem avaliadas pelo MEC ou por outro ranking qualquer, as mais 

antigas, as maiores, por exemplo –, mas em um conjunto de critérios. Assim, o grupo de 

instituições de ensino cujas matrizes curriculares e as ementas de suas disciplinas seriam 

estudadas precisaria conter: 

- uma instituição pública federal; 

- uma instituição pública estadual; 

- uma instituição privada de elite; 

- uma instituição privada de massa; 

- uma instituição confessional; 

- uma instituição das mais antigas; 

- uma instituição das mais recentes. 

Esse conjunto de critérios visava à construção de um corpus variado o suficiente 

para que não se deixasse escapar nenhum tipo de instituição que pudesse apresentar 

particularidades relevantes a essa pesquisa. Buscaram-se as instituições públicas estaduais e 

federais porque é sabido que há diferenças significativas entre ambos os modelos, 

principalmente no que se refere às suas organizações departamentais e às suas posturas teóricas. 
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E essas diferenças poderiam se refletir em arranjos disciplinares distintos, cujas distinções 

interessariam imensamente a esta investigação. As instituições particulares elitizadas (essas que 

cobram mensalidades que equivalem a bons salários) deveriam ser incluídas na medida em que 

representam, muitas vezes, ilhas de excelência dentro do mar de mediocridade das particulares 

em geral, principalmente no que se refere ao corpo docente, às instalações tecnológicas e ao 

acompanhamento mais próximo do que se passa no mercado. Tudo isso poderia refletir em um 

arranjo disciplinar também mais arrojado, com conteúdos disciplinares igualmente ajustados ao 

contemporâneo. Já as instituições particulares de caráter massivo (essas que produzem 

publicitários às toneladas) precisariam também estar no grupo porque representam, 

inegavelmente, numericamente, as maiores responsáveis pelos publicitários formados do país. 

Por sua vez, as confessionais também mereceriam ser contempladas, uma vez que é sabido que 

esse tipo de instituição, além do específico caráter religioso, preza por posturas teóricas muitas 

vezes também bastante específicas. Seria salutar, portanto, estar atento também a esses possíveis 

diferentes contornos. O grupo das instituições antigas, das pioneiras, das tradicionais, precisaria 

estar contemplado para que se pudesse flagrar uma eventual estagnação, ou, pelo contrário, uma 

possível postura de liderança perante as demais. Da mesma forma, dentre as instituições cujas 

matrizes curriculares seriam analisadas, também precisaria figurar uma que fosse de fundação 

recente, na possibilidade de se encontrar ali algo verdadeiramente novo ou surpreendente. 

Assim foi que se chegou ao número de dez instituições de ensino, atendendo 

precisamente a todos os critérios previamente estipulados. São elas: 

- Escola de Comunicações e Artes (ECA-USP) – pública estadual, antiga; 

- Escola Superior de Propaganda e Marketing (ESPM-SP) – part. de elite, antiga; 
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- Faculdade Zumbi dos Palmares (FZP) – recente; 

- Universidade Presbiteriana Mackenzie (Mack) – confessional; 

- Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-RJ) – confessional; 

- Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP) – confessional; 

- Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) – pública federal; 

- Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB) – pública federal, recente; 

- Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) – pública federal; 

- Universidade Nove de Julho (Uninove) – particular de massa. 

 

É evidente que a escolha das instituições de ensino acima citadas não se deu com a 

cegueira de quem aplica critérios como que apertando à chave um parafuso. Tampouco não se está 

falando aqui de critérios criados posteriormente apenas para justificar escolhas que se dão por 

motivos escusos. O que de fato se sucedeu foi a seleção de um conjunto de critérios que desse 

conta do panorama universitário tão diversificado que se encontra no Brasil, mas que, por ser 

ainda assim amplo, permitiu algumas opções interessantes. Em outras palavras: o conjunto de 

critérios dava conta de se criar um corpus suficientemente sortido, mas mesmo assim ainda 

poderia conter uma variedade imensa de instituições. Daí é que se buscou também uma seleção 

arbitrária, que favorecesse as análises e enriquecesse o corpus. 

Longe de constituir uma forma neutra e controlada de elaboração de dados, as 

técnicas de coleta e de seleção supõem um conjunto de retenções e de exclusões, as 

quais são tão mais perniciosas quanto mais permanecem inconscientes. (LOPES, 

2005, p. 132) 
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Dito isso, pode-se dizer que a escolha das instituições, ainda dentro dos critérios 

elaborados, não buscou uma pretensa objetividade neutra, procurando, muito mais, uma seleção 

que fosse tão produtiva à pesquisa quanto rigorosa em seus princípios. 

Por exemplo: ao se buscar as instituições confessionais, várias poderiam ter sido 

selecionadas. Entretanto, levando-se em conta a postura teórica desta pesquisa voltada para a 

semiótica, optou-se por incluir a PUC de São Paulo na lista de instituições pesquisadas, no intuito 

de se verificar se a clara filiação dessa escola aos postulados da semiótica refletir-se-ia nas 

matrizes curriculares e nas disciplinas do seu curso de Publicidade. Situação parecida se deu com 

a PUC do Rio de Janeiro. Sabendo-se que nessa instituição têm se desenvolvido, em nível de pós-

graduação, os principais estudos sobre consumo e publicidade, a ideia de se incluí-la no corpus 

era justamente para se verificar se essas pesquisas conseguem chegar ao seu currículo e ao 

conteúdo das suas disciplinas. Pensando nas instituições mais recentes, duas delas foram 

incluídas por seus caracteres peculiares. A Universidade Zumbi dos Palmares é a primeira 

instituição de ensino superior pertencente a uma ONG da América Latina e seu posicionamento 

ideológico ligado às questões étnicas, de afirmação da raça negra, poderiam ser interessantes e 

acabar revelando algo surpreendente. O fato de Publicidade (não Comunicação Social) ter sido 

um dos seus cursos inicialmente oferecidos também pesou para a sua seleção. Outra instituição 

recente incluída no corpus por suas idiossincrasias foi a Universidade Federal do Recôncavo da 

Bahia. Sendo mais específico, não se pode sequer falar que seu curso de Publicidade seja recente, 

porque ainda não foi de fato aberto. Esta pesquisa flagra a instituição em seu processo de abertura 

do curso, quando ainda organiza a casa para receber em breve seus primeiros alunos – mas já 
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tendo uma matriz curricular completamente organizada, com as ementas perfeitamente 

redigidas. 

Os que seguem rotineiramente as trilhas da análise de conteúdo costumam dar os 

primeiros passos de uma empreitada investigativa com o que se convencionou chamar de “leitura 

flutuante”. Trata-se de uma leitura ainda desprovida de interesses específicos, ainda vaga, que 

“consiste em estabelecer contato com os documentos a analisar e em conhecer o texto deixando-

se invadir por impressões e orientações” (BARDIN, 2011, p. 126). Peirce que nos perdoe, mas a 

impressão que se tem é de se estar falando aqui de algo muito próximo da capacidade 

contemplativa que deve desenvolver o analista semiótico, conforme ensina Santaella: “abrir as 

portas do espírito e olhar para os fenômenos, (...) tornar-se disponível para o que está diante dos 

nossos sentidos” (2004c, p. 29). Especificamente com relação a esta pesquisa, a leitura flutuante 

contemplativa se deu ao passo que o material ia sendo disponibilizado pelas instituições de 

ensino. A cada nova matriz curricular, uma leitura, um passar de olhos, um deixar-se penetrar 

por aquilo que era, ao mesmo tempo, novidade pura e objeto de pesquisa. 

Ainda seguindo os ditames da análise de conteúdo, quando se vai construir o 

corpus a ser submetido à análise, algumas regras precisam ser observadas no tocante à escolha 

dos documentos. A primeira delas é a regra da exaustividade, que deve ser seguida 

principalmente no caso de uma pesquisa de caráter quantitativo, com resultados a serem 

generalizados para todo o universo pesquisado. Como não é esse o propósito desta pesquisa, a 

regra mais adequada parece ser a da representatividade. É quando se trabalha com uma amostra e 

não com a totalidade dos materiais. Segundo essa regra, “a amostragem diz-se rigorosa se a 

amostra for uma parte representativa do universo inicial” (BARDIN, 2011, p. 127). Uma vez que o 
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os princípios estatísticos não estão aqui sendo seguidos, a representatividade da amostra 

selecionada para esta pesquisa parece estar validada justamente na sua variedade, no 

cumprimento ao conjunto de critérios elaborados previamente para a sua seleção. É evidente que 

os resultados a que se vai chegar não podem ser matematicamente generalizados. Mas nem seria o 

caso, já que não se está aqui buscando índices, taxas ou porcentagens. 

Falando das ementas e das matrizes curriculares especificamente, aliás, foram 

muitas as dificuldades para se encontrar o material necessário para as análises. A lista de 

instituições de ensino selecionadas inicialmente, inclusive, era ligeiramente diferente desta que 

se leva a cabo. Representando as instituições pagas de massa, a Universidade Paulista (UNIP) foi a 

primeira opção. Entretanto, as dificuldades impostas pelas pessoas contatadas nessa escola foram 

tão grandes, que em seu lugar acabou figurando a Universidade Nove de Julho. De um modo geral, 

as instituições públicas (estaduais e federais) disponibilizam integralmente suas matrizes 

curriculares e as ementas de suas disciplinas em seus respectivos sites. Apenas uma delas, a 

Federal de Santa Maria, apresentava falhas em seu portal virtual que impossibilitavam o acesso às 

informações requeridas para esta pesquisa. Todavia, com alguns rápidos contatos por e-mail, o 

material foi devidamente disponibilizado. Outra instituição de ensino que dificultou bastante o 

processo de busca pelas informações necessárias foi a Escola Superior de Propaganda e 

Marketing, de São Paulo. Ainda que em seu site fosse possível encontrar as disciplinas divididas 

por semestre (o mínimo exigido pela lei brasileira, a propósito), as ementas não estavam 

disponíveis. E-mails, telefonemas, mais e-mails, mais telefonemas, reuniões agendadas, 

reuniões desmarcadas: meses até que, por fim, fosse disponibilizado para esta pesquisa – em 
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material impresso, diga-se – o conjunto de suas ementas. Coube ao pesquisador digitá-las 

integralmente para que pudessem ser submetidas ao escrutínio. 

Conclusão que já se pode tirar levando-se em conta o fato de terem sido as 

instituições particulares (ESPM, UNIP e Mackenzie – esta também confessional) as únicas a 

oferecerem algum tipo de resistência na liberação de suas matrizes curriculares e de suas 

ementas: trata-se de material pedagógico, mas também de valioso material mercadologicamente 

estratégico, precioso artigo político-concorrencial. O que ficou claro, nas conversas e nas 

negociações com essas escolas acima citadas é que suas matrizes curriculares e suas ementas são 

parte do produto oferecido, cujo risco maior é ser copiado pela concorrência. A liberação desses 

materiais para esta investigação só se fazia possível quando o autor desta pesquisa garantia aos 

coordenadores e aos gestores das escolas a não publicação desses textos ou tabelas. 

Outra significativa dificuldade enfrentada diz respeito ao aspecto e ao conteúdo 

dos próprios materiais disponibilizados. Conforme já dito em momento anterior, a opção final 

foi por se trabalhar com os arranjos disciplinares das instituições e as ementas de suas 

respectivas disciplinas. A ideia era não se contentar apenas com os títulos das disciplinas, que 

poderiam ser demasiadamente vagos, ou esconder detalhes relevantes, e buscar aprofundamento 

nos textos resumidos que definem essas mesmas disciplinas. Como sabem os que trabalham no 

ensino superior, as ementas são textos geralmente curtos, de caráter resumidor, que explicam do 

que se trata suas respectivas disciplinas. Não se deve confundir a ementa com a explicitação do 

conteúdo da disciplina, tampouco com os seus objetivos. Tudo isso – ementa, objetivos, 

conteúdo, métodos de ensino, referências bibliográficas etc. – faz parte dos chamados planos de 
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ensino, mas ainda que sejam inevitavelmente próximos e entrelaçados, esses itens são 

perfeitamente distinguíveis e cumpre cada qual a sua função. 

Contudo, o que se vê na prática em muitos casos é uma balbúrdia burocrático-

pedagógica. São ementas que se confundem com os objetivos da disciplina, ementas que apenas 

repetem em forma de texto o conteúdo programático da disciplina, ementas que se repetem entre 

si em disciplinas distintas etc. De modo que, para que o corpus a ser analisado cumprisse 

minimamente com a regra da homogeneidade, defendido pelos teóricos da análise de conteúdo, 

um esforço grande também teve de ser feito. Atenção ao que diz a regra: “os documentos retidos 

devem ser homogêneos, isto é, devem obedecer a critérios precisos de escolha e não apresentar 

demasiada singularidade fora desses critérios” (BARDIN, 2011, p. 128). 

De modo que, quando a disciplina trazia uma ementa, explicitamente assim 

definida, a situação estava resolvida: usava-se aquela ementa como material de análise. 

Entretanto, quando a situação não era assim tão clara – por exemplo quando simplesmente não 

aparecia nos materiais sequer a palavra ementa –, a solução encontrada foi partir para o que às 

vezes se chamava “resumo da disciplina”. No fim das contas, apesar de os materiais 

disponibilizados serem bastante heterogêneos entre si, quase sempre havia, sim, um texto 

chamado de ementa. Sem entrar no mérito da qualidade desses textos – o que poderia gerar, além 

de náuseas e desesperos, outras tantas teses como esta –, foi possível, sim, constituir um corpus 

que obedecesse à regra da homogeneidade. 

Há, por fim, a regra da pertinência, segundo a qual “os documentos retidos devem 

ser adequados enquanto fonte de informação, de modo a corresponderem ao objetivo que suscita 

a análise” (BARDIN, 2011, p. 128). Ora, desde que se optou – em sugestão no exame de 
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qualificação e em posterior decisão em reunião com a orientação – pelas análises das matrizes 

curriculares e das ementas das disciplinas, esta regra parece já estar cumprida. Porque, se o 

objetivo desta tese é também verificar o pouco espaço para o consumo e para a semiótica nos 

cursos de graduação, os nomes das disciplinas e as suas respectivas ementas parecem ser o 

documento onde mais claramente isso poderia transparecer. 

É então chegada a hora de se formular as hipóteses e os objetivos da análise. Não 

se deve, todavia, confundi-los com os da investigação como um todo. Na medida em que a análise 

de conteúdo compreende apenas uma parte deste estudo, as hipóteses referentes a essa análise 

devem ser decorrentes das hipóteses gerais da pesquisa – mas não devem ser as mesmas. Por 

isso, quando se vai pensar nas matrizes curriculares estudadas, as hipóteses são todas ligadas à 

presença (ou à ausência) de determinados temas nas disciplinas das escolas selecionadas. Quer-

se com as análises comprovar o pouco espaço que os estudos do consumo têm nos cursos de 

graduação de Publicidade. O mesmo vale para as questões de significado. Por outro lado, quer-se 

demonstrar o claro posicionamento midiacentrista dos cursos, a organização dos currículos 

segundo a lógica departamental das agências de publicidade etc. 

Quando se vai trabalhar com hipóteses e objetivos ligados à análise de conteúdo, 

pode-se partir pelos caminhos dos procedimentos fechados ou dos procedimentos de exploração. 

No caso específico desta tese, vai se estar trabalhando simultaneamente com as duas 

possibilidades analíticas. Ou seja: ao mesmo tempo em que se vai buscar precisamente pelo 

consumo e pela semiótica nas matrizes curriculares selecionadas (procedimento fechado), uma 

análise mais ampla do material vai também ser empreendida (procedimento de exploração), no 
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sentido de “apreender as ligações entre as diferentes variáveis, funcionando segundo o processo 

dedutivo e facilitando a construção de novas hipóteses” (BARDIN, 2011, p. 129). 

Pondo em curso as análises de procedimentos de exploração e também ao se 

buscar precisamente os assuntos semiótica e consumo no material selecionado, a análise de 

conteúdo vai usar como unidade de registro a palavra. De acordo com o que ensina Lawrence 

Bardin, 

todas as palavras do texto podem ser levadas em consideração, ou pode-se reter 

unicamente as palavras-chave ou as palavras-tema (symbols em inglês); pode 

igualmente fazer-se a distinção entre palavras plenas e palavras vazias; ou ainda 

efetuar-se a análise de uma categoria de palavras: substantivos, adjetivos, advérbios, 

a fim de se estabelecer quocientes (2011, p. 134). 

 

Assim, quando se pensa na busca mais específica, conjuntos de palavras foram 

elaborados para tornar os procedimentos mais claros e também para atingir com mais precisão os 

temas. Na medida em que a presença do tema “mídia” nas disciplinas das instituições 

selecionadas, por exemplo, pode estar manifestada nos textos das ementas por palavras 

adjacentes como “meios”, “veículos”, e nos nomes dos próprios meios, “televisão”, “rádio” etc., 

as busca foi feita por todas essas palavras, tomando-se o cuidado de desprezar das contagens 

aquelas aparições cujos sentidos fossem diferentes daquele que aqui se procura. 

Outro cuidado teve de ser tomado quando se passou a buscar pela palavra 

“consumo”. A tendência natural em uma pesquisa mecanicamente empreendida seria incluir, no 

mesmo universo de busca, a palavra “consumidor”. É evidente que, aqui, nesta tese, não se está 

incorrendo nesse erro. É sabido que as palavra “consumo” e “consumidor” têm o mesmo radical 

e, portanto, teriam significados próximos. Só que, em textos descritivos de disciplinas ligadas à 
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publicidade, à comunicação e ao marketing, cada uma dessas palavras costuma ter significados 

bem diferentes. Enquanto o termo “consumidor” é largamente usado, quase sempre para 

designar o alvo final de uma campanha, o objetivo último de uma empresa, a palavra “consumo” 

tem um sentido bem menos corriqueiro. Fala-se em “consumo”, quando se quer fazer referência 

ao fenômeno do consumo, teoricamente constituído, e não quando se quer referir à compra. É 

por isso que a busca, aqui, foi pela palavra “consumo”, isoladamente, deixando de lado o termo 

“consumidor”. 

Indo atrás da presença da semiótica (e tudo o que ela suscita em termos teóricos  

práticos) nos cursos de graduação, a busca, evidentemente, não poderia ser exclusivamente pela 

palavra “semiótica” – até porque é possível se adotar uma postura semiótica diante de uma 

disciplina, por exemplo, sem que para isso se precise usar pontualmente essa palavra. De modo 

que, na contagem de palavras, os termos procurados foram “semiótica”, “signo”, “significado”, 

“valor”, “linguagem” e seus respectivos plurais, novamente tomando-se o cuidado de não contar 

os registros que incluíssem qualquer um desses termos em significado distinto. 

No instante em que a análise esgota suas buscas específicas e vai se debruçar 

abertamente sobre o corpus, permitindo que seu próprio conteúdo se expresse e explicite ao 

pesquisador suas evidências, cuidados com as palavras recorrentes também tiveram de ser 

tomados. Mesmo sabendo que 

a aparição de um item de sentido ou de expressão será tanto mais significativa – em 

relação ao que procura atingir na descrição ou na interpretação da realidade visada – 

quanto mais esta frequência se repetir (BARDIN, 2011, p. 139), 
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a mera contagem de palavras não basta para que se possa chegar a bons resultados. 

Assim, na medida em que se quer, aqui, desvendar um pouco do posicionamento teórico adotado 

pelos cursos de publicidade, a epistemologia a partir da qual se criam os currículos e o conteúdo 

das disciplinas, o território científico de onde partem os cursos que formam publicitários no 

Brasil, combinações, ponderações e relativizações tiveram de ser feitas, para que o resultado 

obtido fosse minimamente coerente com a realidade estudada. 

Por exemplo: não basta buscar a palavra “marketing” e assinalar a sua presença 

reiterada para se comprovar uma postura que alinha o fazer publicitário aos propósitos 

empresariais. Essa postura vai se manifestar, muito mais, entretanto, no uso de palavras típicas 

desse campo, tais quais “stakeholder”, “posicionamento”, “concorrentes” etc. Da mesma forma, 

o viés mais técnico dos cursos de publicidade não vai ser comprovado pela maior quantidade da 

palavra “técnica”, comparada com a taxa de frequência da palavra “teoria”. Ainda que em textos 

de ementas as palavras “teoria” e “técnica” (ou “prática”) costumem aparecer rotineiramente – 

“teoria da comunicação”, “técnicas de redação”, por exemplo –, melhor seria, para se chegar a um 

retrato mais fiel desses currículos, incluir na análise verbos ligados à aprendizagem: de um lado 

“fazer”, “executar”, “praticar”, “produzir”; de outro “discutir”, “aprofundar”, “refletir” etc. 

De um modo geral, o que se está querendo dizer é que, embora a análise de 

conteúdo tenha por base procedimentos técnicos bastante mecânicos e matemáticos, sua 

aplicação, nesta pesquisa, não pode ser feita assim tão rigidamente. Não, não se está defendendo 

aqui a falta de rigor ou a metodologia do acochambração. Apenas se está praticando a 

reflexividade durante a própria investigação (LOPES, 2010, p. 29),  relativizando um método a 

partir da natureza do objeto de estudo e dos objetivos da pesquisa. Porque de nada adiantaria 
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simplesmente contar palavras e elaborar gráficos e tabelas, sem se levar em conta que o próprio 

corpus analisado foi redigido por inúmeras pessoas e que, portanto, apresenta linguagens 

diferentes, estilos diferentes, conjuntos léxicos diferentes etc. Da mesma forma que seria de 

pouco proveito apenas empreender os cálculos comuns à análise de conteúdo, fingindo ignorar 

que o que se quer aqui é muito mais do que saber quais são as palavras mais usadas quando se vai 

elaborar ementas. 

Se “o objeto não se deixa apreender facilmente, uma vez que é regido por uma 

complexidade constitutiva que o torna opaco e exige operações intelectuais propriamente 

epistemológicas e teóricas para sua explicação” (LOPES, 2010, p. 35), que dizer do momento em 

que se vai lidar tecnicamente com esse objeto, na forma de um corpus? Em outras palavras: se, 

dada a complexidade do assunto, um ajuste teórico houve que ser feito para que se pudesse 

estudar em pesquisa de doutorado as matrizes curriculares dos cursos de Publicidade no país, 

ajustes metódicos e técnicos há também que se realizar. Assim que, se os métodos trazem consigo 

regras, se as técnicas têm em seu bojo procedimentos, a função do pesquisador é lidar com tudo 

isso com o cuidado de quem caminha sobre um cabo de aço estendido por entre dois penhascos. 

De um lado, a ignorância e as dúvidas, de outro o conhecimento e as soluções. No meio de tudo, 

um cabo-ruptura que é estreito e que balança. Na cabeça e no peito do pesquisador, que já dá os 

primeiros passos sobre a corda, sua fé, seus guias, seus preceitos, seus paradigmas, sua 

epistemologia. O olhar segue firme no horizonte, mirando o infinito das teorias e do pensamento 

mais elevado. As regras técnicas e metódicas indicam que os pés devem seguir um na frente do 

outro, ritmados, palmilhando o aço, alheios ao calor que o sol aplica no metal. Nas mãos do 

pesquisador, uma longa vara, sua vida inteira, sobre a qual se equilibram seu objeto de pesquisa, 
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seus objetivos, suas hipóteses. Tudo ali faz pender, nada ali é fixo, seguro ou fácil de prever. Tudo 

ali é humano, social, simbólico e complexo. E apenas pisar no cabo, sem prestar atenção na vara, 

é como que buscar diretamente o abismo. Assim como tentar se agarrar nessa barra ao 

surgimento do menor imprevisto é também fracassar de saída. O melhor é seguir adiante, sem 

nunca tirar os olhos do infinito-teoria, sem jamais perder a fé nos guias-paradigma, sem dar 

chance para que os pés falhem no caminhar ritmo-método, mas sobretudo sentindo nas mãos e 

nos braços o peso, os movimentos e as exigências da longa vara que sustenta em suas 

extremidades o que a pesquisa tem de mais vivo e valioso: os objetos empíricos e teóricos. 

