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RESUMO 

Esta pesquisa buscou identificar - através de práticas culturais de estudantes de Publicidade e 
Propaganda da Unifra - as representações que viabilizam a identidade de publicitário durante 
a formação acadêmica. Isto possibilitou observar os fluxos simbólicos que permeiam a relação 
do universitário com seu papel profissional em construção. Neste estudo, considerou-se a 
interiorização desse papel como fator essencial para a fixação identitária, reforçada nas 
relações sociais cotidianas. Dessa forma, o contato com a formação universitária, a relação 
com seus amigos, família e objetos de consumo, por exemplo, influem na constante formação 
e atualização da identidade de publicitário do estudante, já que esta, de acordo com a 
perspectiva adotada pelos Estudos Culturais, está sempre em processo e precisa ser construída 
discursivamente, representada. Para averiguar essa realidade foram entrevistados três 
indivíduos, definidos a partir de dados obtidos em questionário respondido por todos os 
formandos do curso. Na conclusão desta investigação, produziu-se um mapeamento das 
representações que estes estudantes produzem relacionadas à identidade de publicitário. 

Palavras-chave: representações - identidade – publicitário 

 

ABSTRACT  

 

This research looked for to identify – through students of Publicity practices and 
advertisement of UNIFRA – the representations that make possible the identify of advertising 
during the academic formation. That made  possible to observe the symbolic flows that 
permeates the university students” relationship with their professional activity  in 
construction. In this study it was  considered the interiorizations of the activity  as essential 
factor for the identity fixation, reinforced in the daily social relationships. In that way, the 
contact with the academical formation, the relationship with the friends, the family and the 
consumption objects, for example, influence on the constant formation and updating of the 
identity of advertising of the student, since this, in agreement with the perspective adopted by 
the Cultural Studies, it is always in process and it needs constantly to be built, acted.  The 
students interviewed three different persons to discover that reality, defined starting from data 
obtained in questionnaire answered by all of the graduate students of the course. In the 
conclusion of this investigation, it was made a map of the representations produced by  the 
students  related to the identity of the advertising.  
 
Words-key:  representations – identity - advertising 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Esta pesquisa tem como objetivo principal averiguar - através das práticas culturais 

de estudantes de Publicidade e Propaganda da Unifra - representações que configuram a 

identidade de publicitário. O estudo originou-se a partir do contato com obras de Stuart Hall. 

Assim, houve o interesse de uma melhor compreensão a respeito do olhar deste autor sobre os 

temas Identidade e Representação, e logo, necessitou-se visualizar como estes se processam 

em um contexto cultural específico. Então, para relacionar essas questões com o campo da 

publicidade, optou-se por averiguar como estudantes de Publicidade e Propaganda 

representam uma identidade profissional através de práticas culturais. 

O diagnóstico dessas práticas culturais possibilita observar representações a partir do 

fluxo simbólico em que elas se inserem. Neste, estão colocados os processos que servem de 

mediação na adoção de posições de sujeito por parte dos estudantes. O aprendizado 

acadêmico e a relação com seus amigos, família e objetos de consumo, por exemplo, podem 

contribuir para a constante formação e atualização da identidade do estudante enquanto 

publicitário. Leva-se em conta que, ao representar, dá-se forma a uma identidade, que deve 

ser relativizada de acordo com os contextos onde o sujeito se insere. Com isso, também são 

reforçados papéis sociais demarcados por símbolos que produzem sentido. Segundo Hall,  

 
“a representação não é simplesmente um meio transparente de expressão de algum 
suposto referente. Em vez disso, a representação é, como qualquer sistema de 
significação uma forma de atribuição de sentido. Como tal, a representação é um 
sistema lingüístico e cultural: arbitrário, indeterminado e estreitamente ligado a 
relações de poder.”  (HALL 2000, p. 91) 

 
Portanto, a relevância dos estudantes de Publicidade e Propaganda, nesta pesquisa, 

está na importância destes para o estabelecimento de relações de poder. Isso, na medida em 

que são produtores de significado e participam da elaboração de estratégias pelas quais 

símbolos são disseminados nos veículos midiáticos. Porém, da mesma maneira como os 

estudantes ajudam a constituir sistemas de representação, estas estruturas podem estar 

possibilitando a identidade do produtor, mais especificamente do publicitário. 

A partir disso, esse estudo de representação e identidade levou em conta a maneira 

como determinadas práticas culturais, articuladas por símbolos que dão sentido ao “eu” do 

estudante, estariam ligadas à formação de uma identidade específica. Por isso, esta 

investigação se propõe a responder o questionamento: que representações são produzidas por 

estudantes de Publicidade e Propaganda, que dão sentido à identidade de publicitário? 
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Investigar as práticas culturais dos estudantes de Publicidade e Propaganda abre 

espaço para compreendermos como seus papéis sociais são representados já no período de 

suas formações (universidade). Assim, viabiliza-se o delineamento dos fatores que os 

estabelecem como atores fundamentais para os processos de comunicação contemporâneos, 

possibilitando a análise dos discursos que são reproduzidos e a relação destes com as trocas 

culturais. 

Estas questões são relevantes, na medida em que o publicitário é um formador de 

opinião, e contribui para articular as ofertas simbólicas reproduzidas nos meios de 

comunicação. Fato esse, coloca em pauta a função da publicidade enquanto ferramenta do 

consumo e do sistema capitalista na formação de identidades e no fortalecimento de 

diferenças. Para isso, Hall diz: “quem tem o poder de representar tem o poder de definir e 

determinar identidade” (HALL 2000, p. 91). Então, estudar posições de sujeito dos estudantes 

de Publicidade e Propaganda contribui para problematizá-los enquanto 

viabilizadores/reprodutores de um poder hegemônico. 

Também, serão englobadas, no trabalho, definições que localizem o estudante de 

publicidade nos processos de consumo, como produtor, onde é responsável por atribuir 

significado a produtos e serviços, e como receptor, onde consome ativamente, ambigüidade 

essa que caracteriza o sujeito publicitário e a particularidade desta pesquisa. Esta, também, é 

pertinente para o campo da comunicação e dos estudos culturais, já que contempla um objeto 

que geralmente é esquecido nas análises identidárias, mas que constitui uma identidade 

própria, o profissional de publicidade. Então, este trabalho se justifica, pois o produtor de 

sentido também é um sujeito constituído por representações externas, e está inserido num jogo 

de identidades que precisam ser colocadas em prática. 

Na realização desta investigação, foram aplicados questionários, com perguntas 

abertas e fechadas, a todos os integrantes da turma de formandos do Curso de Comunicação 

Social – Publicidade e Propaganda da Unifra, exceto o autor deste trabalho, para identificar 

suas práticas culturais e suas aproximações com o campo profissional. Tais questionários, em 

virtude das informações obtidas nos mesmos, também serviram para escolher os indivíduos 

que, posteriormente, auxiliaram na concretização da pesquisa através de entrevistas em 

profundidade. 

No desenvolvimento do trabalho, foram abordados, no Capítulo I, conceitos de 

cultura, identidades e representações a partir da ótica de autores dos Estudos Culturais como 

Canclini, Woodward e Hall; o Capítulo II foi dedicado ao campo do consumo e a relação 

deste com a formação de estilos de vida e identidades, temas abordados junto ao respaldo de 
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teóricos como Giddens, Baudrillard e Featherstone e o Capítulo III procurou definir a relação 

entre identidades e papéis sociais a partir da visão de autores como Castells, Berger e 

Luckmann, Dubar e Habermas. 

Por fim, foi realizado um mapeamento das representações relacionadas à profissão de 

publicitário expostas pelos estudantes envolvidos na pesquisa, as quais foram analisadas de 

acordo com o aporte teórico construído neste trabalho. 
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2. CULTURA, IDENTIDADES E REPRESENTAÇÕES NOS ESTUDOS CULTURAIS 

 

Como o intuito desse trabalho é identificar, através de práticas culturais, as 

representações geradas por estudantes de Publicidade e Propaganda que possibilitam a 

identidade de publicitário, será preciso compreender noções de identidade e representação, 

levando em conta a maneira como estas são efetivadas através da cultura. Por isso, é 

importante ter-se em mente o papel dos Estudos Culturais enquanto constituição de um 

campo, na medida em que propõem uma redefinição do termo cultura e novas formas de 

compreender a formação das diversidades culturais. Assim, Costa diz que 

 
“a cultura nos Estudos Culturais está ligada ao domínio do político. Os Estudos Culturais 
reconhecem as sociedades capitalistas industriais como lugares de divisões desiguais no 
que se refere à etnia, sexo, divisões de gerações e de classes. A cultura é um dos principais 
locus onde são estabelecidas e contestadas tais divisões, onde se dá a luta pela 
significação, na qual os grupos subordinados tentam resistir à imposição de significados 
que sustentam os interesses dos grupos dominantes. Neste sentido, os textos culturais são 
muito importantes, pois eles são um produto social, o local onde o significado é negociado 
e fixado.” (COSTA 2000, p. 125) 

 
Dessa maneira, os Estudos Culturais desenvolvem uma ótica própria para analisar as 

práticas culturais. Segundo Escosteguy, “a questão da relação entre práticas culturais e outras 

práticas em formações sociais definidas, isto é, a relação do cultural com o econômico, o 

político e as instâncias ideológicas, pode ser considerada enquanto um questionamento-chave 

na construção da tradição dos estudos culturais” (ESCOSTEGUY 2001 p. 141).  

Nesse contexto, portanto, pode-se dizer que a identidade de publicitário, encontrada 

em estudantes de Publicidade e Propaganda, também está atrelada às significações produzidas 

pelos grupos dominantes. Isso, porque a publicidade faz parte das ferramentas com que o 

consumo se estabelece, ao mesmo tempo em que constitui uma identidade (a do publicitário) 

que é sustentada simbolicamente, pois “ocupar uma posição-de-sujeito determinada [...] não é 

uma questão simplesmente de escolha pessoal consciente; somos, na verdade, recrutados para 

aquela posição ao reconhecê-la por meio de um sistema de representação”. (WOODWARD 

2000, p. 61) 

Pode-se dizer então, que a identidade está estreitamente associada às representações 

que se faz dela, e que estas representações sempre são construídas a partir de sistemas 

simbólicos estruturados na sociedade. Uma definição importante sobre representação é feita 

por Woodward. Para a autora,  

 
“a representação, compreendida como um processo cultural, estabelece identidades 
individuais e coletivas e os sistemas simbólicos nos quais ela se baseia fornecem 
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possíveis respostas às questões: Quem eu sou? O que eu poderia ser? Quem eu quero 
ser? Os discursos e os sistemas de representação constroem os lugares a partir dos 
quais os indivíduos podem se posicionar e a partir dos quais podem falar.” 
(WOODWARD 2000,    p. 17) 

 
A partir disso, a mesma autora estabelece a relação existente entre esses fatores e a 

publicidade, diz que “em momentos particulares, as promoções de marketing podem construir 

novas identidades como, por exemplo, o ‘novo homem’ das décadas de 1980 e 1990, 

identidades das quais podemos nos apropriar e que podemos reconstruir para nosso uso”, e 

que 

 
“a mídia nos diz como devemos ocupar uma posição-de-sujeito particular – o 
adolescente ‘esperto’, o trabalhador em ascensão ou a mãe sensível. Os anúncios só 
serão ‘eficazes’ no seu objetivo de vender coisas se tiverem apelo para os 
consumidores e se fornecerem imagens com os quais ele possam se identificar.” 
(WOODWARD 2000, p. 17) 
 

Essa identificação faz parte do estabelecimento classificatório dos produtos para 

consumo, agregados a uma produção de sentido, onde o publicitário exerce sua função 

profissional. Logo, segundo Rocha, 

 
“o consumo é uma prática que só se torna possível sustentada por um sistema 
classificatório, onde objetos, produtos, serviços são parte de um jogo de organização 
coletiva da visão de mundo na qual coisas e pessoas em rebatimento recíproco 
instauram a significação” (ROCHA 2000. p. 25, grifos do autor).  

 
O mesmo autor salienta, também quanto ao consumo, que “por ser um lugar de 

constante produção do sentido torna-se uma poderosa fonte de organização das diferenças na 

cultura contemporânea” (ROCHA 2000. p. 25). 

Neste contexto, estão inseridas as práticas de identificação, atreladas também à 

formação de diferenças. Para Hall, “a diferença é um elemento central dos sistemas 

classificatórios por meio dos quais os significados são produzidos” (HALL 2000, p.67), e “a 

identificação opera por meio da différance, ela envolve um trabalho discursivo, o fechamento 

e a marcação de fronteiras simbólicas, a produção de ‘efeitos de fronteira’” (ibid 2000, p. 

106). Rocha também reforça essas questões, e afirma que  

 
“o processo de classificação é central na vida social. Ele pode ser entendido como 
um ato de significação pelo qual dividimos e ordenamos o mundo social em grupos, 
em classes. A identidade e a diferença estão estreitamente relacionados às formas 
pelas quais a sociedade produz e utiliza classificações” (ROCHA 2000. p. 30). 
 

Essa análise visualiza o sujeito através de identidades que são construídas 

socialmente, abolindo qualquer perspectiva essencialista, além de inseri-las no debate acerca 

das relações de poder. Hall aponta para isso dizendo que  
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“ver a identidade e a diferença como uma questão de produção significa tratar as 
relações entre as diferentes culturas não como uma questão de consenso, de diálogo 
ou comunicação, mas como uma questão que envolve, fundamentalmente, relações 
de poder” (HALL 2000, p. 96).  
 

Isto exige um olhar, sobre as posições de sujeito, que abranja amplos processos de 

enquadramento a estruturas dominantes, e, por outro lado, revele fluxos onde significados são 

reelaborados e negociados. Nesse sentido, segundo Piedras e Jacks, “os Estudos Culturais nos 

permitem abordar a publicidade a partir das relações entre a comunicação e a cultura, entre o 

texto e contexto, considerando tanto as práticas como a estrutura e os aspectos micro e macro 

de sua vinculação com o social”. (PIEDRAS e JACKS 2005, p.200). 

Com isso, pode-se afirmar que as noções de cultura são importantes à medida que 

estão relacionadas a diferentes modos de compreender a formação das identidades, a partir 

dos contextos sociais em que estão inseridas. Segundo Canclini, “a própria pluralidade de 

culturas contribuiu para a diversidade de paradigmas científicos, ao condicionar a produção 

do saber e apresentar objetos de conhecimento com configurações muito variadas.” 

(CANCLINI 2005, p. 36) A realidade social da interculturalidade, apontada por Canclini 

(2005), por exemplo, possibilita que as identidades modernas, citadas por Hall (2001), 

apareçam fragmentadas, através da descentração do sujeito e das próprias identidades. Ao 

decifrar as formações culturais a partir de um enfoque intercultural, Canclini (2005) 

subentende que as identidades são permeadas por constantes cruzamentos entre culturas 

globais e locais. Isto indica que 

 
“um tipo diferente de mudança estrutural está transformando as sociedades 
modernas no final do século XX. Isso está fragmentando as paisagens culturais de 
classe, gênero, sexualidade, etnia, raça e nacionalidade, que, no passado, nos tinham 
fornecido sólidas localizações como indivíduos sociais. Essas transformações estão 
também mudando nossas identidades pessoais, abalando a idéia que temos de nós 
próprios como sujeitos integrados. Esta perda de um ‘sentido de si’ estável é 
chamada, algumas vezes, de deslocamento ou descentração do sujeito.”  (HALL 
2001, p.9) 

 
Porém, os sentidos atribuídos ao conceito de cultura, variando de acordo com seus 

interlocutores, extrapolam as correntes científicas chegando até às apropriações cotidianas do 

termo e influenciando a administração das diferenças culturais através das políticas públicas. 

Essas, por sinal, não administram a fragmentação das identidades tal como são apontadas por 

Hall (2000), ao contrário, buscam a estabilização dos grupos identitários tradicionais. Dessa 

forma pode-se ver que a definição do termo cultura opera não somente nas teorias, mas 

também influencia a articulação das diferenças no interior da sociedade, desde o âmbito 
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público ao privado. Percebe-se isso na utilização cotidiana do termo cultura, onde esse remete 

a “educação, ilustração, refinamento, informação ampla” (CANCLINI 2005, p.37). Estas 

significações, por fim, possuem sustentação na filosofia idealista, que fazia uma distinção 

entre civilização e cultura, sobre a qual Canclini tece críticas, afirmando que 

 
“uma é que naturaliza a divisão entre o corporal e o mental, entre o material e o 
espiritual, e, portanto, a divisão do trabalho entre as classes e os grupos sociais que 
se dedicam a uma ou a outra dimensão. Naturaliza, igualmente, um conjunto de 
conhecimentos e gostos que seriam os únicos que valeria a pena difundir, formados 
numa história particular, a do Ocidente moderno, concentrada na área européia ou 
euro-americana.” (Ibid 2005, p. 37) 

 
Outra que se destaca é aquela noção de cultura que, na antropologia, opôs natureza e 

cultura. Segundo Canclini, ela “ajudou a admitir como cultura o que foi criado por todos os 

homens em todas as sociedades e em todos os tempos. Toda sociedade tem cultura – dizia-se 

– e portanto, não há razões para que uma discrimine ou desqualifique as outras” (Canclini 

2005, p. 38). Por outro lado,  

 
“ao abarcar tantas dimensões da vida social (tecnologia, economia, religião, moral, 
arte), a noção perdia eficácia operacional. Ademais, observou-se criticamente que o 
reconhecimento sem hierarquias de todas as culturas como igualmente legítimas 
implica uma indiferenciação que as torna incomparáveis e incomensuráveis” 
(CUCHE apud CANCLINI 2005, p. 39). 
 

