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RESUMO 

O ensino da linguagem publicitária pelo ideal da eficácia persuasiva é exemplificado 

pela história de vida de um aluno de graduação universitária. Cuja evolução como 

redator é analisada pelo conceito de “bissociação ideativa” (Koestler 1964), fazendo o 

choque entre um “signo de base” oriundo do briefing com um “signo de impacto” dos 

desejos imaginários do consumidor (Tavares 1996). A “bissociação ideativa” deve estar 

suturada por “conectores isotópicos” (Greimas 1976). Que devem desencadear um 

“estranhamento” (Shiklovski 1999) que chama a atenção do público alvo e estimula a 

sua re-criação interpretativa. Essa interatividade entre signos deve potencializar os 

sonhos virtuais do consumidor em sintonia com as virtualidades históricas do Sistema. 

 

Palavras chaves: Persuasão, epistemologia, interatividade, virtual, eficácia.   

 

Introdução 

 Segundo G. Salomon (1994) um plano de ensino deve conceber dificuldades que 

devem ser superados e o ideal que deve ser atingido pelo aluno.  

O plano de aula deve ser uma ponte entre as dificuldades enfrentadas pelos 

alunos e os ideais a serem alcançados. 

 O ideal do ensino da linguagem publicitária pode se referenciar na competência 

de um redator sênior
3
. Um redator sênior diante de um briefing possui um amplo 

repertório de formatos publicitários para expressar no imaginário dos consumidores as 

funções da construção da imagem de marca.  

A competência ideal do redator sênior consiste em saber despertar a atenção 

plena do leitor e provocar o recall (memória) para a marca.  

O texto do redator sênior faz com que o leitor de uma revista, ou espectador da 

televisão, veja ativamente um anúncio, se intrigue ao decifrar um dilema simbólico e 

reaja com indignação ou aceitação, mas não com indiferença. Sua redação é 

dinamogênica, pois seus signos geram interatividade simbólica, ativam os desejos 

virtuais do indivíduo, selecionados no campo da virtualidade da cultura. 

                                                 
1Trabalho apresentado no DT 2 de Publicidade – evento componente do XXXV Congresso Brasileiro de Ciências da 

Comunicação. 
2Dirceu TAVARES de Carvalho Lima Filho. Mestre pela Escola de Comunicação e Artes da Universidade São Paulo, 

doutor pela Universidade Autônoma de Barcelona, e coordenador do Curso de Publicidade e Propaganda da 

Universidade Federal de Pernambuco. <dirceutavaresufpe@gmail.com> 
3
 Pela exiguidade de espaço não analisarei as habilidades ideais da Direção de Arte. Advogo que a 

redação é a excelência da criação publicitária, por definir o conceito da campanha publicitária. 
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 Como estimular um aluno de criação a ampliar seu repertório de expressões 

publicitárias? Como ensinar a sintetizar num briefing um tema
4
 central e a esboçar uma 

espiral de múltiplas expressões publicitárias para expressar esse tema? Qual sucessão de 

briefings publicitários poderá fazê-lo compreender como se compõem anúncios que 

provoquem interatividade, virtualidade e recordação do arquétipo de marca? Que escala 

de dificuldade devem ter os briefings que ele resolverá para aprender a redigir textos 

interativos, virtuais e memorizáveis? 

 O problema do aluno iniciante em ter um pequeno repertório de expressões 

publicitárias e de receber um briefing cujo tema não fez parte de uma análise anterior de 

cases publicitários, o induz a incorrer num segundo problema, que é a tentação de 

realizar criações como “fotografia do briefing”, ou um “empacota e manda
5
”.  

“Fotografia do briefing”, ou “empacota e manda”, são clichês publicitários. São 

fórmulas prontas que funcionam como chaves simbólicas fixas. Há um arsenal de 

truques, inventar uma cor padrão para um produto, mesmo não tendo adequação com a 

sua identidade física. Um animal escolhido aleatoriamente como mascote por ser 

exótico ou amoroso. Ou frases feitas: “entenda as vantagens de quem entende você”, “as 

novidades de quem sempre inova”, “loucuras de verão na maior queima de estoques”.  

O redator sênior tem os clichês como uma “carta na manga”. Usa-os em 

situações de exceção como no pouco tempo para despachar um briefing. Ou quando 

problemas pessoais não permite fazer um “mergulho criativo”. Podem ser ministrados 

no início ou no final de um curso de redação.  Como se fossem os primeiros paços 

estereotipados de quem aprende a dançar. Mas, enfatizando que a intenção é a de 

“desintoxicar” pelo seu conhecimento e manuseio. Pois, esses estereótipos, “tipos 

mortos”, não devem fazer parte do portfólio de um futuro profissional. 