 

6.3 durante as análises 

 

Dando início ao processo de apresentação dos resultados das análise das matrizes 

curriculares e das ementas das disciplinas que elas contêm, faz-se adequado inverter os 

procedimentos. Em vez de se começar pela busca específica pelos termos que possam assinalar a 

presença do consumo, da semiótica ou do midiacentrismo no ensino da Publicidade, talvez seja 

mais adequado principiar a apresentação dos resultados pelas análises amplas. O material 

organizado, com todas as informações selecionadas, organizadas, visualmente homogeneizadas, 

ordenadas, prontas para o exame, se constituiu de um volume com 140 páginas. Em formato de 

tabelas, divididas primeiro por instituição de ensino e, depois, por semestres, disciplina por 

disciplina, ementa por ementa, o material foi posto à contagem. Loucura imaginar hoje em dia 
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alguém de lápis na mão, marcando palavras, preenchendo quadriculados de contagem, fechando 

cálculos infinitos para, depois, se passar às análises. 

As tecnologias servem para tudo, inclusive para auxiliar na pesquisa científica, 

notadamente na análise de conteúdo. 

O computador não pode fazer tudo, necessitando de operações prévias, geralmente 

uma preparação do material verbal e uma grande previsão das regras de codificação. 

A análise pode ser automatizada em diversos graus: algumas são automatizadas na 

quase totalidade e outras somente em algumas operações, fazendo-se o resto 

manualmente. (BARDIN, 2011, p. 175) 

 

Pois foi o que se sucedeu aqui. Análise mesmo, para valer, o computador não faz. 

Ainda não é chegado o tempo em que os próprios investigadores da Comunicação poderão ser 

substituídos por terminais, processadores e pentes de memória. O que a máquina pode fazer – e 

faz muito bem, inclusive – é a parte mecânica da análise de conteúdo: contar palavras, por 

exemplo. Não são necessários mais do que alguns minutos para que se baixem da internet 

(gratuita e legalmente) programas que executem esse tipo de contagem. Da mesma forma que não 

se precisa de mais do que um segundo para que um desses programas conte todas as palavras de 

todas as disciplinas dos oito semestres das dez escolas selecionadas. Está tudo lá, uma lista de 

todas as palavras utilizadas, que pode ser ordenada alfabeticamente ou pela frequência com que 

aparecem. 

Conforme ensina Lawrence Bardin, nem tudo pode ser feito tecnologicamente. 

Aparecem na lista todos os “ques”, todos os “ses”, artigos, pronomes, pontos, números e 

preposições. Cabe ao pesquisador o bom senso de desprezar essas palavras ditas funcionais 

(BARDIN, 2011, p.177) e se fixar nos substantivos, nos verbos e nos adjetivos. É sabido que alguns 
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programas mais complexos podem receber pré-programações que automaticamente 

desprezariam essas palavras funcionais, ou ainda que agrupariam palavras de radicais 

semelhantes, pondo, por exemplo, “psicologia”, “psicológica” e “psicossocial” no mesmo grupo. 

Tudo isso certamente facilitaria o dia-a-dia deste pesquisador, mas será que o tempo poupado 

nesses casos não seria, depois, compensado, no processo de se verificar todos os agrupamentos e 

todos os descartes? Há que se confiar demais nas máquinas para isso e, como todo mundo sabe, 

computador é bicho perigoso – sempre foi – inclusive os Macintosh. Só a irresponsabilidade 

acadêmica pode fazer com que alguém confie a contagem das palavras a um programa de 

computador e não fiscalize o processo e os resultados minuciosamente. 

De modo que, de posse da lista final, com literalmente milhares de palavras, a 

tarefa do pesquisador foi percorrer a sua totalidade, elaborando manualmente uma tabela 

paralela, que contivesse as 400 palavras mais citadas, em ordem decrescente. Desde os 

previsíveis arrozes de festa “comunicação” e “publicidade”, até as mais esquecidas, com menos 

de dez incidências cada, como “antropologia” (!) e “teórico” (!!), todas estavam lá, sendo 

deixadas de lado apenas as já citadas “em”, “de” etc. 

O mesmo procedimento de contagem, vale comentar, foi empreendido com um 

material mais reduzido, contendo apenas o nome das disciplinas. Na medida em que esses títulos 

fazem parte do material maior, trata-se de uma análise particular, que está, de certo modo, 

contida na análise das ementas. Entretanto, a tarefa do pesquisador foi sempre a de cotejar a 

análise do material completo com a análise dos títulos das disciplinas, verificando possíveis 

articulações entre esses dois tipos de registro. 
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A mera listagem dessas palavras mais usadas nas ementas do curso de Publicidade 

das dez instituições de ensino selecionadas já traz consigo uma imensa quantidade de 

informações. Mas tratava-se, ainda, de material bruto, que ainda precisava de mais tratamento. 

Claro, porque sequer estavam agrupadas palavras semelhantes, em suas versões no singular e no 

plural. De maneira que o próximo passo foi reunir em um mesmo item essas palavras 

semelhantes: “comunicação” com “comunicações”, “veículo” com “veículos” e assim por diante. 

Mais uma vez, houve de se recorrer à reflexividade e perceber que esse processo de agrupamento 

singular com plural não poderia ser feito apenas mecanicamente, porque em alguns casos não se 

trata de palavras equivalentes. “Pública”, por exemplo, tem um sentido bastante diferente de 

“públicas”: enquanto a primeira quase sempre define um tipo de ação voltada à população, ou 

gratuita, ou governamental (como em “universidade pública”), a outra geralmente aparece 

atrelada ao termo “relações”, denotando uma atividade bastante específica (como em “o curso de 

relações públicas”). De modo que os agrupamentos foram feitos, sim, mas com o cuidado 

necessário de se contextualizar cada um dos casos – fazendo cumprir o que recomenda Bardin: 

A unidade de contexto serve de unidade de compreensão para codificar a unidade de 

registro e corresponde ao segmento da mensagem, cujas dimensões (superiores à da 

unidade de registro) são ótimas para que se possa compreender a significação exata 

da unidade de registro. (2011, p. 137) 

 

Mais adiante, os agrupamentos passaram a ser mais amplos. E, quanto mais ampla 

poderia ser a aproximação das palavras, maior deveria ser o cuidado com elas. Se a máquina seria 

capaz de agrupar “mercado” com “mercadoria” (provavelmente juntando alhos com bugalhos, 

como sabem os que trabalham para o mercado e condenam a mercadoria), talvez não fosse 
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esperta suficiente para incluir na mesma unidade “TV” e “televisão”, “web” e “internet”, “MKT” 

e “marketing” e assim por diante. Ou seja: o trabalho foi feito manualmente, com a atenção em 

sua intensidade máxima, para que não se realizasse nenhum agrupamento que pudesse desvirtuar 

a análise, tampouco deixando escapar palavras aparentemente distintas, mas que pudessem 

indicar algo semelhante. “Consumo” e “consumidor” são talvez o caso mais dramático desse 

processo de agrupamento, como já dito anteriormente. E o mesmo cuidado que essas duas 

palavras demandaram teve de ser dedicado a todas as demais. “Planejamento”, por exemplo, ao 

mesmo tempo que denota uma capacidade, uma habilidade, uma atividade humana altamente 

estimuladas nos alunos de publicidade, designa também um departamento específico nas 

agências de publicidade. As unidades de contexto servem para esclarecer esse tipo de 

ambiguidade, mas há que se ter a lucidez de considerar que, mesmo quando se refere 

precisamente a essa função publicitária de planejamento, o termo carrega consigo os sentidos do 

pensamento processual, analítico, estratégico etc. 

Enfim, enumerar aqui todos os casos de ambiguidade, de aproximação ou 

afastamento de palavras ora semelhantes, ora discrepantes, seria transformar uma tabela de cerca 

de 300 linhas em um texto igualmente longo e enfadonho. Assumindo uma postura que oscila 

entre a precisão da matemática (afinal, está se falando em contagem, em números, em 

comparações de grandezas) e o criticismo da pesquisa humana (o que está sendo contado são 

palavras, são signos, são indícios de conteúdos e de posturas epistemológicas), o melhor a fazer é 

partir para as análises em si, chamadas precisamente de inferências. O rigor é a tônica, o cuidado 

é constante, a acuidade é o auspício, o espírito é o de se descobrir a verdade, tomando aquilo que 

se tem nas mãos não como elemento que se basta e que deve ser analisado em si mesmo, mas 
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como algo que reflete algo maior, como algo pequeno, concreto, material, mas que é grávido de 

sentido, prenhe de ideias, pleno de valores. 

Só de se botar os olhos sobre a lista ainda bruta das palavras que mais aparecem 

nas matrizes curriculares e nas ementas selecionadas, as ideias já vêm. Como já dito acima, de 

“comunicação” até “teóricos”, são quase 400 palavras. O que recomendam os autores versados 

em análise de conteúdo é, nesses casos, empreender um processo de categorização: 

A categorização é uma operação de classificação de elementos constitutivos de um 

conjunto por diferenciação e, em seguida, por reagrupamento segundo o gênero 

(analogia), com os critérios previamente definidos. (BARDIN, 2011, p. 149) 

 

Não se tratando de um processo obrigatório, variando muito de acordo com o 

tipo de material que está sendo avaliado e com os objetivos que se quer a partir das análises, as 

categorizações poderiam ser um estágio intermediário entre o tratamento do material bruto e as 

contagens de um lado, e as inferências e as reflexões do outro. De certa forma, algumas 

categorizações já vinham sendo feitas ao se tentar agrupar ou manter separadas palavras de 

radicais similares ou de significados contíguos. A ideia de se procurar categorias que deem conta 

das quase 400 palavras selecionadas talvez não seja adequada aos propósitos desta pesquisa. 

Quiçá seja muito mais interessante apenas buscar categorias nos agrupamentos que as próprias 

palavras (e seus significados) sugerem, do que tentar esgotá-las em gavetas que em pouco possam 

ajudar. De modo que, sim, vão ser feitas categorizações, mas não no sentido apenas de alocar aqui 

ou ali esta ou aquela palavra, mas sempre buscando sentido no próprio processo de criação das 

categorias, no que essas categorias podem revelar por si. 
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O momento das inferências é, sem dúvida, o ponto central da análise de 

conteúdo. Não são poucos os que consideram esse método uma mera lista de procedimentos de 

enumeração, contagem e categorização, cujos resultados limitam-se àquilo que os números 

podem demonstrar em sua aparente frieza. Pois que é possível, sim, empreender uma análise de 

conteúdo assim mais matemática, mais estatística, mais numérica e até mais precisa. Mas não se 

trata do único caminho possível. Quando se opta pela análise de conteúdo, deve-se optar também 

– não aleatoriamente, mas tendo em mente a natureza do objeto e os objetivos da pesquisa, como 

já é sabido – por um posicionamento mais quantitativo ou por uma perspectiva mais qualitativa. 

No plano metodológico, a querela entre a abordagem quantitativa e a abordagem 

qualitativa absorve certas cabeças. Na análise quantitativa, o que serve de 

informação é a frequência com que surgem certas características do conteúdo. Na 

análise qualitativa é a presença ou a ausência de uma característica de conteúdo ou 

de um conjunto de características num determinado fragmento de mensagem que é 

tomada em consideração. (BARDIN, 2011, p. 27) 

 

Sem querer ser mais realista do que o rei, apenas percebendo no meio-termo a 

mais valiosa possibilidade analítica para esta pesquisa, a opção foi pelo nem barro, nem tijolo: as 

inferências que se vai fazer a partir do material analisado é de natureza a um tempo qualitativa e 

quantitativa. Qualitativa porque está se buscando, sim, verificar se esta ou aquela palavra 

aparecem nos currículos selecionados. Mas simplesmente aparecer não basta como resultado. 

Porque é indiscutivelmente diferente um termo que apareça uma ou duas dúzias de vezes ao longo 

de 140 páginas do que um vocábulo que se repita por mais de 400 ocasiões. Ou seja: não se está 

buscando aqui o caráter estatístico das análises quantitativas, mas vai se levar em conta a 
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comparação de frequências que ela sugere e, para tanto, o peso e a precisão dos números são mais 

do que necessários. 

Atualmente, embora seja considerada uma técnica híbrida por fazer a ponte entre o 

formalismo estatístico e a análise qualitativa de materiais, a análise de conteúdo 

oscila entre esses dois polos, ora valorizando o aspecto quantitativo, ora o qualitativo, 

dependendo da ideologia e dos interesses do pesquisador. (FONSECA JÚNIOR, 

2012, p. 285) 

 

As inferências que brotam do material em estudo seguem o princípio de que o que 

os textos revelam não está precisamente nos próprios textos. Pelo contrário: se está a ter em 

mente que 

os conteúdos encontrados estão ligados a outra coisa, ou seja, aos códigos que contêm, 

suportam e estruturam estas significação, ou então, às significações “segundas” que 

as primeiras escondem e que a análise, contudo, procura extrair: mitos, símbolos e 

valores, todos esses sentidos segundos que se movem com descrição (sic) e experiência 

sob o sentido primeiro (BARDIN, 2011, p. 162). 

 

Nem podia ser diferente. Estando esta investigação filiada declaradamente a uma 

epistemologia peirceana, ou seja, centrada na ideia de que tudo é signo, de que a realidade é 

composta antes de tudo por signos, nenhuma outra postura poderia ser adotada ao se empreender 

uma análise de conteúdo. “Não há conhecimento sem interpretação” (SANTAELLA, 2004a, p. 

57). As palavras, então, são encaradas como signos – icônicos, indiciais, simbólicos; qualitativos, 

singulares, convencionais – e seus significados, além de estarem inevitavelmente nelas próprias 

e na relação entre elas, se expandem infinitamente aos seus referentes (objetos), sugerem 

imperiosamente valores simbólicos, indicam sutilmente posicionamentos epistemológicos. Em 
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outras palavras: uma análise de conteúdo feita a partir de um paradigma semiótico só pode ter nas 

inferências – na interpretação dos signos – sua fase mais relevante. 

 

6.4 as inferências 

 

Como se pode perceber com facilidade, “na análise de conteúdo, a inferência é 

considerada uma operação lógica destinada a extrair conhecimentos sobre os aspectos latentes da 

mensagem analisada” (FONSECA JÚNIOR, 2012, p. 284). E o primeiro empreendimento 

realizado foi a avaliação da lista de palavras mais citadas nos textos das disciplinas e das ementas. 

Abaixo, um excerto dessas listas, com as 40 palavras mais recorrentes, com seus plurais já 

devidamente agrupados. 

 

disciplinas e ementas  títulos das disciplinas 

posição palavra incidências  posição palavra incidências 

1 Comunicação 491  1 Comunicação 106 

2 Produção 209  2 Publicitária 59 

3 Publicitária(s) 157  3 Produção 39 

4 Mídia(s) 153  4 Planejamento 36 

5 Publicidade 173  5 Publicidade 35 

6 Conceito(s) 167  6 Marketing 32 

7 Marketing 162  7 Criação 27 

8 Linguagem(ns) 163  8 Redação 25 
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9 Estudo(s) 144  9 Pesquisa 24 

10 Pesquisa(s) 161  10 Propaganda 24 

11 Propaganda(s) 131  11 Linguagem 22 

12 Processo(s) 135  12 Teoria 21 

13 Planejamento(s) 132  13 Arte 19 

14 Análise 118  14 Gráfica 19 

15 Criação 125  15 Introdução 19 

16 Digital(is) 111  16 Mídia 17 

17 Meio(s) 103  17 Digital 14 

18 Mercado(s) 102  18 Ética 14 

19 Técnica(s) 99  19 Fotografia 13 

20 Arte(s) 97  20 Gestão 13 

21 Publicitário(s) 90  21 História 12 

22 Relação(ões) 81  22 Agência 11 

23 Social(is) 94  23 Fundamentos 11 

24 Cultura 84  24 Audiovisual 10 

25 Teoria(s) 93  25 Consumidor 10 

26 Desenvolvimento 83  26 Oficina 10 

27 Campanha(s) 65  27 Legislação 9 

28 Projeto(s) 84  28 MKT 9 

29 Texto(s) 73  29 Rádio 9 

30 Objetivo(s) 27  30 Direção 8 

31 Semestre 85  31 Mercado 8 

32 Imagem(ns) 63  32 Psicologia 8 
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33 Estratégia(s) 59  33 Reunião 8 

34 Produto(s) 58  34 Comportamento 7 

35 Trabalho(s) 68  35 Cultura 7 

36 Construção 58  36 Filosofia 7 

37 Marca(s) 58  37 Sociologia 7 

38 Prática(s) 60  38 Visual 7 

39 Visual(is) 60  39 Administração 6 

40 Agência(s) 55  40 Campanha 6 

 

A palavra mais citada nas ementas e nos nomes das disciplinas selecionadas foi 

“comunicação”. São 491 aparições no texto das ementas e 106 na lista com os nomes das 

disciplinas. Não é difícil supor a naturalidade dessa recorrência tão volumosa. Está-se falando de 

um curso universitário atrelado ao campo científico da Comunicação, até há pouco tempo 

obrigatoriamente oferecido apenas como habilitação dentro de um guarda-chuva chamado 

Comunicação Social; trata-se de um curso que forma profissionais que vão lidar diretamente com 

o fazer comunicacional, que vão aprender, no fim das contas, a lidar com mensagens 

comunicacionais. Enfim, a publicidade é evidentemente uma atividade comunicacional e é 

perfeitamente compreensível que a palavra “comunicação” seja a mais citada, com praticamente 

o dobro das aparições das que vêm na sequência. 

Entretanto, não se pode deixar de lado uma inferência sutil, mas que pode conter 

algo bastante relevante: quando se vai ensinar publicidade, quando se vai formar publicitário, 

fala-se mais em comunicação do que na própria publicidade. Se as palavras adjacentes forem 

levadas em conta – “publicidade” com “publicitário”, “comunicação” com “comunicacional”, e 



 283 

assim por diante – a situação se mantém inalterada: o nome do campo aparece em frequência 

quase duas vezes maior do que a do nome da profissão. Pode ser ainda cedo para se tecer tal 

comentário, mas esse simples fato demonstrado já indica o cenário atual, em que não se desenha 

uma epistemologia própria, se não a filiação explícita da Publicidade apenas – ou pelo menos com 

mais clareza – ao campo da Comunicação. Volta-se à questão: há que se buscar uma epistemologia 

própria da publicidade. Não para que se abandone a comunicação, ou para que se renegue a 

importância desse campo científico ao fazer, ao pensar, ao praticar e ao ensinar publicitário, mas 

para que se possa ampliar os alicerces epistemológicos sobre os quais se ensine a propaganda. 

Na sequência, aí sim, aparece a palavra “publicidade”. Mas isso apenas na lista dos 

termos já devidamente agrupados (junto com “publicitário”, por exemplos), porque na lista 

bruta, sem agrupamento nenhum, antes do nome da habilitação ainda aparece com certa 

vantagem a palavra “produção”. É bem verdade que é da natureza dessa palavra o sentido amplo, 

os múltiplos sentidos. Por produção pode-se entender muita coisa, desde a produção do 

conhecimento até a produção de um bem de consumo. Duas questões se impõem, portanto. 

Primeiro: mesmo que se faça a ressalva de que a produção pode ser de 

conhecimento, de ideias ou de conceitos, a situação pouco se altera. Numericamente, nas 

ementas analisadas, as vezes em que tal palavra aparece acompanhada de outros elementos 

(“produção de texto”, “produção visual”, “produção de campanhas” etc.) é infinitamente maior 

do que a quantidade de incidências do termo composto “produção de conhecimento” – que, aliás, 

só marca presença uma única vez. 

Segundo: ainda que se considere o vasto e variado sentido da palavra “produção”, 

está em seu cerne indiscutivelmente o sentido do fazer, o sentido de se criar algo em termos 
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práticos, o sentido de se realizar algo com algum esforço. E daí mais inferências podem ser 

extraídas – principalmente se uma comparação for feita entre os termos “produzir”, “produtor” e 

outros adjacentes com as palavras “refletir”, “reflexão”, “pensar”, “discutir” e “discussão”. O que 

salta aos olhos é uma postura predominantemente instrumental, técnica e prática da publicidade 

que se ensina no Brasil. O primeiro grupo reuniria cerca de 230 incidências, contra as pouco 

menos de 30 ocorrências do segundo. Ou seja: a celeuma anunciada e facilmente constatada nos 

cursos de Publicidade entre teoria e prática se dá principalmente marcada pelo desequilíbrio. 

Privilegia-se sobremaneira os fazeres, os produzires, os executares e deixa-se um tanto de lado os 

pensares, os refletires e os discutires. 

Uma comparação, ainda nessa mesma questão, que também vale a pena é entre as 

frequências das palavras “teoria” e “prática”, considerando seus respectivos plurais e as suas 

palavras derivadas: 130 para a teoria, 65 para a prática. Aparentemente um banho da teoria... Mas 

que não se enganem os olhos incautos! Se ao grupo da prática for adicionada apenas a palavra 

“técnica”, a disputa fica novamente acirrada e ele acaba saindo com alguma vantagem. 

A conclusão prévia a que se pode chegar é de que de fato existe uma cisão entre 

teoria e prática quando se pensa no ensino da Publicidade. Nem se precisaria da análise de 

conteúdo para tanto: o mero existir no mercado publicitário, no meio acadêmico da Publicidade 

ou no ensino da propaganda já fazem qualquer um perceber isso. Entretanto, atendo-se ao 

método selecionado, mesmo havendo palavras que designem as duas posturas (teoria e prática) 

em proporções pouco discrepantes, em algumas comparações até equivalentes, o fato de os 

verbos apontarem muito mais para o fazer do que para o pensar, como visto acima, já é um 

indício. Quisera a análise de conteúdo pudesse dar conta de todas as questões que surgem ao 
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longo de uma pesquisa e fosse capaz de responder a tudo quanto fosse pergunta. Qual nada. Não é 

preciso muito para se deparar com os limites dessa técnica – que, por sinal, mais deixam na boca 

do pesquisador o gosto doce do continuar pesquisando do que o travo da frustração na pesquisa. 

Relativamente bem citada, “análise” é palavra que merece também algum 

destaque nestas inferências, porque traz consigo o tema das habilidades e competências 

esperadas do publicitário que se forma no Brasil. Se, como já visto, aplica-se ao discente um 

ensino pautado na prática, na produtividade e na concretização (de campanhas, de mensagens, de 

projetos), espera-se dele, como fica também evidente, que tenha a capacidade de analisar. O uso 

corrente do termo se revela em situações das mais variadas, como em “realizar análise da 

sociedade”,  “análise de imagem”, “análise de dados de mercado” etc. Quase sempre se está 

fazendo referência a uma prática associada à capacidade de planejar – palavra também muito 

recorrente. Espera-se, portanto, que o publicitário tenha a capacidade de avaliar criticamente 

uma situação qualquer, um contexto, um conjunto de variáveis e, a partir daí, possa estabelecer 

objetivos, estratégias, planos ou procedimentos. 

Já é algum avanço, pois inclui-se no perfil técnico-profissionalizante das escolas 

uma atividade eminentemente cognitiva, o que por si só que já pode sugerir alguns passos em 

direção à teoria, às preocupações de caráter conceitual. A palavra “conceito”, inclusive, também é 

bastante citada no texto das ementas, com 167 aparições, incluindo seu plural. O uso recorrente 

desses termos poderia sugerir uma abordagem mais teórica e profunda dos conteúdos dos cursos 

de Publicidade. Só que a comparação dessas unidades de registro com os seus contextos fazem 

perceber que se trata muito mais de uma palavra-coringa dentro da linguagem típica das ementas 

e dos materiais burocrático-didáticos, do que de fato um indício de elevação do pensamento. 
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Usa-se conceito para tudo, como por exemplo em “conceitos de mídia paga” ou em “conceitos de 

marketing”. É como se o texto quisesse dizer que, durante as aulas, vão ser apresentadas 

definições de mídia paga e de marketing, nada fazendo supor que a discussão possa vir a ser mais 

ou menos teórica. Outro exemplo de uso do termo: “rever os conceitos do semestre anterior”. Não 

se trata de uma abordagem realmente conceitual (abstrata, elevada, teórica) de nada, trata-se 

muito mais de um chavão que, nesses casos especificamente, quer dizer simplesmente o 

conteúdo do semestre passado. 

