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Resumo 
 
Nas vésperas da construção de uma nova diretriz curricular da graduação em 
publicidade e propaganda, este artigo pretende avaliar os limites da ciência e de uma 
construção epistemológica para a formação publicitária. Em um primeiro momento, 
serão apresentadas as limitações da própria ideia de ciência e como isto afeta o fazer 
publicitário. Em um segundo momento, o artigo apresenta as fragilidades e as 
dificuldades de se estabelecer uma ciência norteadora da formação publicitária, em 
especial a semiótica, e algumas alternativas possíveis para a educação de atividades 
profissionais que não se baseiam exclusivamente em conhecimento lógico-racional.  
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1. Introdução 
 
No momento em que há uma preocupação e uma articulação entre docentes dos 

cursos de Publicidade e Propaganda para a construção de uma nova diretriz curricular, uma 

das questões primeiras para a elaboração de um modelo pedagógico são os seus princípios 

epistemológicos. É salutar pensar em uma epistemologia para a construção de um projeto 

de educação — e este artigo não pretende refutar este princípio —, porém, deve-se ter em 

mente que a epistemologia é o paradigma teórico do saber científico, isto é, é a avaliação da 

consistência lógica e racional das possibilidades do conhecimento, e nem todo o saber da 

publicidade cabe nesta arquitetura conceitual. Com uma epistemologia, é possível 

esquadrinhar, definir, mensurar, avaliar tudo aquilo que a publicidade se harmoniza como 

ciência — naturalmente, considerando os aspectos interdisciplinar e multifacetado da 

comunicação, certamente há questões curriculares da formação publicitária que devem estar 

assentados em uma epistemologia.  

                                                
1 Trabalho apresentado no GP Publicidade e Propaganda, XIV Encontro dos Grupos de Pesquisas em Comunicação, 
evento componente do XXXVII Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação. 
2 Professor do curso de Publicidade e Propaganda da Universidade Positivo, e-mail: atezza@up.com.br 
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O que este artigo pretende é, em um primeiro momento, mostrar que a própria ideia 

de ciência é limitada e incapaz de dar conta de toda a compreensão do conhecimento e da 

cultura e, por decorrência, dos processos comunicacionais. Em um segundo momento, 

pretende-se avaliar os riscos de se normalizar o ensino da publicidade, em especial em uma 

de suas áreas mais importantes — a criação publicitária — em um modelo científico 

norteador, seja a semiótica ou seja ele qual for, considerando que parte considerável do 

fazer publicitário não é ciência e não se encaixa nos preceitos da ciência. Por fim, o artigo 

aponta de que modo as atividades incompatíveis com a ciência tradicional, em especial as 

que se relacionam com a criatividade e com a arte, lidam com a formação profissional — o 

objetivo aqui é sugerir caminhos e perspectivas possíveis para uma reformulação das 

diretrizes curriculares em publicidade. 

 

2. Uma Crítica à Racionalidade da Ciência: Eis um Adorno Atual e 

Importante 

 

Nos cursos de Comunicação, o pensamento de Adorno se limita às suas considerações 

sobre a Indústria Cultural. Esta limitação é compreensível e justificável, sobretudo se 

considerarmos o tempo necessário para as diversas demandas da formação profissional. 

Mas é preciso ter em mente que ler somente um fragmento temático traz muitas vezes uma 

abordagem caricata e estreita do pensamento de Adorno — a consequência, não raro, é a 

própria incompreensão na Comunicação do seu conceito de Indústria Cultural3.  

Para além de tudo aquilo que Adorno pode ser considerado anacrônico (e para além 

de todas as suas críticas à publicidade), uma das questões que permanece válida e pertinente 

em sua obra é a crítica ao esclarecimento, isto é, a crítica à história do desenvolvimento da 

razão que, entre outras manifestações, estruturou a metodologia da ciência. Adorno não foi 

o único pensador do século XX a se preocupar com esta temática — aliás, de certo modo, 

esta é uma das questões fundamentais do próprio saber do século XX: 

 
A maior contribuição de conhecimento do século XX foi o conhecimento dos limites 
do conhecimento. A maior certeza que nos foi dada é a da indestrutibilidade das 
incertezas, não somente na ação, mas também no conhecimento. (...) Conhecer e pensar 
não é chegar a uma verdade absolutamente certa, mas dialogar com a incerteza. (...) A 
fé incerta, como em Pascal, Dostoievski, Unamuno, Adorno, Goldmann, é um dos mais 