Dessa forma, haveria a necessidade de uma reflexão sobre as diversas noções de 

culturas que possibilitasse a eliminação daquelas que não fariam mais sentido após a queda 

das concepções essencialistas dos sujeitos, que sustentavam idéias racistas e eurocêntricas, 

como também de outras generalizantes que impossibilitavam a análise complexa das relações 

sociais. Por outro lado, ainda, “um novo par de oposições buscou delimitar a cultura de outras 

partes da vida social: o que opõe cultura e sociedade” (Canclini 2005, p. 39). Segundo 

Canclini, 

 
“há diferentes modos de encarar esta distinção na antropologia e disciplinas afins. A 
oposição entre cultura e sociedade aparece, em meados do século XX, na obra de 
Ralph Linton e adquire sua forma mais consistente em autores como Pierre 
Bourdieu. A sociedade é concebida como o conjunto de estruturas mais ou menos 
objetivas que organizam a distribuição dos meios de produção e do poder entre os 
indivíduos e os grupos sociais, e que determinam as práticas sociais, econômicas e 
políticas. Mas, ao analisar as estruturas sociais e as práticas, fica um resíduo, uma 
série de atos que não parecem ter muito sentido se analisados com uma concepção 
pragmática, como realização do poder ou administração da economia” (CANCLINI 
2005, p. 39) 

 
Logo, segundo o mesmo autor, “o desenvolvimento do consumo nas sociedades 

contemporâneas tornou evidentes estes ‘resíduos’ ou ‘excedentes’ na vida social” (Ibid, 2005, 
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p. 39-40). A partir disso, Jean Baudrillard acrescentou os valores signo e símbolo àqueles 

elaborados por Marx de uso e troca. Sobre isso, Canclini diz que 

 
“se considerarmos uma geladeira, ela tem uma valor de uso (preservar alimentos, 
esfriá-los) e um valor de troca, um preço no mercado, equivalente ao de outros bens 
ou ao custo de certa quantidade de trabalho. Ademais, a geladeira tem um valor 
signo, ou seja, o conjunto de conotações, de implicações simbólicas, que estão 
associadas a este objeto.” (Ibid, 2005, p.40) 

 
Isso permitiu distinguir o que seria materialidade do objeto (valor de troca e uso) e o 

que seria processos de significação. Dessa forma, segundo Canclini, 

 
“a cultura abarca o conjunto dos processos sociais de significação ou, de um modo 
mais complexo, a cultura abarca o conjunto de processos sociais de produção, 
circulação e consumo da significação na vida social” . (CANCLINI 2005, p. 41) 
   

Portanto, a idéia de cultura como processos admite a possibilidade de uma constante 

mutação nas formações culturais. Essa concepção, em conjunto com as mudanças sociais 

estabelecidas pelo mundo moderno, descrevem o contexto em que é produzida a fragmentação 

das identidades. Esse advém das transformações ocorridas na sociedade, que influem nas 

dinâmicas do cotidiano. Para Giddens, “o mundo moderno é um ‘mundo em disparada’: não 

só o ritmo da mudança social é muito mais rápido que em qualquer sistema anterior; também 

a amplitude e a profundidade com que ela afeta práticas sociais e modos de comportamento 

preexistentes são maiores”. (GIDDENS 2002, p. 22) 

Dessa forma, o conceito de identidade discutido por Hall (2000) também admite a 

noção de cultura como processo de significação. Para ele “o próprio processo de identificação, 

através do qual nos projetamos em nossas identidades culturais, tornou-se mais provisório, 

variável e problemático.” (HALL 2000, p.12). 
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3. CONSUMO, ESTILOS DE VIDA E IDENTIDADES 

 

A extensão com que estilos de vida são produzidos simbolicamente e as alternâncias 

em que são utilizados pelos indivíduos repercutem diretamente nas maneiras de compreender 

as identidades e elaborar suas definições. Da mesma forma, esse fluxo simbólico está situado 

em um contexto global que fundamenta e possibilita os modos de vida modernos, e, portanto, 

as formas com que as pessoas dão sentido a si mesmas.  

Para isso, é importante visualizar os elementos desencadeadores da modernidade 

tardia apresentados por Giddens. Segundo este autor, uma das diferenças da sociedade atual 

para a sociedade tradicional é a maior facilidade de mobilidade social, corroborada junto a 

uma maior diversidade de enquadramentos sociais e identidades sob as quais os indivíduos 

optam e que podem se alterar rapidamente, possibilitando que as pessoas modifiquem com 

maior freqüência os seus hábitos e seus comportamentos no decorrer de suas vidas. Ele 

considera que isso implica, também, em uma maior reflexividade no cotidiano das pessoas, 

que, desse modo, podem refletir sobre as múltiplas escolhas a serem feitas, desde os atos de 

consumo, até as escolhas profissionais (GIDDENS 2002).  

Para o autor, “quanto mais a tradição perde seu domínio, e quanto mais a vida diária 

é reconstituída em termos de jogo dialético entre o local e o global, tanto mais os indivíduos 

são forçados a escolher um estilo de vida a partir de uma diversidade de opções” (GIDDENS 

2002, p. 12). Congruente a isso, o estabelecimento das diferenças culturais, nos dias de hoje, é 

permeado substantivamente pelas formas com que o consumo material e cultural organiza o 

cotidiano das pessoas, apoiado no estreitamento das noções de tempo e espaço, no ritmo 

efêmero das relações coletivas e na velocidade das informações midiatizadas, todas 

articuladas pelo avanço tecnológico, possibilitador das transações simbólicas e econômicas 

globalizadas. São questões que transitam no estabelecimento “de uma nova ordem, definida 

principalmente em termos econômicos” (BAUMAN 2001, p. 10) e através do poder 

classificatório dos produtos industriais e culturais sob as relações humanas e seus processos 

de indentificação. 

Segundo Rocha, “o consumo é uma prática que só se torna possível sustentada por 

um sistema classificatório, onde objetos, produtos, serviços são parte de um jogo de 

organização coletiva da visão de mundo na qual coisas e pessoas em rebatimento recíproco 

instauram a significação” (ROCHA 2000. p. 25, grifos do autor). O mesmo autor salienta, 

também, quanto ao consumo, que “por ser um lugar de constante produção de sentido torna-se 

uma poderosa fonte de organização das diferenças na cultura contemporânea” (ROCHA 2000. 
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p. 25). Esse processo se desenvolve desde o estabelecimento da uma nova ordem da 

modernidade que 

 
“deveria ser mais ‘sólida’ que as ordens que substituía, porque, diferentemente 
delas, era imune a desafios por qualquer ação que não fosse econômica. A maioria 
das alavancas políticas ou morais capazes de mudar ou reformar a nova ordem foram 
quebradas ou feitas curtas ou fracas demais, ou de alguma outra forma inadequadas 
para a tarefa” (BAUMAN 2001, p. 10-11). 

 
Ou seja, o ritmo com que as relações sociais se constituem hoje decorre do 

exponencial atrelamento destas às práticas de consumo. Com isso, as transformações culturais 

são estabelecidas, expressivamente, por meio de representações que promovem a eficiência 

das ações de marketing atreladas à ordem econômica capitalista.  

Ao mesmo tempo em que o consumo, em sua forma contemporânea de segmentação 

oferece maior liberdade de escolha, sua radicalização torna as escolhas individuais mais 

efêmeras e mutáveis. Nesse sentido, a publicidade atua como suporte para determinados 

imaginários sociais, que influem na alternância dos estilos de vida, na mesma velocidade com 

que os produtos materiais e culturais são ofertados e descartados. 

Esta problemática está vinculada às relações entre os consumidores e o consumo 

cultural da “realidade” midiatizada. Segundo Baudrillard, o lugar do consumo é a vida 

cotidiana, e “a quotidianidade como enclausuramento, como Verborgenheit, seria insuportável 

sem o simulacro do mundo, sem o álibi de uma participação no mundo. Tem necessidade de 

alimentar-se das imagens e dos signos multiplicados da vertigem da realidade e da história” 

(BAUDRILLARD 1995, p. 25). Para este autor,  

 
“vivemos desta maneira ao abrigo dos signos e na recusa do real. Segurança 
miraculosa: ao contemplarmos as imagens do mundo, quem distinguirá esta breve 
irrupção da realidade do prazer profundo de nela não participar. A imagem, o signo, 
a mensagem, tudo o que ‘consumimos’, é a própria tranqüilidade selada pela 
distância ao mundo e que ilude, mais do que compromete, a alusão violenta ao real” 
(Ibid 1995, p.25) 
 

Convergindo para estas questões, Giddens aponta outros elementos importantes que 

atuam na vida moderna: o esvaziamento das noções de tempo e espaço e os mecanismos de 

desencaixe. “Em épocas pré-modernas, para o grosso da população e para a maioria das 

atividades da vida cotidiana, o tempo e o espaço continuavam ligados através do lugar” 

(GIDDENS 2002, p. 22), porém 

 
“o uso generalizado de marcação do tempo facilitou, mas também pressupunha, 
mudanças profundamente estruturadas no tecido da vida cotidiana – mudanças que 
não poderiam ser somente locais, que eram inevitavelmente universalizantes. Um 
mundo com um sistema de tempo universal e zonas de tempo globalmente 
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padronizadas como o nosso hoje, é social e experiencialmente diferente de todas as 
eras pré-modernas”. (GIDDENS 2002, p. 22)  

 
Então, dessa forma, a maneira com que as relações sociais e trocas simbólicas 

ocorrem já não depende tanto do local, nem do tempo, que é esvaziado pela noção de que se 

pode exercer uma maior autonomia sobre ele. Com a internet, por exemplo, a possibilidade de 

comunicação entre as pessoas não depende do espaço e do tempo como nas sociedades pré-

modernas. Nisso, também exercem influência, segundo Giddens (2002), os “mecanismos de 

desencaixe” ou “sistemas abstratos”, que são formados por “fichas simbólicas” e “sistemas 

especializados”. Fichas simbólicas “são meios de troca que têm um valor padrão, sendo 

intercambiáveis numa pluralidade de contextos” (GIDDENS 2002, p. 24), como, por 

exemplo, o dinheiro e os cartões de crédito, já “sistemas especializados” estão relacionados à 

padronização de atividades diversificadas. Para Giddens, estes fatores são essenciais para “o 

‘descolamento’ das relações sociais dos contextos locais e sua rearticulação através de partes 

indeterminadas do espaço-tempo” (GIDDENS, 2002, p. 24). De forma mais específica ele diz 

que “o dinheiro põe entre parênteses o tempo (porque é um meio de crédito) e também o 

espaço (pois o valor padronizado permite transações entre uma infinidade de indivíduos que 

nunca se encontraram fisicamente). Os sistemas especializados põem entre parênteses o 

tempo e espaço dispondo de modos de conhecimento técnico que têm validade independente 

dos praticantes e dos clientes que fazem uso deles” (GIDDENS 2002, p. 24). 

Nessa perspectiva, a globalização econômica e os fluxos simbólicos transculturais, 

junto ao desenvolvimento dos aparatos comunicacionais tecnológicos, têm posto em jogo as 

relações sociais. Nisso, também está inserida a problemática do consumo material e cultural, 

esfera essencial de articulação dos processos de significação e, portanto, das diferenças, das 

identidades e das representações. Baudrillard diz que, 

 
“O conjunto das relações sociais já não é tanto o laço com os seus semelhantes 
quanto, no plano estatístico segundo uma curva ascendente, a recepção e a 
manipulação de bens e de mensagens, desde a organização doméstica muita 
complexa e com suas dezenas de escravos técnicos até ao ‘mobiliário urbano’ e toda 
a maquinaria material das comunicações e das actividades profissionais, até ao 
espetáculo permanente da celebração do objeto na publicidade e as centenas de 
mensagens diárias emitidas pelo “mass media” (BAUDRILLARD 1995, p. 15). 

 
Há uma convergência entre os elementos da modernidade que desencadeiam o 

mundo das possibilidades, da diversidade de papéis sociais e identidades ocupadas por cada 

indivíduo e do consumo como gerador de estilos de vida. Com isso, a sensação de 

pertencimento a um grupo, a uma identidade, permeia a produção simbólica entre o privado e 
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o público, principalmente quando os meios de comunicação e a propaganda influenciam 

conjuntamente na veiculação de imaginários sociais.  

O modo e a duração com esses são publicizados faz com que a interiorização de 

certas representações tenha um caráter idealizado e muitas vezes transitório, fato transcorrente 

da velocidade com que se processam as criações e recriações simbólicas que agregam 

características intangíveis às marcas. Quanto a isso, Rocha diz que 

 
“entre nós, na sociedade da ‘razão’, há um compromisso silencioso e tácito de 
acreditar no impossível. E, assim, o anúncio vai costurando uma outra realidade que, 
com base relações concretas de vida dos atores sociais, produz um mundo 
idealizado. [...] O que nele  (anúncio) sobra reflete aquilo que, embaixo na 
sociedade, cada vez mais falta em equilíbrio e bem-viver.”  (ROCHA 1995, p. 26) 

 
Este contexto contribui para o caráter provisório das identidades, já que elas não são 

mais fixadas restritamente pela tradição ou pelas culturas locais, porém processadas em 

conjunto com a dispersa gama de representações que os meios de comunicação propagam. 

Para Featherstone (1995), grande parte da produção da sociedade atual é voltada para o 

consumo, onde se verifica uma importância crescente dos processos de significação. Segundo 

o autor, desse modo, “é mais difícil aproveitar os esforços criativos [...] em expansão para a 

produção de uma mensagem particularmente estreita em favor da ordem cultural e das 

virtudes pequeno-burguesas tradicionais” (FEATHERSTONE 1995, p. 41-42) Nesse sentido, 

a tamanha produção simbólica emergida dos meios de comunicação, incluindo a publicização 

de estilos de vidas ou identidades, estaria ajudando a desestabilizar a idéia de um sujeito 

unificado, dotado de comportamentos rígidos e dificultando também a determinação de 

ordens culturais específicas.  

Sobre isso, Featherstone (1995) aponta uma tensão entre “valores pequeno burgueses”, 

ligados especialmente a profissões tradicionais da classe média, onde o consumo possibilita a 

imagem do “ordeiro, respeitável e conservador”, e as “novas noções pequeno burguesas”, 

exemplificada através do “paradoxo das modernas sociedades de consumo: ser ‘um puritano 

de dia e um playboy de noite’” (FEATHERSTONE 1995, p. 41). O autor vincula essas novas 

noções, por exemplo, aos intermediários culturais modernos, que as reproduzem enquanto um 

imaginário cultural enraizado na prática profissional. Segundo Featherstone, esses atores 

sociais possuem “a capacidade de ampliar e questionar as noções vigentes de consumo, pondo 

em circulação imagens do consumo com sugestões de prazeres e desejos alternativos, do 

consumo enquanto excesso, desperdício e desordem”. (Featherstone, 1995, p. 41)  

Com isso, a saturação e dispersão das representações produzidas por esses 

intermediários sociais modernos, grupo ao qual - segundo o autor - pertencem os 
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publicitários, apresenta-se de modo indissociável da realidade do consumo enquanto excesso, 

onde lhes é concedido o papel “de vasculhar diversas tradições e culturas para produzir novos 

bens simbólicos e, além disso, fornecer as interpretações necessárias para o seu uso”. 

(FEATHERSTONE 1995, p. 38-39) 
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4. A IDENTIDADE DO ESTUDANTE DE PUBLICIDADE E PROPA GANDA NA 

FORMAÇÃO E REPRODUÇÃO DO SEU PAPEL SOCIAL PROFISSIONAL 

 

A identidade do estudante de publicidade é a identidade do publicitário em formação, 

e, por mais evidente que pareça, esta afirmação serve para destacar o caráter muitas vezes 

instável da relação entre esse indivíduo e a sua futura profissão, polarizada entre o papel 

aprendido na faculdade, a sua experiência no mercado e aquilo que se ambicionava ao entrar 

na faculdade. Neste período, é comum o estudante ainda questionar sua escolha profissional, 

avaliando suas aptidões e a identificação com as formas de atuar do publicitário. Dessa forma, 

as técnicas ensinadas em aula ou em estágios, que organizam a atuação publicitária, são 

permeadas por construções simbólicas que servem de representações para o indivíduo 

reconhecer como identidade a profissão em que atua. 

Essas construções simbólicas são importantes para a constituição do papel social 

porque “esta espécie de tipificação ocorre no contexto de um acervo objetivado de 

conhecimentos comum a uma coletividade de atores.” (BERGER e LUCKMANN 1973, p. 

103) Ou seja, o papel do publicitário, para ser reproduzido e identificado enquanto execução 

de um conjunto de técnicas específicas necessita ser normatizado. Analisando essa 

normatização através de sua ocorrência no ensino acadêmico da profissão, pode-se dizer que é 

gerida e administrada desde as definições as Diretrizes Curriculares sugeridas pelo Ministério 

da Educação (MEC), utilizadas, nas suas premissas, nos cursos superiores de Publicidade e 

Propaganda. As Diretrizes servem para delinear os Projetos Políticos Pedagógicos dos cursos, 

que podem considerar a adequação das mesmas às realidades de cada instituição e às 

especificidades dos mercados regionais ou outros mercados como balizadoras do modo de 

atuação profissional que deve ser ensinado. 

Porém, o conhecimento adquirido no Curso Superior tem um caráter que não se 

restringe apenas aos conteúdos bibliográficos das disciplinas, mas é intercalado com 

informações externas à universidade que permitem o acompanhamento, por exemplo, das 

transformações freqüentes ocorridas nas práticas de consumo, nos comportamentos dos 

consumidores e nos formatos de mídia. Dessa forma, a reprodução do papel social do 

publicitário envolve tanto a relação do aluno com os livros e os textos indicados, quanto a 

observação diária das trocas simbólicas entre consumidores e meios de comunicação, 

competências essas importantes para a eficiência do profissional. O estudante de Publicidade 

e Propaganda aprende que o exercício desta profissão deve se estender por grande parte do 

seu cotidiano, onde obtém as informações essenciais para o bom desenvolvimento de seus 
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trabalhos. De modo semelhante, Sampaio diz que “o processo dos criadores de propaganda, 

tende a acontecer e se enriquecer a partir de duas fontes: a própria convivência sócio-cultural 

e a vivência de diversos tipos de problemas de comunicação.” (SAMPAIO 1997, p. 43) 

Porém, nem sempre, o exercício de um papel profissional corresponde a uma 

identificação com o mesmo. Para compreender essa dialética entre identidade e papel social, é 

pertinente a visão de Castells sobre o tema.  Segundo ele, é preciso estabelecer uma distinção 

entre papel social e identidade. 

Dessa forma, “papéis (por exemplo, ser trabalhador, mãe, vizinho, militante socialista, 

sindicalista, jogador de basquete, freqüentador de uma determinada igreja e fumante, ao 

mesmo tempo) são definidos por normas estruturadas pelas instituições e organizações da 

sociedade.” (CASTELLS 1999, p.22-23) O mesmo autor diz que “a importância relativa 

desses papéis no ato de influenciar o comportamento das pessoas depende de negociações e 

acordos entre os indivíduos e essas instituições e organizações.” (Ibid 1999, p.23) Ou seja, o 

contato entre o estudante e o papel do profissional publicitário, durante a formação 

acadêmica, envolve também condições subjetivas de aceitação ou não, por parte do 

acadêmico, daquilo que é ensinado, como também prevê uma adaptação dos métodos 

pedagógicos à realidade do aluno visando maior eficácia no aprendizado. Essas questões são 

essenciais para a efetivação do papel do profissional, que necessita de concordância entre as 

normas de atuação e os perfis comportamentais necessários para executá-las. 