Constatação de natureza semelhante pode ser feita a partir da palavra “pesquisa”, 

também bastante citada nos textos das ementas. São 165 ocorrências, se forem consideradas as 

palavras derivadas. É uma quantidade significativa, que poderia indicar uma abordagem bastante 

científica dos cursos de Publicidade. Poderiam pensar os que analisassem friamente a contagem 

de palavra: fala-se tanto em pesquisa nessas ementas, que o fomento à ciência e a inclinação ao 

acadêmico devem ser marcantes nesses cursos. Até os vizinhos da maioria das faculdades que 

oferecem curso de Publicidade do Brasil são capazes de perceber que, ainda que “pesquisa” fosse 

a palavra mais citada da lista, quase nada de científico se encontra ali. Novamente as unidades de 

contexto ajudam a entender como se dá essa discrepância no bojo das ementas. “Pesquisa” 

aparece muito bem citada por algumas razões facilmente explicadas. Primeiro porque em quase 

todas as instituições estudadas, há a disciplina “Metodologia de pesquisa” (ou equivalente), que 

faz com que a palavra apareça repetidas vezes. E o pior vem agora: são justamente esses os 

momentos de maior aproximação entre a Publicidade e o pensamento acadêmico. Nas demais 

vezes em que aparece, a palavra “pesquisa” está associada com uma prática mercadológica 

corrente – extremamente relevante, interessante, salutar, derivada das pesquisas científicas, mas 
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abordada nas salas de aula pura e tão somente como prática de mercado. Ou seja: até as palavras 

tradicionalmente associadas com a reflexão teórica são usadas nos cursos de Publicidade a partir 

de uma perspectiva prática, técnica ou instrumental. 

Mas voltando ao topo da lista, logo depois de “comunicação”, “produção” e 

“publicidade”, a palavra que surge na lista bruta das mais recorrentes é “marketing”, com 162 

incidências. Depois das categorizações, juntando-se ao bolo também “MKT”, “mercadologia” e 

seus derivados, o número passa de 200. É mais um sinal de que a publicidade que se ensina no 

Brasil – ao menos nas dez instituições selecionadas – é vista por um prisma eminentemente 

técnico-profissional. Sim, porque o fazer publicitário só é tão próximo assim do marketing no 

âmbito das empresas. Em se tratando de limites teóricos, marketing e publicidade até 

compartilham algumas fronteiras de interesses comuns, mas ocupam predominantemente searas 

bastante distintas. Ou seja: se, na teoria (nas ideias, no pensamento, nas correntes acadêmicas), 

publicidade e marketing são assuntos relativamente afastados e, se na prática (no dia-a-dia das 

empresas, das agências e dos profissionais da área como um todo), são atividades 

verdadeiramente unidas, interdependentes, o fato de as ementas trazerem no topo da lista das 

palavras mais citadas a palavra “marketing” já denota o viés técnico-profissionalizante do ensino 

da Publicidade. 

E esse peso para o lado do mercado só faz aumentar se, na contagem, forem 

incluídos termos típicos do universo do marketing, como “stakeholder”, com 14 aparições, 

“posicionamento”, com 15 e “concorrência”, com 7. 

Atenção ao fato de não se estar aqui, de maneira nenhuma, julgando criticamente 

o marketing em si, como que condenando o consumo, o capitalismo ou qualquer coisa do gênero, 
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como às vezes se pratica rançosamente na academia. A crítica que se faz é justamente ao viés 

predominantemente prático do ensino, justamente pela pouca profundidade que denota, pelas 

poucas reflexões que suscita, pela inevitável defasagem a que se arrisca. 

O mesmo despojamento ideológico se aplica, por outro lado, à constatação de que, 

ainda na sequência das palavras mais recorrentes, o termo “social” só ganha destaque na lista dos 

termos já categorizados. No rol ainda bruto, tal palavra figura apenas na  24º posição, com 67 

aparições. Quando se amplia o foco das contagens e se cria um grupo para “social”,  “sociais”, 

“sociedade”, “sociologia” e qualquer outra palavra que tenha o radical “socio-”, as incidências 

atingem a marca de 180. É bem verdade que “sociedade” e “sociologia”, por exemplo, são palavras 

de significados evidentemente diferentes: trata-se de um termo que designa um grupo de pessoas 

que convivem em colaboração mútua e outro que define um campo científico dos mais vastos. 

Mesmo assim, parece ser possível agrupar todas as palavras acima elencadas, não para se misturar 

o que naturalmente se afastaria, mas porque, de alguma forma, qualquer uma delas denota, ao fim 

e ao cabo, uma relação com o conceito de sociedade. 

Inocência e ingenuidade poderiam fazer com que se inferisse que a forte presença 

dessas palavras significasse um ensino da publicidade baseado no respeito à coletividade, na 

fidelidade aos princípios do bem comum e assim por diante. Se for isso, é só na teoria, só nas 

intenções, porque ,na prática cotidiana do fazer e do ensinar publicitário, o ritmo é outro. O que a 

recorrência dessas palavras pode indicar é muito mais a ainda latente filiação da Publicidade ao 

campo das Ciências Sociais – mais especificamente à Sociologia –, resquício de um tempo em 

que, de fato, Publicidade e Comunicação eram diretamente decorrentes desse campo. Usa-se 

“social” para tudo, nas ementas: “imaginário social”, “contexto social”, “evolução social” etc. 
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Longe de se querer estabelecer aqui as fronteiras teóricas e conceituais entre a 

Sociologia e a Antropologia, o que fica evidente, pela análise de conteúdo das ementas 

selecionadas, é que a perspectiva social típica da Sociologia está firmemente impregnada no 

ensino da Publicidade no Brasil. Donde se pode dizer com menos imprecisão: as escolas de 

propaganda do Brasil ainda seguem de alguma maneira os princípios (predominantemente 

críticos) da Sociologia, demonstrando uma inegável herança das Ciências Sociais – até então ditas 

Aplicadas –, em detrimento, como vai se ver, da Antropologia, por exemplo. 

Porque, na medida em que abundam palavras típicas da perspectiva sociológica, 

como “socioambiental”, “socioeconômico” e “sociedade”, acompanhadas por um volume 

igualmente significativo de termos também típicos, como “crítica” e “crítico” – tudo isso junto 

totalizando quase 210 aparições –, sobra realmente pouco espaço para termos até certo ponto 

equivalentes no âmbito da Antropologia. “Interpretação”, “interpretar”, “ritual”, “prática” 

(contextualizada como tal, é claro), que poderiam indicar um posicionamento minimamente 

antropológico, somadas às literais “antropologia”, “antropológica” e “antropológico” e ao radical 

“antropo-” não chegam a ultrapassar a marca das 40 incidências. “Etnografia” não tem 

absolutamente nenhum registro. Novamente fica claro que, quando se fala em Ciências Sociais 

Aplicadas, como área de origem das Comunicações Sociais e, depois, da própria Publicidade, está 

se fazendo referência a um predomínio da Sociologia, com toda a sua carga ideológica, no que isso 

tenha de melhor e de pior. 

Há os que possam dizer, entretanto, que a cultura, essa sim, seria a maior 

contribuição da Antropologia para o ensino da Publicidade. De fato, a palavra “cultura” e suas 

derivações aparecem nas ementas em um frequência considerável: 130 aparições. E, ainda que 



 290 

surjam às vezes em contextos que evidenciem seu sentido mais sociológico (“cultura das massas”, 

por exemplo), quase sempre se está falando de uma cultura abordada tipicamente na 

Antropologia – e, claro nos próprios Estudos Culturais – (como em “práticas culturais”). É 

realmente algo a ser considerado, porque pode de fato demonstrar certa abertura do ensino da 

Publicidade ao papel que a cultura tem na formação dos significados e no papel que a própria 

comunicação publicitária tenha nesses processos simbólico-culturais. 

Todavia, levando-se em conta o fato de que a frequência da palavra “cultura” não é 

acompanhada de perto pelo número de aparições de termos conceitualmente correlatos – como 

“signo”, “significado”, “sentido” e “valor –, o que poderia denotar um verdadeiro 

posicionamento epistemológico próximo ao que nesta tese se defende, ficam um pouco 

esvaziadas de força a inferências nesse sentido. Sim: enquanto “cultura” aparece nas ementas 130 

vezes, “signo”, “significado”, “sentido”, “simbólico” e “valor” (com seus respectivos plurais e 

termos derivados) surgem em tela em menos de 60 ocasiões. Considerando-se as unidades de 

contexto – ou seja, levando em conta apenas as vezes em que essas palavras aparecem com o 

sentido aqui desejado –, esse número fica ainda mais reduzido, deixando mais evidente ainda a 

mínima abertura do ensino da Publicidade às teorias antropológicas voltadas ao sentido da 

publicidade e aos valores culturais por ela carregados. 

A mesma falta de abertura pode ser sentida quando se buscam termos que 

pudessem indicar a presença da semiótica nesses currículos. Fazendo vista grossa a questões 

internas à teoria semiótica e considerando-se também a palavra “semiologia”, junto de 

“semiótica”, nas ementas das disciplinas das dez escolas selecionadas, o número de ocorrência é 

de 21. É pouco? Muito pouco. Mas, como já dito, não é necessário que se use explicitamente a 
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palavra “semiótica” para se adotar essa teoria como postulado teórico básico. De modo que outras 

palavras adjacentes podem também servir de índice nessa busca, como “signos”, “significados”, 

“simbólico” e “sentido”. Daí a conta aumenta, ficando o total em torno de 50. As unidades de 

contexto, entretanto, ajudam a ver que, quase sempre a semiótica aparece em disciplinas ditas 

teóricas, que mais citam o nome dessa área como um dos tópicos de uma longa lista a ser 

percorrida na sala de aula do que como algo realmente auxiliar e presente no ensino da prática 

publicitária. Com raras e alvissareiras exceções – estas quase sempre encontradas nas ementas 

das instituições estrategicamente selecionadas, o que confirma os critérios de escolha dessas 

escolas, ao mesmo tempo preocupando, porque é sabido que são escolas de certa forma 

diferenciadas da maioria –, a semiótica aparece no texto das ementas como uma teoria (o que de 

fato é, claro), mas não como um aporte diretamente relacionado com o fazer publicitário. 

Outra comparação que confirma esse distanciamento entre, de um lado, a 

semiótica, seus postulados e suas possíveis contribuições à comunicação publicitária e, de outro, 

o próprio ensino da publicidade é o embate (já discutido anteriormente) entre o midiacentrismo 

e a perspectiva das linguagens sobre a publicidade. “Linguagem” e “linguagens” aparecem 153 

vezes ao longo das ementas. É um número realmente significativo, mas que perde feio para a 

quantidade de vezes com que as palavras “mídia” e “meios” (e suas adjacentes) são citadas: 282. 

Isso sem falar na própria contabilização das vezes em que nomes de mídias aparecem: “televisão”, 

“rádio”, “jornal” e “revista”, apenas essas, contabilizam juntas quase 60 aparições. 

Não se pode negar que, de alguma forma, há, sim espaço para o estudo das 

linguagens nos cursos de Publicidade. Ainda que a incidência das palavras que indicam isso seja 

menor do que a dos termos que possam sugerir o midiacentrismo, sua presença não pode ser 
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ignorada ou minimizada. As unidades de contexto falham em demonstrar o que se está querendo 

dizer exatamente com “Linguagem verbal nos meios de comunicação”, “A linguagem e os 

formatos publicitários”, “Produto e linguagem da comunicação contemporânea”, por exemplo. 

Novas pesquisas, desdobramentos, avanços investigativos serão necessários para dar essas 

dúvidas à luz. 

Mas e o consumo? Se não foi justamente ele o tema central de vários momentos 

anteriores nesta tese, onde se esconde? Nas matrizes curriculares selecionadas e nas ementas das 

respectivas disciplinas a palavra “consumo” aparece apenas 39 vezes. Na lista das categorizações, 

está na 63ª posição, atrás de termos como “mercado”, “estratégia”, “projeto”, “fotografia”, 

“gestão”, entre outras. No contagem que considera apenas os títulos das disciplinas, a situação é 

talvez ainda pior: “consumo” aparece apenas quatro vezes, enquanto “ética” tem 14 menções, 

“história”, 12, “redação”, 25, apenas para se ter noção das grandezas de algumas – e das miudezas 

de outras. 

Ora, não é difícil perceber que são raros os momentos em que o ensino da 

Publicidade se abre para as teorias do consumo e toda a contribuição que esse tipo de pensamento 

pode trazer ao fazer publicitário. Uma contagem mais detalhada, com verificações minuciosas, 

mostra que a situação é mais grave ainda. É que em alguns casos a palavra “consumo” aparece em 

termos que nada têm a ver com o fenômeno sociocultural em questão, como em “bens de 

consumo” ou “mercado de consumo”. Sem falar nas vezes em que “consumo” surge repetidas 

vezes no texto da mesma ementa, diminuindo ainda mais a representatividade dentro do material 

selecionado. Algumas instituições dentre as eleitas para esta avaliação sequer mencionam o 

consumo em suas ementas, enquanto outras o fazem apenas quando vão estudar o 
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comportamento do consumidor – que, como se sabe, tem alguma relação com as teorias do 

consumo, mas quase sempre é apresentado por outro prisma. 

Pensando agora mais precisamente na contagem de palavras apenas entre os 

títulos das disciplinas, o que fica muito evidente é uma organização disciplinar criada à imagem e 

semelhança dos departamentos de uma agência de publicidade. Entre as dez primeiras palavras 

mais citadas nos nomes das disciplinas das instituições selecionadas, pode-se encontrar, em 

contagem decrescente, “produção”, com 39 aparições, “planejamento”, com 36, “criação”, com 

27, “redação”, com 25, e “pesquisa”, com 24. São ou não são as áreas ou as funções que existem 

em uma agência? Ficam emboladas, é verdade, com as imbatíveis “comunicação”, “propaganda”, 

“publicidade” e “publicitária”, mas são seguidas de perto por “arte”, “gráfica”, “mídia”, 

“fotografia” e... “agência”. Impossível alegar inocência ou coincidência. Sim, as matrizes 

curriculares dos cursos de Publicidade do Brasil, a considerar a amostra construída para esta 

pesquisa, são espelhos das agências de publicidade, procurando reproduzir sua organização 

profissional, sua distribuição de tarefas, seus fluxos de trabalho. 

 

6.5 depois das análises 

 

Quando se encerram as inferências? O que determina o momento de não se tentar 

extrair mais nada de palavras, tabelas, números e textos? Será que já não se trata apenas do puro 

pensamento, divagando sozinho, já livre do objeto, desprendido das análises concretas? 

Perguntas como essa acometem o pesquisador e realmente o material analisado parece não parar 
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de jorrar informações relevantes, prontas para serem transformada em um conhecimento ao 

mesmo tempo crítico e objetivo. Mas há que se esperar as últimas gotas, deixar que a sangria 

termine por si só, para então partir em direção a um próximo estágio, de finalização das análises, 

de encerramento das reflexões. 

Cumpre lembrar que 

a validade da análise de conteúdo deve ser julgada não contra uma “leitura 

verdadeira” do texto, mas em termos de sua fundamentação nos materiais 

pesquisados e sua congruência com a teoria do pesquisador, e à luz de seu objeto de 

pesquisa (BAUER, 2010, p. 191). 

 

Ou seja: não se está adotando o método da análise de conteúdo na tentativa de 

construir um retrato fiel e objetivo da realidade do ensino da publicidade a partir dos textos 

naturalmente fragmentados dos currículos e das ementas. O uso dos procedimentos desse 

método foi sempre no sentido de se relacionar o conteúdo do material analisado com os 

pressupostos teóricos aqui adotados, procurando uma leitura sistemática, que flagrasse o 

problema da pesquisa com uma certa materialidade, evidenciando a pertinência das hipóteses e 

das propostas aventadas nesta pesquisa. Martin Bauer é quem ensina: 

Embora o corpus de texto esteja aberto a uma multidão de possíveis questões, a análise 

de conteúdo interpreta o texto apenas à luz do referencial de codificação, que constitui 

uma seleção teórica que incorpora o objetivo da pesquisa. (2010, p. 199) 

 

Assim, como que obedecendo aos ditames do método, as interpretações aqui 

apresentadas são aquelas mais diretamente ligadas às teorias empregadas nesta investigação. De 

um modo geral, no fim das contas (literalmente), o que a análise das matrizes curriculares e das 
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ementas das disciplinas revelam não fica muito distante do que a revisão bibliográfica, as 

entrevistas iniciais e a própria experiência na área profissional, acadêmica e universitária da 

Publicidade já vinham demonstrando. O valor, neste caso específico, da análise de conteúdo está 

muito na precisão que se consegue atribuir aos fatos estudados e à materialização de algo que 

poderia estar esparso ou apenas sugerido no nível da mera experiência. Em outras palavras: o que 

a análise das ementas das instituições de ensino selecionadas proporcionou foi principalmente o 

flagrante de um ensino da Publicidade cujas principais características já se anunciavam em 

evidência concreta. Não se está com isso querendo diminuir o valor desse método ou sugerir sua 

desnecessidade nesta pesquisa. Pelo contrário: são muitas as qualidades da análise de conteúdo e 

seu uso em estudos desse tipo, por ser pouco frequente, talvez seja até subaproveitado. 

Ao fim de todas as contagens, de todas as categorizações, de todas as 

relativizações, de todas as inferências, o que resta da análise pode ser sintetizado visualmente na 

nuvem de palavras abaixo exposta. Trata-se de um aplicativo facilmente encontrado na internet e 

largamente usado em apresentações dos mais variados tipos, que transforma um texto linear em 

uma nuvem de palavras, dispondo aleatoriamente os termos mais recorrentes, eliminando 

automaticamente as palavras funcionais (“de”, “se”, “com” etc.), criando uma relação de 

proporcionalidade entre a frequência de cada palavra e o tamanho em que ela aparece na nuvem. 

Quanto maior for a palavra na nuvem, mais citada no texto. 
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fonte: elaboração do autor. 

 

Fica fácil, portanto, perceber que “comunicação” é de longe a palavra mais citada, 

como já revelado anteriormente. Palavras previsivelmente presentes, como “publicidade”, 

“propaganda” e “publicitária” estão também em tamanho avantajado. Enfim, não se trata agora de 

repetir todas as reflexões já expostas em momento anterior. Trata-se apenas de uma forma visual 

de se materializar as comparações já expostas, valendo apenas chamar atenção para o fato de as 

palavras “consumo”, “semiótica” e “significado” sequer aparecerem no diagrama lexical em tela. 

Outras reflexões que podem ser extraídas da análise das ementas dizem respeito 

justamente aos próprios textos dessas ementas. A quantidade de erros de português, o volume de 

erros de digitação, a preocupação nenhuma com a forma, com o estilo ou com a clareza revelam a 

pouca importância que esse material tem no dia-a-dia das escolas de Publicidade. Não se está 

aqui advogando a favor das ementas, ou buscando empreender uma luta pela valorização das 

ementas nos procedimentos internos das escolas de Publicidade do Brasil. Nada disso. As 

bandeiras que se empunham no seio desta pesquisa são outras. O que precisa ficar claro – além da 
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crítica pura ao desleixo desses textos – é que a pouca qualidade desses materiais, intermediários 

preciosos entre as intenções e as tendências teóricas de uma instituição de ensino e o cotidiano 

da sala de aula, revela um ensinar baseado muitas vezes no improviso. Sonia Kramer, professora 

da PUC do Rio de Janeiro, especialista em currículos e propostas pedagógicas é quem explica: 

Toda proposta pedagógica nasce de uma realidade. Toda proposta é situada, traz 

consigo o lugar de onde fala e a gama de valores que a constitui; traz também as 

dificuldades que enfrenta, os problemas que precisam ser superados e a direção que a 

orienta (1997, p. 19). 

 

Ou seja: se “os textos, do mesmo modo que as falas, referem-se aos pensamentos, 

sentimentos, memórias, planos e discussões das pessoas, e algumas vezes dizem mais do que seus 

autores imaginam” (BAUER, 2010, p. 189), a análise dos currículos e das ementas parece ser uma 

boa porta de acesso à prática contemporânea do ensino da publicidade. Em outras palavras: se são 

as ementas (e o plano de ensino como um todo) aquilo que serve para registrar o que vai ser 

ensinado dentro de uma determinada disciplina, o evidente pouco caso que faz delas (por 

diretores, coordenadores e professores) só pode revelar esse triste distanciamento entre a 

seriedade das intenções, entre o rigor dos fins, entre a profundidade das teorias, entre a clareza 

das epistemologias e o qualquer-jeito do cotidiano, e a esculhambação da sala de aula, e a 

superficialidade das técnicas, e o grosseiro da prática. Em termos mais diretos: ementas mal 

redigidas, imprecisas, pouco esclarecedoras só podem revelar um ensino ainda precário, baseado 

no improviso, que conta com o acaso e que se acostumou com uma assoladora falta de qualidade. 

Mas as generalizações, próprias também da análise de conteúdo e ao mesmo 

tempo do método semiótico, não podem ser absolutas. De modo que, sim, há momentos em que a 
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preocupação com um ensino de qualidade transparece nas matrizes curriculares e nas ementas de 

suas respectivas disciplinas. Não parece ser o caso de se elencar quais as instituições são assim 

mais cuidadosas ou de se apontar quais aquelas mais afeitas ao esculacho. O próprio Ministério da 

Educação mantém um sistema certamente dispendioso de avaliação dos cursos superiores do 

Brasil e cabe muito mais aos seus avaliadores apontar onde estão os podres desse ensino do que a 

este investigador. Até porque não se tem aqui em mãos um levantamento completo de todas as 

escolas do país, sendo injusto criticar apenas esta ou aquela; até porque alguns coordenadores só 

aceitaram ceder o material estudado mediante o comprometimento em não se analisá-los 

individualmente, e deve-se respeitar essas fontes de pesquisa; até porque o pessimismo e o ácido 

da crítica seduzem, mas são o otimismo e a vontade de se encontrar caminhos para o progresso 

que devem mover a investigação. 

Outras reflexões originadas na análise das matrizes curriculares e das ementas 

estão em outros pontos desta tese, de modo que, por enquanto, encerram-se aqui as inferências 

possíveis. Tantas outras talvez pudesse haver, certamente outros olhares, outras perspectivas 

fariam com que novas conclusões pudessem ser tiradas. Estão expressas acima aquelas mais 

ajustadas aos propósitos desta pesquisa, aquelas que mais atendem às necessidades da 

investigação. 
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PLANTIO, LAVOURA, FECUNDAÇÃO 

7. propostas 

 

“A universidade não pode aceitar ser reprodutora da 

injustiça e da desigualdade. Estamos lidando com jovens e 

com aquilo que deve ser um pensamento jovem, fértil e 

produtivo. Esse pensamento não se encomenda, não nasce 

sozinho. Nasce do debate, da pesquisa inovadora, da 

informação aberta e atenta ao que de melhor está surgindo.” 

mia couto 

 

E, quando menos se espera, é chegada a hora de apresentar propostas, de tentar 

transformar em algo concreto aquilo que se teve apenas em pensamento por tanto tempo. Vem à 

lembrança o dia da entrevista com a professora Clotilde Perez, que selecionaria o candidato a 

preencher aquela única vaga de doutorado. Como havendo apenas um na disputa, sendo, 

portanto, a vaga praticamente certa, a conversa foi muito menos no sentido de se testar os 

conhecimentos do aluno ou de lhe indagar suas disponibilidades do que uma conversa já sobre 

seu projeto. E a orientadora foi firme: o importante é fazer uma boa análise e tirar conclusões 

relevantes. Se você conseguir apresentar uma proposta, melhor ainda, mas vamos nos fixar nas 

análises. 

