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         O ponto de partida desse estudo situa-se no interesse de verificar o modo como as 

universidades ofertam-se nos dias de hoje através de sua publicidade televisiva. Essa 

reflexão busca descrever os passos que foram trilhados na investigação do uso da mídia, 

como instância produtora de sentido, mediante o funcionamento de suas estratégias  

comunicativas e enunciativas decorrentes do contrato de fala e do contrato de troca e 

segundo os discursos em situação de produção e de recepção. 

 

Palavras-chave: Publicidade universitária; contrato; estratégia; mídia. 

 

1 Introdução 

 Durante os anos 80 e parte dos anos 90, a publicidade falava a linguagem das 

cenas perfeitas, da câmera lenta e da música contemplativa. Tudo para da a impressão 

de um mundo estetizado e grandioso nos mínimos detalhes. Aos poucos, contudo, 

estamos entrando no enxugamento dessa estetização. O que se constata, atualmente, é a 

consagração de um novo padrão publicitário. É um padrão bem humorado, com texto 

econômico e com uma estética fotográfica limpa e real. Nos dias atuais a publicidade 

apresenta uma nova estrutura de linguagem, com uma outra estética em processo de 

gestação. E ela vem acompanhada de uma maneira diferenciada de pensar a 

comunicação: a publicidade hoje não tem o mesmo papel que tinha nos anos 80. E, a 

partir disso, percebemos uma comunicação diferente, porque o público não se deixa 

mais atingir por pouco. Publicidade tem que remeter à inteligência e à adequação ao seu 

target: produzir o mínimo de sugestão publicitária e encontrar o máximo de impacto. 

 A enunciação visual construída na publicidade televisiva das universidades 

legitima o discurso da mídia e produz, em decorrência, efeitos de sentido que conduzem 

à projeção de estratégias comunicativas e ao reconhecimento de estratégias 

enunciativas, uma vez que percebe-se uma venda sob outra roupagem. Nesse sentido, a 
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publicidade busca concentrar força na capacidade de se identificar com o público. Sai o 

argumento, essa comunicação generalizada voltada para qualquer um dotado de razão e 

entra a atitude: uma comunicação restrita e decifrável somente para aqueles que 

compartilham o mesmo estilo e linguagem.   

 

2 Publicidade: caracterização e função 

 O desenvolvimento dos meios de comunicação, desde as mais remotas formas de 

impressão até os mais recentes tipos de comunicação eletrônica, foi uma parte 

significativa do surgimento das sociedades modernas. Segundo Thompson, o 

desenvolvimento dos meios de comunicação se entrelaçou de maneira complexa com 

um número de outros processos de desenvolvimento que, considerados em sua 

totalidade, se constituíram naquilo que hoje chamamos de modernidade (1998, p.12). 

O impacto social do desenvolvimento das novas redes de comunicação e do 

fluxo de informação só pode ser entendido se desconsiderarmos a ideia de que os meios 

de comunicação servem para transmitir informação e conteúdo simbólico a indivíduos 

cujas relações com os outros permanecem fundamentalmente inalteradas. Devemos ver, 

ao invés, que os uso dos meios de comunicação implica a criação de novas formas de 

ação e interação no mundo social, novos tipos de relações sociais e novas maneiras de 

relacionamento dos indivíduos com os outros e consigo mesmo (Thompson, 1998,p.13). 

Esses processos foram alcançados por uma série de desenvolvimentos institucionais que 

são característicos da era moderna. Com isso, a evolução da mídia transformou a 

natureza da produção e do intercâmbio simbólico no mundo moderno. 

Com a amplitude da mídia eletrônica no final do século XX, a natureza da 

publicidade foi transformada, o que marcou um tipo de publicidade diferenciada 

daquela tradicional de copresença. Foi, então a “publicidade mediada” que passou a 

assumir importante papel no mundo moderno. Considerando a televisão, é 

imprescindível identificar suas características em relação às formas mediadas de 

publicidade. A TV separa a publicidade da partilha de lugares comuns e da 

comunicação dialógica. Em virtude da riqueza visual, estabelece uma nova e distinta 

relação entre publicidade e visibilidade. Existe uma ênfase no sentido da visão: o verbal 

e o não verbal são combinados para produzir a complexa imagem audiovisual. A 

visibilidade é elevada a um outro nível de significado histórico. 