Na Fig. 1 temos exemplos de “fotografia do briefing”, ou “empacota e manda”, 

que empregam “chaves simbólicas fixas”. As “chaves simbólicas fixas” tendem a serem 

                                                 
4
 Um tema proposto por um briefing deve conter um desafio simbólico para superar a concorrência com a 

imagem de outro produto. Esse tema-desafio deverá ser traduzido como um dilema a ser superado pelo 

público alvo, que simbolizo pelo signo de interrogação (?). Ou traduzido numa publicidade clara, concisa 

e informativa de um atributo do produto que supera a concorrência, que simbolizo pelo signo de 

exclamação (!). A rigor não há outra estratégia simbólica eficaz para tratar um tema de um briefing, ou a 

publicidade deve provocar um estranhamento que estimule ao seu deciframento, ou expressará um 

benefício retumbante do produto. Normalmente o aluno receberá jobs que necessitam provocar uma (?).  
5
 Comumente professoras(es) vocacionados ao planejamento de marketing induzem ou aceitam 

“fotografias do briefing”. Para o agrado de muitos alunos que ao constatar a dificuldade em equilibrar a 

abstração analítica com abstrações sincrético formais, toma uma posição defensiva e em redigir textos 

informativos para varejo e a se especializar em marketing. Mas, o marketing publicitário deve requerer 

muita criatividade. Atualmente as agências publicitárias estão selecionando redatores para essa função, 

pois estes sabem equilibrar os macro temas da cultura de consumo, com as micro criações publicitárias.  
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as imagens dum gênero publicitário. Banco pelos signos de estabilidade. Carro por 

signos de beleza e agilidade. São imagens estereotipadas que podem ser “coladas” a 

diversos produtos sem estabelecer uma associação com a sua identidade de marca. 

Qualquer produto pode “colar” um anúncio com um repórter fazendo entrevistas com 

consumidores e estes inverossimilmente recitando os tributos do produto que constam 

no briefing. Ou usar uma prova tipo teste, no qual todas as opções são os atributos que 

constam no briefing. Bem como compor um painel de fotos dos atributos do produto. 

Ou o clichê clássico do uso de apelos eróticos inadequados ao produto. 

      

FIG. 1 – Essas imagens publicitárias são “fotografia do briefing” por usarem imagens estereotipadas e clichês. Como 

repórter publicitário, prova tipo teste, painel de fotos e erotismo inadequado. O clichê publicitário é estéril por não 

estruturar uma identidade de marca. É fácil de os detectar pois podem ser usados pelos produtos dos concorrentes. 

No mercado local, especialmente no setor de varejo os alunos provavelmente 

estagiarão para atender clientes que Weber (1999) classifica como “patrimonialista”. 

Eles tende a ser conservador, autoritário, com baixa reflexividade sistêmica e com 

pouca formação estética em relação à publicidade moderna. Eles tendem a exigir 

publicidades do tipo “fotografias do briefing”, pois percebem que os atributos que ele 

ditou no briefing estão bem estampados no anúncio. Certas agências gostam deste 

cliente, pois o “empacota e manda” se produz fácil e rápido.  Uma carteira de muitos 

clientes patrimonialistas rende uma boa relação de custo e benefício, porém limita o 

crescimento da lucratividade desta agência publicitária. 

O problema para o futuro profissional de redação que aceita a lógica da 

produção de “fotografias do briefing” é que receberá baixos salários, não ascenderá na 

carreira, não ganhará prêmios que aumentam seu status profissional e especialmente não 

exercitará sua capacidade de compreender quais atributos tangíveis devem ser 

consumidos para diferentes tipos de arquétipos humanos se potencializem a produzir 

valores ideais para si e para os demais.  

A expansão de energias num micro anúncio pode ser um meio para entender 

como se processa a expansão de macro energias do universo. Como veremos adiante o 

conceito de “bissociação ideativa” (Koestler, 1964) fundamenta desde a mera criação 

publicitária como os demais processos de mutação do universo. 
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Partindo do problema de como ensinar os alunos a ampliar o seu repertório de 

publicidades eficazes. Idealizando estimular o domínio de um amplo repertório de 

publicidades de um redator sênior. Pra representar um possível processo de aquisição da 

retórica publicitária, apresentarei como ocorreu a evolução de um aluno como redator, 

sob nome fictício de DeCapote
6
.  

O processo de aquisição da linguagem publicitária será analisado por conceitos 

semióticos de “bissociação ideativa”, “conectores isotópicos”, “pluriisotopias” e 

“estranhamento”. Que devem ser explicitados pelos professores do planejamento da 

criação publicitária para que os alunos possam exercitar a metacognição, pela qual eles 

são estimulados a serem professores deles mesmos.   

Um curso de comunicação deve superar a dicotomia de formar ou planejadores, 

ou profissionais de criação e sim a unicidade do planejador da criação publicitária.  Um 

profissional que consegue relacionar a micro criação de um anúncio com as tendências 

modais da cultura de consumo. 