Os anos se passaram, as disciplinas foram cursadas, os embates quanto aos métodos a 

serem usados acabaram se solucionando, as idas a campo foram frutíferas e, agora, é chegado o 

momento de se apresentar resultados. Claro, muito do que se disse nas páginas anteriores é, sem 

dúvida, resultado desse longo processo investigativo. Como ensinam os melhores professores, os 
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resultados de uma pesquisa devem aparecer ao longo de seu texto inteiro e não apenas em um 

único capítulo final. Mas a vontade de se apresentar algo novo é tão grande, a busca incessante 

por alguma coisa que possa concretamente alterar o ensino da Publicidade é tão intensa, que a 

solução foi guardar essas propostas para o fim. Não como uma esmeralda, que fica guardada para 

coroar os bravos que alcançam o final de uma batalha. Mas sim como algo incerto, falível em sua 

essência, que se deixa separado do todo por pura cautela, para não contaminá-lo com sua 

virulência de ousadia, pretensão e irresponsabilidade. 

É bem verdade que nada do que vai ser aqui neste capítulo apresentado surgiu do acaso ou 

brotou sem as dores inerentes às ideias obsessivamente perseguidas. Pelo contrário: resta cada 

vez mais a certeza de que cada elemento das propostas seguintes são fruto inequívoco dos 

procedimentos investigativos que agora se encerram, aliados a um grande esforço interpretativo. 

Entre o orgulho dos que geram um rebento genuíno e a desconfiança dos que nunca lidaram bem 

com questões de autoestima, o que vai ser apresentado é o fruto mais concreto desta pesquisa e da 

própria experiência do autor. Talvez, pouco acrescente ao pouco que se apresentou até agora. De 

qualquer maneira, trata-se de ideias que tomaram em supetão a mente do pesquisador quase 

sempre em situações de reflexão – em um voo para uma cidade em que se realizaria um 

congresso, enquanto se caminha pelo corredor da instituição em que se leciona, durante uma 

pausa para um café entre uma leitura e outra, logo depois de uma conversa com um amigo sobre as 

dificuldades da pesquisa etc. –, o que só faz revelar a relação direta disso tudo com esta pesquisa, 

e que foram elaboradas exaustivamente à luz das teorias e dos paradigmas assumidos desde o 

início. 
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São propostas ligadas à concretude do dia-a-dia do ensinar da propaganda, esse mesmo 

contexto prosaico que gerou as primeiras inquietações desta pesquisa. É como uma volta ao ponto 

de partida, como uma resposta à primeira pergunta-centelha, como uma devolutiva a alguém que, 

depois de provocar, espera uma resposta, como uma satisfação a toda uma sociedade, que instiga, 

que incomoda, que desconforta e que, mesmo assim, ou por isso mesmo, merece um retorno. Se a 

pesquisa nasceu de um problema real, concreto, ainda totalmente desvinculado do mundo das 

ideias das teorias, durante esses longos anos, por força do próprio investigar, ela permaneceu 

mantida em uma casamata teórico-conceitual de onde às vezes se saía, é verdade, mas onde o 

refúgio e o isolamento do mundo externo – absolutamente necessários ao pensamento acadêmico 

– eram também garantidos. A ruptura epistemológica (LOPES, 2005) é também uma ruptura com 

a realidade, um movimento de desligamento, sabidamente indispensável ao pesquisar, mas que 

precisa ser interrompido. Este capítulo é a saída do abrigo, é a abertura da janela, o encarar os 

raios de sol da realidade – com algo de concreto e valioso nas mãos. 

 

7.1 os talentos 

 

“Nós lemos emoções nos rostos, lemos os sinais climáticos nas nuvens, 

lemos o chão, lemos o Mundo, lemos a Vida. Tudo pode ser página. 

Depende apenas da intenção de descoberta do nosso olhar.” 

mia couto 

 

De acordo com o que já se demonstrou acima, na legislação brasileira que 

regulamenta o sistema de ensino brasileiro, fazem parte das Diretrizes Curriculares as 
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competências e habilidades esperadas dos que se formam em Comunicação Social e, 

especificamente, dos que se habilitam em Publicidade. Não é o caso de se repeti-las aqui ou de 

retomar integralmente  as análises já realizadas. O momento agora é outro, o de se questionar a 

validade desse próprio instrumento – competências e habilidades – como direcionadores do 

ensino superior em Publicidade. 

E o primeiro ponto que se deve tocar diz respeito justamente aos termos utilizados 

para designar as expectativas do governo, do Ministério da Cultura e da sociedade como um todo 

dos formandos na área. É claro que não se usaram essas palavras aleatoriamente, não se está 

ignorando aqui o fato dessa terminologia já ser parte integrante do vocabulário típico dos que se 

envolvem com educação e suas adjacências. De acordo com o que se encontra no Grande 

Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa, a palavra “competência” poderia estar ligada mais à área 

de atuação do futuro profissional – “atribuição, alçada, conta” (2004, p. 775) –, designando os 

limites profissionais dentro dos quais atuará. Por sua vez, o termo “habilidade” é definido como 

“qualidade ou característica de quem é hábil” (2004, p. 1502), sendo de alguma forma sinônimo 

de “propensão” ou “aptidão”. 

Até aí, tudo bem. Faz sentido realmente que um texto normativo sobre o ensino 

superior defina o campo de atuação e as aptidões que vão nortear a vida profissional do formando. 

O que se quer questionar nesta tese é o tratamento que se dá a essas duas balizas no texto legal. Se, 

conforme já visto em momento anterior, os textos gerais para a área de Comunicação como um 

todo são amplos demais, não evidenciando nenhum vínculo específico e claro com a Publicidade, 

ou se a abordagem dada ao texto específico para Publicidade é quase que totalmente instrumental, 

ligada diretamente aos fazeres de uma agência de propaganda, a crítica feita aqui é no sentido de 
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se buscar outros formatos textuais – que ainda sirvam para direcionar as instituições de ensino 

superior, mas que não se percam no vago dos textos vazios nem se tornem obsoletos no 

superficial dos textos puramente instrumentais. 

A ideia de se questionar esses termos tão largamente utilizados ocorreu na 

entrevista com a professora Lucia Santaella. Indagada sobre que características deveria ter o 

profissional mais habilitado a lidar com a nova Publicidade, a resposta da autora foi luminosa. “O 

MEC fala muito em competências e habilidades. Eu acho que é preciso falar em talentos” 

(SANTAELLA, 2013, p. 8). Pronto: desencadeou-se na cabeça deste pesquisador uma fieira de 

pensamentos a respeito dessas palavras que, depois de alicerçados nas pesquisas empírica e 

teórica, se transformaram no que se propõe agora. 

O intuito não é apenas trocar palavras, como que substituindo as cores da fachada 

de uma casa, mas deixando intacta sua estrutura comprometida. O que resta por trás da proposta 

de se usar a palavra talento como um direcionamento para se pensar os formandos vem do fato 

desse termo, de acordo com o mesmo Houaiss, designar uma capacidade inata do indivíduo e ao 

mesmo tempo uma aptidão adquirida e desenvolvida – “aptidão, capacidade inata ou adquirida” 

(2004, p. 2661). Um publicitário precisa amar o que faz, precisa ter escolhido essa carreira não só 

por admirá-la e sentir-se atraído pelo seu âmbito profissional, mas também por sentir-se 

vocacionado para tudo isso. Assim, o talento serviria para designar esse encontro desejável entre 

uma vocação natural e uma série de capacidades desenvolvidas, uma coisa dependendo da outra, 

inevitavelmente. 

Em alguns momentos, a pretensa objetividade das Diretrizes Curriculares faz 

acreditar que a escolha de um jovem por uma ou por outra carreira profissional vai se dar apenas 
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nesse nível asséptico das decisões frias e dos caminhos adotados sem paixão. Claro que não é 

assim. Toda escolha que envolve um investimento de muitos anos e de muito empenho é tomada 

com fartas doses de racionalidade, sob o signo da lucidez e da objetividade, mas inevitavelmente 

também no plano dos sentimentos, também na esfera dos afetos. Para se usar uma metáfora 

simples: com a cabeça e com o coração. Ou seja: quem quer se tornar publicitário precisa 

aprender muita coisa, precisa desenvolver muitas capacidades, mas só vai conseguir se destacar 

na área, só vai realmente ser um publicitário se tiver dentro de si elementos inatos, que podem ser 

estimulados, aperfeiçoados ou desenvolvidos. 

De modo que não se pode construir o currículo de um curso de Publicidade tendo 

em mente apenas esse sujeito mecânico que as competências e habilidades das Diretrizes 

Curriculares fazem supor. Deve-se pensar em um sujeito com talentos, em um sujeito cheio de 

qualidades, em um sujeito que traga do parto, da pia e do berço mananciais que possam ser 

desenvolvidos ao longo da sua vida universitária. Um sujeito que deve ser imaginado como 

portador, sim, de um patrimônio humano riquíssimo, pronto para ser estimulado e aperfeiçoado, 

para que possa atender às expectativas mais exigentes do mercado. 

Não é o caso de se estabelecer aqui quais seriam esses talentos esperados dos 

futuros publicitários do Brasil. Mais do que se fixar à superfície das sugestões concretas, o que 

esta pesquisa procura é apresentar propostas profundas, anteriores, subjacentes ao visível, que 

possam estruturar e permitir melhores soluções práticas – criadas pelo brilhantismo e pela 

capacidade técnica dos que com isso diretamente trabalham. Entretanto, um talento específico 

parece escapar às diretrizes do MEC, parece quase nunca estar citado nos documentos diretivos 

de uma instituição de ensino. Trata-se da sensibilidade. Talvez pelo fato dessa palavra assumir, às 
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vezes, sentidos que a aproximam da fragilidade, da feminilidade, da delicadeza, da frescura e de 

outras coisas piores a serem evitadas, pouco nela se fala. Nos próprios currículos e ementas 

analisados para esta pesquisa, tanto a palavra “sensibilidade” quanto o termo “sensível” 

aparecem apenas uma única vez cada, em disciplinas ligadas à música e à estética 

respectivamente, o que demonstra isso que se afirmou anteriormente. “Sensibilização”, por sua 

vez, é citada três vezes, sintomaticamente em disciplinas sobre linguagem. 

Mesmo no dia-a-dia das escolas de Publicidade ou na rotina anual dos congressos 

de Comunicação e de propaganda fala-se pouco em sensibilidade. Fala-se, muito mais, por 

exemplo, em criatividade. Que o publicitário é um ser criativo, isso já virou clichê. As boas ideias, 

as roupas esquisitas, os aparatos tecnológicos, os objetos coloridos sobre a mesa, tudo isso faz 

parte desse universo mítico criado ao redor da ideia da criatividade como característica típica dos 

que trabalham com propaganda. Mas o tempo da criatividade já passou. Foi embora junto com a 

noção simplista da comunicação unidirecional. Sumiu desde que a perspectiva informacional da 

comunicação deixou de fazer sentido. E o publicitário precisa ser, hoje, antes de tudo, alguém 

sensível. Na medida em que a Publicidade está sendo encarada aqui, nesta tese, como um 

mecanismo de transferência de significados da cultura para os produtos e marcas anunciados 

(MCCRACKEN, 2003), a busca pela coerência faz com que se desloque a essência do publicitário 

da criatividade para a sensibilidade. 

Enquanto a criatividade tem a ver com a capacidade que alguém (um publicitário, 

claro) tem de elaborar algo novo, pondo essa pessoa, portanto, em um ponto de emissão, de 

produção, de irradiação, a sensibilidade está relacionada com uma função mediadora do 

publicitário, que precisa estar com sua percepção integralmente aberta aos estímulos sígnicos do 
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mundo para, depois, transformar esses significados culturais em mensagens publicitárias. A 

publicidade baseada na criatividade é mais do insight, da inspiração, do acaso, da genialidade, do 

inexplicável. A publicidade sustentada na sensibilidade é aquela do talento, do esforço, do 

exercício e da consciência. Não que se esteja evitando a genialidade, os momentos de puro brilho 

mental, as faíscas de boas ideias que às vezes acometem alguns privilegiados. O que se quer é 

apenas expandir a noção do fazer publicitário, incluindo em suas dimensões técnicas o sentir, o 

perceber, o captar, o estar atento. 

Procurando fidelidade ao pensamento de Peirce, seria possível dizer que o fazer 

publicitário defendido nesta tese se alinha em certa medida à concepção triádica das ciências 

normativas – ética, estética e semiótica. Se “Peirce conclui que aquilo que atrai a sensibilidade 

humana, em qualquer tempo e espaço, é o crescimento da razoabilidade concreta, ou seja, o 

crescimento da razão criativa corporificada no mundo” (SANTAELLA, 2004c, p. 2), a semiótica 

como base das propostas aqui apresentada demonstra que, no fim das contas, o percurso da 

prática publicitária vai ser sempre o da estética, da ética e da semiótica – tendo a sensibilidade 

como elemento central. 

O publicitário, por exemplo, precisa estar atento e desenvolver “uma 

sensibilidade etnográfica treinada a penetrar os fluxos digitais da comunicação contemporânea” 

(CANEVACCI, 2012, p. 45) – sensibilidade perceptiva – e ter consciência de que “todo gerente é 

de fato um gerente de significado” (MCCRACKEN, 2012, p. 187) – sensibilidade produtiva. 

Precisa saber que “a natureza de seu ofício requer, de fato, um dado espírito, um dado olhar, que 

em muito se assemelha àquele do antropólogo” (ROCHA & PEREIRA, 2012, p. 58) – sensibilidade 

produtiva –, levando sempre em conta que “o anúncio é o fabricante de significado por 
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excelência” (MCCRACKEN, 2012, p. 201) – sensibilidade produtiva. Ou seja: o publicitário 

contemporâneo precisa desenvolver duplamente seu talento sensível. Precisa abrir-se 

sensivelmente aos significados esparsos pela cultura, da mesma forma que necessita ser 

sensivelmente apto a criar mensagens significativas. 

 

 

 

fonte: elaboração do autor. 

 

“A publicidade funciona como instrumento de transferência de significado. O 

processo de transferência começa quando o publicitário identifica os significados culturais 
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desejados para o produto.” (MCCRACKEN, 2012, p. 116). E essa mesma sensibilidade, que ajuda o 

publicitário a apreender na cultura os significados adequados a este ou àquele produto, é a 

sensibilidade que deve orientar a sua criação, a sua seleção de signos na composição da 

mensagem. “O sucesso da representação e manipulação, pelo anúncio, dos significados irá 

depender em particular do diretor de criação e sua equipe.” (MCCRACKEN, 2012, p. 117). É isso: 

sensível para captar, sensível para criar. De um lado, uma sensibilidade que deve se abrir aos 

valores culturalmente constituídos, de outro, uma sensibilidade que deve se converter em um 

manuseio preciso de códigos de linguagem. 

Agora mais do que nunca, a preocupação com as mídias, com seus impactos sociais, 

com suas injunções no político e seus desdobramentos culturais tem levado a um 

esquecimento do papel que os processos sígnicos desempenham na própria 

constituição das mídias. (SANTAELLA, 2007b, p. 77) 

 

Como que resgatando um pouco do que já se disse anteriormente sobre as mídias 

e as linguagens e antecipando em alguma medida o que adiante vai se falar sobre a aplicação 

desses pensamentos ao ensino da propaganda, o que Lucia Santaella defende é uma abordagem 

semiótica das mídias, deixando de vê-las como o local fetichizado onde se materializa a 

comunicação publicitária, mas tentando perceber o sentido tão mais amplo e tão mais profundo 

que adquirem se encaradas como uma estrutura de signos e de linguagens. É por meio de uma 

sensibilidade voltada ao manuseio de signos e à compreensão das linguagens que o publicitário 

de hoje vai ser capaz de propagar suas mensagens e continuar fazendo acontecer o próprio 

princípio da publicidade. 
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Outros talentos certamente podem e devem ser esperados dos que pretendem se 

formar publicitários. A questão da sensibilidade foi acima detalhada apenas para que se tenha 

ideia do que esta tese imagina como tipo de direcionamento capaz de verdadeiramente guiar a 

construção curricular de uma instituição de ensino. Uma competência ou habilidade que fale em 

“executar o trabalho de criação de campanhas de propaganda em veículos impressos”, como 

fazem as Diretrizes Curriculares atuais, só pode mesmo gerar disciplinas como “Oficina de 

campanha publicitária” ou “Redação Publicitária em Mídia Impressa”, aniquilando qualquer 

possibilidade de criatividade, inovação ou mesmo diferenciação por parte das escolas. Diretrizes 

que falem em sensibilidade, por exemplo, como um fundamento a ser perseguido, não como um 

prego a ser martelado, talvez possibilitem soluções curriculares e disciplinares mais 

interessantes, que realmente possam forjar profissionais competentes. 

 

7.2 a alfabetização semiótica 

 

“Aos sermos donos das palavras 

somos mais donos da nossa existência.” 

mia couto 

 

Quando se fala na sensibilidade perceptiva, está se falando quase que 

inevitavelmente em uma superfície sensível, em sentidos, percepção, em julgamentos, em algo 

que é sentido e transformado internamente em pensamento. Está se falando, portanto, em 

semiótica. Quando se pensa na sensibilidade produtiva, está se falando em tipos de signos, em 

códigos, em linguagem, em operações sígnicas. Está se falando, portanto, mais uma vez, em 
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semiótica. De modo que, se o ensino da Publicidade deve ser pautado nessa ambivalência dos 

talentos sensíveis, é necessário que, de fato, o estudante dessa área tenha conhecimento dos 

princípios semióticos que norteiam tanto a percepção quanto a produção sígnica. Trata-se de 

dois lados de uma mesma capacidade, unidos seminalmente no conceito peirceano de semiose 

(SANTAELLA, 2004b, p. 29).  

Sim, muitos cursos de Publicidade já têm semiótica (assim mesmo, sem artigo) 

nos seus currículos. Uma outra pesquisa seria recomendada para se dar conta dos traumas 

indeléveis e dos pesadelos aterrorizantes que essa dita semiótica causa nos alunos. De modo que 

não se está defendendo aqui que se empurre esôfago abaixo a aridez dos textos originais de Peirce 

ou mesmo o espinhoso das classificações sígnicas. Mais do que isso, mais abaixo disso tudo. O 

que se defende aqui é a adoção da semiótica como um postulado basilar dos currículos, que pode, 

sim, se manifestar em disciplinas específicas, na recomendação de leituras torturantes, na 

imposição de métodos de análise tão árduos quanto abstratos – isso é com cada escola –; mas que 

precisa se refletir na noção de que o publicitário é, antes de tudo, alguém que vai criar e manusear 

signos e que, portanto, precisa passar por um processo de alfabetização semiótica. 

Viver, de certa forma, é se alfabetizar semioticamente. Inevitavelmente, estar vivo 

é aprender a interpretar ininterruptamente signos das mais variadas naturezas. O entorno de 

qualquer pessoa é composto de signos, o acesso de qualquer indivíduo à realidade se dá 

precisamente pela mediação de signos. Por isso é que se diz que a próxima existência humana é 

em certa medida um alfabetizar-se semiótico. Para que então um processo formal de 

alfabetização semiótica ligado ao ensino da Publicidade? Porque publicitários são, como já visto 

acima, profissionais da linguagem, operadores de signos, manuseadores de significados. E a 
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consciência corporativa, a responsabilidade social, a eficiência técnica e o sucesso profissional 

desse publicitário só podem ser fruto do processo de aquisição consciente do domínio das 

linguagens. 

A maioria dos cursos de Publicidade do Brasil trazem em suas matrizes 

curriculares disciplinas voltadas ao estudo teórico e/ou prático da língua portuguesa. É como se a 

comunicação publicitária se desse apenas na base dos signos verbais, escritos ou falados. Se essas 

disciplinas compreendem as regras de acentuação ou as teorias da linguagem, tanto faz. A simples 

ideia de que a língua é a única ou a principal linguagem a ser desenvolvida no fazer publicitário já 

traz consigo problemas dos mais graves. Não que um bom publicitário não precise se usar 

corretamente o seu idioma. Bons slogans são geralmente muito bem escritos, assim como o 

processo interno ao planejamento e a produção de uma campanha dependem também de 

documentos que devem ser bem redigidos. A questão não é essa. O que precisa ficar claro é que a 

mesma destreza que o publicitário tenha sobre a sua língua ele deve demonstrar ter com outros 

tipos de códigos, todos os códigos que componham a rede complexa de signos e linguagens que 

venham a compor e suportar a propaganda desejada. E, quando se fala em linguagens, em signos, 

em códigos verbais e não-verbais, a semiótica é mais do que apropriada – é necessária. A 

alfabetização semiótica, então, seria o processo através do qual o estudante de publicidade 

aprenderia não uma língua, mas todas as demais linguagens (SANTAELLA, 2007c, p. 10) que 

envolvem o seu fazer profissional. 

Assim, como que dando continuidade à proposta anterior, de se pensar a 

sensibilidade como principal talento a ser estimulado e desenvolvido no estudante de 
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Publicidade, a alfabetização semiótica seguiria por dois caminhos simultâneos: um ligado à 

percepção sensível e outro, à produção sígnica. 

 

 

 

fonte: elaboração do autor. 

 

No que se refira à adequação dos princípios semióticos à produção das mensagens 

publicitárias, o caminho parece ser menos nebuloso. A classificação criada por Peirce para os 

signos, desfiada por Lucia Santaella no seu A teoria geral dos signos (2004b), e relacionada 

conceitualmente com o fazer publicitário no livro Estratégias semióticas da publicidade 

(SANTAELLA & NÖTH, 2010), pode muito bem cumprir a função de alinhar os objetivos de uma 

produção publicitária com os ditames de Peirce. As dimensões qualitativo-icônicas, singular-

indiciais e simbólico-verbais das mensagens (SANTAELLA, 2004c; PEREZ, 2004) podem ser 

exploradas das formas mais criativas possíveis, dentro de estruturas curriculares e programas 

curriculares os mais variados. O que precisa ficar claro, entretanto, independente das opções 
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específicas que se tomem com relação a currículos ou disciplinas, é que, dentro da epistemologia 

semiótica de Peirce, a mensagem publicitária precisa ser pensada como um compósito de signos. 

A partir dessa perspectiva, as análises, os exercícios e a própria criação publicitária podem se dar 

em observância ao tripartido poder significativo dos signos, e isso só tende a colaborar para uma 

publicidade mais eficiente, mais consciente e mais adequada aos tempos contemporâneos. 

Sobre a percepção, Lucia Santaella já desenvolveu trabalho dos mais admiráveis 

(2012) e cumpre que se resgatem aqui alguns dos seus postulados. Quando se fala que o talento 

sensível dos estudantes de Publicidade deve estar a serviço da sua percepção, está se concordando 

com a afirmação de que “o que percebemos, num ato de percepção, é algo que aparece de certo 

modo. Algo insistente, impositivo, mudo, que não somos nós, ou melhor, não é nossa mente que 

cria” (SANTAELLA, 2012, p. 91). Sem quer se alongar pelos caminhos tão sinuosos quanto 

sedutores da percepção dentro da lógica de Peirce, a citação faz reforçar a ideia de que o 

publicitário precisa assumir urgentemente sua figura mediadora, seu espaço intersticial entre um 

universo culturalmente constituído (MCCRACKEN, 2003) e o meio social ao qual se destinam as 

mensagens que vai criar – sendo, inevitavelmente, parte dessas duas instâncias. O publicitário, 

então, justamente por ser publicitário, por produzir mensagens publicitárias, interfere 

diretamente na cultura que lhe serve de manancial simbólico para sua produção sígnica; ao 

mesmo tempo que, sendo um ser comum, vive, se comunica, consome. A questão é complexa, 

mas a situação em si, nem tanto. O estudante de Publicidade de hoje precisa entender seu papel 

mediador entre uma esfera cultural e uma sociedade com quem quer se comunicar, exatamente 

de forma análoga à percepção humana, que do mesmo modo envolve uma camada de mediação, 
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mas que também integrando em si as outras duas instâncias que compreendem a tríade 

perceptiva. 