                                                
3 Sobre isto, cf.: TEZZA CONSENTINO, André. Teoria Crítica da Indústria Cultural: Dialética da Reavaliação do 
Conceito. Dissertação de mestrado defendida no departamento de Filosofia (UFPR), 2011. 
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preciosos suportes que a cultura europeia produziu; o outro é a racionalidade 
autocrítica, que constitui nossa melhor imunização contra o erro.4 

 

 

Em Adorno, em parte, a crítica ao esclarecimento é a crítica de transformar o mundo 

em uma realidade científica, que anula a singularidade dos fenômenos (que não pode ser 

apreendida pelas generalizações da ciência) e que canonizou os números como instância 

última da certeza e da verdade: 

 
A natureza é, antes e depois da teoria quântica, o que deve ser apreendido 
matematicamente. Até mesmo aquilo que não se deixa compreender, a 
indissolubilidade e a irracionalidade, é cercado por teoremas matemáticos. Através da 
identificação antecipatória do mundo totalmente matematizado com a verdade, o 
esclarecimento acredita estar a salvo do retorno do mítico. Ele confunde o pensamento 
e a matemática. Desse modo, esta se vê por assim dizer solta, transformada na instância 
absoluta.5 

 

Esta instância absoluta do conhecimento objetivo, que não está somente na lógica 

matemática mas na lógica da ciência como um todo (e, por consequência, na lógica da 

própria ideia de epistemologia), anula aquilo que os métodos científicos não podem lidar — 

tudo aquilo que escapa aos conceitos, às leis e às generalizações. Gabriel Cohn faz uma 

metáfora da crítica que está em questão: quando um cientista espeta uma borboleta com seu 

alfinete, conhecer é catalogar tudo aquilo que aquela borboleta apresenta e que todas as 

outras borboletas da mesma espécie também apresentarão. Porém, no procedimento, 

esquece-se que aquela borboleta que está naquele alfinete naquele momento tem aspectos 

que são únicos, individuais, que nenhuma outra borboleta apresenta. A ciência violenta a 

singularidade e, quando aplicada à cultura humana, é a sua desumanização. A crítica de 

Adorno é a crítica do conceito: 

 
Na sua figura convencional, ‘positiva’, o conceito opera como instrumento que permite 
identificar o caso particular de um conjunto geral, como o alfinete que prende a 
borboleta na coleção bem arrumada. Pois bem, Adorno [1903-69] quer desarrumar a 
coleção, devolver a borboleta ao seu movimento próprio sem perdê-la de vista. Só há 
um meio para isso: é escapar à mera identificação, negar-lhe caráter conclusivo, ir além 
dela. Nisso consiste a índole negativa do pensamento de Adorno. Seu mote básico é: 
quando o pensamento esbarra com a barreira do já dado sem mais, do ‘imediato’, do já 
identificado e etiquetado, é aí mesmo que ele deve prosseguir, seguir adiante. Ao fazê-
lo, verá seu objeto desdobrar-se seguidamente em polos antagônicos, contraditórios, 

                                                
4 MORIN, Edgar. A cabeça bem-feita: repensar a reforma, reformar o pensamento. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 
2003, p. 55, 59 e 63. 
5 HORKHEIMER, Max e ADORNO, Theodor. A Dialética do Esclarecimento. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1985, p. 37. 
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que revelam conteúdos insuspeitados e ao mesmo tempo induzem a buscar uma parada 
nesse movimento perturbador. É esse alívio, de resolver em alguma afirmação 
pacificadora a contradição, que Adorno demonstra ser equivocado. Cumpre aceitar a 
contradição, para acompanhar o seu desenvolvimento intrínseco.6 

 
 
É importante frisar que Adorno não faz uma recusa ao pensamento científico como 

um todo, nem defende a irracionalidade ou o pensamento mágico — o problema da ciência 

não é que ela esteja errada, o problema da ciência é que ela é um saber parcial, limitado, 

que não contempla todas as possibilidades do saber e da avaliação do real. Em outros 

termos, é uma crítica racional às possibilidades da razão7. 