 

1 – Marco zero: a “fotografia do briefing” 

Eu orientei DeCapote na redação de um ensaio como projeto de final de curso de 

graduação. Seguindo um conselho de Giddens (1995), que diante dos impasses 

científicos da contemporaneidade, devemos escrever “diários” das experiências 

empíricas para podermos deduzir as causas dos seus processos sociais.  

DeCapote relata no ensaio seu processo de evolução como redator publicitário. 

Desde estagiário até a sua contratação como profissional antes de terminar o curso. 

No seu relato ele reclama com veemência que durante dois anos, ou seja metade 

do curso, ele só teve acesso a cadeiras teóricas
7
. A coordenação alegava que tendo 

domínio exclusivo de teorias da sociologia, psicologia, filosofia, o aluno estaria melhor 

capacitado a realizar a prática da publicidade. Não era atendida a argumentação do 

construtivismo de que se devem contextualizar as informações teóricas com a prática 

das competências a serem introjetadas. 

DeCapote no primeiro período do curso decidiu não esperar a chancela oficial da 

coordenação, de que só estaria apto a realizar estágio no quarto período quando haveria 

acabado de cursar todas as cadeiras teóricas.  

                                                 
6
 Este aluno frequentou o Curso de Publicidade e Propaganda da UFPE no período 2008-2012. 

7
 Os professores dessas disciplinas em geral são de outro centro e não associam os conhecimentos das 

ciências sociais com exemplos e fundamentos da persuasão publicitária. 
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Ele resolveu participar de um “vestibular” na maior agência publicitária do 

Recife.  Foi solicitado a planejar uma campanha para comemorar o aniversário de 50 

anos do IMIP – Instituto de Medicina Integral Professor Fernando Figueira. Um hospital 

de referência internacional que cuida de crianças carentes. DeCapote diante da 

solicitação elaborou como conceito da campanha a seguinte “fotografia do briefing”: 

“IMIP. 50 anos de vida”.  

O caso acima demonstra que apesar de um aluno possuir uma grande habilidade 

redacional, sem relacionar conceitos com metodologias práticas de criação publicitária, 

tende a redigir pelo senso comum da “fotografia do briefing”. Selecionando signos que 

são uma chave fixa de simbolismos para os substantivos evidenciados no briefing.  

Se o briefing fala em aniversário o senso comum concebe como “chaves fixas 

simbólicas”, as imagens de velas, bolo, decoração festiva, e gente cantando parabéns. 

Ao lado de textos informativos descrevendo de quem se trata este aniversário
8
.   

Jon Steel (2001) analisa o briefing que não expressa uma temática com 

potencialidade criativa, como a origem da maior parte dos problemas da eficácia 

publicitária. Infelizmente este autor não faz uma análise do briefing como jás endo o 

primeiro elo na cadeia de produção criativa. Nem propõe modelos para o Atendimento 

saber captar no cliente um briefing que “dê samba” para a criatividade. 

O aluno DeCapote afirma que na sua evolução como redator, ele começou a 

romper com o nível zero da redação publicitária em fazer a “fotografia do briefing”, ao 

ler em Roberto Menna Barreto (1991) o que não fazer na criação publicitária. Não 

seguindo regras de uma pseudo gramática da boa publicidade. E em Stalimir Vieira 

(2004) que apresentou um método pelo qual é possível superar a fotografia do briefing.  

Stalimir Vieira (2004) propõe uma fórmula simples: “pense ao contrário” do 

briefing.  Que é uma das seis principais criações por paráfrase proposta por Quintiliano 

(Bonner, 1984). Falando-se ao contrário é dito um sentido similar ao texto de referência, 

mas gera um estranhamento que provoca uma tensão ativa no interlocutor. 

Um chefe que diz: “você ainda não acabou seu trabalho”, não terá sua atenção 

avivada se o subordinado responde numa lógica previsível: “prometo que ao final do 

expediente tudo estará resolvido”. E se surpreende se seu subordinado disser: “por que o 

                                                 
8
 Ao apresentar a foto de um baiacu exijo que os alunos não redijam uma publicidade para de pesca, 

mergulho submarino, ou enciclopédia marinha. Eles deverão estabelecer uma relação metafórica com um 

produto que não seja a chave fixa da “fotografia do briefing”. A imagem do baiacu deverá ser uma 

metáfora para remédio para acne, mal estar estomacal, cólica menstrual e um até aceito a ideia bizarra de 

um balão exótico para um parque de diversões. 
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senhor não quer que eu almoce com minha equipe de trabalho”? A mente do chefe será 

surpreendida com uma questão que não consta no seu quadro de expectativas. O 

subordinado o induziu a se interrogar dedutivamente: “‘se’ ele for almoçar com a equipe 

‘então’ estimulará uma coesão grupal necessária para a eficácia operacional”? 