Embora a publicidade criada pela televisão seja semelhante à publicidade 

tradicional de copresença (ações e eventos visíveis na TV são também visíveis para um 
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número muito maior de indivíduos situados em diversos e dispersos contextos), a TV 

cria um campo de visão completamente diferente do campo de visão que os indivíduos 

têm com outros em seus encontros diários. O campo televisivo é muito mais extenso em 

alcance e foge completamente ao controle de seus receptores. O espectador não está 

livre para escolher o ângulo de visão e tem relativamente pouco controle sobre a seleção 

do material visível (Thompson, 1998). Mesmo assim, já se pode distinguir o tipo de 

publicidade criada pela televisão daquele que previamente existia. 

A publicidade hoje superou todas as previsões. O que era em princípio um mero 

instrumento comercial a serviço de um prosaico objetivo de venda, transformou-se 

nessa presença sufocante que invade o interior da televisão, que está cada vez mais 

presente em todo tipo de acontecimento e que ultrapassa a sua natureza instrumental, 

convertendo-se em objeto de desfrute de si mesma: desfrute que está na base de um 

consumo centrado na própria publicidade e que, por sua vez, constitui a antessala da 

configuração de qualquer indivíduo em suporte publicitário.  Desse modo, na mesma 

medida em que se faz presente em um crescente número de territórios sociais, a 

publicidade vai abandonando progressivamente seu inicial prosaísmo mercantil e se 

converte em uma espécie de poderoso estimulante que acompanha o sujeito em cada 

momento do dia e a qualquer lugar onde vá. 

Na verdade, é ilusório supor que a publicidade pode de fato torcer ou forçar a 

natureza humana. Ela só acorda ou estimula os desejos e anseios que são inerentes a tal 

natureza. É indubitável que a publicidade é uma força que tende ao não conformismo, e 

que chega a tornar infeliz aquele que não pode comprar suas ofertas. Muitas 

publicidades, tomadas individualmente, funcionam no nível do devaneio. Mostram 

pessoas absolutamente felizes e fascinantes, cujo êxito em termos de carreira ou sexo – 

ou ambos – é obvio. A propaganda, nesse caso, constrói um universo imaginário em que 

o espectador consegue materializar os desejos insatisfeitos de sua vida diária. Ao 

analisar uma publicidade, é irracional esperar que os leitores decifrem os anúncios como 

expressão factual da realidade. Na sua maioria são muito pobres em conteúdo e 

demasiado ricos em sugestões emotivas para serem lidos de forma literal. Se isso 

acontecer, as pessoas compreenderão o seu erro quando as fascinantes promessas neles 

contidas não se concretizarem. 

É importante percebermos que o modelo publicitário vigente até os anos 90 e 

meados dos anos 2000 está sendo substituído por um novo fazer publicitário, espécie de 

alternativa a publicidade tradicional. Adota um posicionamento em termos de 
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comunicação integral, que abrange, em um conjunto coerente, todos os modos de 

comunicação possíveis a serviço de empresas e instituições. É relevante identificarmos 

o alcance real desse pensamento rupturista e aquilatarmos de que forma esse novo tipo 

de publicidade intervém na hora de adquirirmos determinado produto ou serviço. 

A maioria das pessoas não costuma argumentar com a publicidade, ou seja, 

quando se comunica a alguém uma ideia ou um fato novo que contrarie convicções 

arraigadas, a reação que a publicidade provoca é geralmente passiva. Em nível 

consciente, pelo menos, as pessoas não aprovam nem desaprovam, simplesmente 

ignoram tudo aquilo que não corresponde à sua experiência anterior. É justamente por 

isso, para romper a barreira erguida pelo consciente, que é tão importante o uso dos 

apelos emocionais básicos como arma de sugestão. Os apelos emocionais, quando bem 

dirigidos, vão até o inconsciente e provocam reações ou decisões que o indivíduo só 

mais tarde tentará racionalizar, num esforço para justificar-se perante si próprio. 