Estas considerações filosóficas sobre a epistemologia e os estatutos da ciência, que 

em um primeiro momento parecem distantes das questões da comunicação, são importantes 

para uma crítica a um certo modelo positivista de se fazer a publicidade. Esta crítica não é 

somente uma crítica da academia — é também uma crítica de conhecimento do mercado da 

publicidade. John Steel, para citar um profissional entre muitos possíveis, faz uma avaliação 

bastante precisa e bem humorada de por que uma abordagem estritamente matemática e 

científica pode ser nociva para o planejamento em publicidade. Ele demonstra, com 

argumentos insuspeitos sustentados em campanhas bem-sucedidas, como as estatísticas e as 

pesquisas quantitativas podem ser simplificadoras, equivocadas e incapazes de lidar com a 

complexidade e a diversidade da condição humana:  

 
Pessoalmente sempre desconfio de estatísticas (principalmente de médias, porque 
pensando dessa forma, o “americano médio” tem um seio e um testículo). (...) A visão 
da propaganda como ciência é ineficaz para conseguir o envolvimento do consumidor, 
além de estar baseada em suposições errôneas a respeito de como a ciência é realmente 
praticada, até porque a própria ciência mudou.8 

 
 
As considerações de Steel, que criticam um modo mecânico e simplório do fazer 

científico — não raro visíveis nos institutos de pesquisa de opinião e nos departamentos de 

marketing —, são aplicáveis no saber publicitário para a área de planejamento, mas é 

sobretudo no departamento de criação em que há mais conflitos entre um modelo 

profissional científico/positivista e um modelo que, na falta de uma designação consagrada, 

vou denominar de modelo de sedução. O modelo de sedução, como o próprio nome indica, 

está mais próximo de um saber estético/artístico que de um saber analítico/científico.  
                                                
6 COHN, Gabriel. Recusa arrebatadora. Folha de São Paulo, São Paulo, 13 de setembro de 2009. 
7 Sobre este assunto em particular, cf.: NOBRE, Marcos. Teoria Crítica. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed., 2008. 
8 STEEL, John. Verdades, mentiras e propaganda: a arte do planejamento. São Paulo: Negócio Editora, 2001, p. XVI 
e XVII. 
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Em parte, o conflito é maior no departamento de criação porque a formação típica do 

departamento de marketing do anunciante — o departamento que aprova ou não as peças de 

criação — é oriunda dos cursos de administração, cursos em que reina o positivismo e a 

racionalidade administrativa, lugar em que, não raro, não há nem liberdade nem 

espontaneidade, nem estética nem arte, e, portanto, a criatividade e a inovação, ainda que 

consideradas indispensáveis, são estudadas a partir de outros princípios e métodos.  

Nizan Guanaes, presidente do Grupo ABC, um dos 20 maiores grupos de 

comunicação de marketing do mundo, em reação a um certo comportamento do mercado de 

comunicação contemporâneo, fundou a agência África Zero que, nas palavras dele, propõe 

“uma agência que vai ser zero pesquisa, zero burocracia, zero concorrência. (...) Hoje se 

perde muito tempo em reunião e a pesquisa está deixando de ser investigativa para ser 

política. Isso tira a coragem de ousar das agências”9. As palavras de Nizan Guanaes não são 

isoladas e representam uma reação do mercado à racionalização que o marketing traz para a 

publicidade e que, frequentemente, enfraquece as possibilidades de inovação e criação das 

agências: não há uma equação matemática ou um instrumento de ciência que possa dar 

conta por inteiro de um modelo de inovação e sedução. Em outras palavras, há um conflito 

entre as pesquisas, um instrumento da ciência, e a ousadia. Há um conflito entre ciência 

positiva e criação. Há um conflito entre, de um lado, sistematizar, analisar, medir, 

categorizar, avaliar e, por outro lado, seduzir, entreter, criar, inovar, ousar. 

 

 
3. Objetivos da Graduação e os Limites da Ciência na Criação Publicitária 

 
 
Em O Espírito da Prosa, o romancista e linguista Cristovão Tezza argumenta que há 

grande diferença entre a atividade do escritor e o saber universitário da literatura. A 

universidade busca a ciência, busca a verdade sobre a linguagem e sobre os gêneros textuais 

— mas a verdade da ciência é absolutamente irrelevante para o fazer de um prosador ou de 

um poeta10. Não é preciso graduar-se em Letras para se tornar um escritor. Em verdade, o 

curso de Letras não tem este propósito — o objetivo da graduação é formar professores e 

pesquisadores de literatura e língua portuguesa.  