Para Castells, “identidades por sua vez, constituem fontes de significado para os 

próprios atores, por eles originadas, e construídas por meio de um processo de individuação” 

(CASTELLS 1999, p. 23). Isso ocorre através da internalização do papel social (a profissão de 

publicitário), que pode ser percebida, não somente pelo modo como o indivíduo reconhece e 

executa as funções profissionais, mas, fundamentalmente, através da extensão com que estas 

são representadas pelo mesmo em seu cotidiano. A fixação da identidade, baseada no papel 

social, está relacionada à intensidade e à freqüência com que os símbolos que a configuram 

são representados pelo sujeito em suas relações sociais, nos discursos que estas envolvem. 

Quanto a isso, Hall diz que “o sujeito é produzido como um efeito do discurso e no discurso, 

no interior de formações discursivas específicas.” (HALL 2000, p. 119-120) 

Utilizando os dois sistemas de “actividades” consideradas por Habermas apud Dubar 

(1997) como as mais estruturantes da identidade, pode-se dizer que o papel social desencadeia 

uma identidade, dependendo do grau com que a “actividade instrumental”, englobando os 

aspectos técnicos que regulam a profissão, é assimilada pelo estudante ao ponto de ele atribuir 

significado a determinada prática profissional e utilizá-la, como representação de si, em suas 
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relações sociais externas ao local de trabalho. Nessas interações, ocorre a “actividade 

comunicacional”, que “estrutura a interação entre os indivíduos – e, portanto a sua identidade 

através de práticas de linguagens.” (DUBAR 1997, p. 82).  

Portanto, é possível afirmar, segundo Castells que “identidades são fontes mais 

importantes de significados do que papéis, por causa do processo de autoconstrução e 

individuação que envolvem. Em termos mais genéricos, pode-se dizer que identidades 

organizam significados, enquanto papéis organizam funções.” (CASTELLS 1999, p. 23) 

Mesmo assim, é imprescindível considerar estas como bases estruturantes da identidade, pois 

configuram os modos de agir do sujeito, que podem ser interiorizados. 

A distinção entre identidade e papéis sociais serve de critério para avaliar o grau de 

identificação dos formandos do Curso de Publicidade e Propaganda da Unifra com o papel 

profissional em formação, que possibilita a produção da identidade de publicitário. 

 

4.1 O PAPEL SOCIAL DO ESTUDANTE DE  

PUBLICIDADE E PROPAGANDA DA UNIFRA 

  

A formação acadêmica do publicitário se processa através do aprendizado de um 

papel social específico definido, como já se viu anteriormente, em linhas gerais, pelo 

Ministério da Educação (MEC) e pela instituição de ensino, mais especificamente o Curso de 

Publicidade e Propaganda. Estes determinam as competências que deverão ser desenvolvidas 

pelo aluno, no decorrer da graduação, que permitam-no atuar no mercado de trabalho de 

modo eficiente. Porém, não é somente através da universidade que o estudante adquire 

conhecimento sobre o seu papel profissional de publicitário; suas experiências no mercado e 

as informações obtidas através da mídia também são fundamentais nesse processo. 

O Curso de Comunicação Social da Unifra – habilitação Publicidade e Propaganda, 

com duração de oito semestres e formação em bacharelado, tem proposto desde o seu início 

(março de 2003) uma articulação entre disciplinas teóricas e técnicas, “de modo a possibilitar 

que o estudante ultrapasse os aspectos utilitários da tecnologia, estabelecendo as interações 

entre a ciência e a sociedade, a comunicação e a cultura, a política e a economia.” (UNIFRA, 

2006, p.1) Essas competências vêm ao encontro da demanda, no mercado, por profissionais 

de publicidade que saibam refletir sobre as transformações econômicas e sócio-culturais na 

sociedade contemporânea, o que possibilita a criação de anúncios adequados a novas formas 

de consumo, acompanhando as inovações nas estratégias de marketings das empresas e 

levando em conta a responsabilidade ética na comunicação. Como resposta a esta realidade, 
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o Curso de Publicidade e Propaganda da Unifra encontra-se organizado de forma a reunir 

disciplinas do campo científico da área de comunicação social, primando por um 

conhecimento interdisciplinar e análises críticas dos processos midiáticos. Com base nisso, o 

Projeto Político Pedagógico do Curso apresenta uma divisão das possíveis áreas de atuação 

do publicitário formado pelo Curso de Comunicação Social - Publicidade e Propaganda do 

Centro Universitário Franciscano que, além das funções específicas previstas pela legislação, 

deverá estar apto e qualificado para: 

 
“1 - trabalhar em agências de publicidade e propaganda, em empresas anunciantes, 
em empresas de promoção, em veículos de divulgação e em outras empresas que 
desenvolvam atividades na área; 2 - realizar trabalhos em assessorias de 
comunicação em parceira com profissionais de Relações Públicas e de Jornalismo; 3 
- atuar nas áreas de multimídia, planejamento e produção de materiais gráficos, 
eletrônicos e em campanhas e peças veiculadas na mídia; 4 - realizar pesquisas em 
comunicação e ser capaz de interpretá-las criticamente; 5 - atuar na docência”. 
(UNIFRA, 2006, p. 5) 

 
O Curso oferece oportunidades para que o papel social do publicitário seja colocado 

em prática na própria instituição, como a GEMA1, os Projetos de Comunicação Comunitária e 

as atividades relacionadas aos núcleos vinculados ao curso de Publicidade e Propaganda 

(Núcleo de Fotografia e Memória e Núcleo de Produção Audiovisual), além de estimular o 

estudante a buscar experiências no mercado, através de estágios, e participar de eventos, 

projetos e publicações para aprofundar conhecimentos específicas, que podem ser creditados 

em seu histórico como ACC (Atividade Curricular Complementar). Também é política do 

curso – através de verbas institucionais – subsidiar total ou parcialmente viagens de estudo de 

turmas e participações de acadêmicos em eventos da área como o Festival Internacional de 

Publicidade de Gramado e outros. Estas experiências desenvolvidas ao longo do Curso, 

permitem que o estudante aprofunde seus conhecimentos e adquira informações sobre outras 

realidades referentes à sua área de atuação, contribuindo para ampliar a capacidade de 

observação e reflexão sobre os mais diversos aspectos da profissão e da sociedade. 

A observação do mundo social, dessa forma, converte-se em um constante consumo 

de informações absorvidas no dia-a-dia através dos mais diversos meios e locais. Isto é 

reforçado por autores que compõem a bibliografia das disciplinas do Curso. Destes, alguns 

se destacam, aparecendo com freqüência nas listas de livros indicados em aula pelos 

professores. Vieira (1999), por exemplo, ajuda a definir um perfil do estudante de 

Publicidade e Propaganda, resaltando a criatividade como um quesito fundamental para a 

profissão e contextualizando esta prática. Desta maneira, diz que “a qualidade de seu 

                                                 
1 Agência Experimental de Publicidade e Propaganda da Unifra 
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trabalho (do estudante) será diretamente proporcional a seu esforço em obter informação e a 

sua habilidade em combinar dados”, e que os dados trabalhados por esse indivíduo “são 

informações acumuladas ao longo da vida – leitura, filmes, debates, observações, vivências e 

milhões de outras”. (VIEIRA 1999, p. 18) Para esse autor, através dessas informações é 

possível desenvolver associações entre os “propósitos racionais do ‘briefing’” e os “apelos 

emocionais da mensagem publicitária”. Sampaio (1997) coloca que a criação é a função mais 

valorizada da agência, assim destacando a importância da criatividade enquanto 

característica do publicitário: “é dela que saem as soluções efetivas de comunicação que 

obterão maior ou menor sucesso” (SAMPAIO 1997, p. 42). O mesmo autor diz também que 

“ao lado da capacitação profissional, vasta experiência e grande dose de isenção para 

analisar os problemas de comunicação de cada anunciante e encontrar soluções, a critividade 

é fundamental”. Mesmo assim, ele aponta que  

 
“são diversas as funções que cabem às agências de propaganda. As principais são o 
planejamento da comunicação publicitária de seus clientes, a criação das 
mensagens mais indicadas, a produção física (interna e externa) dessas mensagens, 
o estudo e a planificação das melhores alternativas de uso dos veículos, o 
encaminhamento para veiculação das mensagens escolhidas e a aferição dos 
resultados de todo o esforço”. (ibid, 1997, p. 42) 
 

Segundo Armando Sant’Anna a função da publicidade e portanto do publicitário “é 

precisamente a de atuar na mente da massa, condicionando-a para o ato da compra antes de 

ter contato com o vendedor” e que “tem as suas funções de acordo com os objetvos e 

necessidades específicas do anunciante” (SANT’ANNA 1998, p. 122). Porém, segundo 

Sampaio “à medida que a propaganda evolui, as barreiras levantadas pelos consumidores se 

aprimoram. Por isso a propaganda precisa sempre estar descobrindo novas maneiras de 

romper essas defesas”. (SAMPAIO 1997, p. 9) Este autor destaca três áreas dentro das 

agências que compreendem perfis de publicitários diferentes: “Atendimento/Planejamento”, 

“Criação” e “Mídia”. Segundo ele “o Atendimento/Planejamento [...] é o setor que presta 

assistência aos clientes, administrando as contas publicitárias dentro da agência” e  

 
“por Planejamento/Atendimento compreendem-se as tarefas de assistência ao 
cliente da agência, estudo de suas características, compreensão de seus problemas / 
oportunidades e planejamento dos trabalhos e tarefas a serem realizadas para a 
solução desses problemas e/ou aproveitamento das oportunidades de comunicação 
dos clientes”. (Ibid 1997, p. 44) 
 

Sobre a “Criação”, formada por “Redatores”, “Diretores de Arte” e “Diretor de 

Criação [...] que dirige as duplas”, Sampaio diz que “é a fase da geração de idéias, dos 

temas, dos slogans, das expressões, dos textos, das ilustrações, dos anúncios, dos filmes, dos 
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sons e de todas as muitas formas de comunicação a serem combinadas na transmissão das 

melhores mensagens”. (SAMPAIO 1997, p. 44) O autor também define a função do 

“Mídia”: “cuidar da veiculação mais adequada das mensagens dos clientes da agência [...] 

ajuda nas principais decisões relativas aos meios de comunicação a serem empregados e aos 

formatos de mensagens a serem utilizadas”. (ibid, 1997, p. 52) 

Os perfis comportamentais exigidos por cada função dentro da Publicidade são 

diversos, é o que se percebe ao observar as definições que autores fazem sobre cada uma 

delas. Longo (1995) define o papel do “Atendimento” dando ênfase para características 

administrativas, como o poder de liderança, mas também aponta que a criatividade é 

essencial para o seu exercício. Segundo o autor “o profissional de atendimento é, em resumo, 

uma pessoa que divide o seu tempo entre pensar, fazer e controlar” (LONGO 1995, p. 321). 

Isso, porque, segundo o mesmo autor, é exigido do atendimento “conhecimento geral do 

mercado, conhecimento específico das limitações e possibilidades da ferramenta de 

comunicação e acima de tudo criatividade”. Sobre essa “criatividade”, ele se refere à  

 
“criatividade na busca de estratégias diferenciadas, criatividade na capacidade de 
enxergar o problema de uma forma que ninguém esteja enxergando e criatividade 
na formulação de alternativas diferenciadas de comunicação que potencialize a 
obtenção de resultados”. (ibid, 1995, p. 322). 
 

Sobre o Atendimento, Ribeiro (1995) afirma que é uma atividade que muitas vezes 

ultrapassa a utilização da propaganda como ferramente. O autor diz que: “fazer propaganda 

representa apenas uma entre as muitas alternativas de planejamento que podemos utilizar 

para aumentar o potencial de mercado dos produtos e das empresas com que estamos 

lidando”. (RIBEIRO, 1995, p. 20) “Às vezes, a oportunidade apresenta-se em termos de 

mudar o produto”, diz Ribeiro, e acrescenta: “outras vezes, a oportunidade está em se mudar 

a estrutura da empresa”. (ibid, 1995, p. 21-22) Além disso, uma das principais características 

que o profissional de atendimento deve possuir, segundo Ribeiro (1995), é a “vontade de 

entender”, ele diz:  

 
“nada tem solução se você não estiver afim de entender. A verdade é uma coisa 
grande demais para ser contida numa sala de executivo por maior que ela seja. A 
verdade está nas ruas, nos olhos de quem compra, na boca de quem vende. É 
preciso ir buscá-la. Quem não gasta sapato, não perde tempo, não encosta a barriga 
no balcão não consegue aprendê-la”. (RIBEIRO 1995, p. 24) 
 

Ribeiro ainda reforça sua definição sobre esse profissional dizendo que “num 

planejamento, o elemento essencial é entender. Para isto é necessário obter informações que 

nos permitam a apropriação da realidade. (RIBEIRO 1995, p. 25) 
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Já o trabalho do “Mídia”, segundo Benetti  

 
“é propor caminhos (estratégias e táticas) para que a mensagem chegue ao público-
alvo. Nesta tarefa, o profissional de Mídia procura, através de pesquisas existentes, 
identificar meios e veículos de comunicação que atinjam o consumidor na 
qualidade e quantidade (perfil) exigidos pelos objetivos de marketing” (BENETTI 
1989, p. 187). 
  

Para isso, segundo este autor, o perfil do profissional de mídia precisa englobar uma  

“formação acadêmica razoalvelmente eclética: uma mistura de ciência humanas, 

administrativas e exatas. Mas ele deve usar tudo isto para montar uma engenharia 

inteligente, sensível e criativa no momento de elaborar um plano de mídia”. (BENETTI 

1989, p. 187) 

Já sobre a criação, mais especificamente sobre o comportamento que o profissional 

desse área deve possuir, Imoberdorf diz que “o criador não deve ter preconceitos nem regras 

fixas, porque a história da propaganda, que é um reflexo direto do mundo contemporâneo, já 

mostrou que o que vale hoje pode não valer amanhã” e comenta o seu perfil para reiterar esta 

afirmação: “para começar, sou curiosa, consigo me interessar por quase todos os assuntos”. 

(IMOBERDORF, 1995, p. 121) 

Mesmo existindo uma varidade de funções dentro da publicidade, a criatividade é 

um quesito, apontado pelos autores, que deve estar presente em todos os setores das 

agências. Essa criatividade, segundo Vieira, é fruto de “uma atitude aberta à informação, o 

estímulo à sensibilidade, o cultivo da oportunidade de reflexão”. (VIEIRA 1999, p. 19) Para 

esse autor, o publicitário criativo deve buscar um distanciamento de sua relação com os 

produtos como um consumidor padrão, ao qual ele atribui um caráter passivo, “não 

reflexivo” na absorção de informações, principalmente aquelas midiáticas. Vieira diz: “já 

que você pretende ser um publicitário criativo, aceite que vai ter de mudar de lado no balcão. 

Para isso, antes de se tornar outra coisa em sua relação com o marketing, precisa entender o 

que você é agora nessa relação.” (VIEIRA 1999, p. 22) A partir disso, o autor aponta que o 

publicitário deve possuir uma relação reflexiva com as mensagens publicitárias. O que é 

escasso, segundo Vieira (1999), nos processos de consumo dos consumidores. Os 

publicitários mesmo sendo consumidores, como quaisquer outros indivíduos, não devem, 

segundo o mesmo autor, se restringir a pensar como “consumidores-padrão”. Sob a ótica de 

Vieira (1999), estes são impedidos de refletir no contexto de saturação de informações, onde 

a mídia e a publicidade exercem seus papéis:  

 
“a mídia, aqui, é a manipulação da vontade dos outros. Quando você liga sua rádio 
preferida de rock, o locutor fala rápido, num tom apocalíptico, cheio de efeitos 
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sonoros, sobre um show que ‘você não pode perder’. Sua mente recebe um pacote 
pronto de informações a respeito de algo que, a princípio, lhe interessa. Todos os 
qualificativos são utilizados, acrescidos de possibilidades fantáticas de prazer e 
indicativos de perda e exclusão social, caso você não vá (do tipo ‘quem perder tá 
fora’; ‘quem não for dançou’; ou pior, ‘só bundão fica em casa’)”. (VIEIRA 1999, 
p. 20) 

 

Segundo Vieira (1999), os profissionais devem possuir “um raciocínio criativo”, o 

qual não está, segundo este autor, ao alcance dos receptores da publicidade. Assim, o autor 

diz que “todo o texto (publicitário) e sua forma de ser apresentado é um produto elaborado 

para negar a possibilidade de reflexão”. Também, “a carga de informação oferecida em 

pouco tempo com enfase em determinadas passagens, inclusive repetidas vezes [...] enaltece 

com entusiasmo os benefício, impedindo qualquer raciocínio do potencial comprador”. 

(VIEIRA 1999, p. 20) 

Nesse sentido, há um paradoxo no que tange à proposta político pedagógica do 

Curso, que prevê a formação de um profissional que saiba atuar de maneira ética e crítica 

nesse contexto. O Projeto Político Pedagógico do Curso de Publicidade e Propaganda da 

Unifra aponta que, ao final do curso, 

 
“ele (estudante) terá condições de aperfeiçoar práticas democráticas, seja nas 
relações de produção de mensagens publicitárias, seja na relação entre os 
produtores de mensagens com as fontes de informação e o público usuário, seja na 
proposição de novas alternativas de mercado.” (UNIFRA, 2006, p. 2) 

 
Por outro lado autores de bibliografias utilizadas nas aulas contrapoem essa visão. 

Vieira, por exemplo, diz que “em publicidade, é muito comum mentir a respeito de coisas 

que ninguém vai ter a paciência da checar”. (VIEIRA 1999, p. 11) Além disso, Imoberdorf 

resalta que “nossa responsabilidade (do publicitário) é restrita. Eu não sou obrigada a mandar 

analisar um produto no Instituto Adofo Lutz para verificar se ele é danoso para a saúde. 