Percepto (objeto dinâmico) e percipuum (objeto imediato) juntos, julgamento de 

percepção (signo) e asseveração do juízo perceptivo (interpretante) são as três instâncias do 

processo de percepção de que falam Peirce e Santaella (2012, p. 89). Mais importante do que se 

detalhar aqui esses três complexos conceitos é perceber que “o que ocorre no processo perceptivo 

é também uma ação sígnica” (SANTAELLA, 2012, p. 94). Se o juízo perceptivo tem a natureza de 

um signo – também por integrar no seu processo interno as outras duas instâncias, 

percepto/percipuum e asseveração do juízo perceptivo –, o desencadeamento semiótico desse 

signo interessa profundamente ao fazer publicitário e é precisamente o que fundamenta o uso 

dessa dimensão perceptiva no ensino da Publicidade. Ou seja: perseguir a coerência para as 

presentes propostas na fidelidade aos pressupostos da semiótica de Peirce é também considerar 

que nem só a produção de mensagens (sígnicas, claro) obedece à lógica triádica da semiótica 

peirceana, mas que todo o processo profissional da propaganda, do planejamento à veiculação, 

pode (e deve) corresponder a esses mecanismos semióticos. Daí, a necessidade de se alfabetizar 

semioticamente aqueles que pretendem trabalhar com propaganda na contemporaneidade. 

Só que, mais relevante, neste momento, do que se explicar teórica e detidamente 

como se daria esse processo de alfabetização semiótica é seguir adiante com as propostas desta 

pesquisa. Isso porque, na sequência, quando se for abordar justamente os novos arranjos 

disciplinares possíveis, vai ser contemplada inevitavelmente a concretização desse processo. Se a 

coerência foi perseguida durante toda esta pesquisa, se a epistemologia assumida desde o 

princípio permanece valendo, todas as propostas que agora se apresentam devem ser coerentes 
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entre si e devem responder aos mesmos princípios. De modo que uma proposta complementa a 

outra, de modo que o talento da sensibilidade se traduz no processo da alfabetização semiótica; 

assim como essa alfabetização se reflete na estrutura disciplinar proposta, e assim por diante. 

 

7.3 modelo de arranjo disciplinar 

 

“Um futuro civilizado passa por grandes e radicais mudanças 

neste mundo que poderia ser mais nosso.” 

mia couto 

 

A quem compete a tarefa de se construir um currículo, de transformar em uma 

organização de disciplinas e horários aquilo que o Ministério da Educação recomenda nas suas 

Diretrizes Curriculares? O processo evolutivo dos currículos dentro de uma instituição de ensino 

antiga deve ser interessante de se acompanhar. Assim como devem ser curiosas as tratativas para 

se começar um currículo do zero. Por mais que essas indagações sejam atraentes e pudessem 

suscitar ótimas pesquisas, com grandes descobertas, o objetivo desta investigação é outro, como 

se sabe. Foram flagrados os currículos e as ementas dos cursos de Publicidade de dez escolas 

brasileiras dos mais variados tipos – alguns em pleno momento de transformação, outros sendo 

recém-criados, outros ainda em processo de cristalização –, e desse material algumas conclusões 

já foram tiradas. 

O intuito agora é ir além dessas conclusões e apresentar alguma proposta concreta 

de organização disciplinar, como que respondendo aos anseios que inquietaram o próprio 

pesquisador no início dessa jornada. Mas não se pode apresentar qualquer tipo de proposta 
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curricular sem que se conheça teoricamente o tema, sem que se compreenda como esse assunto é 

visto na sua área de origem, a Educação, sem que se leve em conta como tem evoluído ao longo do 

tempo as questões que o envolvem. Sim, o que é um currículo qualquer professor sabe, qualquer 

pessoa que já tenha se deparado com as dificuldades cotidianas do lecionar entende como se 

define e para que serve um currículo. Só que, mesmo em se tratando de professores (de 

Comunicação, no caso), trata-se de conhecimento superficial, senso comum. É necessário que se 

busque um distanciamento crítico desse conhecimento, reconstruindo-o teoricamente. 

Em termos concretos e práticos, o currículo é mesmo o conjunto de disciplinas de 

um curso, organizados dentro de várias perspectivas temporais que se encapsulam. Há que se 

considerar o tempo completo do curso (quatro anos, geralmente, quando se pensa em 

Publicidade); tendo sempre em mente subdivisões semestrais ou anuais (oito ou quatro, 

portanto, respectivamente); podendo ainda haver, dentro dessas subdivisões, outras ainda 

menores, os trimestres ou bimestres (dois ou três por semestre); para se chegar aos dias da 

semana (de segunda a quinta, de segunda a sexta, de segunda a sábado, depende da instituição); 

dentro dos quais se organizam os horários das aulas (uma aula de quatro horas, duas aulas de duas 

horas, quatro aulas de uma hora, varia muito); sempre a partir de um limite de horário (das 7h30 

às 12h, das 19h às 23h etc.). 

Dentro dessa estrutura temporal, há que se dispor todos os conteúdos que 

componham o curso, levando em conta, é claro, as questões dos períodos (semestres ou anos) e 

da integração das disciplinas. Isso sem falar nos horários dos professores, na disponibilidade dos 

laboratórios, no tamanho das salas de aula etc. O costume de se tratar os currículos quase sempre 

apenas em um nível operacional talvez venha dessa sua característica pluralmente intrincada. Os 
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coordenadores dos cursos precisam de uma habilidade técnico-burocrática tão grande, que lhes 

consome tanto tempo e tanta energia, que talvez por isso restem poucas ocasiões para se pensar 

mais profundamente a respeito dessa organização disciplinar. Mas antes de se partir para essas 

discussões, para a apresentação da proposta, é necessário constituir teoricamente o currículo. E, 

embora se trate de um tema teórico relativamente recente, já há várias correntes de pensamento 

que procuram dar conta desse assunto, constituindo uma rede conceitual complexa, com vários 

pontos de convergência e divergência, que vai se tentar alinhar a seguir. 

O ponto de partida é a crença no fato de que “a questão central que serve de pano 

de fundo para qualquer teoria do currículo é a de saber qual conhecimento deve ser ensinado” 

(SILVA, 2011, p. 14). Sim, não é difícil perceber que o currículo está ligado diretamente ao 

propósito de se ensinar algo a alguém, “busca precisamente modificar as pessoas que vão seguir 

aquele currículo” (SILVA, 2011, p. 15). Só que, na esfera teórica, as definições de currículo vão 

variar muito, haja visto que 

está em curso um processo de virada cultural que associa a educação e o currículo aos 

processos culturais mais amplos, contribuindo para uma certa imprecisão na 

definição do campo intelectual do currículo (LOPES & MACEDO, 2010, p. 49). 

 

De um modo geral, não se discute muito sua aparência, seu uso ou sua organização 

mecânica, discutem-se hoje em dia seus conceitos, suas abordagens, suas perspectivas. “Aquilo 

que o currículo é depende precisamente da forma como ele é definido pelos diferentes autores e 

teorias” (SILVA, 2011, p. 14). De modo que, para que se possa apresentar uma proposta curricular 

minimamente coerente, há que se conhecer essas teorias e, depois, optar por este ou aquele 

posicionamento. 
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Dentre os estudos enfocando efetivamente a temática currículo, há trabalhos que se 

referenciam nas discussões teórico-práticas da área, assim como estudos voltados 

para propostas de ensino de disciplinas específicas ou cujo viés principal são as teorias 

construtivistas. (...) O campo intelectual do Currículo é um campo produtor de teorias 

sobre currículos, legitimadas como tais pelas lutas concorrenciais nesse mesmo 

campo. (LOPES & MACEDO, 2010, p. 17) 

 

De acordo com Tomaz Tadeu da Silva (2011), referência indiscutível quando se fala 

em currículo no Brasil, as teorias do currículo podem ser divididas em três grandes blocos 

temporais: o das teorias tradicionais, o das teorias críticas e o das teorias pós-críticas. Mais 

interessante do que percorrer detalhadamente cada uma das correntes menores que compõem 

esses blocos teóricos é entender a evolução do pensamento curricular, demarcando seus pontos 

mais relevantes (a esta pesquisa). Só a compreensão dessa evolução vai permitir que se proponha 

algo alinhado teoricamente com o que se pensa sobre currículo. 

Datam do início do século passado, nos Estados Unidos, os primeiros estudos 

sobre currículo. Os teóricos pioneiros a enfrentar essa questão – personalizados na figura de John 

Franklin Bobbit, autor do livro considerado o marco inicial dos estudos do currículo, The 

curriculum – assumiam uma postura eminentemente instrumental, muito preocupada com a 

seleção de conteúdos e com formas de se medir resultados. Tinha-se em mente o perfil técnico de 

quem deveria concluir aquele percurso, organizavam temporalmente os conteúdos que pudessem 

dar conta dessa formação e planejavam mecanismos de verificação, para que pudessem conferir 

se os objetivos tinham sido plenamente atingidos. O foco desses professores pesquisadores eram 

as questões de ensino e aprendizagem, os métodos didáticos e de avaliação, a organização dos 
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conteúdos na grade-horária, sempre buscando atingir seus objetivos dentro de boas metas de 

eficiência. 

Ralph Tyler, em livro de 1949, foi quem consolidou o pensamento tradicional 

sobre os currículos. As propostas de organização curricular apresentadas pelo autor tiveram 

grande repercussão e aceitação ao redor do mundo, deixando marcas inclusive no sistema 

educacional brasileiro. 

A organização e o desenvolvimento do currículo deve buscar responder, de acordo com 

Tyler, quatro questões básicas: “1. que objetivos educacionais deve a escola procurar 

atingir?; 2. que experiências educacionais podem ser oferecidas que tenham 

probabilidade de alcançar esses propósitos?; 3. como organizar eficientemente essas 

experiências educacionais?; 4. como podemos ter certeza de que esses objetivos estão 

sendo alcançados?” As quatro perguntas de Tyler correspondem à divisão tradicional 

da atividade educacional: “currículo”(1), “ensino e instrução” (2 e 3) e “avaliação” 

(4). (SILVA, 2011, p. 25) 

 

De acordo com o que revela José Camilo dos Santos Filho, outro importante autor 

quando se fala em educação no Brasil, com trabalhos relevantes ligados à área dos currículos, o 

pensamento mais instrumental, visto acima, junto das taxonomias de objetivos, citada em 

capítulo anterior, foram as marcas do ensino nacional em tempos passados. 

A partir do final dos anos de 1960 e durante toda a década de 70 do século passado, o 

desenvolvimento das taxonomias de objetivos cognitivos, afetivos  psicomotores e as 

teorias behavioristas de inspiração skinneriana passaram a influenciar 

hegemonicamente as teorias e práticas curriculares das escolas brasileiras e de muitos 

outros países. (SANTOS FILHO, 2012, p. 7) 
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E não é necessário muito esforço para se dar conta de que muito do que se 

defendia nessas teorias iniciais ainda se pratica atualmente no ensino da Publicidade no Brasil. O 

cotidiano das instituições de ensino superior pode demonstrar o quão meramente técnico pode 

ser o tratamento dado aos seus currículos. A forma com que se lida atualmente com os currículos 

no Brasil, em muitas escolas, remonta inevitavelmente a esse período chamado tradicional, 

marcado pelo instrumentalismo, por uma pretensa objetividade e pela assunção de uma postura 

predominantemente técnica diante do assunto. 

Nesses mesmos anos 60 do século passado, o clima de rupturas, transgressões e 

revoluções atingiu também as teorias do currículo na Europa e nos Estados Unidos. Datam desse 

período os primeiros sinais daquilo que, depois, seria chamado de teoria crítica do currículo. “As 

teorias tradicionais eram teorias de aceitação, ajuste e adaptação. As teorias críticas são teorias de 

desconfiança, questionamento e transformação radical” (SILVA, 2011, p. 30.). Deixava-se de lado 

um pouco a postura técnica, para se assumir um prisma mais inconformista, que passava a 

questionar o próprio fazer curricular. Muito por influência dos pensamentos oriundos da 

sociologia e da filosofia, passaram a fazer parte da agenda dos estudiosos do currículo temas como 

ideologia e poder, sempre no intuito de se questionar o papel da escola, a função do ensino, o uso 

de um currículo. Não faltaram pensadores marxistas a contaminar também o pensamento 

curricular com temas ligados às lutas sociais, à dominação e ao poder nefasto do capital. Assim 

como abundaram também os pensadores ligados à cultura, preocupados com a reprodução social 

que o currículo e a escola promoviam. 

As discussões teóricas a partir da segunda metade da década de 1970, baseadas em 

abordagens críticas de inspiração fenomenológica ou marxista, levaram ao 
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progressivo abandono das práticas curriculares em voga, consideradas conservadoras, 

reprodutivistas e positivistas. (SANTOS FILHO, 2012, p. 8) 

 

Não se pode dizer que uma transformação radical e concreta do fazer curricular 

tenha sido alcançada por esses pensadores. O novo ponto de vista inaugurados por essas 

correntes de pensamento ditas críticas fez mais se integrar ao pensamento técnico. Entretanto, 

pode-se dizer, que esses pensamentos críticos iniciais promoveram um alargamento da discussão 

sobre currículo que vem se ampliando cada vez mais. E, como afirma Tomaz Tadeu da Silva, “a 

teorização curricular recente ainda vive desse legado” (2011, p. 36). Sim, porque depois vieram, 

de dentro do próprio campo da Educação, os chamados reconceptualistas, combatendo com ainda 

mais firmeza a concepção meramente técnica do currículo. Vieram também os neomarxistas, 

alinhados com as primeiras correntes dos estudos culturais, procurando relativizar o radicalismo 

de seus antecessores, mas ainda preocupados com as questões de poder e hegemonia. Houve 

ainda a leva dos pesquisadores que encaravam o currículo como política cultural, como “um local 

onde, ativamente, se produzem e se criam significados sociais” (SILVA, 2011, p. 55). Enfim, o 

pensamento crítico sobre o currículo é vasto, em si próprio variado e ainda hoje pode ser 

percebido nas discussões teóricas sobre o assunto. 

No Brasil, Paulo Freire foi quem melhor representou as teorias críticas do 

currículo. Sua Pedagogia do oprimido (2005), mundialmente repercutida, não chega a tocar 

especificamente nessa questão da organização disciplinar, mas sua obra “tem implicações 

importantes para a teorização sobre currículo” (SILVA, 2011, p. 57). Distanciando-se um pouco 

do pensamento puramente sociológico, que privilegiava as discussões sobre política e economia, 

Paulo Freire colheu na filosofia as sementes do seu pensamento revolucionário. Não é o caso aqui 
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de se resgatar em detalhes o legado desse autor, tão caro à teoria educacional brasileira. Vale 

comentar, entretanto, que “numa operação visivelmente curricular, ele fala em escolha do 

‘conteúdo programático’, que deve ser feita em conjunto pelo educador e pelos educandos” 

(SILVA, 2011, p. 61). O que Paulo Freire defende nesse ponto poderia muito bem servir de base 

para as construções curriculares que quisessem levar em conta as especificidades das suas 

regiões, a vocação da área em que se situam etc. A abertura em favor da qual o educador advoga 

tem o sentido de incluir ou excluir dos currículos conteúdos de acordo com os interesses daquela 

realidade intersubjetiva que se estabelece entre o professor e o aluno. 

Basil Bernstein, pesquisador inglês que ao mesmo tempo se alinha com e discrepa 

dos pensamentos predominantes na teoria crítica do currículo, tem contribuição à área que 

precisa ser destacada. Menos interessado nos conteúdos em si, 

ele está mais preocupado com as relações estruturais entre os diferentes tipos de 

conhecimento que constituem o currículo. Bernstein quer saber como o currículo está 

estruturalmente organizado. (...) Bernstein distinguia dois tipos fundamentais de 

organização estrutural do currículo: o currículo tipo coleção e o currículo integrado. 

No currículo tipo coleção, as áreas e campos de conhecimento são mantidos 

fortemente isolados, separados. No currículo integrado, por sua vez, as distinções 

entre as diferentes áreas de conhecimento são muito menos nítidas, muito menos 

marcadas. (SILVA, 2011, p. 72) 

 

Já tem algum tempo que, no Brasil, vem se buscando uma prática educacional que 

se baseie no currículo integrado. Os esforços multi, inter e transdisciplinar são salutares 

movimentações nesse sentido, não exatamente apagando as fronteiras entre as disciplinas, mas 

tentando revelar suas possíveis interfaces. 
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A virada do milênio e o fim do século assinalam o surgimento de uma nova virada 

teórica nos estudos sobre currículo. Os novos turbulentos e dinâmicos contextos sociais, 

culturais, econômicos, tecnológicos e políticos fizeram com que outras perspectivas fossem 

alcançadas pelos estudiosos do assunto. À abordagem tecnicista e à postura crítica adicionam-se 

questionamentos agora ainda mais intrincados, nitidamente relacionados com as questões típicas 

da contemporaneidade: identidade, multiculturalidade, diferença, alteridade, sexualidade etc. Há 

espaço para as discussões sobre currículo a partir de uma perspectiva feminista, para 

questionamentos sobre diversidade cultural, para discussões sobre o currículo como narrativa 

étnica e racial, para os que defendem um currículo a partir do ponto de vista das minorias (gays, 

lésbicas, transexuais) etc. 

Não é muito fácil encontrar os ecos desses novos pensamentos na prática 

educacional vigente porque tudo ainda é muito novo e está em plena efervescência. Pelo que se 

nota, trata-se muito mais de discussões teóricas sobre currículo – que até podem se materializar 

em práticas isoladas, específicas de um grupo ou de uma instituição – do que uma efetiva 

mudança de prática curricular. De qualquer forma, os tempos atuais assistem a uma 

movimentação intensa em todas as áreas do conhecimento e a educação, onde se insere o tema do 

currículo, é sem dúvida das mais requisitadas. 

As universidades são instituições que empregam milhares de pesquisadores. São 

verdadeiros exércitos que ainda funcionam de maneira tradicional, hierárquica, 

linear e sequencial.  Os projetos são conduzidos no quadro das diferentes disciplinas, 

espécies de reservas teóricas, justapostas e desconectadas entre si. Este modelo 

hierárquico e fragmentado está chegando aos seus limites. (GOERGEN, 2000, p. 

151) 
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Como que em resposta a esse contexto extremo descrito acima, uma das correntes 

teóricas atuais mais interessantes sobre currículo é aquela que se alinha ao movimento pós-

modernista. A ruptura epistemológica (sem trocadilho com LOPES, 2005) que o pós-

modernismo defende é assumida no assunto do currículo no que diz respeito à sua rigidez e ao 

seu propósito totalizante e se manifesta em uma postura sistematicamente questionadora, 

determinada a rever tudo aquilo que faça parte da lógica moderna: 

Nossas noções de educação, pedagogia e currículo estão solidamente fincadas na 

Modernidade e nas ideias modernas. A educação tal como a conhecemos hoje é a 

instituição moderna por excelência. Seu objetivo consiste em transmitir o 

conhecimento, em formar um ser humano supostamente racional e autônomo. O pós-

modernismo tem uma desconfiança profunda, antes de mais nada, relativamente às 

pretensões totalizantes de saber do pensamento moderno. (SILVA, 2011, p. 111) 

 

Fortalecido no Brasil na passagem do século XX para o século XXI, o pensamento 

pós-moderno se insurge contra os postulados da modernidade, contra o pensamento totalizante e 

racional dos tempos já desgastados, e procura uma revisão profunda da educação como um todo. 

A universidade, como instituição tradicional que é, na visão dos pós-modernistas precisa 

também ser revista, precisa também se reinventar. E, para tanto, e pensando mais 

especificamente na questão do currículo, fazem-se algumas perguntas: 

Se o pós-moderno deve ser visto como a produção de pessoas pós-modernas, capazes 

de funcionar em um mundo socioeconômico muito peculiar, que espécie de currículo 

deveremos ter na escola para enfrentar este desafio? De que características da 

modernidade, e do currículo moderno, devemos livrar-nos a fim de fazer com que a 

escola consiga se alinhar aos novos tempos? (MORAES, 2000, p. 215) 
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Não se trata aqui de aceitar integralmente o que postulam os pós-modernistas do 

currículo, entretanto não se pode negar certa identificação entre os parâmetros contextuais 

apresentados desde o início desta tese e as causas defendidas por esses pensadores. Se o mundo 

em que se vive hoje é marcado pela fragmentação, pela mobilidade, pelo hibridismo, e por tantos 

outros traços desconcertantes, “parece haver uma incompatibilidade entre o currículo existente e 

o pós-moderno” (SILVA, 2011, p. 115). Ou seja: se toda esta pesquisa está sendo realizada sob o 

signo desafiador da contemporaneidade, não se pode buscar um caminho que não seja o de se 

questionar tudo aquilo que se praticou em termos de currículo até agora. Sobretudo quando se 

está falando em currículos de cursos de Comunicação.  

Os ‘novos’ meios de comunicação e informação parecem corporificar muitos dos 

elementos que são, nessa literatura, descritos como pós-modernos: fragmentação, 

hibridismo, mistura de gêneros, pastiche, colagem, ironia. (SILVA, 2011, p. 114) 

 

De modo que pensar em propostas curriculares para cursos de Publicidade, hoje, 

no presente, é levar em conta obrigatoriamente esse contexto de que se fala. É sabido que termos 

como “contemporaneidade”, “pós-modernidade” e outros que se possa ainda usar não são 

totalmente coincidentes. Entretanto, jamais ignorando o fato de haver relevantes diferenças 

conceituais entre elas, essas palavras estão sendo empregadas indistintamente nesta tese 

justamente nas porções em que indiscutivelmente coincidem – conforme se acredita estar 

devidamente explicado em capítulo anterior. Em outras palavras: não se está tomando o 

movimento pós-modernista como única possibilidade teórica para se pensar a 

contemporaneidade, apenas se está dando destaque aos fundamentos desse movimento que 
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foram transferidos para o pensamento mais atual sobre currículo, no sentido de se evidenciar o 

alinhamento entre essa postura teórica e esta investigação. 

Alinhamento, contudo, que não é nem pode ser absoluto. Se o panorama teórico 

atual sobre o currículo é fragmentado e da ordem da miscelânea, naturalmente outras posturas 

teóricas devem também interessar a esta pesquisa. Os pós-estruturalistas, por exemplo, trazem 

também contribuições relevantes para se pensar as questões curriculares contemporâneas. Na 

medida em que “a atitude pós-estruturalista enfatiza a indeterminação e a incerteza também em 

questões de conhecimento” (SILVA, 2011, p. 123), assumir que nenhuma construção curricular 

pode, hoje em dia, se pretender precisa, perfeita ou imutável é, de certa forma, concordar com 

essa atitude. 

Apresenta-se assim como uma das principais marcas do pós-estruturalismo a defesa 

da subjetividade como fragmentada, descentrada e contraditória e o questionamento 

às ideias de emancipação e de conscientização. Essa concepção e sua consequente 

crítica ao educador como um ser iluminado, capaz de indicar os caminhos da 

conscientização, é um dos princípios do pós-estruturalismo. (LOPES & MACEDO, 

2010, p. 24) 

 

Uma vez que a proposta curricular seguinte é em alguma medida aberta a ajustes 

futuros, a adequações contextuais, a relativizações à especificidade de cada situação, o 

pensamento pós-estruturalista do currículo parece fornecer algum alento teórico. 

Da mesma forma, as contribuições dos estudos culturais mais recentes para as 

teorias do currículo podem também ser trazidos à baila. “Numa definição sintética, poder-se-ia 

dizer que os Estudos Culturais estão preocupados com questões que se situam na conexão entre 

cultura, significação, identidade e poder” (SILVA, 2011, p. 134). Ora, se são alguns desses os 
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assuntos que, de uma forma ou de outra, permearam as discussões até aqui, concordar em parte 

com o que definem esses teóricos é quase que inevitável. 