                                                
9 DOTOLI, Daniel. Nizan Guanaes abrirá África Zero. Propmark 49. Disponível em 
http://propmark.uol.com.br/agencias/41655:nizan-guanaes-abrira-africa-zero. Acesso em 25/05/2014 
10 TEZZA, Cristovão. O espírito da prosa: uma autobiografia literária. Rio de Janeiro: Record, 2012. 
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Aqui cabe uma primeira pergunta fundamental: qual o propósito principal da 

formação em publicidade, formar professores e pesquisadores ou profissionais? Esta 

pergunta, que deveria ter resposta tão natural quanto afirmar que o propósito de um curso 

de engenharia é formar engenheiros, ou o de medicina é formar médicos, encontra 

resistência para uma resposta clara nos cursos de comunicação. Em parte, o conflito é 

originário de uma perspectiva ideológica: formar para o mercado profissional torna-se um 

problema, porque o mercado deixa de ser as expectativas e as demandas da sociedade e 

passa a ser compreendido como a raiz das mazelas sociais. Neste momento, a formação em 

publicidade entra em curto-circuito: o aluno aprende que sua profissão é tanto fonte de 

desenvolvimento para a sociedade quanto uma de suas forças de destruição. Em um curso 

superior que deseja se distinguir do tecnólogo, a formação crítica é importante e deve estar 

presente no currículo — porém, é preciso ponderar que o espaço ocupado pela formação 

crítica na comunicação, em especial a Teoria Crítica, é desproporcional. Como vários 

pesquisadores já apontaram11, também parece-nos fundamental trazer o conhecimento de 

uma antropologia do consumo para o currículo da publicidade, bem como uma reflexão 

mais ampla, mais plural, sobre os efeitos da atividade publicitária sobre a sociedade e que 

não fique limitada aos preceitos da Teoria Crítica.  

O conflito sobre o objetivo da formação profissional também é originário de uma 

certa inversão de papéis: tentar transformar um curso de Ciências Humanas Aplicadas em 

um curso de Ciências Humanas Puras, cujos propósitos são tipicamente acadêmicos, 

centrados na pesquisa e na vocação para a licenciatura. Não que a formação para a pesquisa 

deva ser excluída, e não que o conhecimento das ciências da comunicação não seja 

importante para o fazer profissional do publicitário — mas talvez seja o caso de se 

reconhecer que há também uma desproporção aqui. Quando se observa, por exemplo, qual é 

o conteúdo na prova do Enade de Publicidade e Propaganda, não é difícil constatar que as 

Teorias da Comunicação têm espaço mais privilegiado do que qualquer outra disciplina do 

currículo. 

Mas o conflito principal é de outra natureza. Em cursos superiores de artes plásticas, 

música, dança, teatro, arquitetura, design — ou em qualquer outro em que a criatividade 

esteja em primeiro plano na atuação profissional — a universidade é mais uma zona de 

conflito do que propriamente um local estável e aprazível de formação e aprendizagem. E 

                                                
11 Conferir os textos de ensino de publicidade em: PEREZ, Clotilde e TRINDADE, Eneus (Orgs). Por uma Publicidade 
Livre Sempre - IV Pró-Pesq PP- Encontro Nacional de Pesquisadores em Publicidade e Propaganda. São Paulo: 
InMod/ABP2/ PPGCOM/ECA/USP. 2013 
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uma das razões é facilmente observável: as universidades são o templo da ciência, da 

pesquisa científica, da epistemologia, do método — mas as atividades criativas não se 

acomodam bem com estes princípios. Não foi o método científico que formou um Picasso, 

um Mozart, um Stanislaviski ou um Bill Bernbach. 

Não é somente a universidade que não acolhe bem aquilo que não está ao alcance da 

razão: é todo o sistema de ensino, todo o projeto da formação escolar lida mal com as 

capacidades humanas que estão além da compreensão lógico-matemática e das aquisições 

racionais. Nas pesquisas em educação, este assunto está longe de ser novo — há mais de 

três décadas autores e educadores como Howard Gardner, Ken Robinson e, mais 

recentemente, Joi Ito demonstram como a escola não é um local apropriado para a 

criatividade e para os múltiplos talentos dos estudantes.  

Em seu conceito de inteligências múltiplas12, Gardner, psicólogo que lidera um grupo 

de pesquisa de educação pela arte em Harvard, defende que há pelo menos nove formas 

distintas de inteligência — boa parte delas não diz respeito à compreensão racional do 

mundo. Por exemplo, uma das inteligências é a corporal/cinestésica — a capacidade de 

coordenação motora de cada indivíduo. Esta capacidade é não só ignorada na escola, mas 

nos vestibulares e nos cursos superiores — um aluno que tenha uma grande inteligência 

racional e pouca coordenação motora poderá ingressar facilmente em um curso de medicina 

e, caso opte por se tornar um cirurgião, a despeito das provas escritas que irá passar sem 

dificuldades, será incapaz de exercer a profissão. 