Acredito naquilo que o cliente me diz”.  (IMOBERDORF 1995, p. 173) 

Todos as questões abordadas neste capítulo fazem parte da normatização do papel 

de publicitário, compõem formas de organizar e definir sua função e os setores que o 

compõem. Esses elementos, podem estar influindo significativamente no comportamento e 

nas posições de sujeito dos estudantes, ao ponto de se tornarem representações utilizadas 

para exteriorizar a identidade de publicitário. 
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5. ESTUDO DE REPRESENTAÇÕES DA IDENTIDADE PUBLICITÁ RIA DE 

ESTUDANTES DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA DA UNIFRA A PARTIR DE 

SUAS PRÁTICAS CULTURAIS 

 

5.1. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Este trabalho realizou uma pesquisa de caráter exploratório devido ao pouco 

conhecimento que se tem sobre representações geradas por estudantes de Publicidade e 

Propaganda e a relação dessas com suas práticas culturais. Gil coloca que “pesquisas 

exploratórias são desenvolvidas com o objetivo de proporcionar visão geral, de tipo 

aproximativo, acerca de determinado fato. Este tipo de pesquisa é realizado especialmente 

quando o tema escolhido é pouco explorado e torna-se difícil sobre ele formular hipóteses 

precisas e operacionalizáveis” (GIL 1995, p. 45). Para isso, utilizou-se a aplicação de 

questionários com perguntas fechadas e abertas e a realizou-se e entrevistas, visando 

averiguar - através das práticas culturais de estudantes de Publicidade e Propaganda da Unifra 

- representações que configuram a identidade de publicitário” destes formandos. 

A população da pesquisa é formada pelos alunos da primeira turma de Publicidade e 

Propaganda da Unifra. Os questionários foram aplicados com todos esses alunos, exceto o 

autor desse trabalho, e as entrevistas foram realizadas junto a uma amostra de 3 estudantes. 

Dessa forma, a abordagem do objeto dessa pesquisa, que se pautou no método 

descritivo será, predominantemente, qualitativa, tendo como intuito aprofundar o 

conhecimento sobre a forma como processos sociais diagnosticados pelos Estudos Culturais 

estão presentes, ou não, nas práticas culturais e representações em estudantes formandos em 

Publicidade e Propaganda. Logo, dividimos a pesquisa em etapas subseqüentes, com a 

definição dos instrumentos de coleta de dados e dos indivíduos que participariam de sua 

realização.  

 

1ª fase: questionários.  

Com esse instrumento, foram investigadas as práticas culturais, objetos de consumo, 

os meios de entretenimento e lazer, as aspirações profissionais, etc. Utilizou-se um 

questionário de perguntas abertas para registro do discurso dos estudantes a partir da sua 

expressão verbal escrita, procurando delinear os símbolos que ali percorrem. Também, foram 

aplicadas perguntas fechadas, no sentido de obter dados de caráter mais objetivo, do tipo sexo, 
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idade, freqüência de consumo de determinados bens e meios, etc. Gil define a característica 

desses dois tipos de questionários: 

 

“perguntas abertas são aquelas em que o interrogado responde com suas próprias 

palavras, sem qualquer restrição” [...] “perguntas fechadas são aquelas para as quais 

todas as respostas possíveis são fixadas de antemão. Há casos em que são previstas 

apenas as respostas “sim” ou “não” (dicotômicas). Mas há também casos em que as 

perguntas admitem número relativamente grande de respostas possíveis (múltipla 

escolha” (GIL 1995. p. 127). 

 

2ª fase: entrevistas 

Foram realizadas entrevistas em pauta, pois segundo Gil, estas apresentam 

 

certo grau de estruturação, já que se guia por uma relação de pontos de interesse que o 

entrevistador vai explorando ao longo de seu curso. As pautas devem ser ordenadas e 

guardar relação entre si. O entrevistador faz poucas perguntas diretas e deixa o 

entrevistado falar livremente à medida que se refere às pautas assinaladas” (GIL 1995, 

p. 117).  

 

Assim, os estudantes foram incentivados para que expusessem suas respostas de 

maneira mais espontânea possível, e estando à vontade pudessem utilizar, no seu discurso, as 

palavras que fazem parte do seu cotidiano. 

Estas entrevistas foram gravadas e utilizadas para o aprofundamento de questões 

subjetivas, difíceis de serem registradas com pertinência através de questionários. Segundo 

Selltiz apud Gil, “a entrevista é bastante adequada para a obtenção de informações acerca do 

que as pessoas sabem, crêem, esperam, sentem ou desejam, pretendem fazer, fazem ou 

fizeram, bem como acerca das explicações ou razões a respeito das coisas precedentes.” (GIL 

1995, p. 118) 

 

Amostragem:  

A coleta de dados teve como fonte o universo de estudantes de Publicidade e 

Propaganda da Unifra. Dentre esses, selecionou-se uma amostra de 18 alunos, que constituem 

a 1º turma de formandos do curso. Essa escolha se deve ao fato de eles, a priori, estarem mais 

familiarizados com o campo da publicidade do que os alunos de semestres anteriores. Isso 

porque já tiveram contato com a maior parte dos conteúdos disponibilizados pelo Curso 

(restando-lhes somente o término das disciplinas de Trabalho Final de Graduação II e Projeto 
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Experimental de Publicidade e Propaganda II), e, na sua maioria, possuem uma boa 

quantidade de experiências obtidas no mercado de publicidade. 

Dezoito alunos responderam o questionário constituído de 17 perguntas (13 

perguntas fechadas e 4 abertas). A partir dos dados obtidos, pode-se selecionar 3 estudantes 

com base nos seguintes critérios: 

A – Estabeleceu-se 3 segmentos de acordo com os tipos de funções que os estudantes 

desejam exercer como publicitários, agrupadas segundo grau de aproximação em termos de : 

Segmento 1 - Criação/Direção de Arte – Criação/Redação – Produtor gráfico – 

Produtor eletrônico. 

Segmento 2 – Atendimento – Planejamento- Mídia. 

Segmento 3 – Outros: Fotógrafo publicitário- Marketing – Lecionar – Administrar 

negócio próprio. 

 B – A partir de cada segmento selecionou-se um estudante para a entrevista. Os 

critérios para essa escolha foram a variedade de experiências extracurriculares, estágios 

dentro da Unifra e no mercado, além do grau de desenvolvimento e clareza nas respostas das 

questões descritivas. 

 

5.2. DESCRIÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS OBTIDOS 

 

5.2.1 CARACTERIZAÇÃO GERAL DA 1ª TURMA DE FORMANDOS  DE 

PUBLICIDADE E PROPAGANDA DA UNIFRA A PARTIR DOS QUE STIONÁRIOS 

 

Foram respondidos um total de 18 questionários, ou seja, todos os estudantes 

formandos da 1ª turma de Publicidade e Propaganda Unifra, exceto o autor desse trabalho, 

participaram da pesquisa, exceto o autor desse trabalho. A margem de idade da maioria desses 

estudantes (17 pessoas) é de 21 a 25 anos e somente um possui mais que 26. Também, 11 

alunos são do sexo feminino e 7 do sexo masculino. 

Quase a totalidade dos entrevistados costuma ler revistas (17 pessoas). Foi solicitado 

que eles citassem as 3 principais revistas que costumam ler e em que periodicidade cada uma. 

Deles, 17 lêem alguma revista mensalmente e foram relacionadas, a essa freqüência de leitura, 

diversas publicações, havendo repetição (2 pessoas que lêem a mesma revista) somente duas 

vezes (Casa Cláudia e Veja). Também, mensalmente, as preferências sobre revistas variam 

bastante, desde relacionadas a negócios como Pequenas Empresas Grandes Negócios, Exame, 
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Supermercado Moderno, Super Hiper a uma diversidade de outros segmentos como Set, Cães 

e Cia, Elle, Nova, Viajem, Trip e Princípios. 

A concentração maior de hábitos de leitura de revistas, entre os estudantes, levando 

em conta o tipo de publicação, está na freqüência semanal. Nesta periodicidade, 5 pessoas 

lêem Isto É, assim como Veja também é lida por 5 estudantes. Produção Profissional, Época e 

Caras foram citadas uma vez como leitura semanal. Veja é a leitura mais lembrada, 

semanalmente (5 pessoas), quinzenalmente (2 pessoas), mensalmente (2 pessoas) e 

esporadicamente (3 pessoas). Isto É aparece logo depois com os seguintes números: 

semanalmente (5 pessoas), quinzenalmente (1 pessoa), esporadicamente (2 pessoas). 

Foi relacionada somente 1 revista que aborda especificamente assuntos relacionados 

à arte e cultura, a publicação “Bravo” (2 vezes – trimestralmente e esporadicamente). 

Levando em conta todas as periodicidades, foram citadas 8 revistas (Produção 

Profissional, Fotografe Melhor, Exame, Pequenas Empresas Grandes Negócios, 

Supermercado Moderno, Super Hiper, HSM Management e About) de assuntos relacionados 

a negócios e economia ou relacionadas a mídias eletrônicas e fotografia, e que, portanto, se 

aproximam mais diretamente do campo da Publicidade e Propaganda. Por outro lado, também 

levando em conta todas as freqüências de leitura, foram citadas 19 revistas dos mais variados 

segmentos: Época, Veja, Isto É, Caras, Marie Claire, Casa Cláudia, Nova, Cláudia, Set, Cães 

e Cia, Elle, Saúde, Viagem, Superinteressante, Guitar Player, Trip, Princípios e Bravo. 

Quanto à leitura de livros técnicos, 11 estudantes (a maioria) afirmam ler todo mês 2 

livros (3 pessoas), 1 livro (5 pessoas) e 3 pessoas não responderam a quantidade. Além disso, 

foi perguntado quais foram os últimos 3 livros lidos, sendo citados ao todo 30 obras; destas, 

somente 4 obras foram citadas por mais de um aluno: Marketing para o séc. XXI – Philip 

Kotler (3 pessoas), Comunicação e Marketing – J. B. Pinho (2 pessoas), Planejamento em 

Propaganda – Roberto Corrêa (2 pessoas) e A Imagem – Jacques Aumont (2 pessoas). Isso 

aponta que houve uma grande variedade destes tipos de obras lidas recentemente por estes 

estudantes. Também, a cada semana, 17 pessoas (maioria dos informantes) lê fragmentos de 

livros (fotocópias). Além disso, todos os estudantes (18) têm acesso a livros técnicos e 

teóricos através da Biblioteca da Unifra, somente 3 têm livros em casa e 2 têm acesso aos 

livros com empréstimos de amigos. Vale lembrar que esses dados foram obtidos através de 

questão múltipla-escolha, por isso a adição dos resultados ultrapassa o total de entrevistados. 

É observado também que 3 alunos nunca compram livros dessa espécie, 8 raramente e 7 “de 

vez em quando”. Ainda, ressalta-se um fator que pode ter influenciado na variedade e 

quantidade de leituras técnicas e teóricas: o período de produção dos trabalhos de conclusão 
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de curso (monografias e projetos experimentais) vivenciado pelos alunos no momento de 

aplicação dos questionários. Inclusive, as obras apontadas podem estar relacionadas 

especificamente com os temas desenvolvidos nestes trabalhos. 

Sobre a leitura de livros literários, 3 alunos responderam que nunca lêem, 6 

afirmaram que lêem, a cada ano, de 2 a 3 livros, 5 dizem que lêem, a cada mês, de 1 a 2 livros 

e 4 alunos lêem, a cada 6 meses, de 1 a 2 livros. Também, os estudantes têm acesso aos livros 

de literatura através da biblioteca da Unifra (6 pessoas), em casa (9 pessoas) e emprestado de 

amigos (6). Quanto a compra de livros literários, 5 nunca a fazem, 6 raramente, 5 “de vez em 

quando” e 2 afirmam comprar livros sempre. 

A maioria dos estudantes lê jornais sempre (14) e apenas 4 fazem essa leitura “de vez 

em quando”. Os jornais citados foram: Diário de Santa Maria (13 pessoas), Zero Hora (11 

pessoas), A Razão (10 pessoas), Correio do Povo (4 pessoas), Meio e Mensagem (1 pessoa), 

A Cidade (1 pessoa) e O Sul (1 pessoa). Por outro lado, os alunos costumam ir pouco ao 

Teatro, dois responderam que nunca freqüentam, dez afirmaram ir raramente, cinco vão “de 

vez em quando” e um freqüenta sempre. 

Questionados sobre o hábito de ir ao cinema, um pessoa diz nunca ir, quatro 

afirmaram que raramente vão, nove apontaram que vão “de vez em quando” e quatro 

responderam que vão sempre a esse tipo de estabelecimento. A maioria desses estudantes (17) 

freqüenta cinemas localizados em shoppings, e poucos costumam assistir filmes nos 

cineclubes Unifra (quatro indivíduos) e Lanterninha Aurélio (três respostas), também, um 

aluno, ao assinalar o item “outro”, completou dizendo que freqüenta cinemas de outras 

cidades. Os estudantes também foram solicitados a citarem os últimos três filmes vistos por 

eles e a compilação do total de filmes apontados pelos alunos reforça o resultados dos lugares 

onde eles freqüentam o cinema. A maior parte dos filmes citados são norte-americanos 

lançados em 2006, que, por sinal, compõem grande parte da oferta dos cinemas de shoppings 

de Santa Maria. Entre esses filmes relacionados, de treze títulos, três foram vistos por mais de 

uma pessoa: “Madagascar” (duas pessoas), “O Código da Vinci” (três pessoas) e “Missão 

Impossível 3” (3 pessoas). 

Quanto ao hábito de assistir a vídeos em DVD/VHS, a grande maioria dos estudantes 

o exerce sempre (onze pessoas). Também quatro alunos responderam que os vêem “de vez em 

quando”, dois estudantes vêem raramente, e uma pessoa nunca. Sobre os últimos três filmes a 

que os alunos assistiram, houve trinta e dois filmes citados. Entre esses, somente cinco foram 

citados por mais de uma pessoa: “A Noiva Cadáver” (duas pessoas), “Virgem aos 40 anos” 
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(duas pessoas), “Tristão e Isolda” (duas pessoas), “Armações do Amor” (duas pessoas) e “Um 

Estranho no Ninho” (duas pessoas).  

Da mesma forma, um grande número de alunos assiste frequentemente à televisão: 

quinze estudantes realizam esse hábito sempre. Também, um aluno vê televisão “de vez em 

quando” e dois raramente. Na questão sobre os três programas que os estudantes mais vêem, 

foram relacionados ao todo vinte e três programas e os citados por mais de uma pessoa foram: 

“Jornal Nacional” (dez pessoas), “novela das 8 – Páginas da Vida” (dez pessoas), “Jornal do 

Almoço” (cinco pessoas), “Telecine(s)” (cinco pessoas), “filmes” (quatro pessoas), 

“telejornais / programas jornalísticos” (três pessoas) e “Simpsons” (duas pessoas). 

A respeito da freqüência de acesso à internet, quinze alunos disseram que utilizam 

esse meio de comunicação em casa e que possui Banda Larga, enquanto somente um 

estudante usufrui da Internet em casa, porém possui acesso “discado”. Também, cinco 

estudantes utilizam a Internet na faculdade e três alunos acessam esse meio no trabalho. Além 

disso, quase todos se conectam a esse ambiente virtual sempre (dezessete pessoas), e somente 

um estudante o faz “de vez em quando”. Sobre os três sites que eles mais utilizam em 

momentos de lazer, entre os vinte e sete sites apontados, estes foram os citados por mais de 

uma pessoa: “Orkut” (nove pessoas), “Terra” (seis pessoas), “MSN” (duas pessoas), 

“Hotmail” (duas pessoas), “You Tube” (duas pessoas) e “Trama Virtual” (2 pessoas). Já os 

sites citados por mais de uma pessoa foram, relacionados diretamente com a Publicidade e 

Propaganda e que auxiliam os estudos, entre os dezenove citados, foram: “Meio e Mensagem 

online” (sete pessoas), “Brainstorm9” (seis pessoas), “Portal da Propaganda” (três pessoas), 

“Google Acadêmico” (três pessoas). 

As funções em que os alunos desejam trabalhar foram divididas por essa pesquisa em 

três segmentos. A quantidade de estudantes que almejam cada função e a totalidade destes em 

relação aos segmentos, baseado em pergunta do questionário, é: Segmento 1 (“Outro” – seis 

pessoas / Fotógrafo Publicitário; Marketing – duas pessoas; lecionar e administrar negócio 

próprio); Segmento 2 (onze pessoas / Atendimento – três pessoas; Planejamento – cinco 

pessoas e Mídia – três pessoas); Segmento 3 (quatro pessoas / Criação|Direção de Arte – duas 

pessoas; Criação|Redator – uma pessoa e Produtor Eletrônico – uma pessoa). 

Ainda, em relação ao local onde os estudantes desejam trabalhar as respostas foram 

essas, levando-se em conta que são respostas obtidas através de questão múltipla escolha: “em 

agência de publicidade” (8 pessoas); “outro” – produtora, instituição de Ensino Superior, 

estúdios de fotografia, empresa multinacional e empresa (7 pessoas); “em veículo de 
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comunicação” (3 pessoas); “no anunciante” (uma pessoa); “em instituição pública” (uma 

pessoa); “em agência própria” (uma pessoa) e “indecisos” (duas pessoas).  

Também foi perguntado aos estudantes se eles trabalharam durante a graduação, no 

sentido de vínculo empregatício, e eles responderam: “não” (7 pessoas), “sim, em empresa” (3 

pessoas), em agência de publicidade (nenhuma resposta) e em “outros” – Banco do Brasil, 

SM Outdoor e Línea Produtora (2 pessoas). 

 

5.2.2. CARACTERIZAÇÃO DOS ENTREVISTADOS  

A PARTIR DOS QUESTIONÁRIOS 

 

5.2.2.1. ALUNO 1 

 

O Aluno 1, pertencente ao segmento 32, pretende lecionar. As principais revistas que 

ele lê são Saúde (esporadicamente), Cláudia (esporadicamente) e Isto É (esporadicamente). 

Nota-se, portanto, que não possui o hábito de ler revistas. Por outro lado, a cada semana, lê 1 

livro técnico ou teórico, sendo os 3 últimos lidos: “O que é indústria cultural”, “Teoria da 

Comunicação” e “Antropológica do espelho” (sic). As obras citadas e a freqüência de leitura 

de livros técnicos ou teóricos podem estar ligadas à produção do Trabalho Final de Curso 

(TFG) deste aluno. Também, esse estudante lê de 1 a 2 fragmentos de livros (fotocópias) por 

semana. Tem acesso a livros técnicos e teóricos na Biblioteca da Unifra e raramente adquire 

essas espécies de obras. 