 

3 Noção de Contrato 

           Para que possa exercer influência, a publicidade precisa selar um tipo de acordo 

com os consumidores. É o que podemos chamar de contrato, ou um certo número de 

princípios e de regras entre os envolvidos que tornam possível a troca entre eles.  O 

contrato firmado viabiliza na publicidade a construção dos diversos modos de dizer, 

mostrar e seduzir, capazes de estabelecer as ligações com o espectador/receptor.  

 Maingueneau (1997, p.29) adverte que o contrato não é necessariamente aceito 

desde o início. Ele pode ser negociado entre os interlocutores e até modificado 

unilateralmente, obrigando o coenunciador a escolher entre aceitar ou recusar o novo 

contrato. 

            Fausto Neto acrescenta, nesse aspecto, que o funcionamento dos contratos 

pressupõem a existência de dispositivos técnico-simbólicos de cujas leis próprias 

resultam as modalidades desses contratos (1995, p.199). Essas modalidades funcionam 

em meio aos múltiplos percursos propostos ao campo da recepção.  

            Podemos dizer, então, que os contratos de comunicação da informação midiática 

são estabelecidos entre os meios de comunicação e o público consumidor, ordenando as 

relações de procura que o discurso faz de um receptor que identifique interesses 

próprios e, assim, o consuma. Desse modo, entende-se por contrato a identificação dos 

receptores com a ótica dos fatos dos veículos. O campo da produção da publicidade 

televisiva utiliza-se desses contratos para construir o sentido dentro do próprio discurso, 
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constituindo-se em espécies de vínculos ofertados ao campo da recepção; esses vínculos 

são montados pela emissão a partir de um conjunto de regras e de instruções a serem 

seguidos pelo receptor, inserido no sistema, no qual ele é reconhecido e, por 

consequência, se reconhece como tal. 

            Nessa ótica é possível encontrar duas dimensões de contrato: uma 

comunicacional e outra enunciativa. 

A primeira corresponde a um contrato de troca que corresponde a questões do 

tipo: está-se ali para dizer o quê? Para desempenhar que papel? A isto 

correspondem, em especial, as entidades sociais. A segunda corresponde a um 

contrato de fala que incide sobre os comportamentos discursivos habituais, 

(onde um está no direito de questionar e o outro de responder). (Charaudeau 

apud Maingueneau, 1997, p.29).  

 

            Quando falamos de “discurso publicitário”, vale ressaltar que toda a publicidade 

institucional comporta essas duas instâncias de contrato. A dimensão comunicacional 

(contrato de troca) está relacionada às características do produto e à forma de relação 

com a própria sociedade. Visto pela sua função social, esse ato parte de decisão de 

comunicar. O que condiciona essa decisão é a determinação de valer-se da publicidade 

para cumprir determinados objetivos publicitários. São os objetivos que o anunciante se 

propõe a cumprir na área de marketing. Isso implica a existência de uma situação que é 

necessário modificar para obter outra em um futuro predeterminado, mediante um 

acionar comunicacional planejado especificamente. 

           Nesse sentido, o contrato de troca deve envolver toda a “situação” do produto 

diante da sociedade. Envolve também todos os seus componentes, determinando para 

cada um deles magnitude, peso e influência.  É importante saber como todos esses 

componentes se inter-relacionam, se influenciam, se anulam ou se adicionam para 

determinar que o presente seja como é. No âmbito da dimensão enunciativa (contrato de 

fala), pressupõe-se um acordo de representações de linguagem entre sujeito enunciador 

e destinatário da mensagem. O emitente atribui ao outro uma competência de 

reconhecimento que o torna capaz de enviar uma “contrapartida” a ele.  

            Ainda nesse viés, vale pensar que o sujeito da recepção não é oculto, nem 

passivo, pois, mesmo que convidado a trabalhar segundo regras de um determinado 

contrato de leitura proposto por uma publicidade, investe por conta própria no discurso 

que lhe é apresentado, já que se encontra exposto a uma diversidade de gramáticas e de 

saberes. A partir disso, podemos considerar que, se o sujeito interage com outros 
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sujeitos, saberes e imaginários, o discurso existe com a possibilidade de múltiplas 

leituras. 