Joi Ito, atual diretor do Media Lab do Massachusetts Institute of Technology (MIT), 

argumenta que todo o sistema de ensino é baseado na ideia de uma resposta certa, a resposta 

verdadeira (as provas do Enem e do Enade são um exemplo de como este pressuposto 

também é válido no Brasil) — e não na ideia da invenção de uma resposta nova, isto é, o 

princípio de todo o processo de criação e de inovação. Em março de 2011, um terremoto de 

9 graus na escala Richter, seguido por tsunami, arrasou o Japão e atingiu a usina nuclear 

Fukushima Daiichi. Houve vazamento de radiação e, logo após o incidente, autoridades do 

governo japonês começaram a divulgar boletins e mapas de zonas de segurança. Ito 

argumenta que aqueles mapas não eram baseados em medições seguras, mas nos manuais 

sobre vazamento radioativo — os responsáveis pela segurança das usinas estavam fazendo 

tudo aquilo que a escola os ensinou: buscar nos manuais, no conhecimento estabelecido, a 

resposta certa, a resposta verdadeira. A escola não os ensinou a, em uma situação nova, 

                                                
12 GARDNER, Howard. Inteligência: um conceito reformulado. Rio de Janeiro: Objetiva, 2001. 
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buscar uma resposta nova. Ito e ativistas de vários países inventaram um medidor simples 

de radiação, que qualquer pessoa com rudimentos em eletrônica poderia montar. Após a 

adesão de muitos voluntários, e a partir da leitura dos inúmeros aparelhos em rede que 

foram construídos, a equipe liderada por Ito renderizou um mapa de zonas seguras, 

disponível on-line, que desmentia todas as informações que o governo estava divulgando13.  

Para Ito, no mundo em que as ferramentas e as tecnologias mudam a todo instante, o 

ensino não deve preparar exclusivamente para o conhecimento daquilo que é estabelecido, 

mas também para estratégias de criação e inovação, saber fundamental para a sobrevivência 

de qualquer corporação no presente. Mas, para ele, assim como para Ken Robinson, não é 

somente nos métodos racionais e na pesquisa científica tradicional que é possível inventar 

novos modelos. Ken Robinson adverte que na maioria das escolas do mundo o saber 

matemático, lógico e linguístico está em primeiro plano — já o saber artístico e a educação 

para a criatividade têm importância secundária e não são devidamente valorizados. 

Robinson mostra como a vocação do ensino superior, de modo equivocado, tende para 

formar exclusivamente novos professores universitários e não atende as urgências da 

sociedade.14 

Na publicidade contemporânea, há certo consenso de que a criação publicitária não é 

arte. Como afirma João Carrascoza, “a publicidade é um voo dentro de uma gaiola”,15 isto 

é, a publicidade tem finalidades comerciais muito claras e, ao contrário da arte, não é, como 

nas palavras do poeta que foi publicitário, um inutensílio16. Se no princípio de suas 

atividades os criativos eram também percebidos como um tipo de artista (fato que, entre 

outras questões, explica por que o primeiro curso de publicidade do país, a ESPM de São 

Paulo, tenha surgido como uma extensão do MASP), hoje, são entendidos como 

profissionais de uma atividade que lida com objetivos claros e mensuração de resultados — 

sem dúvida, há, para bem e para mal, muita ciência na atividade publicitária 

contemporânea. Entretanto, seus aspectos artísticos e criativos não foram anulados, mas sim 

relativizados e normalizados para atender a um plano de comunicação. Ainda há, e deve 

haver, um modelo de sedução na criação publicitária — em uma sociedade abarrotada de 

informação, a publicidade que se destaca precisa, de algum modo, entreter, contar histórias, 
                                                
13 A história está no blog da companhia que Ito criou: <http://blog.safecast.org/history/>. Acesso em 01/06/2014 
14 ROBINSON, Ken. All Our Futures: Creativity, Culture and Education, The National Advisory Committee on 
Creative and Cultural Education, 1999. Disponível em <http://sirkenrobinson.com/pdf/allourfutures.pdf>. Mais 
informações sobre como lidar com o ensino da criatividade e de como este ensino está além de processos científicos 
tradicionais estão em Learning Creative Learning, curso gratuito on-line do MIT, disponível em <learn.media.mit.edu/>. 
Acesso em 01/06/2014 
15 Conferência realizada na Semana de Comunicação da Universidade Positivo em 2010. 
16 LEMINSKI, Paulo. Anseios Crípticos, Curitiba: Editora Criar, 1986, p. 58. 
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se valer do humor ou de qualquer outra estratégia de criação para que consiga algum tipo de 

atenção dos consumidores. Pode-se questionar até que ponto o criativo é bem-sucedido na 

sua empreitada e até que ponto a publicidade é somente a colagem de clichês — mas é 

importante salientar que, independentemente de sua qualidade e do seu alcance, o fazer 

profissional da publicidade continua não sendo somente ciência. 