Este aluno lê, integralmente, livros literários a cada 6 meses e não soube especificar 

quantos livros. Lembrou que os últimos 2 livros lidos foram Ladrão de Luz e O Pequeno 

Príncipe, não sabendo citar a terceira obra solicitada pela questão. O estudante expôs que tem 

acesso a livros literários através da biblioteca da Unifra e empréstimos de amigos, pois 

raramente os compra. Ainda quanto ao hábito de leitura, costuma ler sempre o jornal Diário 

de Santa Maria. 

Ele raramente freqüenta o teatro e sobre eventos realizados nesta área, citou que 

esteve presente em “festival de dança”, “concerto de música”, “peça de teatro pequena da qual 

não lembro o nome”. Também afirmou que vai ao cinema “de vez em quando” em Shoppings, 

nos Cineclubes da Unifra e Lanterninha Aurélio. Além disso, acrescentou o seguinte 
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comentário: “costumo não ir em SM, são muito ruins as salas”, afirmando que os últimos 3 

filmes vistos foram: Missão Impossível III, Cine Paradise e Moça com Brinco de Pérola. 

Quanto a assistir a filmes em DVD/VHS, diz fazer isto “de vez em quando”; 

Solicitado que expusesse os 3 últimos filmes vistos, apontou dois: A Língua das Mariposas e 

A Era do Gelo II. De outra forma, assiste sempre à televisão, indicando serem suas 

preferências enquanto telespectador “ficar zapeando”, assistir “Jornal Nacional” e “Novela 

das 8 da Globo (Páginas da Vida)”. 

Afirma acessar à internet sempre na sua casa e, além disso, possui Banda Larga; os 

sites que o Aluno 1 utiliza como lazer são “Google”, “You Tube” e “MSN”; já, sobre quais 

sites o auxiliam nos estudos e que estão relacionados à Publicidade e Propaganda citou: 

“Universidades (UFRGS, UFSM, UNIFRA e PUC)”, “Google Acadêmico” e “CNPq”. 

O Aluno 1, questionado sobre qual função deseja exercer enquanto publicitário 

respondeu o item “outro” completando com “lecionar” e os motivos para tal escolha foram 

expostos da seguinte forma: “concentra a pesquisa e a transmissão dos meus conhecimentos a 

outros”. Ele diz que gostaria de trabalhar em universidades. Durante o período de graduação, 

estagiou em agências de propaganda durante 1 ano e 3 meses e 8 meses em empresa privada. 

Por outro lado, não trabalhou nesse período, ou seja, não exerceu atividade remunerada. 

O primeiro contato entre o Aluno 1 e a profissão de publicitário advém da relação 

com sua família. Ele diz: “venho de uma família que possui história na comunicação. Tinha 

acesso a agências de publicidade, a jornais, a televisão, a fotografia...”. Também diz que ser 

jornalista era outra profissão almejada por ele. 

Definindo os motivos principais que o levaram a escolher o curso de Publicidade e 

Propaganda colocou que se tratavam de “muitos fatores: o fato de pertencer a comunicação; o 

contato com o público, sempre gostei do mundo da publicidade, desde criança, mas só percebi 

o que era quando cresci”. 

 

5.2.2.2. ALUNO 2 

 

O aluno 2, pertencente ao segmento 13, pretende trabalhar como Diretor de Arte. As 

principais revistas que ele lê são Fotografe Melhor (mensalmente), Veja (esporadicamente) e 

Bravo (trimestralmente). A cada 6 meses ele afirma ler, integralmente, dois livros técnicos ou 
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teóricos, sendo os três últimos lidos: “Consumidores e Cidadãos” de Néstor García Canclini, 

“Câmera Clara” de Roland Barthes e “Identidade Cultural na Pós-Modernidade” de Stuart 

Hall. Nota-se que as leituras desse aluno estão direcionadas a temas relacionados à produção 

imagética e também à cultura e identidades, possivelmente por estar localizado, neste campo, 

o seu Trabalho Final de Graduação. 

Ele tem acesso a livros técnicos ou teóricos na Biblioteca da Unifra, pois raramente 

os compra; por outro lado, adquire cerca de 6 fotocópias de fragmentos de livros (técnicos e 

teóricos) por semana. 

O Aluno 2 lê, também, cerca de um 1 livro literário por ano, citou “O Apanhador no 

Campo de Centeio” como sua última leitura e revelou que tem acesso a livros literários 

através do empréstimo junto a amigos, pois nunca os compra. 

O estudante lê “de vez em quando” os jornais Diário de Santa Maria, A Razão e 

Meio e Mensagem. Além disso, “de vez em quando” também vai ao teatro, porém soube citar 

somente o nome de uma peça (“Auto da Compadecida”) e tentou lembrar o nome de outra 

(“era alguma coisa sobre relacionamentos, mas eu não lembro”). 

Ele assinalou que sempre vai ao cinema em diversos locais da cidade (Shoppings, 

Cineclube Unifra, Cineclube Lanterninha Aurélio, Outros – “cinemas das cidades para as 

quais eu viajo”). Como três últimos filmes assistidos em cinemas citou “O Caçador de 

Andróide” e “The Corporation” (Cineclube Lanterninha Aurélio), além de “Madagascar 

(Shopping Monet). Também, sempre assiste filmes em DVD/VHS e os três últimos assistidos 

foram “O Albergue”, “Sal de Prata” e “Basquiat”. 

Questionado sobre o hábito de assistir à televisão, o Aluno 2 respondeu “de vez em 

quando”. Os três programas a que mais assiste são: “Desenhos para adultos no canal da FOX, 

no FX e no Cartoon Network”, “filmes nos Telecines e nos HBOs” e “Tribos do canal 

Multishow”. 

Sobre o acesso à Internet, ele utiliza Banda Larga em casa, na faculdade e no 

trabalho; segundo o aluno, este acesso ocorre “sempre” e os principais sites acessados nos 

momentos de lazer são “orkut”, “www.cocadaboa.com.br” e “jogos em Flash” 

(www.miniclip.com / www.fliperama.com.br). Entre os sites relacionados à Publicidade e 

Propaganda e que auxiliam nos estudos foram citados: “Meio e Mensagem” 

(www.mmonline.com.br), “Brainstorm9” (www.brainstorm9.com.br) e “Webinsider” 

(www.webinsider.uol.com.br). 

O Aluno 2, na pergunta sobre a função que deseja exercer dentro da publicidade, 

além de “marcar” que pretende trabalhar como Diretor de Arte, também assinalou a opção 
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“Outros” completando-a com “Fotógrafo Publicitário” (mesmo que solicitado a escolher 

somente 1 alternativa entre os setores profissionais). Os motivos que o levaram a escolher 

essas funções foram “facilidade, criatividade e fascínio”. Esses itens foram interpretados, pelo 

pesquisador, como características que o aluno reconhece em si, ao mesmo tempo em que as 

percebe enquanto requisitos das funções almejadas. É intuito do aluno, também, exercer essas 

funções em agência de publicidade enquanto empregado ou dono da mesma, além de assinar o 

item “outros”, referindo-se a vir trabalhar em “estúdios de fotografia especializada e/ou 

produtoras de vídeo/cinema”. 

No período de graduação, o Aluno 2 estagiou durante 2 meses em agências de 

publicidade, 4 meses na Editora da Unifra e 6 meses numa empresa produtora de sites. Além 

disso trabalhou como “free-lancer”. 

O estudante diz que o primeiro contato com a profissão de publicitário ocorreu 

“fazendo sites”. Inclusive, “Designer” era a segunda profissão almejada antes de entrar no 

curso de Publicidade e Propaganda. Sobre os motivos que o levaram a escolher a profissão de 

publicitário ele diz:  

 
“acredito que foi algo que eu sempre almejei. Sempre tive uma atenção especial aos 
meios de comunicação. Na verdade eu não sabia ao certo o que fazia um 
publicitário, achava que tinha que ser criativo e trabalhar bem com imagens. Quando 
comecei a estudar vi que era bem diferente e cada vez fui me apaixonando mais”.  

 

5.2.2.3. ALUNO 3 

 

O Aluno 3, pertencente ao segmento 24, deseja exercer a função de Planejamento. As 

principais revistas que ele lê são: Veja (quinzenalmente), Marie Claire (quinzenalmente) e 

HSM Management (esporadicamente). A cada mês ele afirmou que lê, integralmente, um 

livro técnico ou teórico. Citou, como três últimas obras lidas, os seguintes livros: “Pesquisa 

em MKT”, “Brand” e “Varejo no Brasil”. Também lê um fragmento de livro (fotocópias) a 

cada semana. Esse estudante tem acesso a obras técnicas ou teóricas na Biblioteca da Unifra, 

ao mesmo tempo em que diz comprá-las “de vez em quando”. 

Sobre a leitura de livros literários, diz ler um ou dois a cada seis meses. Entre os três 

últimos livros solicitados pela pergunta, expôs dois: “Samuel Klein e Casas Bahia” e 

“Assassinato na Academia Brasileira de Letras”. Declarou também que tem acesso a livros 
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literários em casa e que os compra “de vez em quando”. Além disso, costuma ler sempre os 

jornais Correio do Povo e Diário de Santa Maria. 

Este aluno freqüenta raramente o teatro e citou “A Serpente” como a última peça que 

viu. Quanto as “idas” ao cinema diz ocorrem “de vez em quando” em Shoppings. Entre os 

últimos filmes a que assistiu, lembrou de “O Código da Vinci”. Sobre a freqüência com que 

assiste a filmes em DVD/VHS disse ocorrer de “vez em quando”. Desses, os últimos vistos 

foram: “A Fábrica de Chocolates” e “A Lenda do Tesouro Perdido”, não lembrando de um 

terceiro filme solicitado pela questão. 

Por outro lado, este estudante assiste sempre à televisão. Suas preferências são 

“Filmes – Telecine”, “Jornal do Almoço” e “Novela das Oito”. Acessa sempre à internet em 

casa e possui Banda Larga e os três principais sites que a que acessa nos momentos de lazer 

são: o Orkut, o Terra e o Net TV; já entre os sites relacionados à Publicidade e Propaganda e 

que auxiliam seus estudos, foram citados: “mmonline”, ARP e ESPM. 

O Aluno 3, questionado sobre qual função deseja exercer enquanto publicitário, 

respondeu o item Planejamento e sobre os motivos para essa escolha, ele declarou: “Me 

interesso em trabalhar com estratégias e gestão de marcas”. Também afirma que gostaria de 

trabalhar em agência de publicidade. 

Durante a graduação este aluno estagiou 4 meses em agência de publicidade e 8 

meses na Agência Experimental de Publicidade e Propaganda da Unifra (GEMA). Além 

destas experiências, não trabalhou neste período. 

O primeiro contato entre o Aluno 3 e a profissão de publicitário aconteceu, segundo 

ele, através “de leituras e conversas informais com pessoas da área”. Antes de entrar no curso, 

também desejava ser jornalista ou fonoaudiólogo. Referente ao que o motivou a escolher a 

Publicidade e Propaganda, expôs: “o trabalho em comunicação geral, sua diversidade, áreas 

que oferece para trabalhar”. 

 

5.3. DESCRIÇÃO E ANÁLISE DAS ENTREVISTAS  

REALIZADAS COM OS 3 ESTUDANTES SELECIONADOS 

 

5.3.1 ALUNO 1 

 

O Aluno 1 pertence ao segmento 3 e almeja lecionar. Questionado sobre o que, para 

ele, significava ser publicitário antes de entrar no curso, respondeu que “não tinha uma 

imagem muito feita” e “imaginava que era mais como todo mundo acha: criação e que um 
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setor de uma agência inteira era uma pessoa ou duas só, não precisava de um setor pra cada 

coisa”, disse que “sabia que tinha alguém que fazia uma reunião e alguém que criava”. Além 

disso, respondendo sobre os motivos que o levaram a entrar no curso, o Aluno 1 disse que, 

“desde o início, queria comunicação”, ficando em dúvida entre Publicidade e Propaganda e 

Jornalismo: “tentava imaginar qual seria melhor pra mim”. 

O estudante expôs que, na mesma época, possuía algumas informações sobre a 

profissão de publicitário através da relação com sua família, já que vários parentes seus atuam 

no ramo. Diz também, que seus parentes o viam como uma pessoa criativa: “todo mundo dizia 

que eu tinha criatividade”; porém, relatou que o fator que mais lhe chamava a atenção na 

publicidade era a função de trabalhar com pessoas, “relação de pessoas, de se comunicar, de 

ser comunicativa”. 

Com isso, pode-se notar que a família teve um papel importante na aproximação do 

aluno com a publicidade, além de servir como um incentivador para que ele seguisse essa 

profissão. Também é visível que a criatividade é associada, pelo Aluno 1, ao exercício da 

profissão de publicitário antes mesmo do seu ingresso na universidade. Ser “criativo” é 

utilizado também como critério pela sua família para indicar o Curso de Publicidade e 

Propaganda para o estudante. 

O Aluno 1 disse também que a sua família reagiu bem quando optou pelo Curso de 

Publicidade e Propaganda: “sempre disse ‘escolhe o que tu quer’” e “me apóia sempre [...] 

então eu pude escolher”. Também afirmou que atualmente a família percebe a sua evolução 

dentro do curso e fica satisfeita com os resultados: “ela viu a evolução que eu tive no curso, 

eu digo evolução como pessoa, como conhecimento”. 

Ainda explicando sobre a decisão de optar pelo Curso de Publicidade e Propaganda, 

ao questionar sua própria criatividade conclui apontando-a como uma diferença do 

publicitário em relação a outras pessoas: 

 
“porque tem essa questão de eu querer saber tudo, ser criativa [...] não sei se eu sou 
tão criativa, hoje, eu não me acho tão criativa, me comparando com meus colegas eu 
não sou criativa, mas me comparando com todo mundo que eu conheço a gente nota 
que tem um ‘tchazinho’ de criatividade a mais”. 

 

“Criatividade”, então, é um símbolo que o diferencia tanto entre os colegas quando 

em relação a outras pessoas que não possuem ligação com a publicidade. A “criatividade” é, 

portanto, referência que serve para o estudante representar sua identidade de publicitário, 

mesmo que em grau menor, pois o aluno não se percebe como uma pessoa tão criativa ao se 

comparar com os colegas.  
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Portanto, a palavra criatividade, nesse caso, faz parte de um sistema de 

representação. (ver Woodward na p. 9) Dessa forma, pode-se perceber que a definição do que 

é ser criativo e dos papéis sociais que estão relacionados com essa característica não parte do 

Aluno 1, mas é reconhecida através do discurso dos pais e, na faculdade, durante processos de 

comparação e diferenciação entre os colegas, possivelmente tendo, como parâmetro 

importante, os exercícios de aula, onde a criatividade é mensurada através do desempenho 

fiscalizado pelos professores e pela instituição. 

Além disso, expondo o que aprendeu no curso de Publicidade e Propaganda, o 

Aluno 1 respondeu que o papel do publicitário é ser “o idealizador de desejos”, ao mesmo 

tempo em que “a comunicação induz desejos e necessidades e supre esses desejos e essas 

necessidades do povo”. Com isso, nota-se que o estudante atribui à publicidade um caráter 

determinista, onde as mensagens publicitárias possuem o poder de definir os desejos dos 

consumidores. (ver Vieira na p. 26) Este pensamento pode estar relacionado com a visão de 

livros de autores da área de publicidade indicados pelo curso, o que também pode estar 

sendo refletido na prática do ensino. 

Foi perguntado também para o estudante, se existem diferenças entre o papel de 

publicitário que aprendeu na universidade e o que presenciou em estágios ou trabalhos, então 

ele respondeu que “teoria é uma coisa e prática é outra”. O Aluno 1 pensa que “a prática puxa 

muito para o lado capitalista de vender desejos, de vender necessidades”. Ele acredita que a 

universidade “é um pouco mais utópica, mais idealista, de quem sabe nós vamos mudar o 

mundo e na verdade não, nós não vamos mudar o mundo”. Explicando melhor o contraponto 

da realidade do mercado em relação ao que aprendeu na universidade diz que  

 
“eles (publicitários do mercado) criam uma novidade e fazem tu ficar com 
necessidade daquilo, fazem tu criar desejo para fazer tu comprar. É que eles não 
estão preocupados em te informar o suficiente pra te acrescentar como pessoa, te 
acrescentar como conhecimento próprio. Eles não querem vender conhecimento, 
eles não querem vender inteligência, eles querem vender produtos”. 

 
Mesmo assim aponta que, na universidade, não entrou em contato somente com 

questões idealistas de transformação social: “não quer dizer que na faculdade tu vai dizer ‘ah 

não, o mundo é maravilhoso a gente só ensina pras pessoas fazerem o bem’, eles mostram os 

dois lados, mostram o lado também do desejo e como as coisas são”. 

Com isso, refere-se a uma discordância entre a proposta da universidade de 

estabelecer uma visão crítica sobre os meios de comunicação (ver UNIFRA, p. 26) e a 

realidade da atuação profissional no mercado. O estudante aponta que, no mercado, não há 
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uma preocupação de refletir sobre a função da publicidade na produção do bem-estar social. 

(ver IMOBERDORF, p. 36) 

Questionado sobre as diferenças entre a profissão de publicitário e as demais, o 

Aluno 1 atribui uma importância a publicidade equivalente a outras profissões, porém apontou 

algumas diferenças: “desde o horário de trabalho, do local de trabalho, desde a forma de 

trabalho”. Como, por exemplo, o modo de se vestir do publicitário: “é calça jeans e All Star”; 

os horários mais flexíveis: “eu posso trabalhar sábado ou domingo, como posso sair às 6 da 

tarde pra passear” e também o modo de trabalhar: “pode estar escutando música e tomando 

uma Coca-Cola enquanto trabalha”. Além disso, o Aluno 1 também define a importância da 

publicitário na sociedade, comparando-a com outra profissão: “todos tem importância, assim 

como o Direito tem importância porque as leis regem o mundo, a comunicação ou a 

publicidade tem importância, porque o mundo, os seres não vivem sozinho eles precisam se 

comunicar”. 