 

4 Papel da Estratégia 

           Diretamente ligada ao contrato está a noção de estratégia. Para tanto, é necessário 

esclarecer o conceito de estratégia. Tradicionalmente, a estratégia é definida em termos 

militares como a arte de empregar a força para realizar objetivos determinados pela 

política (Parret, 1988, p.52). Nesse caso, é a arte de dirigir ou aplicar os recursos 

bélicos, de planificar as operações de guerra e, consequentemente, a habilidade em 

dispor as coisas para alcançar uma vitória. As estratégias nunca são inocentes ou 

transparentes, são essencialmente opacas, polêmicas e comprometidas com o poder.  

           A estratégia é um caminho alternativo que, partindo de uma situação atual, 

permite chegar a uma situação desejada: o objetivo. Esse caminho não é único. Os 

caminhos possíveis são tantos que deve ser feita uma seleção em função de um 

parâmetro crítico de eficiência, ou seja, que se eleja aquele que, dentro do possível, 

permite alcançar os objetivos com precisão dentro da margem operativa estipulada. 

Com esse condicionamento, as possibilidades estratégicas são variadas. Assim, se a 

estratégia define, por exemplo, uma possibilidade racional e explicativa da transmissão 

da informação e as modalidades operativas dessa transmissão, todos os acontecimentos 

e ações que se realizem deverão ajustar-se ao que propõe a estratégia. 

           Além de marcar o caminho, ela condiciona também o desenvolvimento e o 

alcance das possibilidades de expressão da comunicação, o que nos permite introduzir 

um novo conceito na eleição e planificação da estratégia: a originalidade. Quanto mais 

original for a estratégia, mais diferenciadoras serão as ações e as mensagens planejadas. 

Isso significa dizer que se pode – e deve – recorrer à criatividade na determinação de 

uma estratégia de comunicação. 

           A informação concedida pela publicidade converte-se em pura estratégia de 

inculcação, não tanto de produto mas, sobretudo, de mensagens e de eitos de sentido. 

Através disso, ocorre uma transformação do lugar do cidadão que, de sujeito de uma 

opinião esclarecida, se converte em objeto consumidor de produtos discursivos. No 

âmbito dessa reflexão, é possível perceber duas dimensões de estratégia: a comunicativa 

e a enunciativa. É mais ou menos a distinção proposta por Parret entre estratégia e 

tática. Segundo ele, a tática difere da estratégia com respeito a seus atores e sua 

extensão – consiste em conduzir operações efetivas que dependem estreitamente das 
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possibilidades técnicas disponíveis. Os políticos definem, mesmo em tempo de guerra, a 

estratégia militar, ao passo que os generais definem a tática (Parret, 1988, p.52). 

           A estratégia comunicativa é a determinação geral dentro do qual se deve incluir a 

tarefa publicitária. Esta estratégia deve ser clara, de maneira que não resulte em uma 

expressão de desejos, mas em uma diretriz capaz de conduzir e de canalizar toda a 

comunicação realizada. Outro ponto importante na elaboração da estratégia 

comunicativa é que devem ser examinadas as consequências que a adoção de 

determinada estratégia pode acarretar para o produto / serviço. Isso significa que é 

preciso pontuar o que deve ser modificado para que a estratégia resulte operativamente 

eficiente. 

           A partir disso é possível definir, como no caso das universidades, as condições 

do contrato de troca e as estratégias comunicativas necessárias à realização de um 

trabalho de comunicação eficiente. A estratégia enunciativa compreende o discurso em 

si, que existe sempre. Na relação do produto com a sociedade, envolve todas as marcas 

discursivas utilizadas que são decorrentes do contrato de fala.  A peça publicitária se 

apresenta como discurso que fala persuasivamente do objeto. A condição de êxito 

dependerá da capacidade de convencer o espectador do interesse de certo produto / 

serviço, até o extremo de conduzi-lo à aquisição. Para que seja possível, determinam-se 

estratégias, como ação totalizadora que permita cumprir os objetivos genéricos do 

cliente. Nesta etapa, tudo que foi efetuado até o momento transforma-se em informação 

operativa. Os objetivos publicitários são as definições claras, concretas e temporais dos 

fins específicos que são destinados à comunicação publicitária e que esta ação (a 

publicidade) deve obter para cumprir assim com a missão que lhe cabe: o cumprimento 

do objetivo geral formulado na estratégia comunicativa e das metas específicas 

estipuladas no planejamento. A partir dos objetivos publicitários e de toda a informação 

disponível (estratégia comunicativa), elabora-se o plano criativo, verdadeira solução 

original a uma situação existente, geralmente não original (Billorou, 1998, p.127). 