Este hibridismo do saber publicitário já seria suficiente para questionar um modelo de 

diretriz curricular que pretenda unificar a formação do publicitário em um saber científico. 

E, para um questionamento adicional, há também que se perguntar por que a epistemologia 

da formação da publicidade, considerando os diversos aspectos possíveis das ciências da 

comunicação, deveria ser guiada principalmente pela semiótica — como argumentam 

vários pesquisadores da Publicidade.17Independente da semiótica, a própria ideia de uma 

ciência guia, uma ciência mestre, por si só já é controversa — o mundo do fim das 

metanarrativas, do fim de um modelo final de esclarecimento da cultura (em que há o 

choque de diversas perspectivas possíveis para a compreensão do fazer humano) parece ser 

incompatível com a escolha de uma narrativa mestre. 

No caso específico da semiótica, destacamos pelo menos três aspectos para justificar 

por que seus postulados não deveriam ser a ciência de unificação da formação publicitária. 

Primeiramente, como é sabido, a semiótica, a ciência dos signos, é um campo do 

conhecimento que não nasceu nos estudos da comunicação — seus estatutos são oriundos, 

sobretudo, da Filosofia da Linguagem e da Linguística. Entretanto, nas pesquisas 

contemporâneas, tanto na Filosofia da Linguagem quanto na Linguística, os autores 

tipicamente relacionados à semiótica não têm mais a mesma importância de outrora, isto 

quando não foram sempre considerados secundários. Não cabem nos objetivos deste artigo 

fazer a varredura teórica de qual é o estado da arte da Filosofia da Linguagem e da 

Linguística, mas defendemos que, antes de se eleger a semiótica como uma ciência guia da 

formação em publicidade, é imprescindível fazer a sua crítica e ponderar as suas 

fragilidades — algo que os campos do conhecimento que a originaram já o fizeram, mas a 

comunicação, salvo raras exceções, ainda não. Entre as exceções: 

 
Grande parte das teorias da comunicação está fora de moda. A semiótica, 
especialmente a peirceana, aparece como uma das opções mais atuais na área. 
Entretanto, ela não dá conta das exigências do momento porque está presa a um 

                                                
17 Conferir os textos de ensino de publicidade em: PEREZ, Clotilde e TRINDADE, Eneus (Orgs). Por uma Publicidade 
Livre Sempre - IV Pró-Pesq PP- Encontro Nacional de Pesquisadores em Publicidade e Propaganda. São Paulo: 
InMod/ABP2/ PPGCOM/ECA/USP. 2013. 
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referencial lógico-matemático que a leva ao logocentrismo e à metafísica, apresenta 
trilogias vacilantes, sugere um diagrama dificilmente aplicável a conceitos filosóficos 
abstratos, apóia-se na religião, e last but not least, está sendo usada para compromissos 
escusos com as novas formas de poder18. 

 

 

Segundo, porque há alternativas teóricas para se pensar os processos de significação, 

os processos de recepção e, aquilo que é fundamental para a publicidade, a avaliação de 

como a significação e a recepção se traduz em eficácia comercial das mensagens. Alguns 

exemplos possíveis: nos processos de significação, há uma já considerável e respeitável 

tradição na linguística da obra de Bakhtin, obra que também tem presença, ainda que 

tímida, nos estudos da comunicação. Nos processos de recepção, há as pesquisas de 

recepção, com epistemologia fundamentalmente sociológica e pelo menos três décadas de 

tradição na comunicação. Finalmente, na questão da eficácia das mensagens, o mercado tem 

a sua própria metodologia, seja por meio de instituto de pesquisas (com todas as suas 

limitações, mas que basicamente utiliza os processos das pesquisas de recepção), seja, 

especialmente na comunicação digital, nos inúmeros mecanismos de mensuração on-line. 

Em resumo: antes de se eleger a semiótica, é preciso argumentar por que ela seria vantajosa 

para a formação publicitária frente a outras metodologias de compreensão da produção, 

recepção e eficácia das mensagens. 