Foi perguntado ao estudante se ele já se questionou sobre seguir a profissão ou não, e 

ele explicou que isso ocorreu no que denominou sua “crise do 4º semestre”. Nesse momento, 

segundo ele, a sua recente relação com o mercado publicitário de Santa Maria, enquanto 

estagiário, desencadeou uma crise tangente aos valores éticos da profissão e à função desta 

perante a sociedade, sobre isso diz: 

 

fui procurar estágio, eu saí da GEMA, fiquei bem feliz [...] Fui formada com aquela 
utopia da GEMA, que é tudo certinho, bonitinho. Cheguei no mercado de trabalho e 
era uma ‘merda’. Santa Maria é uma ‘merda’ [...] eles não dão valor a nada, as 
empresas não dão valor, as agências não dão valor, os publicitários. E aí eu fui pra 
uma empresa [...] onde quem se denominou meu chefe, mas não era meu chefe, é 
uma pessoa que tava a recém começando a fazer administração e comércio exterior, 
nada a ver. E ele se denominava publicitário, que sabia mais que eu que já tava lá no 
4º semestre de publicidade. E aí ele só sabia xingar a publicidade, que a empresa 
dele sabia viver bem daquele jeito, e então eu pude criar atrito ali”. 

 
Logo, o estudante também questionou sua escolha de ser publicitário ao comparar 

essa profissão com a de uma parente: 

 
“a minha prima estava no mesmo semestre que eu na enfermagem. E ela chegava e 
dizia que tava no hospital, que tinha feito curativo, que tinha salvado o homem da 
morte, toda empolgada. E eu parei, pensando bem, será que eu quero fazer mesmo 
publicidade? Será que eu quero trabalhar com uns ‘asnos’ daqueles que só sabem ser 
arrogantes num mercado desses, de Santa Maria, onde eu não vou ter futuro 
nenhum? Será que não é melhor eu ser enfermeira? Eu tive essa crise”. 

 
O Aluno 1 também lembrou de uma série televisiva como componente da trajetória 

de decisão sobre seguir ou não a profissão:  
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“um dia estava vendo ‘E.R.’ e decidindo se era mesmo o que eu queria. Aquele 
programa de pronto-socorro aí, que é um pronto-socorro[...] é bem filmezinho, 
‘seriezinha’ norte-americana, mas daí eu desisti ‘quero ser publicitária’, ali foi o 
estopim sabe, o mercado de Santa Maria não é referência pra mim desistir de uma 
faculdade. 
 

Constata-se a presença da televisão enquanto veiculadora de referências para o 

estabelecimento das diferenças. Nesse caso, o papel social de “Enfermeiro”, associado à 

função de promover o bem-estar social, influiu no processo de identificação do estudante com 

a publicidade. Isso demonstra que as identidades são fixadas sempre através do processo de 

diferenciação e do estabelecimento de fronteiras simbólicas. (ver HALL, p. 10) Sendo assim, 

a fronteira simbólica demarcada pelo Aluno 1, que permite a sua identificação com a 

profissão de publicitário, é construída a partir dos seus questionamentos sobre a validade do 

papel social junto aos seus princípios humanitários (fazer bem às pessoas) e à correspondência 

entre o ideal de atuação profissional aprendida na faculdade e a experiência prática do 

mercado. 

Foi perguntado a este aluno sobre qual seriam as principais características que um 

publicitário deve possuir e se ele possuiria essas características. O Aluno 1 apontou a 

“iniciativa” fator principal na atuação deste profissional, referindo-se a experiências próprias: 

“Eu, graças a deus, me dei bem em todos os lugares em que eu estagiei, em todos os sentidos. 

Tu saber ver o que ta precisando, a hora em que ta precisando de algo e saber tomar a 

iniciativa”. Também exemplifica sua atuação no estágio: 

 
“eu estava notando que o meu chefe, no caso de uma agência de verdade, 
conceituada [...] tava apertado em alguma coisa, eu ia, por conta, lá, e me oferecia 
para fazer outra coisa pra ele. Ele aceitava e eu conseguia cumprir aquele papel com 
eficiência. Ele ficava satisfeito, a empresa dava um passo à frente. E ele dizia que 
falta isso, pessoas com eficiência, que saibam dar um passo à frente, saber agir na 
hora certa sem precisar ser mandado”. 
 

Também diz, sobre características essenciais para uma boa atuação do publicitário, 

que é preciso ser “um pouco múltiplo”, que “tem que ter um ‘dedinho’ em cada área” e 

completa apontando que “eficiência e iniciativa é essencial para todas as áreas”. 

A partir dessa citação, percebe-se que “iniciativa” e “possuir conhecimentos gerais”, 

ao mesmo tempo em que são expostos pelo estudante como características de sua atuação 

enquanto estagiário, não são o suficiente para demarcar a identidade de publicitário dele. Isto 

pode ser um indício de que não há uma relação direta e objetiva entre as funções estabelecidas 

e executadas pelo papel social e os símbolos que o diferenciam enquanto publicitário. Ou seja, 

nem toda posição de sujeito efetuada no exercício da profissão, pode servir de distinção nas 

relações externas ao local de trabalho, por serem compartilhadas por outras profissões. 
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Essa distinção entre papel social e identidade é feita por Castells e consta na página 20 deste 

trabalho. 

Por outro lado, o Aluno 1 foi questionado se os amigos o reconhecem como um 

publicitário. Sobre isso, salientou que somente aqueles com maior grau de conhecimentos 

sabem definir essa profissão e suas funções: “aqueles que [...] estão fazendo ensino superior 

ou estão cursando um cursinho ou já se formaram, esses sabem exatamente me tratar como 

publicitária”. Também diz que “em compensação, [...] parentes que não têm ensino, que não 

tiveram estudo, muitos não terminaram nem o segundo grau, [...] não sabem, ou por não 

saberem o que é publicidade, não me vêem como publicitária”. Ainda lembra, que geralmente 

é reconhecido como publicitário quando lhe é solicitado algum serviço relacionado a 

profissão: “se precisam fazer alguma coisa vêem me pedir ajuda ‘ah, eu preciso fazer um 

folder aqui pra minha festa da turma me ajuda’”. Dessa forma ele é reconhecido somente nas 

relações entre profissional e clientes, neste caso, os amigos, ao solicitarem serviços. 

A respeito dos círculos de amizades do estudante, este abordou o perfil profissional 

da maior parte dos seus amigos, dizendo que foi o único entre seus vínculos de amizade, 

anteriores ao ingresso no curso, que optou por ser publicitário, os outros seguiram “uma 

Arquitetura, até áreas próximas, não vão muito longe, sabe e já teve gente do Desenho 

Industrial, Design, teve gente que escolheu Medicina, Enfermagem, variou”, e continua 

dizendo que “eu continuo tendo relação com essas pessoas. O pessoal da publicidade que eu 

conheço eu conheci em estágio”. Mesmo assim, afirma que pessoas da “área da Comunicação, 

Artes e Letras eu encontro e converso muito mais seguido [...] os que têm relação com a área 

eu encontro mais do que os que não tem”. É importante lembrar que essa convivência está 

relacionada aos momentos de lazer. 

A relação do estudante com pessoas de profissões afins pode significar a valorização 

de sua identidade de publicitário, de modos de agir semelhantes que gerariam identificação 

entre os indivíduos do grupo de amizades. Por outro lado podem estar indicando um estreito 

círculo de amigos, onde haveria uma presença maior daquelas pessoas que possuem ou 

possuíram algum vínculo, com o aluno, relacionado à faculdade ou estágio. Isto já que, o 

Aluno 1 expôs que as pessoas com quem ele mais convive, fora da faculdade, são da área de 

Comunicação, Artes e Letras”. 

Explicando melhor as diferenças entre ele e as pessoas da mesma ou outras 

profissões, apresenta representações, ligadas aos modos de vestir, que estariam atribuídas, 

segundo ele, aos modos de agir dos profissionais. Ele faz essa relação para demonstrar que há 
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um estereótipo de publicitário com os quais não se identifica, “o profissional que não possui 

responsabilidade e pontualidade”: 

 
“quem é da área [...] do Direito, por a própria faculdade vir cobrando isso desde 
cedo e ter aquela coisa de terninho e horário certinho, eles já são quase que 
responsáveis. Como a publicidade tem essa liberdade de vestir o que quer, de chegar 
e trabalhar até a hora que quer, a pessoa também já se vê no direito de não ter 
responsabilidade, ela se habitua a isso”. 

 
Com isso, é possível notar que a identidade de publicitário pode estar em constante 

processo, pois apresenta uma diversidade de comportamentos que muitas vezes se opõem. 

Esta é uma questão abordada por Hall e citada na página 13 deste trabalho. 

Sobre como ele mantêm contato com informações relacionadas à publicidade em 

ambientes externos à faculdade e estágio diz: “antes (do período de produção da monografia e 

projetos experimentais) eu tinha uma relação sim (acesso a informações sobre publicidade), 

não era tão freqüente, era mais esporádica. Eu não assino nenhuma revista de publicidade, 

apesar da vontade, mas quando eu tenho acesso a alguma eu leio”. Também expôs: “na 

internet eu procuro, mas não necessariamente só isso (assuntos relacionados à publicidade), 

eu acabo vendo várias coisas e me perdendo”. Ainda, acrescentou a televisão como meio de 

acesso a conteúdos relacionados à profissão: “Televisão é uma dos lugares que eu mais dou 

bola porque eu não só fico cuidando a publicidade (anúncios) [...] olho os programas 

relacionados à publicidade como espectadora [...] tipo ‘Hora da Propaganda’ ou ‘Avesso’”. 

Nota-se uma grande presença da televisão no cotidiano do aluno, reforçando a 

colocação de Baudrillard utilizada na página 16 desta pesquisa, onde este autor fala sobre a 

relação entre as pessoas e os meios de comunicação. Por outro lado, o estudante expõe a 

dificuldade de se ater a sites específicos na internet, e que utiliza pouco esse meio de 

comunicação. 

Os congressos, simpósios ou fóruns vivenciados pelo estudante fora da cidade de 

Santa Maria são definidos pelo mesmo como uma importante fonte de informações:  

 
“a gente foi conhecendo melhor a Publicidade, com outros congressos, Intercom, 
Set, e tudo mais. Começa a perceber que o mundo não gira só ao redor desse círculo 
vicioso que se cria em função da faculdade, de estudar, do mundinho de Santa 
Maria. Então, todo congresso, todo evento, tudo que ‘estiver fora’ [...] vai te 
acrescentar como conhecimento”. 

 
Questionado sobre qual o motivo o fez desejar dar aulas o Aluno 1 respondeu:  

 
“eu sempre gostei desta relação de educar, ensinar, comecei a pensar nisso depois de 
ter contato com as agências e com o mercado, que eu vi que ou o mercado tinha que 
ser muito diferente, bem utópico como eu imaginava e não era, ou eu ia partir para 
uma coisa que eu gostasse mais”. 
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O estudante explicou que sua vontade de lecionar surgiu quando palestrou sobre sua 

experiência no Curso de Comunicação Social para uma turma do 3º ano do Colégio Manuel 

Ribas (Maneco). Ele disse que  

 
“um dia uma cunhada minha pediu pra eu falar sobre publicidade [...] cada um tinha 
que levar alguém de um curso pra falar pra turma. Foi só preparo para o vestibular 
‘né’, e eu fui falar de comunicação lá no Maneco. E aí, naquele dia [...] era pra falar 
só dez minutos e eu falei uma hora e meia. E a professora não mandou eu sair, eu 
fiquei praticamente dando aula. Eles perguntavam horrores de coisas sabe, eu fiquei 
ali na frente daqueles trinta e tantos alunos sentados e a professora sentada e eles 
conversando e eu falando explicando e eles depois perguntando”. 

 
Este momento foi importante para o Aluno 1, pois segundo ele, a partir dali pensou  

 
“é isso que eu quero”, quanto a isso diz estar se referindo a  “esse contato de tu 
poder passar para os outros que não sabem ainda o que tu já aprendeu, deles te 
perguntarem, de tu saber responder, sabe de tu ter um contato com as pessoas, acho 
que é perfeito, a melhor experiência do mundo, ali eu decidi quero lecionar, quero 
ser professora”. 
 

No final da entrevista, ainda lhe foi perguntado, mais diretamente, que símbolos, 

“jeito de falar” ou “modo de se vestir” caracterizam o publicitário. Uma das questões 

levantadas pelo Aluno 1, foi a questão das roupas como forma de identificação e aponta que 

dentro da Publicidade existem perfis diferentes, mas que mesmo assim se diferenciam os 

publicitário de outros profissionais. O aluno diz que “tem aquele publicitário criação que tem 

um perfil, como tem o publicitário que vai lecionar como, por exemplo, que tem outro perfil, 

tem o publicitário mais moderninho [...] varia bastante”. Ainda, ele se define como dentro de 

um “perfil mais enclausurado” sobre o qual afirma que  

 
“mesmo assim sou diferente de outras, [...] como minha prima que era bancária, 
formada em administração, que veste um tipo de roupa, usa um tipo de objeto 
comportado de uma forma que é totalmente diferente da minha. Assim como essa 
que é do Direito, que é promotora que usa as mesmas coisas. E eu não tenho um 
estilo mais criação da publicidade, mas ele é um estilo mais reservado, mas é da 
publicidade”. 
 

Além de símbolos estéticos, o discurso verbal também é citado pelo Aluno 1 como 

representações que identificam o publicitário. Por exemplo, afirma o seguinte: “clichê é a 

palavra que eu mais falo, mais utilizada pela publicidade”. Também diz: “e várias outras, sei 

lá, ‘pertinente’ [...] e ‘adequação’ [...] noto eu falando, e eu noto isso também nos outros”. 

Também, o estudante explica o porquê da presença dessas palavras no seu discurso:  

 
“aprendemos que nós temos que defender as nossas idéias na publicidade, e a gente 
tem que defender com palavras adequadas [...] esse pensamento de querer adequar a 
idéia, tu acaba fixando e sem notar tu usa ele no dia a dia. Tu vai notar quando fala 
com a sogra e ela vai dizer que ‘ai tu viu essa roupa’ [...] ‘ela ta usando capacete 
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rosa’, e eu digo ‘ah que clichê, todo mundo usa capacete rosa’. Ela ficou me olhando 
assim. Eu acho que a própria profissão nos adequa ta sempre com a cabeça pensando 
nesse sentido”. 
 

O discurso, nesse caso, tal como é apontado em citação de Hall na página 10, é um 

mecanismo de formação do sujeito. Para a identidade de publicitário, a formação discursiva, 

segundo o Aluno 1, se sobressai aos símbolos estéticos. Sobre isso o aluno diz que não há 

símbolos estéticos que servem para identificar as identidades (ver capítulo 1). 

Mais especificamente, o Aluno 1 cita características que o proporciona representar 

sua identidade tanto discursivamente quando à outras formas de comportamento: 

“criatividade” e “responsabilidade” foram as lembradas com mais ênfase. 

 

5.3.2. ALUNO 2  

 

O Aluno 2 pertence ao segmento 1 e almeja atuar profissionalmente como Diretor de 

Arte. Respondendo, inicialmente, o que significava, para ele, a profissão de publicitário antes 

de entrar no curso, disse que “tinha uma imagem glamourizada [...] tipo dos festivais”. Porém, 

aponta outras características da publicidade como motivadoras para que houvesse cursar 

Publicidade e Propaganda. Ele diz que “sempre tive uma afinidade, com essa área assim das 

áreas humanas, e até a minha primeira opção era fazer Direito, porque meu poder 

argumentativo é muito bom.” Também coloca porque não escolheu a profissão de advogado, 

utilizando essa como diferença para definir a função do publicitário segundo sua visão: 

 
“acabei entrando na Publicidade, porque eu achei que eu pudesse melhorar alguma 
coisa na Publicidade sabe, eu sabia que no Direito eu ia só defender alguém ou 
acusar alguém sabe. Eu não ia ter o poder de mudar alguma coisa, daí eu vi que na 
Publicidade eu ia poder mexer mais assim questões pra mudar mesmo”. 
 

Questionado a utilização do Direito como referência no argumento acima, o 

estudante expôs que se deve a “um histórico familiar de Direito. Isto deu uma tendência a 

seguir, mas eu acabei indo contrário a isso, sabe, porque eu vi que não era o caminho pra 

mim”. 

Sobre o papel do publicitário aprendido na universidade, segundo ele, trata-se de 

“reproduzir modelos de consumo”, porém o estudante faz um contraponto a essa realidade. 

Segundo ele, 

 
“o curso como a maioria dos cursos prepara pra reproduzir modelos de consumo, 
reproduzir o que ta acontecendo. A faculdade ela te ensina os modelos que existem e 
as teorias que já fizeram pra ti usar elas, pra ti reproduzir. A faculdade não te incita a 
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tu verificar novas oportunidades de modelos, ou então buscar os modelos mais 
atuais.” 
 

Dessa maneira, pode-ser notar que o Aluno 2, de forma oposta ao Aluno 1 (ver p. 

39), coloca que, o aprendizado na universidade não oportunizou o amadurecimento do seu  

olhar crítico quanto ao papel do publicitário na produção de, segundo ele, “novos modelos de 

consumo” mais saudáveis. Mesmo que essa seja uma das metas de ensino apontada pelo 

Projeto Político Pedagógico do Curso (ver UNIFRA, p. 26) Estas diferenças entre o papel 

aprendido pelo Aluno 2 e pelo Aluno 1, demonstra o caráter de constante construção da 

identidade de publicitário, que também está relacionada à forma como o papel social é 

aprendido, e da capacidade do papel social ensinado influenciar no comportamento do 

indivíduo (ver Castells, p. 20). Além disso, a definição do papel do publicitário e da função 

social do mesmo apresenta-se em forma de um embate simbólico que se dá no campo da 

cultura e das identidades, ou seja, dos processos de significação (ver capítulo 1, p. 12). No 

caso dos estudantes entrevistados, mesmo pertencendo à mesma instituição de ensino, 

apresentam óticas diferentes sobre o exercício de suas funções profissionais, o que pode estar 

relacionado aos processos de individuação dos papéis sociais que ocorrerem de modo 

particular para cada indivíduo, considerando suas práticas culturais que transcendem o âmbito 

da instituição acadêmica. 