            Para Verón, todo comportamento dado a um indivíduo gera uma sequência de 

comportamentos (1987). Para tanto, o espectador ao deparar-se com uma forma 

apelativamente visual (presente na TV) e que possui alto grau de sentido, manifesta 

reações iguais (ou semelhantes) às elucidadas na imagem. O indivíduo ao olhar a TV 

busca organizar uma cadeia significante em função do objeto referente, estabelecendo 

sentidos, sem necessariamente ter relação com o objeto natural, mas recuperando as 

redes de lembranças visuais e comportamentais próprios de cada indivíduo.  
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            Nesse sentido, entendemos por discurso o conjunto de enunciados que se 

remetem a uma mesma formação discursiva. A análise de uma formação discursiva 

consistirá, então, na descrição dos enunciados que a compõem. O discurso, visto como 

jogo estratégico e polêmico, não pode mais ser analisado simplesmente sob seu aspecto 

linguístico, mas como um jogo de ação e reação, de pergunta e de resposta, de 

dominação e de esquiva e também como disputa. Para entender o discurso da 

informação, o essencial é identificar categorias e reconhecer estratégias (Verón, 1989). 

A partir disso, não existe estratégia enunciativa se o emissor do discurso não as escolhe 

entre as diferentes maneiras de exprimir um mesmo enunciado. As estratégias 

enunciativas são responsáveis pela linha de cada veículo e é a partir disso que se cria 

uma identidade com o público consumidor. 

            Para tanto é necessário esclarecer o conceito de enunciação. A enunciação é o 

modo, o processo, o ato de apropriação da língua por parte do sujeito. Segundo 

Benveniste, a enunciação é este colocar em funcionamento a língua por um ato 

individual de utilização (1982, p.82). A enunciação e seu par, o enunciado, são 

diferentes e apresentam-se do seguinte modo: para a primeira é considerado o dizer e 

suas modalidades; enquanto, o segundo é a ordem do que é dito. Em um enunciado 

visual, existe uma combinação entre o enunciador, que ocupa a posição que ele próprio 

se atribui para enunciar, o destinatário, que constrói sua posição e a relação entre eles 

que é o próprio discurso. 

            É importante ainda distinguir:   

O emissor real do enunciador; em garantia o receptor real do destinatário. 

Enunciador e destinatário são entidades discursivas. Esta dupla distinção é 

fundamental: um mesmo emissor poderá em discursos diferentes, construir 

enunciadores diferentes, como por exemplo, o objeto visado; do mesmo lance, 

ele construirá, a cada vez seu destinatário (Verón, 1983, p.55). 

 

             Ainda no plano da enunciação, determinam-se tipos de papéis discursivos 

assumidos pelo enunciador e pelo destinatário. Em função do lugar que ocupam, 

deverão corresponder com “atitudes” predefinidas que caracterizam aquela posição 

ocupada: os papéis.  

             A criação publicitária é uma criação condicionada. Condicionada porque têm 

objetivos a cumprir. Isso se dá pelas políticas de comunicação da empresa (aqui, das 

instituições), da agência, pelos objetivos publicitários, pela audiência e pela proposta de 

comunicação. Dessa maneira o condicionamento resulta em um elemento normalizador 

que canaliza o processo criativo, conduzindo-o até sua finalidade específica. Na 
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publicidade, um dos pressupostos básicos na hora de produzir um anúncio é que deve 

preencher a carência de identidade de cada espectador, a necessidade que cada pessoa 

tem de aderir a valores e estilos de vida que confirmem seus próprios valores e estilos 

de vida e que lhe permitam compreender o mundo e seu lugar nele. Estamos aqui em 

presença de um processo de significação, no qual um certo produto/serviço se torna a 

expressão de determinado conteúdo (estilo de vida e valores). O objeto final desse 

processo de significação consiste em ligar a desejada identidade a um produto/serviço 

específico, de modo que a carência de uma identidade se transforme na carência do 

produto/serviço. 