DeCapote pela concepção de Stalimir Viera de “pense ao contrário” poderia ter 

pensado o briefing do IMIP do seguinte modo: “quem NÃO pode comemorar os 

cinquenta anos do IMIP”? O título poderia ser: “Ele não vai comemorar os 50 anos do 

IMIP”. Ao lado da foto de um bebê ainda na barriga da mãe, mas que ao nascer terá 

motivos para comemorar. Ou um estudante de medicina que ainda não sabe que no 

futuro vai se aperfeiçoar na pediatria do IMIP. Ou uma criança de cinco anos que por 

receber tratamento especial não pode participar dos parabéns. 

Como DeCapote não tinha adquirido habilidade de “pensar ao contrário”, ou 

outro método que dê expressividade ao briefing publicitário, ele foi reprovado logo na 

primeira fase do “vestibular” da agência. Cicatriz que carrega com um riso melancólico, 

fruto de um processo de aquisição de linguagem publicitária não construtivista
 9

. 

 

2 – Competência da criação publicitária – bissociação ideativa 

Finalmente DeCapote cursou as primeiras disciplinas específicas de 

publicidade. Os professores lhe pediram que criassem peças baseadas no conceito de 

No Mídia. Das quais postou as duas abaixo para a mostra competitiva da Semana de 

Publicidade da UFPE, promovida pela coordenação do curso de publicidade. Os 

julgamentos foram feitos por Diretores de Criação do mercado e DeCapote teve essas 

duas peças premiadas e foi convidado a estagiar numa pequena agência. 

  

Fig 2: Outbus para TV da Philips, ressaltando a qualidade da imagem visual pois os passageiros reais 

aparentam ser a imagens super nítida da televisão. Adesivo em porta de elevador para o Tylenol, 

estabelecendo uma relação cinética com o tradicional suporte estático da mídia impressa. 

                                                 
9
 Durante um período em que fiz supervisões para o MEC, encontrei no sertão de Minas um coordenador 

de publicidade que advogava os tais dois anos iniciais só com teorias. Ele se negou irredutivelmente a 

equilibrar teoria e prática. Fui falar com a dona da faculdade. Ela me cortou taxativamente. Ela era 

construtivista e solicitou que eu exigisse as tais mudanças na matriz curricular. Constatei como a dialética 

da teoria versus prática é dolorosa para certos profissionais da educação. Entristeceu-me ver o 

coordenador sofrendo vendo suas racionalizações defensivas sendo traídas, por uma alegre equipe de 

professores ao misturar fotografia com redação e pesquisa de campo sociológica. Quando os pretensos 

filhos de Apolo não possuem uma verdadeira racionalidade, a germinação dionisíaca é a peste para eles.  
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 Na pequena agência DeCapote teve que se defrontar com “fotografias do 

briefing”, pois em geral os jobs dos clientes não apresentavam um diferencial 

mercadológico. O volume de trabalho era pequeno, dando tempo para ampliar seu 

repertório publictário ao pesquisar referências estéticas para os briefings dos clientes. 

Ele primeiro procurava ver exemplos de peças do gênero publicitário, para perceber o 

básico que não deveria faltar num tipo de anúncio. Um show deve destacar o nome do 

cantor, a data e o local. Mas, ele sempre buscava nos anuários nacionais e internacionais 

novas referências estéticas para surpreender positivamente seu chefe e o cliente. 

Como vemos na Fig. 3 DeCapote consegue se afastar do marco zero da “fotografia 

do briefing”. Mesmo estando próximo a uma “correspondência simbólica” ao associar a 

escotilha de barco à promoção de uma viagem marítima, ele no título faz um jogo de 

linguagem que hibridiza as ordens de um capitão de navio, com as ordens de um mestre 

de cozinha: “saindo um pedido a bombordo”.   

   

Fig 3: Cartaz de aniversário para um restaurante, com a promoção de uma viagem marítima como 

prêmio estimulou a associar uma janela de navio com a promessa de ganhar a estadia num local 

paradisíaco.  O anúncio da Pharmapele foi criado no seu segundo estágio, cujo título promete 

juventude e sedução, ao lado da descrição dos atributos do briefing no corpo de texto.  

 O título do segundo anúncio da Fig. 3 denuncia a sua referência ideal como 

redator publicitário em Eugênio Mohallen
10

 (2004). Mohallen geralmente 

hibridizadas duas ideias num mesmo título, em geral provocando oposições, 

paradoxos e ironias. Como atesta o título criado por DeCapote: “Até no cinema vão 

pedir sua identidade. E provavelmente seu telefone”.  

 Observamos que a capacidade redacional de DeCapote deixa de ser meramente 

descritiva como nas “fotografias do briefing”. Ele consegue perceber qual atributo do 

                                                 
10

 Jocosamente aconselho meus alunos (as) a procurarem um “macho” para poderem se desenvolver como 

criadores e ou teóricos. Ao escolher um autor ideal para suas re-criações evitam a imobilidade ou misturas 

estruturais inócuas. Brincamos enunciando os “machos” que orientam professores e alunos do curso: “fale 

de hibridizações, pois aquele é de Cancline”, “racionalidade, pois aquele outro é de Weber”, “signo 

canônico para os amantes de Bourdieu”, “aqueloutro é de Bernbach”, “esse tem a sisudez de Ogilvy”. 
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briefing pode estabelecer uma ponte com quais imagens dos desejos do público alvo. 