Num mundo social e cultural cada vez mais complexo, no qual a característica mais 

saliente é a incerteza e a instabilidade; num mundo atravessado pelo conflito e pelo 

confronto; num mundo em que as questões da diferença e da identidade se tornam tão 

centrais, é de se esperar que a ideia central dos Estudos Culturais possa encontrar um 

espaço importante no campo das perspectivas sobre currículo. (SILVA, 2011, p. 137) 

 

Ao menos nesta pesquisa, sim, as contribuições dos estudos culturais vão 

encontrar espaço. Só que não sozinhas. O pensamento pós-modernista e as ideias pós-

estruturalistas também serão invocados. Se os estudos culturais defendem “o caráter construído e 

interpretativo do conhecimento” (SILVA, 2011, p. 136), a proposta a seguir também crê na 

possibilidade de se construir crítica e interpretativamente um currículo. Se o pós-modernismo 

“privilegia o pastiche, a colagem, a paródia e a ironia” (SILVA, 2011, p. 114), a proposta seguinte 

também se baseia no hibridismo, na mistura de diferenças e na negação de algo que acaba sendo 

paradoxalmente incorporado. Se os pós-estruturalismo acredita que “o significado é cultural e 

socialmente produzido” (SILVA, 2011, p. 123), a proposta que se segue vai na mesma direção, 

baseada na ideia de que a própria comunicação publicitária depende também da cultura e da 

sociedade. 

A proposta propriamente dita, não se pode negar, está de alguma forma sustentada 

a ideia da professora Maria Immacolata Vassallo de Lopes (2005, p. 119) de que a pesquisa 

acadêmica em Comunicação se subdivide em quatro instâncias. Está, por outro lado, também 

diretamente ligada às aproximações que a professora Clotilde Perez (2004 e 2007), orientadora 

desta pesquisa, estabeleceu entre a concepção triádica do signo de Peirce e as marcas. Remonta, 
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indiscutivelmente, também à arquitetura filosófica de Peirce e aos desdobramentos que Lucia 

Santaella (2004a, 2004b, entre outros) desenvolveu. De modo que a originalidade do que aqui se 

apresenta é restrita, sendo esta proposta muito menos algo totalmente inovador do que a 

aplicação combinada de conhecimentos já legitimados a um contexto problemático que é o ensino 

da Publicidade. 

José Augusto Pacheco, professor da Universidade do Minho, em Portugal, 

elaborou um sistema classificatório das políticas curriculares a partir do qual se pode classificar 

uma proposta curricular de um país dentro de algumas categorias possíveis. A leitura da obra do 

autor faz perceber que, no Brasil, há um predomínio claro das políticas centralistas. Nesse tipo de 

modelo, 

prevalece a perspectiva normativa. Política curricular descentralizada no nível dos 

discursos, mas recentralizada no nível das práticas. A prática curricular é autônoma 

no discurso e nos textos, mas é definida e regulada pela administração central através 

do estabelecimento de referenciais concretos. Os territórios locais têm autonomia para 

(re)interpretar o currículo em função de projetos curriculares que são 

administrativamente controlados. (PACHECO, 2000, p. 143) 

 

É evidente que a pesquisa que serviu de base para a classificação de Pacheco 

aplica-se diretamente ao sistema de ensino português e nem seria o caso aqui de se buscar 

paridade total com um contexto histórico, demográfico, social, cultural, político e econômico tão 

diferente. Apenas quer-se argumentar que, no Brasil, a descentralização curricular estimulada 

pelo Ministério da Educação acaba redundando em um movimento paradoxalmente 

centralizador, na medida em que apresenta como caminho compulsório para essa suposta 
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descentralização curricular um instrumento normativo técnico-instrumental, como as Diretrizes 

de que tanto já se falou. 

A ideia de que as instituições de ensino poderiam ser as grandes responsáveis pela 

atualização dos currículos e pela busca por soluções criativas e inovadoras que pudessem colocar o 

ensino (da Publicidade, no caso) em ritmo e direção coerentes com o contexto contemporâneo é 

em si contraditória. Se, por um lado, obedece aos ditames do neoliberalismo, deixa que a 

sociedade se regule segundo as regras e a lógica do capital e do poder privado, por outro, não 

consegue totalmente abrir mão do autoritarismo e da vontade de controlar. O meio termo, do 

estado que apenas regula e impõe as regras mínimas, não foi de fato encontrado quando se pensa 

em política curricular no Brasil, sendo muito mais um caso esquizofrênico de um texto que 

incentiva a liberdade escrito com as tintas das restrições. 

O estado-regulador enquadra-se numa arquitetura política edificada pelos 

pressupostos do neoliberalismo que, no caso concreto da educação, ao defender as 

regras de mercado e os valores tradicionais, ganha progressivamente terreno. 

(PACHECO, 2000, p. 146) 

 

Não se trata de defender aqui o neoliberalismo ou de se apelar aos modelos mais 

tradicionais de políticas educacionais. Esse assunto é complexo por demais e tecer comentários a 

esse respeito é escapar aos limites desta investigação. Trata-se apenas de se deixar claro que a 

proposta a seguir é feita com atenção ao contexto político curricular brasileiro, que oscila entre 

uma liberdade desejada e um ranço autoritarista. Nas palavras de Paulo Nathanael Pereira de 

Souza, “a autonomia das universidades tem tido uma presença constante nos discursos das 

autoridades, mas seu exercício concreto e completo ainda está por vir” (2001, p. 145). O suposto 
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incentivo para que as instituições de ensino possam pensar e repensar livremente seus conteúdos 

e sua estrutura curricular acaba esbarrando na necessidade de se regulamentar tudo, de se criar 

regras e normas a partir das exceções, de se impedir com tantas normatizações essa mesma 

liberdade defendida. “Embora a lei prescreva e o senso comum exija, quase nunca uma 

universidade brasileira conseguiu exercer a autonomia a que se refere a Constituição no seu 

artigo 207” (SOUZA, 2001, p. 144). Pensando especificamente na questão dos currículos, a 

situação é clara: enquanto a Lei de Diretrizes e Bases define como função exclusiva das 

instituições de ensino superior “fixar os currículos dos seus cursos e programas, observadas as 

diretrizes gerais pertinentes” (BRASIL, 1996, p. 17), o texto dessas diretrizes, pelo seu caráter 

instrumental, superficial e detalhista, impede que maiores iniciativas se tomem por parte das 

escolas. 

Ciente desse delicado contexto político, mas nunca se esquecendo de que “uma 

proposta pedagógica precisa estar intimamente ligada à realidade a que se dirige, explicitando 

seus objetivos de pensar criticamente esta realidade, enfrentando seus mais agudos problemas” 

(KRAMER, 1997, p. 21, evidentemente baseada em Paulo Freire), a proposta seguinte procura 

justamente não romper totalmente com o que definem as Diretrizes Curriculares, não se 

furtando, entretanto, de pensar a questão curricular dos cursos de Publicidade a partir de pontos 

de vista diferentes dos habituais. Sim, porque, conforme visto nesta pesquisa mesmo e 

confirmado plenamente na bibliografia consultada, a padronização dos currículos é uma tônica 

inegável. 

Na tradição escolar brasileira o projeto curricular é mais conhecido com o nome de 

programa ou programação, porém com a conotação mais restrita de um mero elenco 
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de “disciplinas” e atividades e de uma programação anual. (SANTOS FILHO, 2012, 

p. 158) 

 

É verdade que os nomes e as sequências das disciplinas mudam sensivelmente de 

uma instituição para outra. Mas não se pode fechar os olhos para o fato de quase tudo estar 

pasteurizado, engessado, preso a um modelo padrão com o qual está difícil de romper. Como que 

antecipando o que esta tese procura demonstrar, Rogério Covaleski faz atentar para as 

padronizações que a economia de escala exige, criando um processo de 

industrialização de matrizes curriculares, ementas e bibliografias. Especificidades 

regionais e culturais foram postas de lado, privilegiando um currículo mais enxuto, 

menos diversificado, isento de certa ousadia e particularidade que a própria 

concorrência mercadológica possibilitava. (2009, p. 8) 

 

Ou seja: mais um paradoxo. Enquanto caminha para um modelo neoliberal de 

ensino e de política curricular, o que poderia favorecer o surgimento de ideias arrojadas quanto 

aos conteúdos e aos currículos, o sistema de ensino superior brasileiro se vê nessa situação 

desanimadora de extrema padronização. De modo que o intuito da proposta a seguir é também de 

desgarrar desses modelos óbvios, procurando na ousadia – e no apego às teorias – um caminho 

alternativo. 

A estrutura curricular se apresenta, então, subdivida em três instâncias, 

sobrepostas e alinhadas entre si, sobre as quais deverão repousar posteriormente as disciplinas 

do curso de Publicidade. Em uma primeira instância, mais profunda, chamada aqui de “nível 

epistemológico”, estão as discussões sobre a epistemologia da Publicidade, sobre a concepção do 

que é Publicidade, sobre os próprios fundamentos da Publicidade. Acima, em um nível 



 332 

intermediário, chamado de “nível teórico”, residiriam os recortes conceituais a partir dos quais 

se daria a contextualização específica do fazer publicitário. E por cima, a terceira instância, 

chamada aqui de “nível prático”, onde se estabeleceriam as práticas profissionais da área. 

Cada uma dessas instância estaria delimitada por um encontro tríplice, de três 

esferas que se entrelaçam e que buscam entre si uma afinidade relacional e que tendem entre os 

níveis a uma coerência fundamental. 

 

 

 

fonte: elaboração do autor. 
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7.3.1 nível epistemológico 

 

É onde se encontram as discussões mais profundas, é onde se estabelecem 

de fato os embates epistemológicos a respeito da Publicidade. Ainda que, na teoria, seja sabido 

que “todo projeto pedagógico-curricular apresenta explícita ou implicitamente uma perspectiva 

epistemológica” (SANTOS FILHO, 2012, p. 156), a demarcação expressa dessa conformação de 

paradigmas se faz necessária e um dos diferenciais da proposta apresentada. Na medida em que 

os tempos atuais são de questionamentos e transformações, “a universidade precisa repensar e 

rever suas convicções paradigmáticas” (SANTOS FILHO, 2000, p. 52). Sim, porque, da mesma 

forma que, para se pensar as questões práticas do currículo, deve-se primeiro discutir os 

paradigmas da educação, não se pode simplesmente partir para uma organização de disciplinas 

sem que se discuta, antes, as bases epistemológicas desse conteúdo a ser organizado. Ou seja: 

antes de se pensar em “como” formar um publicitário, deve-se pensar em “o que” é Publicidade. 

Reconhecemos, então, que a pauta epistemológica de reflexão na linha dos conceitos 

nucleares é insuficiente para conter todas as exigências de uma elaboração curricular. 

Mas admitimos a legitimidade de tomá-la como uma primeira etapa do processo de 

explicitação de um modelo alternativo à formulação curricular. Além do mais, 

trabalhar a questão curricular no eixo epistemológico é levar tal questão ao debate 

atual da ciência. (BONAMINO & BRANDÃO, 1995, p. 21) 

 

O que a proposta que agora se apresenta traz consigo, justamente no seu 

nível epistemológico, é a discussão a respeito do que é a Publicidade contemporânea. É sabido 
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que em capítulo anterior esse assunto já foi abordado, entretanto é necessário resgatar alguns 

pontos relevantes. E não se pode nunca abrir mão da responsabilidade de se praticar o ensino da 

Publicidade sempre questionando justamente os fundamentos dessa Publicidade. 

Os pressupostos que sustentam a comunicação publicitária devem ser revistos e 

atualizados, pois alguns deles já não dão mais conta de explicar a atividade 

profissional tal qual ela foi praticada dos anos 50 até o início dos anos 90 ou, como 

ela foi ensinada desde os primeiros cursos universitários no país. (SOUZA, 2011, p. 

253) 

 

Não parece ser o caso de simplesmente abrir mão do que se sabe sobre 

Publicidade ou romper radicalmente com o que lhe servia de fundamento. “Não se trata de um 

rompimento com antigos paradigmas” (ROCHA & PEREIRA, 2011, p. 50). A busca por um novo 

paradigma para a Publicidade está muito mais na necessidade de se adicionar novos pontos de 

vista ao paradigma existente. 

Quando indagado sobre quais seriam os melhores profissionais atuais, os 

mais preparados para encarar profissionalmente os desafios da publicidade contemporânea, 

Daniel da Hora, misturando sua experiência de professor, pesquisador e profissional da área, 

respondeu: 

Como não se exige formação, a formação para esse desafio é bem volátil, então a gente 

tem desde artista plástico a design, publicitário mesmo, sociólogo, gente de 

administração. Tem uma grande quantidade de tipos de formação. Mesmo no 

mercado publicitário, você não tem somente publicitários. (HORA, 2013, p. 6) 

 

O que a fala do entrevistado demonstra é que, na prática cotidiana, a 

transdisciplinaridade que aqui se defende para a epistemologia da propaganda já é uma realidade. 
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De modo que se faz urgente incluir outras perspectivas teóricas ao pensamento meramente 

comunicacional sobre o ensino da propaganda – e sobre a própria prática profissional da 

propaganda. Se o mercado sempre esteve aberto a outras disciplinas, se as agências de 

publicidade, as grandes e as pequenas, estão recrutando profissionais em outras áreas, para dar 

conta dos desafios que o contexto atual impõe, faz-se igualmente necessário que a perspectiva do 

ensino considere isso também. Em outras palavras: “é preciso considerar na reinvenção do 

ensino da publicidade o debate sobre a condição histórico-econômico-político-social sobre as 

quais estão e sempre estiveram submetidas as técnicas publicitárias” (SATLER, 2010, p. 283). 

O que se está defendendo é uma epistemologia transdisciplinar, seguindo a 

definição de Edgar Morin (2001) – uma transdisciplinaridade epistemológica, que se dê na 

conjunção de paradigmas, em nível profundo, para que depois seja possível desenvolver 

desdobramentos teóricos e práticos também transdisciplinares. Não se pode pensar em um 

ensino da publicidade baseado no fomento às interfaces disciplinares sem que se tenha, antes, 

uma epistemologia de fato transdisciplinar. 

Concretamente falando, a epistemologia da Publicidade que se defende 

nesta tese procura incluir em seu bojo dimensões que deem conta da sua fundamentação, da sua 

relação com o contexto atual e da sua prática profissional vigente. 
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fonte: elaboração do autor. 

 

Esse encontro de três se dá, então, na aproximação entre a comunicação, o 

consumo e a semiótica. Ao paradigma comunicacional, adicionar-se-iam esses outros dois 

pontos de vista igualmente relevantes. Não parece ser o caso de se resgatar tudo o que já se falou 

sobre consumo e semiótica nesta tese. Mas é sempre bom frisar: “o estudo do consumo torna-se 

fundamental para a compreensão dos significados da comunicação e seus rebatimentos e 

intervenções, e porque não dizer, seu modo de construção da ‘realidade’ contemporânea” 

(ROCHA & PEREIRA, 2011, p. 45). Da mesma forma que, quando se pensa em significados, em 

sentidos, em valores, a semiótica é sempre a melhor escolha. 

A epistemologia da Publicidade a favor da qual se trabalha nesta tese pode 

ser definida como a injunção da comunicação, do consumo e da semiótica precisamente na ideia 

de que a publicidade, hoje em dia, serve para conferir significados aos produtos e marcas que ela 

anuncia em processos comunicacionais sígnicos. O paradigma da Publicidade que aqui se 
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defende poderia, então, definir uma “semiopublicidade”, assim chamada porque baseada nos 

sentidos, nos processos sígnicos e na noção de que a própria comunicação publicitária é 

portadora de significados. 

 

7.3.2 nível teórico 

 

Se a epistemologia é mais ampla do que a teoria, se uma dimensão 

epistemológica se propõe ao todo enquanto uma esfera teórica tem em si um recorte específico, a 

passagem do nível epistemológico para o nível teórico desta proposta curricular segue o mesmo 

princípio. Comunicação, consumo e semiótica: as três esferas que se encontram neste nível 

teórico já estavam contidas no nível anterior, só que agora devem receber tratamento específico. 

É no nível teórico que se dá a construção conceitual dessa Publicidade 

contemporânea. É na atualidade das teorias – e não na idolatria aos aparatos tecnológicos, como 

se costuma fazer – que pretende trazer o ensino da propaganda para o presente. A abordagem 

conceitual sobre a própria comunicação, sobre o fenômeno do consumo e sobre a arquitetura 

semiótica de Peirce já foram devidamente apresentados em capítulos anteriores e, pensando-se 

em uma construção curricular, esses postulados todos far-se-iam presentes justamente nas 

disciplinas do curso. 
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fonte: elaboração do autor. 

 

Os exemplos de teorias apresentados no esquema acima são simplesmente 

exemplos. A natureza estruturante desta proposta visa a permitir que outros recortes teóricos 

possam ser aplicados a este nível. Citam-se a Publicização, a Antropologia do Consumo e a Teoria 

geral dos signos, por exemplo, apenas para concretizar algo que tem uma natureza 

predominantemente teórica. Ou seja: o nível teórico deve compreender também as 

idiossincrasias conceituais de cada instituição de ensino. Na medida em que é neste nível que se 

dá o tratamento conceitual à Publicidade, é aqui que devem aparecer as disciplinas mais teóricas. 

Pensando especificamente no caso usado aqui como exemplo – defendido 

como ideal, mas sabidamente não único –, as teorias da comunicação não seriam resgatadas como 
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fundamento nem apresentadas aos alunos de maneira isolada. Devem, sempre, estar relacionadas 

com o fenômeno do consumo e as questões dos significados. Fica claro, portanto, que é também 

nessa estrutura curricular proposta que se deve fixar as interfaces possíveis entre as disciplinas. 

Se “o mercado é um cenário de comunicação não verbal, um espaço 

comunicativo no qual o complexo produtor e os consumidores trocam não só mercadorias, mas 

também ideias e valores” (SANTAELLA & NÖTH, 2010, p. 30), estudar a publicidade a partir 

dessa perspectiva simbólica parece ser um caminho adequado. E “a perspectiva antropológica, 

por força de uma solida tradição na análise de sistemas simbólicos, pode contribuir de forma 

significativa para a pesquisa da comunicação” (ROCHA & PEREIRA, 2012, p. 57). A comunicação 

publicitária, como se sabe, se dá pelas mídias, só que “hoje se fala de mídia aos borbotões e de 

maneira indiscriminada, sem a preocupação e compromisso com o escrutínio das complexidades 

semióticas que a constituem” (SANTAELLA, 2007b, p. 77). Eis aqui, portanto, uma interface 

possível entre a Publicidade, a antropologia e a semiótica, exemplo concreto dessa aproximação 

conceitual que o modelo apresentado permite. 

A ideia é também deixar claro ao aluno como e onde se enquadram as teorias 

apresentadas. Um dos problemas mais críticos enfrentados por professores e coordenadores e 

reclamados pelos alunos é a questão das interfaces disciplinares, o isolamento de algumas 

disciplinas e a dificuldade encontrada para se conectar assuntos às vezes aparentemente 

estanques. A proposta aqui apresentada não pretende resolver todos esses problemas, mas não 

deixa de tocar na questão, pois acredita que as interfaces disciplinares devem partir do nível 

epistemológico (transdisciplinar por natureza), devem ganhar corpo e robustez no nível teórico 

(onde talvez se encontrem os maiores problemas), para se efetivar concretamente no nível 
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prático (local dos ajustes menos complicados. De modo que devem estar ainda na esfera teórica 

os esforços para se conectar os fundamentos da Publicidade. 

É novamente necessário dizer que as teorias acima citadas são meros 

exemplos. A depender da coordenação, da direção, da tradição e da própria vocação da escola, 

essas teorias podem – e devem – variar, buscando outros enfoques para as questões da 

comunicação publicitária, do consumo e do sentido. O que não se pode deixar de lado é o olhar 

integrador que se deve assumir sobre essas três áreas, privilegiando seus pontos de contato, suas 

afinidades e não as tratando como áreas distintas. 

 

7.3.3 nível prático 

 

Quando se passa para o nível prático, deve-se ter em mente que é chegado à 

instância do fazer, do praticar, do concretizar aquilo que a epistemologia definiu como ponto de 

vista e que as teorias demarcaram conceitualmente. É no nível prático que vão se encontrar as 

disciplinas mais técnicas, é onde vai se induzir ao dia-a-dia do fazer publicitário toda a base 

conceitual anteriormente desenvolvida. 

O nível prático, como já visto, vai também se caracterizar por uma 

confluência tripartite, só que agora não mais centrada na comunicação, no consumo e na 

semiótica. Passa-se do nível teórico ao nível prático, privilegiando o fazer publicitário, sua 

dimensão sígnica, que, conforme a semiótica de Peirce tão citada, também encapsula três 

instâncias. É assim que, no nível prático, vai se dividir o fazer publicitário em três grandes áreas: 



 341 

a mensagem (e seus componentes), a oferta (a que se refere a mensagem) e o significado 

(pretendido pelo anunciante). 

 

 

 

fonte: elaboração do autor 

 

Na esfera da mensagem é onde se encontrarão as técnicas ligadas à própria 

construção da mensagem. É onde vão ser praticados tecnicamente assuntos como os signos, as 

linguagens, os textos etc. Não, não se está sugerindo aqui uma nomenclatura conceitual a 

disciplinas que podem ter, inclusive, aspecto de oficina. Apenas quer-se deixar claro que, mesmo 

quando se vai trabalhar com fotografia, direção de arte ou redação publicitária, não se pode 
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perder de vista os pressupostos epistemológicos, de que se está trabalhando com signos e com 

linguagens, por exemplo. 

Devem caber na dimensão prática da mensagem todas aquelas disciplinas 

que se relacionem diretamente com a concretude do fazer comunicacional publicitário. É onde 

podem figurar disciplinas como “Técnicas da comunicação com o mercado”, “Comunicação 

gráfica”, “Oficina de produção audiovisual”, enfim, todas as aulas que tenham por conteúdo a 

elaboração da mensagem publicitária – inclusive aquelas ligadas à questão da mídia. 

Se “mídias são simplesmente meios, isto é, suportes materiais, canais 

físicos, nos quais as linguagens se corporificam e pelos quais transitam” (SANTAELLA, 2007b, p. 

77), considerar, por exemplo, o planejamento de mídia de uma campanha um grande exercício 

estratégico de linguagens, que devem convergir para um determinado conjunto de significados, é 

praticar a coerência entre os três níveis que este modelo suscita. 

A esfera da oferta é onde devem aportar as disciplinas técnicas que tenham 

por finalidade lidar diretamente com aquilo que uma organização pode oferecer na publicidade – 

seja um produto, uma marca, um serviço, uma causa, um governo, um partido, um candidato, uma 

crença, um time, uma escola etc. É onde poderiam muito bem aparecer aquelas disciplinas 

ligadas ao marketing tático, mais especificamente às questões de preço, produto, distribuição e 

relacionamento. 