            O que devemos considerar é que os receptores filtram as informações que lhes 

são bombardeadas para permitir que somente as mais importantes tenham acesso à suas 

consciências. Por um lado, eliminam todas as impressões irrelevantes; por outro, de 

todas as mensagens potencialmente relevantes, tendem de preferência a aceitar aquelas 

que estão de acordo com as opiniões e os valores que possuem. Como tais filtros são 

diferentes para cada tipo de receptor, os publicitários devem estar abertos a tão variada 

receptividade e apresentar adequadamente o teor de sua mensagem. 

            Quando comunicamos indiretamente, percebemos que a persuasão, a 

manipulação e a sedução são reduzidas a mecanismos sociopsicológicos, especialmente 

quando são investigados do ponto de vista da produção. Hoje percebemos claramente 

que a publicidade opera quase que exclusivamente em termos de sedução, que se 

organiza sobre uma interpelação permanente a seu destinatário. O que, em termos de 

estrutura enunciativa, se concretiza em uma inscrição constante da figura do enunciador 

e do gesto interpelativo que dirige ao destinatário, manifestando-se em todos os 

parâmetros do discurso audiovisual. A partir disso, as universidades utilizam essas 

marcas, presentes no contrato de fala, na captura de seu target, sendo este o diferencial 

na hora de realizar o trabalho de comunicação.  

            Para tanto, já nos acostumamos com a ideia de que a teoria do sentido é, de fato, 

uma teoria da compreensão. A compreensão só pode ser perceptiva, nunca objetiva. 

Uma teoria adequada da compreensão não permite que se reduza o caráter comunitário 

da significância à objetividade do sentido (Parret, 1988). Assim, a compreensão deve 

ser vista como habilidade prática para interpretar um contexto. E a sua prática por meio 

de estratégias sistemáticas se fundamenta no conhecimento. As estratégias de  

compreensão visam perspectivas de significância. São, de fato, implicações contextuais, 

ou para cunhar uma expressão, proceduras de contextualização (Parret, 1988). A partir 
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disso, o progredir da compreensão perspectiva é uma busca do contexto que tornará a 

interpretação possível. 

            As estratégias de compreensão estão inseridas na dimensão discursiva da 

comunicação. Desse modo, se faz necessário compreender a relação da 

institucionalização do discurso dos media com a constituição de figuras e dos 

correspondentes efeitos de sentido que se impõem com força indiscutível. Um estudo 

dessa ordem, no eixo do discurso, permite que se examinem as instâncias de 

produção/recepção dos sentidos. 

            Todos somos vetores de sentido produzidos socialmente, mas as condições para 

isso são diferentes, singulares de acordo com a história de cada sujeito. Por isso, a 

linguagem não é a única responsável por essa construção discursiva. Para compreender 

a produção de sentidos no discurso televisivo se faz necessário estabelecer uma ligação 

entre a linguagem e a cena social em que se encontra o sujeito. Portanto, as 

competências discursivas não são exclusivas do campo da produção; o receptor também 

irá construir sentido de acordo com o que ele sabe, o que acredita, o que experimenta, 

internacionalizando, assim, diversos discursos. Esse campo das experiências irá permitir 

que cada discurso se transforme numa especificidade. E é essa singularidade que 

provoca um processo constante de negociação entre produtor e receptor que, de certa 

forma, disputam a produção de sentido. Nessa linha de pensamento, devemos evitar 

distinguir efeitos visados de efeitos realmente produzidos, já que os dois campos 

(produção e recepção) processam uma troca permanente de sentido. 