Aqui temos uma grande diferença com a estratégia de “fotografia do briefing”, pois 

agora ele percebe que necessita “suturar” os atributos do produto do briefing com os 

desejos do consumidor. Apesar de que tem de melhorar a síntese desta “sutura”. 

DeCapote além de citar atributos tangíveis da Pharmapele no “corpo de texto”, 

promete realizar no título os desejos das consumidoras, de juventude e sedução. 

Porém, ele os expressa sem hibridizar numa imagem única os atributos do produto 

com os desejos do consumidor. Ele faz promessa aos desejos no título e na fotografia 

e separadamente no corpo de texto expressa os atributos do produto da Pharmapele. 

Nosso aluno está imerso num rico campo de experiências pedagógicas. A 

universidade visa uma excelência analítica, levando muitas vezes três meses para 

analisar e recriar uma única peça publicitária. O objetivo pedagógico de um curso de 

publicidade numa universidade, não é o da escala de produção e sim o de analisar a 

excelência de uma produção comunicativa. Os objetivos das duas instâncias se 

somam, as agências ensinam a produzir imagens com baixa escala de tempo e grande 

suporte econômico para a sua produção. A universidade produz com baixa escala de 

tempo e financeira, otimizando a reflexividade sobre a eficácia publicitária. 

DeCorte pela manhã realiza atividades no curso de publicidade. Na tarde e noite 

aprende no estágio a resolver briefings com prazos curtos e atendendo as demandas 

de um cliente real. A analisar um grande número de referências de cases publicitários 

ideais. Na universidade ele redigia uma média de 10 títulos em três meses de aula. 

Na agência às vezes redigia noventa títulos numa manhã. Sua mente se acostuma a 

dar voltas em torno de um tema central do briefing, para buscar como “esgotar” a sua 

capacidade em associar imagens que expressem esse tema. 

 Nesse momento ele participa do “vestibular” na grande agência que o havia 

reprovado. Entre centenas de candidatos ele é aprovado. No início para a sua 

decepção ele passa um período recebendo os “jobs de estagiário”. Escreve tags
11

 para 

brindes, newsletters institucionais, panfletos informativos, que não dão visibilidade 

profissional por não necessitar de uma redação criativa. Assiste as reuniões de 

planejamento de criação publicitária e observava as suas estratégias criativas dos 

colegas mais qualificados. 

                                                 
11

 Tags são as etiquetas das ofertas dos pontos de venda.  
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Ao final de dois meses teve a oportunidade de ter uma criação (Fig. 4) aprovada 

para um grande hospital. O job tinha o intuito de informar que o hospital estava de 

plantão durante o carnaval. O briefing consistia em: “Divirta-se no carnaval, mas se 

precisar pode contar com o nosso Hospital”.  

  

Fig 4: Outdoor para o serviço emergência do Hospital durante o carnaval. Ele é um bom exemplo de 

criação publicitária por “bissociação ideativa” por hibridizar a “imagem de base” dos atributos do 

produto no briefing, com a “imagem de impacto” do imaginário associado à promessa publicitária. 

 Neste anúncio DeCorte supera qualitativamente o nível de produção de 

linguagem dos anúncios da Fig. 3, no qual o título expressava as promessas 

imaginárias do consumidor desconectadas dos atributos do produto no corpo de 

texto. Esse braço com serpentinas é a conexão entre a “imagem de base” vinda do 

briefing, com referência a acidente, com a imagem de impacto da promessa 

imaginária, desse acidente estar envolto pela alegria do carnaval.  

Nesse anúncio da emergência do hospital, a mensagem publicitária é ordenada 

pelo conceito da “bissociação ideativa” (Koestler, 1964). Koestler defende que a 

“bissociação” é o processo responsável pela criação nas artes, linguagem, ciência e 

tecnologia. Através da competência de imaginar a associação entre duas ideias de 

campos simbólicos diferentes, que até então não estavam conectadas pela concepção 

do senso comum. 

Podemos ter na nossa mente a imagem de um carro, e de outro lado a imagem da 

asa de um planador. O indivíduo que realizar a interatividade do signo carro com o 

signo asa de um planador, poderá sonhar com a imagem virtual de um avião. O avião 

é uma “bissociação ideativa” do carro e da asa de um planador. O conceito de 

“bissociação” de Koestler é a síntese da interatividade entre signos, que podem 

idealizar uma imagem virtual para satisfazer um desejo imaginário de um indivíduo 

em sintonia com as necessidades históricas da sociedade. 