Ainda, segundo a visão do Aluno 2, a sociedade está mudando e os consumidores 

estão se tornando mais conscientes: “A questão do consumidor do futuro, do consumo 

consciente, do cara querer saber o que está consumindo, do que pra quem, das pessoas 

conseguirem ver os efeitos das ações delas nas outras pessoas”. Dessa forma o estudante 

argumenta que o papel do publicitário deve ser de incentivador desses “novos modelos de 

consumo”, “no sentido de colocar em prática essa articulação que está surgindo, de um 

consumo diferente. Que isso vem delas (as pessoas), mas se não receberem apoio pela 

publicidade e pela comunicação, vai acabar morrendo”. 

Quando afirma a importância da publicidade na formação de um consumidor 

consciente, o Aluno 2 se apresenta como um importante articulador simbólico, onde ter o 

poder de representar ou dar visibilidade a determinadas condutas é possuir a capacidade de 

fixar identidades, como Hall afirma. (ver p. 7) Portanto, são estabelecidas relações de poder 

tanto dentro da própria publicidade, no sentido de definir as funções sociais da mesma, quanto 

entre a prática publicitária e sua influência em amplos processos culturais da sociedade, tais 

como as práticas de consumo. 
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Respondendo como se deu o apoio de seu pais na escolha da profissão de 

publicitário, o Aluno 2 expôs que mesmo eles possuindo bastante diferentes souberam apoiá-

lo e buscar informações sobre o Curso de Publicidade e Propaganda:  

 
“as profissões dos meus pais são bem diferentes [...] a minha mãe é professora de 
informática e de filosofia, e o meu pai é engenheiro. Então eles não tinham 
conhecimento nenhum, então ao longo do tempo eles foram buscar esse 
conhecimento. Acho que foi bem legal”. 

 
Nesse momento, a escolha de qual profissão seguir ocorreu aleatoriamente à tradição 

familiar. O estudante, através de informações midiatizadas, teceu contato com outras formas 

de enquadramento social diferentes das referências do território familiar. Isso corrobora com o 

conceito de mecanismo de desencaixe e a noção de esvaziamento do tempo e espaço 

colocados por Giddens, e que influem na reflexividade moderna (ver p. 14 e 16). 

O estudante coloca que sempre se questiona a respeito de sua vontade em seguir a 

profissão, e respondendo se já passou por alguma crise sobre a escolha do Curso de 

Publicidade e Propaganda ele diz: “já tive crise sim, mas o questionamento é de avaliação, ele 

também é de ‘é isso que eu quero fazer pro resto da minha vida?’”. Deve-se observar que esse 

é um reflexo da modernidade, em que os indivíduos reavaliam mais frequentemente suas 

escolhas. (ver p. 13) 

Questionado sobre a diferença entre o papel do publicitário e o de outras profissões o 

estudante ressaltou o fato de a publicidade “trabalhar com pessoas”. Ele diz 

 
“tu trabalha com as pessoas no sentido humano delas. Diferentemente da medicina, 
que trabalha com as pessoas nos sentido biológico sabe. Tu abre, fecha, custura, 
corta. São pessoas tudo bem, mas tu trabalha na publicidade em questão do 
sentimento, do bem estar, da auto estima”. 
 

Sobre as características essenciais para ser um publicitário eficiente, o Aluno 2 

destaca “a criatividade” e “a responsabilidade”. O estudante disse que  

 
“tem que ter uma boa criatividade. Tem que ter a questão criativa, mas não criativa 
segundo o estereótipo do criador sabe, mas criativa pra qualquer coisa. Pra cozinhar, 
‘ah, hoje vou fazer meu almoço’, vou fazer um almoço criativo, vou misturar isso 
com isso e vai dar tal coisa. A criatividade tem que ser diária sabe, tem que ser 
quando tu conversa com alguém, tem que ser quando tu atende o telefone. Tem que 
ser criativo em todos os momentos”. 
 

Quanto à importância da “responsabilidade”, exemplifica da seguinte maneira: “o 

publicitário pode se dar bem sendo irresponsável, mas ele dura pouco, e a responsabilidade 

faz com que tu seja um bom publicitário por um bom tempo”. Também afirma que tenta 
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possuir essas qualidades e completa dizendo: “nunca vou possuir elas totalmente, e isso já é 

um bom ponto pra mim querer buscar sempre progredir”. 

Também foi perguntado se os amigos dele, exceto colegas de profissão o enxergam 

como um publicitário. O Aluno 2 disse: 

 
eu acho que eu tenho um discurso publicitário. Eu acho que [...] minhas idéias tem 
um foco publicitário. [...] tem um fato de um amigo meu que é da Tecnologia da 
Informação. [...] Ele vem assim com assunto de Tecnologia da Informação e eu 
sempre dou a visão publicitária. Então ele diz ‘ah tu sempre quer vender alguma 
coisa’, ou então ele sempre dá a entender ‘tu sempre tem um enfoque publicitário 
dentro na informação’”. 
 

Ainda, o estudante relata sobre a influencia de seu profissão na constituição do seu 

círculo de amizades:  

 
“a facilidade de se relacionar com pessoas da área de comunicação é muito maior, só 
que o que eu entendo é que no momento que a pessoa só se relaciona com outras 
pessoas da comunicação ela fica alienada naquilo sabe então eu tento cultivar as 
minhas amizades as minhas as pessoas que eu converso no máximo de áreas 
diferentes”. 

 
O modo como o Aluno 2 caracteriza a criatividade está relacionado com a definição 

que autores utilizados em sala de aula fazem sobre esta, ou seja, ambos compreendem que o 

processo criativo depende da construção de um vasto repertório de informações que se forma 

através do interesse e da curiosidade, do exercício da inteligência e do relacionamento com 

diversas culturas e pessoas (ver Vieira, p. 23). O fato de este estudante desejar ser 

criador/diretor de arte pode estar relacionado com suas práticas culturais cotidianas.   

Ele apontou também características de indivíduos da mesma profissão com as quais 

não se identifica: “Um fator que eu acho que também incomoda é a competitividade, mas não 

uma competitividade sadia, mas uma competitividade de egos. Uma questão muito forte na 

publicidade é o ego, então isso atrapalha muita coisa”. 

O estudante ainda diz que o acesso à Internet é um hábito antigo para ele: “A internet 

digamos assim, meio que faz parte da minha vida, porque faz muito tempo que eu tenho 

internet 24 horas, então ela já se tornou um hábito.” 

 
Sobre a importância dos eventos de publicidade externamente à Santa Maria, ele 
coloca que acha “importante pra ver as tendências das coisas. Esses congressos eles 
tem uns mais teóricos, outros mais práticos mas assim são tudo tendências, são 
linhas, sejam linhas de pesquisa, sejam linhas de mercado, então na verdade isso aí é 
só pra trocar linhas experiências e contatos. Não são só o que influencia, são os 
locais assim das pessoas. Ah, o publicitário de Santa Maria é diferente do 
publicitário do Paraná.” 
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Por fim, é retomado o questionamento sobre como ele representa o papel de 

publicitário. Com isso, o Aluno 2 diz que não costuma de auto-definir como publicitário 

frente às pessoas com quem se relaciona, mesmo que elas o identifiquem como um através da 

maneira como seu discurso articula-se. O estudante diz (sobre se denominar publicitário): 

 
“Ah, geralmente, quando alguém me pergunta, porque a palavra publicitário, o ser 
publicitário, é muitas vezes mal interpretado, então, às vezes, eu prefiro nem falar. 
Elas (as pessoas) até me vêem como publicitário. Se alguém me perguntar eu digo 
porque senão não tem porque sabe”. 

 

Percebe-se que o Aluno 2 representa sua identidade através do modo como discursa. 

Ele reconhece isso nas suas relações sociais, frente à maneira como articula o seu 

pensamento. Porém, não costuma se apresentar para as pessoas como publicitário, expondo 

que não o faz devido a existência de preconceito sobre a profissão, muitas vezes vista de 

modo pejorativo. 

A sua identificação com a profissão de publicitário está presente com maior força na 

articulação criativa que diz fazer a partir das informações obtidas no dia a dia, e não através 

de símbolos estéticos, segundo ele. 

 

5.3.3. ALUNO 3 

 

O Aluno 3 pertence ao segmento 2 e pretende atuar profissionalmente como 

Planejamento. Primeiramente, expondo que imagem possuía da profissão de publicitário, 

antes de entrar no curso, diz que “só tinha idéia assim ligada à televisão” e  

 
“não tinha idéia [...] das ‘enes’ possibilidades, que a gente pode trabalhar em 
agências, que a gente pode trabalhar em empresa, pode trabalhar nos veículos, eu 
tinha, eu só enxergava o cara que trabalhava na televisão, que era o acesso mais 
próximo. Nunca tinha visitado nada, nem agência, nem nada. Eu só tinha idéia assim 
ligado a televisão.” 
 

Questionada sobre em que programas da televisão ela obtinha informações sobre o 

que era o publicitário ela coloca “era mais ligado ao jornal mesmo, eu achava que a gente 

poderia trabalhar dentro daquilo também. Sabe, era uma idéia bem vaga e bem fora”. 

Sobre os motivos que o levaram a escolher cursar Publicidade e Propaganda disse: 

“eu selecionei o curso de PP por eliminatória. Áreas que eu sabia que eu não tinha aptidão, 

[...] área de engenharia [...] eu excluí. [...] Foi mais assim por exclusão que eu optei”. Ainda 

relatou que “foi meio confuso, porque na época, sei lá, é tão imatura a escolha. Foi por 

exclusão também mesmo, e a vaga idéia de ser, ‘ah, é um lugar legal pra se trabalhar’, ‘eu vou 
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mexer com pessoas’, ‘com propaganda’, ‘só pensava no fantástico mundo da TV’”. Com isso, 

pode-se notar a importância da televisão, no cotidiano desse estudante, sendo que o mesmo 

ocorre com o Aluno 1 (ver Baudrillard, p. 16) 

O Aluno 3, falou sobre qual foi a reação dos seus pais quando decidiu entrar no 

Curso de Publicidade e Propaganda: “eles não tinham idéia do que eu ia fazer. Eles não foram 

contra, mas também não entenderam. Mas aí eles queriam que eu explicasse o que que era”. O 

estudante colocou que, mesmo assim, “não foram contra”. O Aluno 3 expôs: “Eles queriam 

saber o que que eu queria fazer, sabe ‘mas vai entrar pra fazer o que?’, ‘mas o que que faz?’, 

‘aparece na TV?’, ‘O que que é?’” O aluno reafirma que os familiares “não podaram” a 

escolha do Curso, mas porém que teve “uma influência de fazer cursos que a família segue” 

como o “Direito”. Completando, o estudante disse que “hoje, eles levam numa boa e 

acreditam”. Essa possibilidade, portanto, de escolher a profissão independente das referências 

familiares, ocorre também com o Aluno 2 (ver p. 45) 

Quando perguntado sobre o papel do publicitário aprendido na faculdade, disse: “eu 

vejo ele só como mais um estrategista, assim, pra empresa, assim, pra alcançar resultados 

mercadológicos da empresa, dá retorno institucional e financeiro” e “um estrategista junto à 

marca, a um produto, a um serviço”. 

Foi perguntado ao estudante que diferença ele estabelece entre o que aprendeu sobre 

a profissão na Faculdade e no mercado através dos estágios. Com isso diferenciou sua 

experiência na GEMA (Agência Experimental de Propaganda da Unifra) de sua atuação 

externa à faculdade: “eu sei que, na GEMA, tu aprende funções básicas, tu não tem idéia 

daquele contato real, da dificuldade que tem de lidar com o cara que tem pouca grana”. 

Reafirmou ainda que a principal diferença “é o com a realidade [...] porque ali a gente lidava 

com o Curso, com coisas que não envolvem dinheiro, assim tanto” e que no mercado a maior 

dificuldade é “financeira, que tu tem assim pra executar o teu trabalho”. Completa afirmando 

que “acho que é aprender a lidar com essas dificuldades que o mercado impõe”. De maneira 

diferente do Aluno 2, este estudante não se referiu à qualidade específicas como criatividade. 

O Aluno 1 expressa os problemas enfrentados, mas não define o comportamento necessário 

para soluciona-los. 

Traçando um comparativo entre a profissão de publicitário e outras, o estudante 

utilizou como parâmetro o Direito com o qual a sua família tem maior vínculo. Disse que “no 

Direito, assim o que eu vejo, a diferença, [...]é que eles trabalham com um problema mais 

social, mais humano”. Diz que o publicitário até pode trabalhar com essas questões, 

“campanha social até lida” porém afirma: “nunca lidei com uma dificuldade no ser humano”. 
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O Aluno 3 explica sua afirmação dizendo que “ela (a advocacia) defende o cara do sindicato, 

eu não defendo ninguém, quer dizer ‘ok’ eu estou defendendo o potinho de ouro do 

anunciante”. Com isso, o estudante tenta traçar parâmetros sobre o que seria contribuir para 

um maior bem social, o que associa a “problema mais social, mais humano”. Ainda expõe que 

a função do advogado “é uma coisa mais, não sei, mais humana talvez e [...] não vejo a gente 

com esse papel de melhorar a sociedade, ou é só, é totalmente mercenário, mercadológico o 

interesse”. Mesmo assim, salienta que “não que eles (advogados) não trabalhem com dinheiro, 

mas se importam com coisas maiores talvez”. 

Questionado se, durante a graduação, repensou sobre desejar continuar na profissão 

de publicitário, o estudante disse “umas duas vezes”. Nessas ocasiões se perguntou: “eu vou 

trabalhar mesmo e no que? Ta, mas será que eu tenho o propósito de trabalhar nisso, será que 

eu vou conseguir ser feliz nisso, vou poder ter dinheiro, eu vou poder me sustentar, mesmo?” 

O aluno ressaltou que o que mais o preocupava era “a dificuldade mesmo de sobrevivência”, 

se poderia “sobreviver daquilo”. 

Sobre as características que atribui ao publicitário para sua atuação eficiente, o Aluno 

3 falou: “tem que ter uma [...] noção do mercado e de quem tu ta lidando. Já com o projeto 

(Projeto Experimental em Publicidade e Propaganda) deu pra ver que lidar com os 

empresários tem que saber valorizar [...] profissionalizar aquilo que tu ta fazendo”. Nesse 

sentido aborda a responsabilidade e credibilidade como fatores importantes na atuação 

publicitária e diz que “muitas vezes parece que [...] ‘ah, o cara vai fazer um cartazinho”, e por 

isso diz ter que “mostrar que não é brincadeira, ter uma postura, sabe, de profissional mesmo 

na frente do empresário [...] não chegar lá no amadorismo, todo fantasiado de publicitário, de 

querer só fazer um cartazinho, sem mostrar que aquilo vai trazer retorno assim, ter jogo de 

cintura para lidar com o mercado e apresentar que aquilo tem fundamento”. 

O Aluno 3 contrapõe as características citadas acima àquelas sobre as quais não 

concorda. Ele diz que “a maioria (dos publicitários) se mostra assim ‘bem largado’ e ‘ah não, 

a gente vai fazer uma fotinho aqui’, e não mostra o lado mesmo real que aquilo tem, sei lá tem 

uma função econômica”. Diz também: “eu vejo que tem uma galera que lida de uma forma 

assim ‘ah, não leva a sério e não deixa se levar a sério’ na profissão”. 

Questionado se possui as características que citou serem ideais para a atuação 

publicitária, mostrou incerteza: “não eu acho que ta em andamento ainda, como o contato 

forte com o mercado ainda ta por vir [...] ta por vir ainda esse conhecimento, esta construção”. 

Diz ainda que “na faculdade, no estágio, deu pra ter uma noção, deu pra ver o que tu precisa 
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[...] não me sinto pronta, nem acho que tenho todo o conhecimento, ta longe disso. Mas pelo 

menos há uma noção de caminho há seguir”. 

Também, foi perguntado ao estudante se os seus amigos, excetuando os colegas de 

faculdade ou publicitários do mercado, vêem-no como publicitário. Ele disse: 

 
“acho que alguns têm uma noção quando falam em algo referente à publicidade, e 
mencionam assim ‘ah não, mas tu entende disso’, e outros que [...] nem se dão por 
conta que tão perto de ti [...] porque o pessoal tem uma leve impressão de que todo 
mundo entende de publicidade. Ele vai discutir contigo como se eu estivesse 
discutindo leis com o cara que faz Direito. Tem uma certa pretensão do pessoal 
achar que [...] a nossa formação [...] parece que não é fundamental para discutir 
aquilo (publicidade)”. 

 

O Aluno 3 relatou que a maior parte dos seus amigos são publicitários ou de áreas 

afins. Disse que “até o pessoal que não é colega, formados em Publicidade, ou são formadas 

em Jornalismo, sabe e são áreas a fins e a maioria tenho bastante contato”. Ainda, disse que 

encontra amigos publicitários, em momentos de lazer, “numa semana, no mínimo uma vez”. 

Questionado sobre características comportamentais de publicitários com os quais não 

se identifica, expôs: “acho que às vezes a pretensão de saber tudo sobre a área, que a gente vê 

tipo o ego bem exaltado”. 

Sobre como obtém informações sobre Publicidade e Propaganda fora da faculdade, o 

estudante disse que: “eu tenho contato através de tipo de sites assim de notícia de 

publicidade” e citou “blue bus, meio e mensagem online, a ARP”, além de acrescentar “sites 

de outras instituições em que eu entro pra dar uma olhada, nessa etapa ‘né’, de cursos, de pós” 

e completa “umas duas vezes por semana sempre eu dou uma olhada (nos sites)”. 

O estudante também foi questionado sobre a importância que atribui à participação 

em eventos relacionados à publicidade fora de Santa Maria. Ele destacou a presença no 

“Intercom”, explicando que neste tipo de evento “tu acaba te interessando, acaba despertando 

interesse [...] por entender mais a pesquisa”. Também ressaltou que são momentos e lugares 

que oportunizam contatos com outras pessoas da profissão, “de lugares diferentes, de poder 

sentar e o cara te dar outra realidade depois. Essas oportunidades assim de convivência, essa 

diversidade de outros lugares”. 

Os eventos, assim como os sites, influenciam no modo como o estudante aprende seu 

papel social e constituem uma realidade onde se aplicam processos interculturais e a 

reflexividade moderna (ver Canclini, p. 11 e Giddens, p. 14). Tanto o freqüente deslocamento 

territorial, como a obtenção de informações através da virtualidade são possibilitadores dos 
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modos de vida modernos, em que a proximidade com maiores ofertas de enquadramentos 

sociais faz com que aja uma constante reavaliação dos papéis sociais pelos próprios alunos. 