Quando se pensa na embalagem de um produto, por exemplo, está se 

falando em algo de extrema relevância, pois que se trata da materialização de uma privilegiada 

interface entre a organização e o consumidor, mediada pelo design e pela publicidade, 

justamente no momento em que se pode efetivar uma compra. 
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Os bens de consumo também são essenciais para o projeto pelo qual nossas vidas são 

construídas. Na sua antecipação, escolha, compra e posse, os bens de consumo são 

fonte importante de significados com os quais construímos nossas vidas. Também são 

um importante instrumento pelo qual capturamos, experimentamos e organizamos os 

significados com que construímos nossas vidas. (MCCRACKEN, 2012, p. 176) 

 

Portanto, todas as questões ligadas à embalagem e às estratégias de ponto de 

venda poderiam ser dispostas na esfera da oferta, dentro do nível prático. Porque, dessa maneira, 

o produto deixaria de ser encarado como algo isolado do consumidor, a embalagem deixaria de 

ser vista apenas como vasilhame (casco, como alguns dizem) e tudo aquilo que a organização vai 

oferecer passaria a ser encarado como elemento significativo que, em alguma proporção, poderia 

estar representado na mensagem. Dessa maneira,  

O preço, dimensão do produto menos próxima dos assuntos típicos da 

publicidade, também pode ser encarado como um elemento de sentido. “O preço é uma questão 

do gerenciamento de significado” (MCCRACKEN, 2012, p. 203) na medida em que 

inevitavelmente transmite significados ao consumidor. Esperar de um publicitário as habilidades 

ligadas à dimensão financeira do preço – calcular os custos, prever o lucro etc. – talvez seja ir 

longe demais. Esperar dele, entretanto, um olhar sensível sobre essa questão é incluir no ensino 

da publicidade mais um assunto, sem perder a coerência com os fundamentos teóricos 

apresentados. 

Evidentemente as disciplinas da esfera da oferta tendem a aparecer nos 

cursos de publicidade em quantidade menor do que as da esfera da mensagem. Pensando 

longitudinalmente dentro do modelo proposto, isso só faz reforçar a ideia de que a epistemologia 

da publicidade defendida não pode se basear no abandono dos pressupostos comunicacionais e, 
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sim, na inclusão de outros postulados a esse paradigma. Porque um curso de publicidade não vai 

deixar de ser um curso de comunicação, o que não quer dizer que em suas disciplinas práticas não 

se vá poder encontrar conteúdos ligados ao produto, à embalagem, ao ponto de venda ou ao 

relacionamento com o consumidor, por exemplo. 

Quando se chega, por fim, à dimensão dos significados, está se falando, 

principalmente, daquelas disciplinas ligadas ao planejamento estratégico da organização ou da 

campanha – mais do marketing estratégico ou mais da comunicação. Atualmente, a comunicação 

publicitária tem assumido cada vez mais as dimensões estratégicas das ações dos anunciantes. 

Hoje em dia, “a comunicação é fazer essa estratégia, é estudar os comportamentos das pessoas, 

fazer estudos qualitativos e quantitativos, isso é missão da comunicação” (ALPHEN, 2013, p. 5). 

 Sim, porque o planejamento precisa ser encarado por um prisma diferente, 

que o enquadre não apenas como uma sucessão de cálculos ou tarefas mecânicas que se realizam 

segundo protocolos bem definidos, mas como um grande esforço estratégico, que tenha por 

objetivo, em última instância, gerar significados. 

Como empreendimento prático e intelectual, o marketing se volta, em certa medida, 

para a questão do valor. Valor é a base do preço. É a fonte de lucro. A firma é 

desenhada para criar e capturar valor. (MCCRACKEN, 2012, p. 187) 

 

Quem deu a dica foi McCracken, mas a relação entre o marketing e a 

semiótica estava latente justamente na palavra “valor”. Se o marketing se alicerça nesse conceito 

de valor, como algo a ser buscado pelas organizações, não se pode negar que, na língua portuguesa 

do dia-a-dia, essa palavra seja usada também para designar significados. O valor de uma palavra, 

o valor de uma imagem, o que isto ou aquilo representa, o significado que possa ter uma marca. 
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Tudo isso se ajusta na palavra valor, que, tomada em seu sentido simbólico (de significado), 

alinha o marketing, o consumo e a semiótica. 

Uma coisa que o gerente de marketing faz é gerenciar significado. Significados 

participam do processo de marketing em vários pontos. Esse aspecto do valor, 

argumento, não tem participação sistemática na maioria dos cálculos de marketing.  

(MCCRACKEN, 2012, p. 187) 

 

E, de acordo com Daniel Hora, o publicitário mais adaptado ao contexto 

contemporâneo é aquele que “trabalha pra resolver um problema de comunicação, um problema 

de significação, um problema semiótico” (HORA, 2013, p. 15). É na esfera prática dos 

significados, portanto, que se poderia alocar disciplinas como “Planejamento de campanha”, 

“Marketing”, “Pesquisa de mercado”, “Gestão de marcas” etc. A marca, inclusive, tem assumido 

um imenso protagonismo quando se trata de reunir comunicação, consumo e semiótica. Sendo a 

um só tempo os grandes centros de sentido da contemporaneidade (LIPOVETSKY, 2007, p. 95), 

um importante elemento na dinâmica cultura-consumo (ROCHA & PEREIRA, 2011, p. 48) e o 

grande patrimônio das organizações (PEREZ, 2004, p. 6), as marcas encarnam perfeitamente 

essa confluência tríplice de que aqui se fala. As disciplinas ligadas à gestão estratégica e simbólica 

das marcas também estariam dispostas no nível prático, logicamente dentro da esfera dos 

significados. 

Costumam fazer parte do dia-a-dia dos planejadores e dos gestores de 

marketing estratégico as questões sobre público-alvo (target, em inglês): quem são, quantos são, 

onde estão, como se definem, como se comportam, como alcançá-los etc. Trata-se quase sempre 

de esforços imensos, para resultados cada vez menos satisfatórios. A dificuldade em se definir os 
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públicos de uma marca, de um produto ou de campanha está aumentando no compasso da 

contemporaneidade, como explicita Clotilde Perez (2009), em artigo sintomaticamente chamado 

“O fim do target”. Massimo Canevacci vai pelo mesmo caminho: 

O target de Ad [de advertising, publicidade] é flutuante, híbrido, móvel. A tendência 

mais radical contemporânea difunde targets diversificados e flutuantes; este target 

nunca mais será – como no passado – um objeto estático definido sociologicamente, 

rodeado por círculos concêntricos cada vez mais próximos até que se chega ao ponto 

focal: e esse ponto – ou seja, o consumer – não está mais lá, dócil e imóvel, à espera 

de ser apanhado. (CANEVACCI, 2012, p. 45) 

 

Assim, o modelo proposto só vai estar plenamente efetivado se questões 

como essas forem enfrentadas também a partir de uma perspectiva semiótica, dos significados. 

Não se está advogando a favor do abandono dos métodos tradicionais de segmentação – 

demográficos, ou mesmo psicográficos. Apenas defende-se aqui a inclusão uma outra 

perspectiva, que leve em conta os valores culturalmente construídos, de que se apropria a 

publicidade, e o uso disso tudo nos processos de definição de público-alvo. 

A segmentação do marketing é às vezes uma segmentação de significado. Esse pode ser 

o jeito mais certo de escapar de uma miopia de marketing. É a rota mais segura para 

capturar o ponto de vista do consumidor. Segmentações demográficas com frequência 

despedaçam o mapa cultural. (MCCRACKEN, 2012, p. 195) 

 

Muitos outros exemplos de como se executar o ensino prático da 

publicidade sem que se perca de vista a fidelidade aos pressupostos teóricos e epistemológicos 

poderiam ser aqui aventados. A ideia de se discutir brevemente o planejamento e o processo de 

segmentação deve-se apenas ao fato de, hoje em dia, a própria publicidade estar bastante 
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centrada nas atividades de planejamento. Deve-se também à oportunidade clara que esse novo 

foco propicia, de se relacionar simultaneamente a prática estratégica, a concepção de publicidade 

a partir das teorias do consumo e a abordagem semiótica dos seus elementos. 

O que precisa ficar claro, entretanto, é que, de uma forma geral, a esfera 

prática aqui apresentada, que tem por objetivo, ao fim e ao cabo, criar mensagens publicitárias 

que alcancem o consumidor, enxerga esse consumidor “como alguém centrado no significado” 

(MCCRACKEN, 2012, p. 174). No momento em que se vai executar em sala de aula a prática 

profissional da publicidade, deve-se ter em mente sua dimensão simbólica e sensorial, que 

“permite explorar os universos metafóricos mais positivos e bem quistos pelo target, 

aprimorando elos multissensoriais valorativos” (ZOZZOLI, 2010, p. 4). 

Dito de outra forma, pensando na questão da mensagem publicitária em si, 

o que a passagem do nível teórico ao nível prático desta proposta realiza é a concretização daquela 

ampliação da visão de comunicação de que tanto já se falou. Os modelos informacionais da 

comunicação, tão desgastados quanto presentes nos cursos de publicidade, assim como toda a 

lógica comunicacional centrada na ideia da unidirecionalidade, da linearidade, dos efeitos etc., 

precisam ganhar companhia quando se pensa em comunicação hoje. O indivíduo contemporâneo 

“é o recipiente não apenas de informação, mas também de significado” (MCCRACKEN, 2012, p. 

178). Encarar a comunicação – publicitária, neste caso – a partir de um ponto de vista semiótico é, 

ao mesmo tempo, incluir o consumidor no processo comunicacional e adequar seus conceitos 

teóricos à prática profissional. 



 348 

O modelo informacional não adverte sobre processos culturais. Assume que o que o 

individuo quer retirar dos bens de consumo são “benefícios”. (...) A questão não é 

descartar a noção de racionalidade, mas ampliá-la. (MCCRACKEN, 2012, p. 180) 

 

Ainda que o autor acima fale especificamente da publicidade, que precisa 

adicionar à sua porção informacional doses de conteúdos – sem jamais esquecer que a própria 

informação é também um tipo de significado –, raciocínio semelhante se aplica à comunicação 

como um todo. Conforme longamente abordado em capítulo anterior, novos pontos de vista 

devem ser buscados para se compreender melhor a comunicação e a publicidade na 

contemporaneidade – o que também só faria ajudar no seu ensino. Desta parte, o que se 

considera adequado é assumir integralmente o conceito da “semiopublicidade”. Mais do que isso: 

assumir, a partir desse conceito, uma construção curricular também baseada nos fundamentos da 

semiótica de Peirce. O modelo de organização curricular apresentado procura atender a esses 

princípios na medida em que a organização epistemológica – fundamento, contexto e execução – 

se propaga, de certa forma, nos três níveis do currículo – essência fundamental, contexto em que 

se dá, como se executa. Da mesma forma que, dentro de cada esfera, pode-se também encontrar 

uma divisão tripartite que ao mesmo tempo encarna em si essa própria organização fundamental 

tríplice do modelo. Tudo isso como forma de respeito ao pensamento peirceano e também como 

tentativa de responder aos princípios de organização curricular de que tanto fala José Camilo dos 

Santos Filho. Segundo o autor, deve-se enfrentar “o aparente paradoxo das organizações 

complexas segundo o qual não somente a parte está no todo, mas também o todo está inscrito na 

parte. Assim, cada célula é uma parte de um todo – o organismo total –, mas também o todo está 

na parte.” (SANTOS FILHO, 2012, p. 178). É para isso que serve também a semiopublicidade. 
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fonte: elaboração do autor. 

 

A semiopublicidade, na sua dimensão comunicacional, é centrada na ideia 

de que os estudos sobre a comunicação precisam privilegiar a questão da linguagem e dos signos, 

deixando de lado os formatos e os meios enquanto suporte físico (SANTAELLA, 2007b e 

CASAQUI, 2011). A semiopublicidade, no que se refere ao consumo, é encarada como o grande 
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mecanismo de transferência de significado da cultura para a oferta das organizações, procurando 

prever a aquisição ritualística desses significados pelos consumidores (ROCHA, 2006 e 

MCCRACKEN, 2003). A semiopublicidade, em sua porção semiótica, busca a profundidade, está 

baseada na produção de sentido e encontra na arquitetura filosófica de Peirce respaldo para sua 

organização epistemológica, teórica e prática (SANTAELLA, 2004a e 2010, este com NÖTH). 

 

7.4 o perfil do aprovado 

 

“Todos temos de resistir para não ficarmos aprisionados numa 

memória simplificada que é o retrato que os outros fizeram de nós.” 

mia couto 

 

Falar em arranjos disciplinares e decidir “onde” se deve alocar esta ou aquela 

disciplina é, muitas vezes, exercer uma forma de arbitrariedade. Acreditar que em si essas 

disciplinas se bastam ou não prever para elas uma abertura que lhes proporcione o trânsito de 

conteúdos e as interfaces mais variadas é, aí sim, prejudicar o ensino. O que se apresentou acima 

é um esqueleto, uma estrutura, sobre a qual devem repousar as disciplinas de um curso de 

publicidade. Em alguns momentos o texto pode ter sido contundente ao afirmar categoricamente 

os locais em que deveriam aparecer algumas disciplinas. Mero recurso retórico. Certeza 

nenhuma, nada é absoluto. A ideia era apenas demonstrar, com os exemplos das disciplinas, o 

caráter daquele ponto específico da estrutura curricular. Em momento nenhum se está 

imaginando aqui um modelo de currículo que se proponha rígido, fixo, estanque ou autoritário. 
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Sobre essa estrutura curricular, o ideal é que as disciplinas bailem, caminhem, saltem, se 

irmanem, como os macacos que se dependuram em algazarra nas grandes árvores. 

A ideia de se estabelecer as instâncias teórica e prática como âmbitos disciplinares 

é sempre no sentido de se buscar um mínimo de organização e tentar evitar o que o caos possa 

trazer de pior. Entretanto, no modelo apresentado estão previstos – e são bem vistos – essa 

intensa dinâmica disciplinar e o encontro entre os saberes. 

Se “o problema da adoção de uma nova organização dos conhecimentos não se 

resolve pela simples abertura das fronteiras entre as disciplinas, mas pela transformação do que 

gera essas fronteiras” (SANTOS FILHO, 2012, p. 177), o que se busca com este modelo 

apresentado é justamente prever os encontros disciplinares nos níveis teórico e prático a partir 

de uma base epistemológica em si pluridisciplinar. Não se pode desejar que disciplinas entre si 

dialoguem conceitos e compartilhem práticas, por exemplo, se, em sua essência, o diálogo e a 

abertura não fizerem parte do que sustenta o currículo como um todo. 

É evidente que algumas disciplinas, pelo concentrado do seu conteúdo ou pelo 

específico da sua alçada, podem encontrar dificuldade em se conectar com outras. Nada de errado 

nisso. São as chamadas disciplinas pontuais, que podem ser teóricas ou práticas, ou seja, que 

podem residir tanto no nível intermediário do modelo quanto no nível superior. A tendência 

atual vai muito mais na direção do hibridismo disciplinar e das múltiplas interfaces entre os 

conhecimentos, de modo que as disciplinas pontuais devem ser minoria dentro de um currículo 

pensado a partir da proposta acima. A própria concepção de um modelo que alinhe 

coerentemente os seus níveis vem com o intuito de promover e incentivar esses encontros 

disciplinares. De qualquer forma, vale mais uma disciplina eventualmente isolada, assim 
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reconhecida, do que a camisa de força ao contrário de se tentar enquadrá-la em um programa 

multidisciplinar qualquer. 

No plano de um mesmo nível, podemos encontrar disciplinas eminentemente 

teóricas que encontrem afinidade com outra disciplina do mesmo nível. É o que se está chamando 

aqui de vínculo disciplinar horizontal. Não é difícil se deparar com esse tipo de interface 

disciplinar nos cursos de publicidade. Antropologia e Sociologia, por exemplo, são disciplinas 

que fazem parte da matriz curricular de muitas escolas. A relação entre essas duas disciplinas 

pode configurar um caso de vínculo horizontal, na medida em que ambas, afiliadas às ciências 

sociais, tratam em alguma medida do homem, da sociedade, da cultura etc. Há ainda os casos de 

uma única disciplina que atravessa campos teóricos diferentes. São casos recorrentes nos cursos 

de publicidade e que se está aqui chamando de disciplinas horizontais. 

Entre o nível teórico e o nível prático, outras aproximações disciplinares podem 

também ser encontradas. Dentro do eixo vertical fundamento-comunicação-mensagem, por 

exemplo, há diversos casos de disciplinas teóricas que se conectem com disciplinas práticas. A 

esses casos, está se dando o nome de vínculo disciplinar vertical. Uma disciplina prática como 

“Redação publicitária”, por exemplo, está ligada diretamente a outra, teórica, que pode se chamar 

“Fundamentos da linguagem”. Da mesma forma, na medida em que “o marketing não seria 

possível sem a linguagem” (SANTAELLA & NÖTH, 2010, p. 29), disciplinas ligadas tanto à prática 

do marketing quanto às teorias da linguagem, se vinculadas entre si, seriam mais um caso de 

vínculo vertical. Isso sem falar quando uma só disciplina desliza verticalmente da teoria à prática 
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ou vice-versa. São as disciplinas verticais, muito comuns nos cursos de publicidade, inclusive, 

compreendendo uma dimensão conceitual e uma porção técnica. 

Só que pode haver, ainda, ligações menos óbvias entre as disciplinas. O conteúdo 

de uma disciplina teórica alinhada com o eixo vertical contexto-consumo-oferta, por exemplo, 

pode perfeitamente servir de base para a prática operacional de uma outra disciplina, 

pertencente ao eixo execução-semiótica-significado. Casos como esse são recebem o nome de 

vínculo disciplinar diagonal. A antropologia e a sociologia novamente podem servir de exemplo, 

na medida em que seus conteúdos teóricos apresentam pontos de contato relevantes com 

questões ligadas ao planejamento e à segmentação. O “publicitário etnográfico” (CANEVACCI, 

2012, p. 45), a propósito, é um bom exemplo dessa conexão teórico-prática diagonal. E como não 

é difícil prever, há também as disciplinas diagonais, que em seu próprio conteúdo pode transitar 

de esguelha de um nível a outro. São aqueles casos em que uma prática profissional qualquer vai 

buscar respaldo conceitual em campos teóricos não tão previsíveis, tudo isso dentro de uma 

mesma disciplina. 

É preciso comentar, depois dessas explicações, que uma única disciplina pode 

compreender diversos vínculos. A sobreposição de conteúdos – tão temida pelos coordenadores, 

tão criticada pelos alunos e tão evitada pelos professores – nada mais é, pela perspectiva do 

modelo apresentado, do que vínculos disciplinares mal aproveitados. Os conteúdos similares 

apresentados em duas disciplinas diferentes, pela lógica desta proposta, não podem ser 

exatamente os mesmos. Falta a clareza quanto a esses vínculos possíveis, o que poderia 

transformar essas áreas de sobreposição em ricas interfaces disciplinares. 
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Mas de que forma se poderia prever, planejar e até mesmo fomentar essas 

interfaces? Foi pensando nisso que se chegou ao conceito do perfil do aprovado, que se baseia 

em um outro ponto das Diretrizes Curriculares, o “perfil do egresso”. 

O perfil do egresso, conforme já abordado em trecho anterior, define como 

seriam os formandos ideias em cada área do ensino superior brasileiro. Com relação 

especificamente à Publicidade, esse formando deve se caracterizar quase que integralmente pelo 

domínio de técnicas profissionais. O texto regulatório é a um só tempo instrumental e vago, 

técnico e vazio – uma coisa alimentando a outra. Ao determinar que o publicitário formado seja 

alguém com habilidades no “planejamento, criação, difusão e gestão da comunicação 

publicitária” (BRASIL, 2001, p. 18), além de definir esse perfil a partir do que já se pratica em um 

mercado combalido e ao mesmo tempo desatualizado, a lei se mostra superficial, limitadora e 

pouco inspiradora. Se o perfil do egresso serve para direcionar a construção de uma matriz 

curricular que deve ser livre e criativa, nada menos adequado do que o conteúdo do seu texto. 

Sem querer se alongar na discussão a respeito do mérito desses perfis – o que não 

é o propósito específico desta pesquisa, embora seja assunto palpitante –, o que fica evidente, 

conforme já salientado anteriormente, é um conjunto de boas vontades condenado a morrer na 

praia. Nada mais do que isso. A ideia de que o texto das Diretrizes Curriculares deva inspirar 

coordenadores de cursos e professores a pensarem currículos inovadores e eficientes na sua 

capacidade formadora de profissionais adequados ao tempo presente falha justamente na 

natureza desse texto, marcada pelo apego ao fazer concreto e pelo desprezo às questões profundas 

e complexas. 
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De que forma for, mesmo que se considere o perfil do egresso como um 

direcionador mais específico para a elaboração dos currículo, seu funcionamento está condenado 

de saída, pelo simples fato de, hoje, quase nada poder ser planejado ou estruturado 

infalivelmente a um prazo tão longo quanto os quatro anos de um curso de Publicidade. O mundo 

em que se vive atualmente é acelerado demais, dinâmico demais, instável demais, para que 

planejamentos curriculares e disciplinares sejam feitos à base dos quatro anos. “As universidades 

definem os programas delas em função de outros critérios, e não em função do que está 

mudando. O modelo educacional atual está despreparado pra esse mundo” (ALPHEN, 2013, p.6). 

O que se está levando em consideração e que permite que se faça esta proposta 

concreta é a consciência de que diretrizes curriculares tão amplas – que têm como foco apenas o 

sujeito que se forma no curso superior – podem, hoje, neste contexto conturbado da 

contemporaneidade, gerar resultados frustrantes. A ideia de que o currículo de um curso de 

publicidade seja estruturado pensando-se apenas naquele que se forma pode favorecer a criação 

de arranjos disciplinares inadequados e pouco eficientes. 

Dessa forma, tendo por base os pensamentos de Morin a respeito dos desafios 

atuais das interfaces disciplinares (2010a, 2010b e 2001); levando em conta a questão do embate 

entre disciplinas teóricas e práticas que costuma haver nos cursos de Publicidade (GOMES, 

2005); e nunca esquecendo o contexto contemporâneo, é que se propõe aqui o perfil do 

aprovado. 

Trata-se de um instrumento ao mesmo tempo organizador e libertário, que 

serviria basicamente para “distribuir” ao longo dos períodos (semestres ou anos letivos, a 

depender da escola) os objetivos gerais do curso – o perfil do egresso, os talentos desejados, o 
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projeto pedagógico, etc. –, justamente na previsão e no planejamento dos vínculos disciplinares. 

Dito de outra maneira: partindo-se daquilo que se espera como resultado final de um curso de 

Publicidade, seria possível pensar em resultados mais imediatos, de médio e curto prazo, 

espaçados ao longo dos períodos letivos, materializados nas interfaces disciplinares. 

É preciso deixar claro que não se trata de um instrumento que sirva para 

determinar as características ou os formatos possíveis de um trabalho multidisciplinar 

específico. Também não se está falando aqui de algo que sirva como modelo ou parâmetro de 

avaliação. Tampouco se sugere a adoção de um procedimento de aproximação curricular que 

“engesse” os semestres de um curso de publicidade. Pelo contrário. A ideia do perfil do aprovado 

surge na tentativa múltipla de: instituir a experimentação e a ousadia na elaboração curricular, no 

tocante coordenadores; dar liberdade ao que se pratica técnica ou teoricamente na sala de aula, no 

que se refere aos professores; e desestabilizar a atual situação de amarração em que se encontram 

os projetos ditos interdisciplinares nos cursos de Publicidade, privilegiando os alunos.  

Se o tempo presente está baseado na noção “de simultaneidade e de imediatez, 

que desvaloriza sempre mais as formas de espera e lentidão” (LIPOVETSKY & CHARLES, 2004, 

p. 63), pensar no perfil do aprovado parece ser mais adequado do que simplesmente acreditar em 

uma estrutura que vá gerar resultados concretos apenas o fim de quatro anos, pensada, portanto, 

segundo a lógica do longo prazo. Além disso, cada escola teria como tarefa refletir os seus 

próprios perfis de aprovado, semestralmente,  relacionando as disciplinas daquele período, 

possivelmente de acordo com “circunstâncias geográficas, político-sociais e acadêmicas” 

(BRASIL, 2001, p. 16) – exatamente como recomenda o MEC. 
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É do conhecimento de qualquer um que exerça a docência em publicidade que o 

que se pratica em termos de interfaces disciplinares em muitas instituições de ensino do país é 

um grilhão curricular. São atrocidades educacionais, que, em vez de aproximarem livre e 

criativamente saberes distintos, fazem com que professores bem intencionados acabem por se 

esvaziar do ânimo que os move. E, sem nada que o estimule, esses professores se transformam 

em bonecos, em sabugos, em títeres do falso ensinar – muito mais preocupados em garantir uma 

aparente e mentirosa integração da sua disciplina ao projeto do semestre do que realmente 

comprometidos com a formação de jovens prontos para enfrentar o mercado profissional de hoje. 