Na publicidade o conceito de “bissociação ideativa” de Koestler (1964) tem a 

particularidade de hibridizar signos do briefing do produto, com signos dos desejos 
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imaginários do consumidor. Defendi na minha tese de doutorado (Tavares 1996) que 

os signos do briefing do produto são uma de “imagem de base” para a criação 

publicitária, pois se deve partir da base das referências ao produto ou marca, para 

encontrar uma imagem de impacto oriunda dos desejos imaginários do consumidor.  

A criação publicitária não ocorre pela “bissociação” aleatória de signos do 

produto versus desejos dos consumidores. Desde os dadaístas existem métodos de 

criação através do cruzamento de listas de objetos versus outros objetos ou adjetivos. 

Porém, a maioria das relações criadas não forma uma conexão verossímil por não 

serem adequadas para interesses práticos ou do imaginário. Ao cruzar um moedor de 

pimenta com uma xícara de café, posso gerar uma imagem divertida, mas que 

tenderá a não ser memorizada, ao estabelecer uma conexão irrelevante por não haver 

uma “conexão isotópica” entre suas formas.  Vejamos do que se trata este conceito. 

 

3 – Verossimilhança do “conector isotópico” que gera “estranhamento” 

 As sereias existem? Sim. Ao menos no nosso imaginário. E na cultura Pop. Essa 

“bissociação ideativa”, de mulher versus peixe, por que é aceita como verossímil 

pelo nosso imaginário? Além da mítica do reino das águas profundas, há um 

elemento fundamental para um “desenho” ser aceito como verossímil pelo 

imaginário: os “conectores isotópicos”. 

 O pensamento sincrético, típico da criança que habita no adulto, estabelece 

analogias entre imagens de diferentes campos ideativos. Desde que haja uma lógica 

formal que as “suture”. Essa sutura é feita pelo “conector isotópico”. É o elo entre 

formas semelhantes. Mulher é de um campo ideativo diferente do campo ideativo do 

peixe um animal de sangue frio. Racionalmente não dois campos ideativos que não 

se unem. Mas, formalmente sim, pois como o desenho da cadeira da mulher se abre 

abaixo da cintura, ele se encaixa bem com o alargamento do desenho perto da cabeça 

dos peixes. Dessa forma no imaginário a “bissociação ideativa” da sereia é aceita 

como verossímil. Já as harpias que são que consiste na cabeça de mulher num corpo 

de pássaro, não teve uma grande harmonização isotópica, dificultando em ter espaço 

no imaginário da cultura Pop. 
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Fig. 5 A “bissociação ideativa” sereia é memorizável pela nossa imaginação por existir um “conector 

isomórfico” entre a forma da mulher e do peixe. Como na Fig. 4 há um “conector isomórfico” entre 

enfaixamento por atadura e por serpentinas de carnaval. 

 A origem do nome isomorfismo advém dos minerais que possuem forma 

geométrica semelhante, apesar de terem composição química diferente. A mente 

sincrética acredita que o que tem analogia formal tem valores semelhantes. O termo 

isomorfismo foi adaptado da física para a semiótica por Greimas (1976) que assim o 

define: 

“Isomorfismo é a identidade formal de duas ou mais estruturas 

que dependem de planos ou de níveis semióticos diferentes, 

reconhecível em razão da homologação possível das redes 

relacionais que o constituem. Assim, um isomorfismo pode ser 

reconhecido, entre as articulações do plano da expressão e do 

conteúdo (...).” 

Essa conexão entre formas estéticas de campos ideativos diferentes, como serpentina 

de carnaval para enfaixar o braço de acidentados na Fig. 3, que não fazem parte das 

correlações convencionais do consumidor num determinado momento histórico. As 

criações publicitárias para cumprir a função de chamar a atenção, gerar uma intriga 

que mantenha essa atenção de forma intensa, e que provoque uma interpretação 

interessante ao ponto de ser guardada, deve estar associada ao último conceito que 

apresento neste ensaio, o de “estranhamento” de ou Shklovisk (ou a grafia 

Chklovski). 

A partir de Shiklovski (1999) a criação publicitária deve beber da mesma fonte 

que a arte. As obras de arte deve (des)automatizar a percepção das coisas rotineiras do 

dia a dia. Para Shiklovski a arte nos leva a conhecer o mundo de outro modo, por 

conseguir nos distanciar (ou estranhar) o mundo que nos rodeia. Conduz 

imaginariamente para mergulhar numa nova dimensão só visível pelo olhar estético ou 

artístico. Pense numa criança imergindo num universo paralelo de um conto de fadas, 

que a o artista primeiro vivenciou relações “estranhas” no seu coração e traduziu para o 

coração de seus leitores. 
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Shklovsky(1977) definiu o termo “estranhamento” ou “desfamiliarização”, como 

um meio para distinguir a linguagem poética da prosa e da linguagem informativa 

(como as “fotografias do briefing”). Ele afirma que a linguagem poética é diferente 

da linguagem que usamos todos os dias, porque ela é mais complexa na interpretação do 

sentido dos seus significados.  