Também, o Aluno 3 se apresenta como publicitário somente em “situação 

profissional [...] chegava, se apresentava, mais pra trabalhar, pra conseguir alguma coisa 

dentro da área”. Além disso, coloca que o seu discurso representa sua profissão “mais [...] 

quando se discute coisas a ver com a área relacionada”, ou seja, não percebe “um modo de 

falar” que o identifique como publicitário em suas outras relações sociais, exceto aquelas 

relacionadas à profissão. Da mesma forma, diz que não há símbolos estéticos que o 

identifique como publicitário:  

 
“acho que ta caindo um pouco por água a galera que se monta pra isso, pra mostrar a 
sua identidade. Acho que é bem menor, acho que já foi, acho que a publicidade já 
teve mais esse estereótipo, assim, tipo o cara colorido, furado, tatuado. [...] Esse 
estereótipo forçado pode influenciar negativamente”. 

 
Dessa forma, o Aluno 3 coloca que os publicitários não possuem representações 

visuais, relacionadas às vestimentas, que os identifique. O que, em outra época, era um modo 

de estabelecer diferenças entre o publicitário e outras profissões. Isto demonstra o caráter 

flexível das identidades (ver Hall, p. 13), que podem ser reconfiguradas com o passar do 

tempo devido, inclusive, a circunstâncias sócio-econômicas. O que pode ter sido um fator 

importante para o declínio do estereótipo do criativo citado pelo estudante, na medida em que, 

com o passar dos anos, a publicidade foi se profissionalizando e adequando a postura dos seus 

profissionais às novas exigências do mercado. 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A produção dessa pesquisa permitiu, acima de tudo, aprofundar conhecimentos sobre 

o campo da Identidade, Representação e Cultura. Ao visualizar as diversas atribuições de 

significados à função do publicitário, foi possível estudar, a partir de um ambiente cultural, 

questões levantadas pelos Estudos Culturais: a fragmentação das identidades, as formas de 

representação, a produção de fronteiras simbólicas, além da instabilidade que as construções 

discursivas proporcionam à formação identitária. 

Percebeu-se que a identidade do profissional publicitário pode estar relacionada ao 

modo como o seu papel social é interiorizado. Neste caso, a normatização do ensino 

apresentada pela instituição, não foi o suficiente para delimitar as posições de sujeito 

apresentadas pelos estudantes, pois seus discursos sobre a ética publicitária ou a função social 

da publicidade variam. 

Esta variação no ângulo de abordagem de cada aluno, muitas vezes conflitantes, pode 

estar relacionada à lógica através da qual a profissão do publicitário é estruturada na 

sociedade, onde a postura das agências nem sempre segue um padrão, assim como variam 

suas formas de organização e suas políticas de atuação. Adicionado a isso, o acesso a estágios, 

eventos e veículos de comunicação especializados em publicidade oferece aos estudantes 

diversos sistemas de representação que operam muitas vezes em contradição um sobre o 

outro, justamente devido à falta de coesão do mercado publicitário (regional x nacional). Isto 

é apontado pela pesquisa, através da opinião dos estudantes sobre as diferentes realidades 

encontradas em suas experiências dentro e fora da universidade. 

Mais especificamente, sobre os estudantes entrevistados, percebeu-se que suas 

especificidades e trajetórias na vida social e acadêmica são importantes alicerces para definir 

a relevância que o papel social de publicitário adquiriu em suas vidas. O pesquisador acredita 

que, para afirmar que tais indivíduos reconhecem a profissão aprendida como sua Identidade, 

mais do que averiguar como procedem suas funções no locais de estudo/estágio/trabalho, é 

necessário considerar a possibilidade de que perfis comportamentais adquiridos ou reforçados 

através do ensino (universidade e mercado) influem nas suas relações com o mundo, as 

pessoas e os objetos. 

Dos três estudantes entrevistados, cada um possui sua maneira de representar a 

identidade de publicitário, atreladas às suas diferentes práticas culturais. Porém, na maior 

parte das entrevistas, foi constatado que o modo de articular as palavras, principalmente, 

algumas operadas no ambiente de trabalho publicitário, é o que mais os distingue em relação 
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às outras pessoas em diferentes ambientes sociais, já que a maneira de se vestir, por exemplo, 

foi colocada como um fator não representativo da imagem do publicitário, pois estes não são 

reconhecidos pelo que exteriorizam visualmente, segundo a maior parte dos alunos 

entrevistados. 

Outra questão apontada pela pesquisa é a possível relação entre os setores onde os 

estudantes pretendem atuar e as atribuições que fazem à função do publicitário. O Aluno 1 

apresenta uma desilusão tanto em relação às experiências obtidas no mercado local, como em 

relação às questões éticas da propaganda, e desse modo, se interessa por outra alternativa que 

não a atuação no mercado: lecionar. Poderia haver uma relação entre sua postura crítica e a 

possibilidade de exercê-la “dando aulas”. Já o Aluno 2, relata que antes de entrar na faculdade 

já possuía uma boa capacidade de argumentação e no decorrer do curso manteve uma relação 

de curiosidade e interesse pelo raciocínio criativo e argumentativo. Este estudante coloca que 

seu discurso é de um publicitário e que as pessoas reconhecem isso, além de que o modo 

como obtém informações é articulado de maneira publicitária, segundo ele, que também 

destaca a importância da criatividade. Isso poderia estar relacionado com o fato de desejar ser 

criador/Diretor de Arte. 

Por outro lado, o Aluno 3 não se refere a questões como a criatividade, porém 

atribui, ao publicitário, características como adequar verbas e vender desejos. Não se refere à 

presença do exercício criativo no seu cotidiano, muitas vezes, tendendo a relacionar o papel 

do publicitário com questões de caráter mais administrativo, o que poderia estar relacionado 

com o fato de querer trabalhar como Planejamento. 

Contudo, nota-se que uma maior identificação com a profissão de publicitário não 

depende somente da exteriorização da mesma, mas também de uma “forma de pensar”. 

Muitas vezes, os estudantes colocam que não utilizam a denominação “publicitário” como 

forma de se apresentarem publicamente, nem procuram se caracterizar esteticamente da 

mesma maneira que os colegas. O Aluno 2, principalmente, estende seu processo de 

raciocínio utilizado na profissão à um modo de pensar e agir durante todo o seu cotidiano. 

Este estudante, inclusive, não se restringe a se relacionar somente com amigos da mesma área 

e, muitas vezes, prefere não expor representações de sua identidade de publicitário, porém 

mesmo nesses momentos ele pode estar colocando-a em prática. Assim, a identidade de 

publicitário, o modo de se reconhecer nela, pode não estar precisando ser exteriorizada para se 

auto-afirmar, pode-se tratar de uma identidade muitas vezes camuflada. 

Pensar criativamente é constatado, nesta pesquisa, como forma de identificação com 

a profissão de publicitário, pois se trata de um processo que é fixado durante grande parte do 
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cotidiano pelo indivíduo, podendo influir em suas ações e posições de sujeito externamente 

aos locais de estudo e trabalho. Além disso, relacionando o exercício da criatividade com o 

perfil do publicitário definido por bibliografias do curso, a característica principal que deve 

delinear os hábitos desse profissional é o ecletismo na relação indiscriminada com tipos 

diversos de culturas e pessoas sem limitar seu mundo de relacionamentos somente a grupos 

(de publicitários) com os quais se identifica. 

Dessa forma, o grau de identificação depende da maturidade dos estudantes em 

relação ao papel social ensinado. Isto porque, para exercer a profissão de publicitário com 

eficiência, tal como é estabelecido pelas normas institucionalizadas pelo Curso e pelos livros 

indicados, os alunos precisam ser atores reflexivos e consumidores dos mais diversos tipos de 

informações. 

A partir desse ponto de vista, agir/pensar como publicitário somente no local de 

trabalho, ou ser visto como publicitário somente quando é solicitado um serviço por um 

cliente, corresponde ao exercício do papel social, e não necessariamente indica a existência de 

uma identidade. Da mesma forma, o consumo cultural e material dos alunos entrevistados não 

está relacionado necessariamente com a sua identidade de publicitário. Há uma grande 

variação nos padrões de consumo apontados pelos estudantes, o que exemplifica a 

necessidade de os publicitários consumirem “de tudo”, formando um repertório de 

informações e experiências variadas. 

Por fim, deve-se considerar que esta pesquisa, devido ao seu caráter exploratório, 

oferece indícios da relação entre as práticas culturais e a formação da identidade publicitária 

que podem ser úteis para outros estudos sobre o mesmo tema. 
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QUESTIONÁRIO 

 
Peço, por gentileza, que preencha o questionário abaixo, pois suas respostas 

contribuirão para a realização de uma pesquisa de campo que integra o Trabalho Final de 
Graduação do Curso de Comunicação Social - Publicidade e Propaganda da UNIFRA. 
Agradeço a sua colaboração. 
 

1. Idade 
(   ) até 20 anos       (   ) de 21 a 25 anos       (   ) mais de 26 anos 
 
2. Sexo 
(   ) Feminino        (   ) Masculino 
 
3. Hábitos de leitura: 
 
3.1. Revistas: 
 
a) Você costuma ler revistas? (   ) Sim (   ) Não 
 
b) Cite as 3 principais revistas que você costuma ler ou que leu nos últimos 6 meses: 
 

I)  Nome da revista:  
Com que freqüência você lê esta revista? 
(   ) Diariamente (   ) Semanalmente  (   ) Quinzenalmente   
(   ) Mensalmente (   ) Trimestralmente  (   ) Anualmente 
(   ) Esporadicamente  

 
II) Nome da revista:  
Com que freqüência você lê esta revista? 
(   ) Diariamente (   ) Semanalmente  (   ) Quinzenalmente   
(   ) Mensalmente (   ) Trimestralmente  (   ) Anualmente 
(   ) Esporadicamente  
  

 
 
 

III) Nome da revista:  
Com que freqüência você lê esta revista? 
(   ) Diariamente (   ) Semanalmente  (   ) Quinzenalmente   
(   ) Mensalmente (   ) Trimestralmente  (   ) Anualmente 
(   ) Esporadicamente  

 
3.2. Livros técnicos e/ou teóricos da área de publicidade e propaganda: 
 
a) Com que freqüência você lê integralmente livros técnicos e/ou teóricos da área de 
Publicidade e Propaganda? 
(   ) A cada semana – Quantos? Resposta:  
(   ) A cada mês – Quantos? Resposta:  
(   ) A cada 6 meses – Quantos? Resposta:   
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(   ) A cada ano – Quantos? Resposta:  
(   ) Nunca  
 
b) Quais foram os últimos 3 livros que você leu? 
Se você lembrar, cite-os: 
1 -  
2 -  
3 -  
 
c) Com que freqüência você lê fragmentos (partes de livros, incluindo fotocópias) de livros 
técnicos e/ou teóricos da área de Publicidade e Propaganda? 
(   ) A cada semana – Quantos? Resposta:   
(   ) A cada mês – Quantos? Resposta:  
(   ) A cada 6 meses – Quantos? Resposta:   
(   ) A cada ano – Quantos? Resposta:  
(   ) Nunca  
 
d) Onde você tem acesso aos livros técnicos e/ou teóricos de Publicidade e Propaganda? 
(   ) Biblioteca da Unifra (   ) Outra biblioteca – Qual? Resposta:  
(   ) Em casa   (   ) Emprestado de amigos 
 
e) Você costuma comprar livros de Publicidade e Propaganda? 
(   ) Nunca (   ) Raramente (   ) De vez em quando (   ) Sempre 
 
3.3. Livros de literatura: 
 
a) Com que freqüência você lê integralmente livros de literatura? 
 (   ) A cada semana – Quantos? Resposta:   
(   ) A cada mês – Quantos? Resposta:  
(   ) A cada 6 meses – Quantos? Resposta:  
(   ) A cada ano – Quantos? Resposta:  
(   ) Nunca 
 
b) Quais foram os últimos 3 livros que você leu? 
Se você lembrar, cite-os: 
1 -  
2 -  
3 -  
 
c) Onde você tem acesso aos livros de literatura? (Pode marcar mais de uma alternativa) 
(   ) Biblioteca da Unifra  (   ) Outra biblioteca – Qual? Resposta:  
(   ) Em casa   (   ) Emprestado de amigos 
 
d) Você costuma comprar livros de literatura? 
(   ) Nunca (   ) Raramente (   ) De vez em quando (   ) Sempre 
 
3.4. Jornais: 
 
a) Você costuma ler jornais? 
(   ) Nunca (   ) Raramente (   ) De vez em quando (   ) Sempre 
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b) Cite os principais jornais que você costuma ler: 
 
4. Teatro 
 
a) Você costuma ir ao teatro? 
(   ) Nunca (   ) Raramente (   ) De vez em quando (   ) Sempre 
 
b) Quais foram as últimas 3 peças teatrais que você viu? 
Se você lembrar, cite-as: 
1 -  
2 -  
3 -  
 
5. Cinema 
 
a) Você costuma ir ao cinema? 
(   ) Nunca (   ) Raramente (   ) De vez em quando (   ) Sempre 
 
b) Onde você costuma ir ao cinema? (Pode marcar mais de uma alternativa) 
(   ) Shoppings (   ) Cineclube da Unifra (   ) Cineclube Lanterninha Aurélio  
(   ) Outro. Qual? Reposta:  
 
c) Quais foram os últimos 3 filmes que você viu? 
Se você lembrar, cite-os: 
1 -  
2 -  
3 -  
 
6. Vídeos 
 
a) Você costuma ver filmes em DVD/VHS? 
(   ) Nunca (   ) Raramente (   ) De vez em quando (   ) Sempre 
 
b) Quais foram os últimos 3 filmes em DVD/VHS que você viu? 
Se você lembrar, cite-os: 
1 -  
2 -  
3 -  
 
7. Televisão 
 
a) Você costuma assistir à televisão? 
(   ) Nunca (   ) Raramente (   ) De vez em quando (   ) Sempre 
 
b) Quais são os 3 programas televisivos (entre os de auditório, jornalísticos, seriados, 
telenovelas, de filmes, entre outros) que você vê com mais freqüência? 
Cite-os: 
1 -  
2 -  
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3 -  
 
8. Internet 
 
a) Você acessa a internet? Onde? (Pode marcar mais de uma alternativa) 
(   ) Não      
(   ) Sim, em casa. Possuo internet discada. 
(   ) Sim, em casa. Possuo internet banda larga. 
(   ) Sim, na faculdade. 
(   ) Sim, em outro lugar. Qual? Resposta:  
 
b) Com que freqüência você acessa a internet? 
(   ) Nunca (   ) Raramente (   ) De vez em quando (   ) Sempre 
 
c) Se você acessa a internet, cite os sites de sua preferência, de acordo com a classificação 
abaixo: 
 

SITES QUE VOCÊ UTILIZA COMO LAZER 
 Cite os 3 principais, junto aos seus respectivos endereços, se possível: 

1 -  
2 -  
3 -  
SITES RELACIONADOS DIRETAMENTE COM A PUBLICIDADE E 
PROPAGANDA E QUE AUXILIAM NOS ESTUDOS: 

 Cite os 3 principais, junto aos seus respectivos endereços, se possível: 
1 -  
2 -  
3 -  

 
9. Em que função você pretende trabalhar? 
(   ) Criação – Diretor de arte    (   ) Criação – Redator      (   ) Atendimento      
(   ) Planejamento     (   ) Mídia      (   ) Produtor gráfico      (   ) Produtor eletrônico 
(   ) Outro. Qual? Resposta:  
 
10. Por quais motivos você prefere trabalhar nessa função? 
 
11. Em qual desses locais você pretende trabalhar? 
(   ) Em agência de publicidade      (   ) Em veículo de comunicação       
(   ) No anunciante      (   ) Em instituição pública      (    ) Em agência própria 
(   ) Outro. Qual? Resposta:  
 
12. Durante o período de graduação, você estagiou em que lugares, e por quanto tempo? 
(pode marcar mais que uma alternativa) 
(   ) Não estagiei 
(   ) Em agências de publicidade, durante:  
(   ) Outro:                       , durante  
 
13. Você trabalhou, durante a graduação? 
(   ) Não     (   ) Sim, em empresa      (   ) Sim, como free-lancer       
(   ) Em agência de publicidade, com vínculo empregatício 
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(   ) Sim, outro(s). Qual(ais)? Resposta:  
 
14. Qual foi o seu primeiro contato com a Publicidade e Propaganda antes de prestar para o 
vestibular? 
 
15. Que outra profissão, exceto a de publicitário, você almejava antes de entrar na faculdade? 
16. Você saberia definir qual é o motivo principal que te levou a escolher o curso de 
Publicidade e Propaganda? 
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ENTREVISTA 

 

1 – O que você achava que era “ser publicitário” antes de entrar no curso de Publicidade e 
Propaganda? 
 
2 – Porque você entrou no curso de Publicidade e Propaganda? 
 
3 – De acordo com o que você aprendeu no curso de Publicidade e Propaganda, qual é o papel 
do publicitário? 
 
4 – Existem diferenças entre o papel de publicitário que você aprendeu na universidade e o 
que você presenciou no estágio, ou no trabalho? 
 
5 – Que diferença você estabelece entre a profissão de publicitário e outras? 
 
6 – Você já se questionou se gostaria de seguir adiante nesta profissão? Se sim, por quê? 
 
7 – Quais são as características principais que um publicitário deve possuir para se dar bem na 
profissão? 
 
8 – Você possui essas características? 
 
9 – Os teus amigos, exceto colegas de profissão, te vêem como publicitário(a)? 
 
10 – Você possui amigos publicitários nos seus círculos de amizade? Em que 
quantidade/grau? Preponderam amigos publicitários? 
 
11 – Com que freqüência, você costuma se encontrar com amigos publicitários em momento 
de lazer? 
 
12 – Tem alguma coisa que te incomoda no comportamento dos teus colegas de 
profissão/faculdade, com a qual você não se identifica? 
 
14 – No dia-a-dia, além da faculdade e do estágio/trabalho, você mantém contato com 
assuntos relacionados à publicidade? Com que freqüência? Através de que meios? 
 
15 – Como a sua família reagiu quando você escolheu o curso de Publicidade e Propaganda? 
Como eles reagem hoje? 
 
16 – Que importância você atribui às suas participações em congressos e eventos da área? 
 
17 – Em que momentos/situações você se apresenta como publicitário(a)? 
 
18 – Que símbolos representam o publicitário? Você utiliza alguns deles? 