Os próprios alunos não são estimulados a estabelecer vínculos entre os saberes 

que lhes são apresentados ao longo da sua formação. Habituado a refletir apenas dentro dos 

limites das disciplinas, esse aluno em algumas situações – reveladas empiricamente nas 

discussões de grupo preliminares feitas para esta pesquisa – chega a se surpreender com as 

possibilidades de conexão entre um conteúdo e outro. Universos conceituais distantes se ligam 

com a facilidade de uma boa e precisa explicação. Daniel Hora, acostumado às aulas e aos embates 

curriculares, confirma: “ele é acostumado a não fazer essa ponte” (2013, p. 19). 

O que a proposta apresentada acima permite, portanto, é uma prática 

transdisciplinar que se sustente em uma transdisciplinaridade teórica, fruto direto de uma 

epistemologia também transdisciplinar. Não se pode querer que o aluno relacione os conteúdos 

teóricos ou práticos das disciplinas do seu curso sem que a estrutura curricular subjacente a essas 

disciplinas não tenha sido também pensada a partir de um ponto de vista epistemológico plural. 

E, na prática do dia-a-dia, o que pode materializar essa transdisciplinaridade, nas várias 

possibilidades elencadas, é justamente o que aqui se está chamando de perfil do aprovado. 
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O modelo curricular acima apresentado, o conceito prático do perfil do aprovado, 

a defesa dos talentos como exigência aos formandos de publicidade e a concepção da alfabetização 

semiótica são as propostas concretas desta tese. Como já explicitado, são muito mais tentativas de 

resposta que esta pesquisa tenta dar às indagações que lhe originaram do que qualquer outra 

coisa. São o ponto de chegada, a volta à largada, a concretização de um trabalho investigativo 

longo, árduo e apaixonante. São, também, novos pontos de partida – para novas pesquisas, para 

mais experimentos, para outras empreitadas. Mas aí já é outra história. 
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PARAGEM 

8. conclusão 

 

“Quanto mais pobre é um país, 

maior é a capacidade de se destruir a si mesmo.” 

mia couto 

 

O século XXI tem assistido ao movimento de várias instituições tradicionais na tentativa 

de se readequarem ao novo contexto contemporâneo. A universidade, forjada como tal no seio do 

pensamento racional moderno, é uma dessas instituições, sem dúvida uma das que mais vem 

sofrendo para encontrar seu papel nesse novo cenário. Os tempos atuais, de incertezas, 

ambiguidades, multiculturalismos e indefinições, têm feito as instituições de ensino superior do 

mundo inteiro reavaliarem suas funções na sociedade contemporânea, promovendo debates, 

incentivando a autocrítica, reformulando estatutos, mas, sobretudo, se abrindo às práticas menos 

convencionais, permitindo-se novos modelos teóricos, novas propostas curriculares, novos 

métodos didáticos etc. 

A universidade se questiona sobre sua função, sobre sua finalidade e sobre seu espaço 

nos domínios intelectuais, científicos, técnicos, estéticos e políticos que se estão 

criando. Seu questionamento é saber que postura adotar diante dos novos parâmetros 

dos tempos atuais. A universidade terá que se rever para continuar assumindo um 

papel de liderança intelectual, crítica e cientifica. (PEREIRA, 2000, p. 172) 

 

Professores, alunos e coordenadores dos cursos de publicidade do Brasil sabem que o 

momento é mesmo de transformação. O mesmo contexto que gerou esta pesquisa está 
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provocando agora movimentações significativas no que se refere ao ensino da publicidade neste 

país. Algo já não andava bem. Algo precisa ser feito. E esta pesquisa, muito modestamente, 

pretende ser a contribuição deste investigador a este movimento. “Os desafios culturais, teóricos, 

metodológicos e éticos colocados pela pós-modernidade esperam da universidade uma resposta 

corajosa e urgente” (SANTOS FILHO, 2000, p. 53). 

Se têm sido as salas da Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo o 

cenário para as discussões que devem originar as novas diretrizes curriculares para os cursos de 

publicidade do Brasil, a sensação que envolve esta pesquisa é de orgulho – por ter o privilégio de 

estar acontecendo no exato momento e no local preciso dessas movimentações. A rigor, a 

pesquisa que agora se encerra tem sua origem mais primeva no ingresso deste pesquisador no 

curso de Publicidade desta escola, em 2001. Formou-se publicitário após quatro dos mais 

intensos anos da sua vida, tendo sido membro da ECA Jr., fundador da bateria dos estudantes (a 

BaterECA), organizador do I TETA (Torneio Ecano de Truco Amador), várias vezes representante 

de classe e orador da turma. Na sua banca de TCC, em dezembro de 2004, foi convidado pela 

Prof.ª Clotilde Perez a fazer o mestrado, na mesma instituição. Fez, gostou do métier e não houve 

como escapar do doutorado. E, tendo a ECA e a USP como casa, acompanhou a criação da 

Associação Brasileira de Pesquisadores em Publicidade - APB2 (da qual é dos primeiros 

membro), participou dos festejos dos 40 anos do curso de Publicidade na ECA e testemunhou a 

criação da comissão nacional encarregada de rever as diretrizes curriculares dos cursos de 

publicidade. É a endogenia, tão criticada por alguns, se transformando em pertinência. Somente 

os tantos anos de ECA e de USP permitiram que esta pesquisa fosse realizada, a ponto de ser 
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concluída precisamente ao mesmo tempo em que se discutem institucionalmente as questões 

curriculares dos cursos de Publicidade do Brasil. 

E a crença é uma só: a de que o trabalho investigativo desenvolvido nesta pesquisa tem 

muito a contribuir com o que se tem pensado em termos curriculares para a publicidade 

contemporânea. Trata-se de uma tese preparada com algumas doses de ousadia e indisciplina? 

Sim, mas é que 

na tarefa de refundação de sua nova identidade, é imprescindível que a universidade 

assuma com coragem a autocrítica de suas mazelas. Torna-se também necessário que 

assuma o papel de consciência crítica da sociedade contemporânea. Assumindo uma 

postura proativa, a universidade necessária aos nossos tempos assumirá uma certa 

função utópica, buscando antever as necessidades futuras da sociedade e propondo 

meios para satisfazê-las, dentro de condições políticas, sociais e econômicas. 

(SANTOS FILHO, 2000, p. 58) 

 

Há, de fato, ao fim desta tese, uma concreta proposta de arranjo disciplinar. Trata-se de 

um modelo ousado, criativo, nascido na constatação de que só a inovação e as ideias 

indisciplinadas podem trazer alguma real modificação ao cenário do ensino da publicidade. O 

mundo se modifica em uma velocidade extremamente acelerada e não se pode pensar em 

publicitários formados para atuar profissionalmente nesse mundo a partir de um modelo de 

ensino ainda baseado nos postulados do pensamento moderno. Vive-se, hoje, em tempos 

marcados por inúmeros e gigantescos desafios. E não é difícil perceber que “as várias reações 

observadas no campo do currículo vêm apenas demonstrar que o modelo de currículo moderno se 

exauriu” (MORAES, 2000, p. 220). De modo que as propostas concretas apresentadas nesta tese 

procuram dar resposta às indagações que o contexto atual tem imposto. 
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Só que a maior contribuição desta tese talvez não esteja exatamente nessas propostas, 

nessa estrutura curricular apresentada. O maior valor desta pesquisa possivelmente esteja na 

discussão epistemológica que ela provoca. Mais urgente do que estabelecer novos eixos 

curriculares, novas organizações disciplinares, novas propostas de conteúdo é pensar com mais 

cuidado e lucidez a definição da própria publicidade. Ou melhor: não se pode alcançar a 

construção de um currículo, qualquer que seja, sem que se tenha, por base, uma discussão 

epistemológica. 

Em entrevista exclusiva para esta pesquisa, Dirceu Tavares afirmou: 

os professores não sabem os fundamentos da publicidade. Não temos um sistema 

montado e em termos de literatura eu acho que os publicitários no Brasil e no mundo 

ainda não chegaram a uma definição do campo de estudo da publicidade. Nós não 

temos um campo das competências que a publicidade tem que despertar. Temos os 

livros clássicos, mas estamos precisando de pontos. Não temos um sistema. 

(TAVARES, 2013, p. 12) 

 

É exatamente a essa lacuna que esta tese se refere. É tentando responder a essas 

indagações sem resposta que esta pesquisa se apresenta à banca. É a favor de uma discussão 

epistemológica da publicidade que vem se trabalhando – e que se deve ainda muito mais 

trabalhar. De fato, há os marcos fundamentais da propaganda. Há os cânones e os pensamentos 

mais clássicos. Mas falta a reflexão contemporânea, necessita-se da definição mais atual. O que 

esta tese apresenta, em essência, é essa discussão sobre o fundamento epistemológico da 

publicidade contemporânea. 

Em maio deste ano, também nesta escola, aconteceu a quarta edição do Encontro Nacional 

de Pesquisadores em Publicidade e Propaganda, o Pró-Pesq PP. Em uma das mesas redondas 
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mais interessantes, uma questão chamou a atenção da plateia – composta em sua maioria por 

alunos de pós-graduação e professores da área. Três professores espanhóis, de diferentes 

instituições, idades e posturas teóricas, foram instados a discutir a comunicação publicitária a 

partir de pontos de vista diversos. Um privilegiou o viés filosófico, outro adotou um prisma mais 

comunicacional, um terceiro assumiu sua porção artística e assim por diante. Só que em suas 

falas, alguns pontos de congruência acabaram se destacando. Fernando Contreras, da 

Universidade de Sevilha, falou na necessidade de um “anarquismo epistemológico” para se 

definir a publicidade praticada hoje em dia. Antonio Parra, da Universidade de Murcia, tocou a 

polêmica questão de se ter hoje em dia apenas uma “epistemologia profissional e instrumental” 

da publicidade. E Juan Benavides, da Universidade Complutense de Madri, mencionou a 

necessidade de um “estatuto epistemológico próprio” para a propaganda contemporânea. 

Indagados por este pesquisador como seria, então, essa epistemologia própria da publicidade, 

onde ela se demarcaria teoricamente, em que campos do conhecimento encontraria suas bases, 

em que parâmetros reconheceria suas referências, a resposta só não foi o silêncio porque os 

olhares da plateia eram de pura expectativa. Até que o professor Juan Benavides puxou para si o 

microfone e disse: “essa resposta quem tem que nos dar são vocês”. 

Pois bem, eis aqui esta pesquisa como tentativa de responder ao que lhe foi indagado, 

professor. Se os tempos atuais fazem com que a responsabilidade pelas respostas já não esteja 

mais nos ombros de quem ensina e sim diante dos que aprendem, esta tese marca também a fusão 

das figuras do aluno e do professor, do pesquisador que em si encarna essa mediação privilegiada. 

De um lado, o aprender, do outro, o ensinar. No meio disso tudo, o fazer investigativo. 
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A urgência maior não é por um currículo melhor, por disciplinas mais atualizadas, por 

trabalhos transdisciplinares mais interessantes. É por tudo isso também, mas deve partir de uma 

discussão mais profunda, que debata e defina uma epistemologia própria da publicidade. O que 

esta tese traz como contribuição mais rica é a sugestão de que essa epistemologia está baseada no 

sentido – naquilo que se está chamando de semiopublicidade. Trata-se de uma epistemologia 

tripartite, centrada nas mais recentes teorias da comunicação, que contemple também a 

dimensão simbólica do consumo e que se escore na arquitetura filosófica da semiótica de Charles 

Peirce. Não, não se trata da única possibilidade paradigmática para a publicidade contemporânea. 

Mas parece ser, pelo que foi investigado, um dos caminhos possíveis para se chegar a um ensino 

melhor. Um ensino que ajude a concatenar a teoria com a prática, que permita uma aproximação 

maior entre o mercado e a academia, que faça com que a questão do sentido e toda a reflexividade 

que ela carrega se sobreponham ao fazer meramente instrumental. 

O Brasil é um país grande demais, complexo demais, desafiador demais, com problemas 

demais. Ser brasileiro é nascer e morrer na incerteza de tudo, é passar a vida lutando por algo 

melhor, quase sempre tendo a frustração por companhia, mas dormindo todas as noites com a 

esperança. Ser brasileiro e não se indignar é estar anestesiado. Ser brasileiro e não achar que 

alguma coisa precisa ser feita para que este país melhore é simplesmente não estar inteiramente 

vivo. Esta tese se encerra no momento exato em que o país estremece. Pessoas vão às ruas. 

Bombas e balas são atiradas em todas as direções. Janelas são quebradas, paredes são pichadas, 

gritos partem das gargantas. O conflito se instala e a busca é somente por uma vida melhor. O ser 

humano quer ser feliz, sempre, sempre mais. E às vezes, quando o sufoco já é quase insuportável, 

a massa explode em manifestação. 
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“Vamos acordar! Um professor vale mais do que o Neymar!”, grita a turba inflamada pelas 

ruas de São Paulo. O pesquisador se envaidece, agradece a parte que lhe toca, mas se permite 

discordar. Não se veem estádios lotados para que um professor de química, de literatura ou de 

história faça as sua mais habilidosas apresentações. Tampouco se encontram por aí crianças com 

a cabeça raspada nas laterais, tentando imitar o corte de cabelo daquele seu mestre mais 

empolgante. Os autógrafos que os professores dão são sempre em diários de classe, em cadernos 

de ponto, quando muito nos livros que lança. Não há professores na televisão anunciando 

produtos, não há professores com contratos vitalícios com marcas poderosas, não há mulheres 

aproveitadoras tentando engravidar de um professor. E tudo bem que seja assim. Futebol é 

futebol, educação é educação. 

O que precisa ficar claro, entretanto, é que de nada adianta uma massa que grita pelas ruas 

em favor valorização do professor se, nas salas de aula, se nas instituições de ensino, o que se vê é 

a mais absoluta falta de respeito. Não pelo professor, coitado – esse já está calejado por anos de 

desprezo –, mas pela própria ideia de que o estudar pode conter em si a chave para o progresso. 

Enquanto a multidão passava pela rua, clamando para que povo saísse de suas casas e 

descesse a engrossar a multidão, currículos estavam sendo analisados. Enquanto os helicópteros 

da polícia e da imprensa sobrevoavam as massas incandescentes, as páginas desta tese iam sendo 

cobertas de texto. Não são sacos de lixo queimados que vão resolver os problemas do país. Nem 

toda pessoa na janela está acomodada, resignada ou aceita vestir a antiquada mortalha de 

reacionário. Esta pesquisa é inevitavelmente parte dessa movimentação que toma conta do país e 

que, para o bem de todos, não pode ser efêmera. 
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A proposta de discussão epistemológica que esta tese traz em seu bojo é a reposta deste 

pesquisador ao país em que nasceu.  

Junto com as forças progressistas da sociedade, a escola e a universidade, por meio de 

sua atuação crítica e construtiva, devem ser entendidas como partes importantes de 

uma práxis transformadora. Neste contexto, a educação tem dimensão revolucionária 

e libertadora. Neste aspecto, ela constitui um movimento de criação de uma nova 

cultura, alternativa que expressa a projeção de um homem novo e de uma nova 

sociedade mais justa e democrática para todos. (SANTOS FILHO, 2012, p. 130) 

 

Os fins desta pesquisa não estão no mercado de bens de consumo, não estão no universo 

das marcas, não estão sequer na questão econômica que o consumo suscita. Estudar o consumo, 

pensar em um ensino da publicidade mais adequado ao contexto contemporâneo, entender o 

fazer publicitário a partir de uma perspectiva semiótica também são formas de se buscar essa 

sociedade mais justa, também são formas de se pensar nesse homem novo. 

Como continuar? Como seguir adiante? O que vem pela frente? Toda pesquisa deve trazer 

consigo as sementes de uma nova empreitada investigativa. Não há percurso de pesquisa que não 

vá despertando no pesquisador a vontade de trilhar novos caminhos. De imediato, pode-se dizer 

que os desdobramentos mais previsíveis a esta tese são aqueles que possam dar conta daquelas 

outras opções aventadas no exame de qualificação. Ou seja: seria extremamente enriquecedor que 

outras pesquisas se desenvolvessem no sentido de estudar o ensino da publicidade nas suas 

outras dimensões: a formação docente (histórico e percurso dos professores da área), a questão 

dos conteúdos das disciplinas, as discussões políticas, as especificidades regionais dos cursos de 

publicidade etc. Entretanto, um caminho parece ser o mais adequado, o mais necessário neste 

momento, que é compreender de que forma o currículo – assumido aqui como estrutura 
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interfacial entre a teoria e a prática – se concretiza na prática cotidiana das salas de aula. 

Entrariam em questão as discussões sobre as estratégias didáticas dos professores, sobre o 

percurso da formação discente, sobre os impactos das tecnologias no ambiente de ensino etc. 

Reconhecer a ciência como corpo vivo, acreditando em Peirce e sendo fie a ele, é saber que 

nenhum pensamento é acabado ou estanque. E que venham, portanto, mais pesquisas, que 

venham mais teses, que o pensar nunca se canse e que a esperança não morra jamais. 

O fim – provisório, como se sabe – de uma pesquisa quem determina é ela mesma. O 

pesquisador faz um plano e seu objeto de estudo, mais sujeito do que nunca, faz outro. E o ponto 

final, que quase nunca é final de verdade, não vem sem trazer consigo algumas grandes 

incertezas. A tese que agora se encerra nasceu de um problema genuíno, desenvolveu-se em um 

percurso investigativo de indubitável complexidade, e agora se encerra na sensação de que muito 

mais está por vir. 

O ponto de chegada é também um novo ponto de partida. O que deixou de ser pesquisado, 

o que escapou aos olhos da investigação, o que por qualquer razão tenha sido mal abordado, tudo 

isso é semente de mais trabalho, é o começo de mais pesquisas. 

A proposta apresentada nesta tese está centrada em um modelo de estrutura curricular 

porque “o currículo é o texto que contém o projeto da reprodução e produção da sociedade e 

cultura desejáveis” (GIMENO, 1997, p. 28). O currículo sintetiza na prática, com a concretude dos 

documentos a serem usados no dia-a-dia, o que se espera do futuro profissional da propaganda. 

Entretanto, não se ignora o fato de que o que esse currículo prevê muitas vezes se perde na 

dinâmica cotidiana das salas de aula. Investigar esse próximo estágio, entender o que acontece 

com as ideias de um currículo no ambiente de todos os dias das instituições de ensino parece ser 



 368 

um dos caminhos possíveis para este pesquisador em um tempo futuro. Da mesma forma que 

estudar o percurso formativo dos atuais professores de publicidade pode ser também um trilho 

viável e igualmente necessário. Possibilidades, apenas possibilidades. 

 

Q 

 

Mestrado é mar, doutorado é terra. 

Esta pesquisa é o reencontro do pesquisador com tudo o que ele tinha deixado para trás 

quando avançou pelo mar. O mar é olhar para fora, conhecer o mundo, descobrir o novo, 

encontrar o outro. A terra é voltar-se para dentro, destapar sentimentos, reencontrar saudades, 

reconhecer a si próprio. Esta pesquisa cheira a lama, cheira a mato, cheira à lenha que é 

queimada dentro da carvoeira. É o subir da serra, que deixa o barulho do mar apenas na 

lembrança e que transforma a própria casa em casa que não é mais sua. É o barulho do tiro que 

atravessa a infância. É o efeito da chuva, que não rega, mas alaga. É a cinza que a terra joga para 

fora e que transforma a distância em sofrimento. É o medo de se estar distante e não conseguir 

voltar. É o gosto da lágrima, o som soluço, o cheiro da memória, a textura da cicatriz e visão da 

paisagem da esperança. Esta pesquisa é a volta, é o acerto de contas com o que ficou para trás e 

que agora se faz presente. 

Mas a pesquisa que agora se encerra não é praia, não é areia, não é pedra, nem terra firme. 

Esta pesquisa brotou do mangue, nasceu desse pântano, encontro de vida e morte, mistura de 

água e terra. Onde morre o mar, onde nasce a terra. Onde o cheiro de morte exala justamente do 

início da vida. Mangue da cor mais feia, mangue da flor mais bela, mangue asqueroso, em que as 
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próprias raízes das plantas recusam entrar. Mangue que já não é água, mangue que ainda não é 

terra. Que dificulta a caminhada, que prende e que se agarra à pele. Mangue de paixões. Paixão 

pelo ensinar. 

A pesquisa segue adiante, deixa para trás o mangue, a vegetação praieira, arranca do corpo 

os trajes de navegador e entra pela mata fechada das teorias. Fora calça, fora gibão, fora bota e 

chapéu. A pesquisa é bandeirante, desbravadora em busca de alguma coisa. Entra pela mata, de 

onde já não se vê mais o mar. Larga tudo para trás, andando pelo solo incerto, esquivando-se de 

galhos, touceiras e cipós. Defende-se como pode dos insetos e das feras. Anda, caminha, corre, 

pula, tropeça, vai, volta, muda o caminho, se perde, cambaleia, olha para cima, cai e adormece. 

Sonho, delírio, imaginação, luz. Das teorias brotam os pensamentos mais improváveis. Parte de 

capítulo que provoca as tradições e rompe com o previsível. Mas nada além disso, parte de 

capítulo. 

A pesquisa agora é índio, nua, aos trapos, às peles e às penas. A construir no limiar da 

mata com a clareira a cabana em que possa se abrigar por uma noite. A pesquisa é curumim, 

pequena, esperta, sedenta por aprender. Índio jovem, que chega sem querer à tribo, encontra os 

pares, os pajé, as cunhãs e os caciques. E percebe que é a partir dali que vai poder seguir sua 

caminhada. Tribo teórica, específica da publicidade, uns caçando, outros pescando, dança, rede, 

festa, encontro. 

Adeus aldeia, o caminho é adentro. Já não se é mais índio, já não se é mais nada. Vulto 

preto, disforme, assustador e mágico. Misto de cinza e sombra que busca apenas uma luz, sem 

parar de caminhar para o interior. Esquecer o mar, largar a floresta, deixar tudo o que era verde e 

seguir em direção à aridez. Descobrir a si mesmo como forma de entender o outro. Processo 
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longo, cansativo e imensamente gratificante, que só pode ser concluído com ajuda da mãe da 

mata, orientadora, que se faz presente a todo instante, mesmo quando a única sensação é de se 

estar sozinho. A orientadora é tudo, é a folha que protege, a flor que encanta e o fruto que 

alimenta. Não há vida nem pesquisa sem ela. 

O chão fica mais seco, as árvores mais espaçadas. O sol é inclemente, o ar já não preenche. 

O correr fica mais lento, vai se transformando em caminhada. Nada mais ao redor, nada por 

perto, a não ser a própria terra. A pesquisa vai parando, o pesquisador para também, olhando ao 

redor em busca de alguma referência. Não encontra nada, nem mesmo a sua sombra. Para, reflete 

e, quando tenta recomeçar a caminhada, sente que seus pés estão presos ao chão. Pesquisa e 

pesquisador, unidos em uma coisa só, transformados em árvore, transmutados no próprio 

conhecimento. Árvore seca, isolada, frondosa e sem fruto, dona do seu território, a espera de que 

alguma coisa lhe chegue – a chuva, o machado ou o fogo. E pousa sobre ela um pássaro, beija-flor, 

gaivota, flamingo ou gavião, ave escura, arisca, que sobre um dos galhos constrói seu ninho. É ave 

que fica, que quer morar, que promete voltar. Mas é o pássaro do futuro, que não se contenta com 

árido, que não se resigna da miséria, que não se satisfaz com o quase nada e que, de repente, abre 

as asas e sai voando. Deseja novas terras, vai sonhando com outros mares, prefere contar apenas 

com o ar. Voa, some, desaparece, vai ao infinito e vira constelação. 
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