Essa complexidade é necessária para superar o "excesso de automatismo" da 

vida cotidiana, que leva o indivíduo a funcionar como uma fórmula cômoda, mas 

monótona por seguir sempre o mesmo roteiro para decifrar os conteúdos que o cercam.  

O estranhamento na linguagem estimula a realizar uma re-interpretação dos 

signos que até então era “normais” para o indivíduo. Induzindo a um entendimento 

(des)automatizado das coisas. No primeiro momento que um consumidor viu a 

publicidade do clássico tigre da Esso, pode ter interpretado; “ ‘puxa’ que estranho, 

nunca havia percebido que com a Esso eu virtualizo o tigre mítico que há em mim”. 

A publicidade criando uma (des)automatização dos significados convencionais 

do consumo, gera uma interpretação da “bissociação” de signos lenta e gradualmente. O 

que gera várias perguntas dedutivas, do tipo “se... então?” Se eu com esse software 

“jogar fora” todos os meus recibos de pagamento, “então” serei mais livre?  

Defendo a hipótese de que o “conceito isotópico” é fundamental para a eficácia da 

persuasão publicitária. Sendo o desconhecimento e falta de habilidade em dominar os 

conceitos de “bissociação ideativa” por “conector isotópico” que gera conflito entre os 

profissionais de marketing e da criação publicitária. Os profissionais do marketing  

muitas vezes expressam inteligentes lógicas competitivas, mas que não exequíveis por 

não terem correspondência em formatos publicitários intrigantes. Ou os criadores 

apresentam formatos publicitários que são esteticamente expressivos, mas inadequados 

por não serem embasados nas necessidades prementes do consumidor.  

 Que evidencias me induziram a acreditar que o conceito de “bissociação 

ideativa” e especialmente de “conectores isotópicos” são o “bastão do caduceu
12

” de 

Hermes, que consegue ser o ponto de mutação da eficácia publicitária?  DeCapote me 

descreveu o case atualmente mais importante do seu portfólio, no qual se evidencia a 

                                                 
12

 O “bastão do caduceu” de Hermes é mais conhecido como o símbolo que a medicina usurpou da 

ciência me geral. Ele pode simbolizar o conceito de “coincidentea opositorun” de Nicola de Cusa, pelo 

qual signos de forças opostas (duas cobras brigando) ao se conciliarem numa essência única, produz 

energia para mover a materialidade e os estados psíquicos. Na publicidade as forças em oposição 

passíveis de se conectarem para serem persuasivas, são os atributos do produto versus os arquétipos dos 

doze deuses do Olimpo.  
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hipótese da existência ou não, do “conector isotópico”, ser a variável fundamental da 

eficácia publicitária. Hipótese que evidenciarei no seguinte case de criação de DeCapote 

numa campanha anual para um grande shopping. 

4 – Eficácia publicitária por estranhamento dos “conectores isotópicos” 

O briefing informava que o shopping enfrenta um grande desafio com a chegada 

de um concorrente maior e muito mais moderno. Ele já fora o maior shopping do Brasil, 

o diferencial agora é que por existir a 33 anos, estabelecendo vínculos afetivos com seus 

frequentadores. Reforçando o vínculo de afeto e fidelidade que elas têm com ele. 

DeCapote criou para um grande shopping a sua primeira campanha anual. Criou três 

versões de campanhas e as três foram aprovadas pelo seu Diretor de Criação, pelo 

Conselho de Diretores da agência e pelos Diretores de Marketing do cliente.  

 

  

Fig 6: (6.1) Campanha “com você, sempre” usando flashbacks dos momentos marcante da vida que 

ocorrem num shopping. (6.2) Campanha “agente se entende”, que associa o amor sempre disponível das 

pessoas amadas com o ambiente do shopping. E (6.3) Campanha “você é de casa” usa um sofá vermelho 

como “conector isotópico”, “bissociando” a esfera pública do shopping com a esfera íntima do lar. 

A Fig 6.1 refere-se à campanha cujo VT está baseado num flashback das 

recordações nostálgicas no shopping, como o aniversário dos filhos. A Fig. 6.2 busca 

associar os diversos fatos emotivos do ciclo de vida que as pessoas vivenciam no espaço 

do shopping. E finalmente uma campanha, com o slogan “você é de casa”, cuja ideia 

central é a de usar um sofá vermelho como o ícone da campanha. O sofá representa 

casa, aconchego, intimidade. De cor vermelha por ser essa a cor do shopping. Nele, 

várias cenas acontecem. Uma família vendo TV, um casal namorando, um pai 

brincando com um filho.  