            De acordo com Fausto Neto, ao reconhecer essa situação, devemos reconhecer, 

também, que estamos no interior das relações sistemáticas entre instâncias e contextos 

não discursivos e discursivos. Para o autor, isso implicaria em reconhecer que o estudo 

dos efeitos de mensagens não poderia ser devolvido a partir da crença de que o objeto 

verdadeiro estaria na mensagem em si mesma, mas na articulação desses dois núcleos, 

produção e recepção (1995, p.194). No entanto, não se deve considerar a recepção 

apenas como uma elaboração sociológica. Sua construção tem início no interior do 

próprio processo discursivo.  

            A partir disso, podemos concluir que não existe discurso desinteressado. O 

discurso será sempre posicionado socialmente e vinculado ao ponto de vista daquele que 

o produziu. Essa ideia apoia-se no postulado da intencionalidade, observado por 

Charaudeau, de que todo sujeito falante comunica com o projeto mais ou menos 

consciente de significar o mundo, endereçando-se a um destinatário na busca de ser 
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entendido por este (1997, p.36). Em outras palavras, todo produtor de discurso processa 

sua construção de sentidos voltado para direcionar o seu posicionamento, mesmo que 

este discurso pretenda ser imparcial. Dessa forma, produzir sentidos está 

necessariamente ligado à questão social, assim como todo fenômeno social é um 

processo de produção de sentido. 

            O que vamos notar sempre, na produção de sentidos, é que existe uma ligação 

direta com o contexto em que se encontra. Se analisarmos um objeto significante, 

veremos que ele sempre será produzido num dado contexto histórico, circulando no 

meio social e sendo consumido, real e simbolicamente. Por isso, todo e qualquer 

fenômeno cultural pode e deve ser estudado como um fenômeno de comunicação 

fundado sobre a produção, a circulação e o consumo de sentido. 

            Em razão disso, devemos levar em conta as condições de produção / consumo 

dos discursos sociais em jogo, examinando-se, em primeiro lugar, as determinações 

prováveis pelas escolhas, conscientes ou não, feitas por ocasião do engendramento de 

um discurso ou de um tipo de discurso e, em seguida, examinando-se as determinações 

que regem as restrições que organizam sua recepção. A relação de um discurso com as 

condições de produção constituem o seu ideológico, enquanto as relações do discurso 

com as condições de reconhecimento definem o seu poder (Verón, 1996). Assim, duas 

análises do discurso são possíveis: uma de produção (que trata do ideológico, de como o 

discurso produz ou constrói o “real” ao qual se refere) e outra em reconhecimento (que 

trata do poder, da forma como um determinado discurso produz efeitos). 

            Esse tipo de análise investiga os modos de dizer, os modos de mostrar e/ou os 

modos de seduzir (Pinto, 1995). E isso se dá através das marcas, dos traços decorrentes 

de invariantes de operações de enunciação, os quais são deixados na superfície textual 

(verbal e não verbal), organizando-os sob a forma de regras. 

 

5 Publicidade Universitária 

            As universidades concebem-se e se organizam-se como um polo de educação 

por toda a vida. Impulsionam, com seus projetos de ensino de graduação, pós-graduação 

e extensão e com suas linhas de pesquisa e de ação cultural e comunitária, o 

desenvolvimento integral de uma comunidade acadêmica. Esse desenvolvimento 

referencia-se na integração de processos de produção e aplicação de conhecimento, 

numa perspectiva inter e multidisciplinar. A pesquisa, a produção científica e o ensino 

numa universidade se concebem nessa perspectiva.  
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            Atentas às transformações do mundo, as universidades estão procurando 

dialogar mais com a sociedade através de propostas de ensino com enfoque 

interdisciplinar e de inserção e transformação social. Esse quadro leva a uma situação de 

acirramento entre elas. Em decorrência disso, duas situações são constatadas: o aumento 

da concorrência e o ingresso mais concorrido. O ingresso na universidade deixa de ser 

privilégio de alguns e passa a existir uma disputa maior: não apenas candidato x vaga e, 

sim, uma disputa das próprias universidades para captura de target. As universidades 

sentem necessidade de divulgar seus serviços devido à concorrência que aumenta 

incessantemente. Ingressar na instituição universitária passa a fazer parte dos objetivos 

da sociedade porque, além da busca de qualificação, o mercado de trabalho está mais 

exigente. 