Terceiro, porque a semiótica é um saber, em grande medida, inexistente na prática 

profissional da publicidade – algo facilmente comprovável. Salvo exceções, não há um 

profissional paradigmático da publicidade internacional que tenha sido um estudioso da 

semiótica. O ponto aqui não é a defesa de um currículo pautado somente no dia-a-dia do 

mercado – se assim fosse, a graduação em publicidade seria reduzida a um curso tecnólogo 

– mas simplesmente constatar que seria no mínimo estranho eleger uma ciência guia na 

formação publicitária que é inexistente na história desta profissão. Será que mais de um 

século de atuação profissional não dizem absolutamente nada sobre o que deveria guiar a 

formação? Os publicitários, mesmo com toda uma história de fazer profissional bem-

sucedida e imprescindível para o desenvolvimento das marcas, estavam e estão errados? 

Talvez seja o caso de se perguntar se os atritos e as dificuldades da academia em aceitar o 

saber empírico não são propriamente oriundos de uma insuficiência do mercado, mas de um 

                                                
18 MARCONDES FILHO, C. Esquecer Peirce? Dificuldades de uma teoria da comunicação que se apoia no modelo 
lógico e na religião. Galaxia (São Paulo, Online), n. 24, p. 22-32, dez. 2012, p.22. 
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preconceito e uma enorme dificuldade da universidade, e de todo sistema de ensino, em 

aceitar um saber que não se acomoda docilmente nos paradigmas de ciência e da resposta 

certa. 

Conhecer exceções e alternativas educacionais pode ajudar a evidenciar que o 

problema é menos do fazer profissional que da própria universidade. Nas universidades 

norte-americanas, em especial nos cursos de arte, é comum convidar artistas – mesmo que 

sem educação formal – para lecionar aulas. Para avaliar o professor a ser contratado, a parte 

mais importante da seleção é o seu portfólio e não a sua titulação ou a sua habilidade em 

defender teses e testar hipóteses em meio à metodologia científica. O notório saber, que a 

academia brasileira não raro avalia com relutância e preocupação, é prática frequente. Para 

ficar num único exemplo, entre milhares possíveis, a contrabaixista Esperanza Spalding, 

após graduar-se na Berklee College of Music, e após ter participados de jam session com 

grandes profissionais do jazz, foi imediatamente convidada para lecionar aulas, com apenas 

20 anos de idade, tornando-se uma das mais jovens professoras da história da instituição19. 

No Brasil, por ser somente graduada, a artista já estaria impedida de lecionar na graduação. 

Mas há mais: no Brasil, seu saber empírico provavelmente seria considerado insuficiente 

(ou mesmo irrelevante) para uma carreira acadêmica. A despeito disto, Spalding continua 

sendo uma das mais celebradas contrabaixistas da história do jazz e a Berklee continua 

sendo aclamada como um dos melhores conservatórios do mundo. 

 

4. Conclusão e Caminhos Possíveis 

 

Diante de todo o percurso exposto, fica claro que, considerando as demandas 

interdisciplinares das diversas atividades que caracterizam a publicidade, é importante 

preservar e valorizar o saber que não se acomoda somente em razão e ciência. Uma reflexão 

rica sobre as diretrizes curriculares da publicidade deve contemplar uma preocupação com 

inovação, criação e sedução, saberes todos distintos de uma metodologia de ensino baseada 

em verdade e princípios lógicos.  

Em particular na disciplina de criação publicitária, ao invés de tentar achar uma teoria 

científica definitiva que responda o que é o processo de sedução, o currículo deveria não 

desmerecer o saber empírico e a formação baseada em aprendizagem criativa — afinal, o 

                                                
19 SUSI, Nick e BROWN, Roger. Esperanza Spalding. Berklee College of Music, 2012. Disponível em < 
http://berkleedev.prod.acquia-sites.com/sites/default/files/pdf/pdf/president/Esperanza_Spalding.pdf>. Acesso em 
01/06/2014. 