Quando uma agência de pesquisa realizou um grupo focal, os entrevistados 

decididamente acolheram a campanha que tinha o “conector isotópico” do sofá e 

negaram firmemente a duas campanhas que não eram ordenadas por esse conceito. O 

flashback pareceu confuso, os entrevistados não percebiam a volta no tempo. A 

campanha “agente se entende” não despertou muito interesse, não criou o clima de afeto 
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que se esperava dela e não associava a momentos felizes dentro do shopping, ele 

tendem a estar associados a outros lugares. 

O redator DeCapote, agora já contratado profissionalmente, seu experiente Diretor 

de Criação, os veteranos da Direção da Agência e os Diretores de marketing do cliente, 

não perceberam grande diferença entre as três campanhas, pois as imagens de pré teste 

estavam tecnicamente bem realizadas, com fotografia tocante e música envolvente. Se 

eu estivesse presente na reunião de aprovação certamente teria ficado com a mesma 

dúvida. Mas, como agora tive acesso a pesquisa de recepção, acredito ser verdadeira no 

todo, ou em parte, a hipótese de que os “conectores isotópicos” são o conceito essencial 

para a eficácia publicitária. 

     A hipótese de que o “conector isotópico” é o conceito fundamental da eficácia 

publicitária será testado nas minhas próximas atividades de pesquisa e de sala de aula. 

3 - Considerações finais 

 Os conceitos de “bissociação ideativa” de Koestler (1964), de “conectores 

isotópicos” de Greimas (1971) e de “estranhamento” de Shiklovsky (1999), se 

complementam e se cofundem.  

Eles devem ser ensinados primeiro os apontando em cases de sucesso como as 

campanhas das Havaianas, Postos Ipiranga, não é uma Brastemp, Skol, deu duro toma 

um Dreher. Para que os alunos percebam a interconexão desses conceitos.  

E em seguida deve-se passar briefings numa escala de dificuldade crescente para 

parafrasear os cases acima em recriações baseadas na realização de “bissociação 

ideativa”, de “conectores isotópicos” e de “estranhamento”. 

Entrevistei DeCapote uma semana depois da defesa do seu ensaio. Fiz uma 

pergunta cuja resposta é a conclusão mais importante deste ensaio. Perguntei qual é a 

utilidade no seu trabalho dos conceitos de “bissociação ideativa”, de “estranhamento” e 

especialmente de “conectores isotópicos”. 

Ele respondeu que eles retratam o que ele sempre perseguiu sem ter um nome 

para essa busca estética. Gostou de agora ter um nome para sua ação criativa em 

publicidade, pois ajuda a não perder o foco e a observar melhor este conceito nas 
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diferentes referências estéticas. Não as usa durante o processo de criação com sua dupla, 

pois usam palavras do senso comum: “bota mais maldade nisso que tá muito refresco”. 

E um: “vamos buscar outro conector isotópico”, soa muito artificial durante os jogos 

criativos.  

DeCapote acredita que a principal função para ter em mente o conceito 

“conector isotópico” é na análise após a criação. Para perceber se a criação está redonda 

E se o Atendimento entendeu bem o “conector isotópico”, senão não saberá defendê-lo 

para o cliente. Ele agora gasta mais tempo pensando em argumentos factíveis para 

explicar aos clientes com os diferentes tipos de “conectores isotópicos”.  

 Eu espero que os alunos de planejamento da criação publicitária percebam que a 

expansão da sua capacidade de entender seus processos criativos, ocorre pelo mesmo 

processo pelo qual ele pode compreender a expansão do universo.   

  

Referências Bibliográficas 

 

BARRETO, Roberto Menna. Criação em Propaganda. São Paulo: Summus, 1991. 

BERNBACH. Bill Bernbach’s Book. New York: Villard Books. 1987. 
BONNER, S. La educación en la Roma antigua. Herder, Barcelona, 1984. 

GIDDENS, Anthony. Modernização Reflexiva. Unesp, São Paulo, 1995. 

GREIMAS A. J. Semântica Estrutural: Pesquisa de Método, São Paulo, 1976. 

MOHALLEN Eugênio. Razões para bater num sujeito de óculos.  Planeta do Brasil, 

São Paulo, 2004. 

OGILVY, David. Memórias de um publicitário. São Paulo: Bertrand Brasil. 2001.  

KOESTLER, Arthur. The Act of Creation. Penguin Books: New York, 1964. 

SALOMON, G. Interaction of Media, Cognition, and Learning. San Francisco: 

Jossey-Bass. 1994. 

STEEL, Jon. Verdades, mentiras e propaganda. São Paulo: Negócio Editora, 2001.  

SHIKLOVSKI, Viktor. A arte como processo.Ed. 70: Lisboa, 1999.  

VIEIRA, Stalimir. Raciocínio criativo na publicidade. São Paulo: Loyola, 2004.  
TAVARES, Dirceu. La partitura de la acera: Programa de enseñanza de la creación 

publicitaria televisiva. Tese doutoral defendida na Universidade Autônoma de Barcelona. 

Barcelona, Espanha, 1996. 

 