            Com isso, vem a necessidade de visibilização. As universidades precisam de 

identidade própria e capacidade de ofertar seus produtos para a sociedade. Embora tanto 

a universidade pública quanto a privada tenham que contribuir para a transformação e 

para o aprimoramento da sociedade, essa necessidade de oferta também existe nas 

universidades públicas, mas em menor proporção. Criam-se assim novas formas de 

interação das universidades. A produção, o armazenamento e a circulação de 

informação e de conteúdo simbólico passam a ocupar posições centrais. É importante, 

também, o fato de uma universidade - cujos discursos nucleares e fundamentais na 

sociedade são o discurso acadêmico, de busca de conhecimento; e pedagógico, de 

difusão desse conhecimento – recorrer à mídia, fazer uma incursão discursiva pouco 

habitual para esse tipo de instituição, e se relacionar com a sociedade em termos de 

discurso publicitário. 

            Para tanto, o discurso publicitário de universidades é especial, o método de 

persuasão é diferente de, por exemplo, uma publicidade de “margarina”. Nas 

margarinas, o discurso publicitário é diretamente consistente com produção de bens, 

com a empresa. A base, o móvel, é idêntico: vender, gerar lucro, mover a economia e 

assim servir à sociedade. Nesse trabalho, refletiu-se sobre que tensões mútuas, no caso 

das universidades, podem produzir esses dois discursos: o das relações intrínsecas 

universidade/sociedade e o das relações econômicas de venda. 

 

6 Considerações Finais 

 Reconhecer nas publicidades televisivas das universidades as interações que se 

dão entre os telespectadores e os filmes veiculados implica compreender os contratos 
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por elas estabelecidos. Este trabalho baseou-se em dois tipos de contrato: o contrato de 

troca e o contrato de fala, buscando identificar as estratégias comunicativas decorrentes 

do contrato de troca e as estratégias enunciativas decorrentes do outro tipo de contrato. 

           Através do estudo das publicidades, é possível entender que as universidades 

hoje buscam uma inserção na mídia de forma diferenciada, rompendo com o modelo 

canônico de publicidade universitária. Elas viabilizam-se através da mídia, fazendo uma 

inserção discursiva em uma área pouco utilizada para este segmento. Esse é o contrato 

de troca e, é a partir dele, que as universidades determinam as suas estratégias de 

comunicação. 

           Identificadas as estratégias comunicativas decorrentes do contrato de troca 

(relacionamento das universidades com o público e o conhecimento de necessidades e 

reações), detectamos que a publicidade universitária dos dias atuais deve ser 

transparente e questionadora, que a construção e manutenção da imagem deve ser 

priorizada. Em outros planos, para que as estratégias comunicativas sejam eficientes, 

visando a um trabalho completo de comunicação, é necessário investir na comunicação 

integrada, pois cada área tem um compromisso com a construção e com o 

fortalecimento de sua marca. 

           Diante do quadro construído nesse trabalho, percebemos que as universidades 

hoje identificam-se com seu público através da exibição de atitudes que condicionam a 

compra do serviço em questão, e não apenas pelo desenvolvimento da argumentação, 

fato que era comum em publicidades dessa ordem. Existe uma inversão do fazer 

publicitário: a venda das universidades são implícitas, vale dizer, é uma venda por outra 

roupagem. 

           Isso nos faz compreender a importância de entender o receptor não apenas como 

elemento distante, mas como algo presente para o emissor: não como uma mera 

abstração mas como um conjunto de indivíduos com realidades que podem até ser 

próximas. Cada vivência, cada experiência vai caracterizar um personagem diferente na 

categoria da recepção. O contrato ocorre necessariamente do conhecimento e do 

entrosamento com o público. 

            Como vetor de sentidos, a produção desejada não depende apenas de um lado da 

comunicação. Emissor e receptor devem estar interligados pela interatividade a que se 

propõe a comunicação hoje. Devem encontrar as formas adequadas e efetivas de 

interação, para que a mensagem, a informação, faça sentido tanto para produtor quanto 

para receptor. Hoje as universidades buscam essa interação com o público através de 
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suas publicidades. A produção, o armazenamento e a circulação de informação e de 

conteúdo simbólico ocupam posições centrais. 
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