 
Intercom	  –	  Sociedade	  Brasileira	  de	  Estudos	  Interdisciplinares	  da	  Comunicação	  
XXXVII	  Congresso	  Brasileiro	  de	  Ciências	  da	  Comunicação	  –	  Foz	  do	  Iguaçu,	  PR	  –	  2	  a	  5/9/2014 

 
 

 12 

objetivo da disciplina não é formar um cientista de mensagens, mas um criador de 

mensagens. A aprendizagem criativa não pode ser resumida em uma fórmula ou em um 

modelo (se fosse, seria ciência) e é fundamentalmente um processo de autodescoberta e 

singularidade. Porém, há certos pré-requisitos notórios que profissionais criativos, em 

qualquer atividade, apresentam — por exemplo, não se cria a partir do nada e conhecer 

referências é fundamental no processo. Neste aspecto, ao invés de valorizar uma ciência 

guia, as diretrizes poderiam enfatizar as disciplinas de repertório, como história da arte (e 

pensar a história da arte em aspectos múltiplos, não somente sustentada em artes plásticas, 

mas em todas as artes) e uma história da comunicação que contemple também uma história 

das campanhas da publicidade e de seus modelos de sedução. Em uma perspectiva 

bakhtiniana, seria o estudo do gênero da publicidade. 

Também é importante a experimentação, conviver com o erro e com a montagem dos 

protótipos a partir de uma metodologia diferente da ciência tradicional. Estratégias como o 

design thinking, já corriqueiras em um ensino preocupado com a inovação e com talentos 

múltiplos dos estudantes (o conceito surgiu entre pesquisadores da Universidade de 

Stanford), que partem da busca da solução desde o início do processo — diferenciando-se, 

portanto, da metodologia científica tradicional, que parte da formulação de um problema — 

podem ser mais vantajosas para a aprendizagem criativa. Neste caso, os objetivos 

ultrapassam os limites da criação publicitária — na medida em que a inovação é uma das 

questões primordiais para as empresas (e para as empresas de comunicação também), 

preparar o aluno não somente para a aquisição de técnicas conhecidas, mas para a invenção 

de novos modelos de planejar, avaliar, criar e mensurar a publicidade, aparenta ser um 

requisito indispensável para a formação profissional. 

Finalmente, vale destacar que o convívio e a troca de experiência com profissionais 

da publicidade (e de outras atividades criativas) podem também auxiliar no 

desenvolvimento de um saber empírico sobre os modelos de sedução. É interessante 

observar que o Festival de Publicidade de Cannes, agora renomeado para Cannes Lions 

International Festival of Creativity, isto é, um festival de criatividade, passou a convidar 

todas as profissões que lidam com a criatividade para o evento, com o objetivo de socializar 

estratégias e processos empíricos de criação. Na programação oficial deste ano do festival, 

entre outros, estão Lynsey Addario e Aaron Huey, fotógrafos da National Geographic, os 

atores Ralph Fiennes, Sarah Jessica Parker e Patrick Stewart, o diretor, roteirista e ator 
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Spike Jonze, o criador da série Game of Thrones, David Benioff, a cantora Courtney Love, 

entre muitos outros nomes que lidam com criação na indústria do entretenimento.  

Nos processos de aprendizagem, a universidade deixou para segundo plano o antigo 

modelo artesão-aprendiz, das guildas e dos mestres de ofício. Era o modelo do aprender 

fazendo e em contato com o mestre, modelo ainda importante para a formação de músicos e 

de artistas plásticos – em geral, como se apresentou aqui, epistemologia incompatível com 

as prerrogativas científicas da universidade. A respeito da necessidade desta formação para 

algumas áreas, o professor de linguística e tradutor Caetano Galindo, vencedor dos 

principais prêmios de tradução no país por sua versão de Ulysses, de James Joyce, é 

taxativo: 

 
O modelo de ‘aprendiz’ é fundamental para certas áreas, e nesta [a tradução], também, 
ele forma bem melhor. A gente aprende a traduzir fundamentalmente lendo as 
traduções dos outros. Já eu, pessoalmente, disse e repito. Eu me formei como tradutor 
ao longo de vários livros. Mas eu aprendi a ser tradutor nas ‘masterclasses’ que assisti 
na sala de estar do grande Paulo Henriques Britto, vendo o mestre trabalhar, ouvindo 
ele melhorar o meu trabalho.20 

 

Na publicidade, esta relação pode existir (e mesmo se intensificar com um 

direcionamento específico das diretrizes curriculares) nos processos de orientação da 

agência experimental, do trabalho de conclusão de curso e no fazer de diversas disciplinas 

da publicidade. 

Por fim, vale relembrar que o objetivo do artigo não é eliminar a ciência e a 

construção de uma epistemologia para o ensino da publicidade. A questão aqui é, 

sobretudo, evidenciar que os modelos de educação para um saber tão diversificado como o 

da publicidade também precisam contemplar um processo de formação que dê conta 

daquilo que não se encaixa em metodologia da ciência. 
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