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RESUMO 

 

O uso do repertório cultural individual do profissional de publicidade se traduz nas peças que 
cria e na facilidade em inovar dentro de sua área de atuação. O uso de ferramentas para 
estimular a criatividade colabora para que o publicitário se desprenda de bloqueios na criação 
e geram os processos criativos, importantes na criatividade publicitária. O objetivo deste 
estudo foi selecionar peças publicitárias veiculadas durante o carnaval 2009, a fim de 
identificar e analisar as peças selecionadas e a utilização das referências culturais que 
conduzem à inovação e criatividade. Os principais autores utilizados neste estudo são 
especialistas na área de criação e processos criativos, entre eles Mikhail Bakhtin, João 
Anzanello Carrascoza, Armando Sant’anna, José Predebon, Roger Von Oech e Stalimir 
Vieira. 

 

Palavras-chave: criatividade, processos criativos, publicidade, carnavalização 

 

 

ABSTRACT 

 

The use of the individual cultural repertory of the professional advertising is reflected in the 
advertisement that create and innovate at ease within their area of expertise. The use of tools 
to stimulate creativity contributes to the publicity it gives off the block to create and generate 
creative processes, important in advertising creativity. The objective of this study was to 
select advertisements broadcast during Carnival 2009 in order to identify and analyze selected 
advertisements broadcast and use of cultural references that lead to innovation and creativity. 
The principal authors used in this study are specialists in the creation and creative processes, 
including 

Keywords: creativity, creative processes, advertising, carnivalization 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Quanto mais vasto o conhecimento do criativo que lida com publicidade em inúmeras 

áreas e temas diferentes, maior será a oportunidade de gerar soluções sobre o ‘problema’ 

abordado. De acordo com Vieira (2003, p.44) “A capacidade criativa em publicidade começa 

bem antes de você encarar um briefing1 de verdade. Começa pelas chances que sua 

sensibilidade teve de ser provocada ao longo da vida.” 

 Ainda que o profissional de publicidade tenha em seu dia-a-dia a oportunidade de 

desenvolver seu potencial individual, a criação depende também de diversas conexões. Estas  

conexões são estabelecidas entre as informações acumuladas cotidianamente, informações 

provenientes do briefing recebido através do setor de atendimento da agência e a temática que 

deverá ser seguida em sua campanha. Por meio destas informações a campanha apresentará 

uma linha que dependerá destes três fatores: briefing, referência individual e temática da 

campanha publicitária, podendo ou não coincidir com outras campanhas que contêm os 

mesmos fatores de conexão e a mesma linha temática. 

O processo de criação de uma determinada campanha publicitária depende 

primeiramente das informações que o criativo recebe. Certas informações podem contribuir 

para a capacidade criativa a fim de gerar conexões novas e proporcionar ao publicitário o 

conhecimento necessário do produto ou serviço de seu cliente. Conhecimento do produto, 

suas funções, especificidades, onde será comercializado, com qual finalidade e a qual público 

se destina, são informações necessárias para a compreensão dos objetivos de marketing do 

cliente e o tom à qual a campanha direciona-se. Ao briefing, compete a primeira organização 

das informações relacionadas ao produto, para a elaboração da campanha.  

 O próximo passo é relacionar este produto, segundo o perfil apresentado pelo briefing, 

às referências individuais adquiridas pelo criativo e que normalmente remetem ao que será 

anunciado, sejam elas qualidades, vantagens ou ações do produto/serviço. Neste ponto, a 

criatividade do profissional dependerá do acúmulo de ‘experiências’ que obteve em sua vida.  

                                                 
1 “Denomina- se briefing às informações preliminares contendo todas as instruções que o cliente fornece à 
agência para orientar os seus trabalhos. É baseado nele e completado com as informações de pesquisas que se 
esboça o planejamento publicitário. (...) O briefing é uma fase completa de levantamentos e estudos e deve 
conter as informações a respeito do produto, do mercado, do consumidor, da empresa e os objetivos do cliente”. 
(Sant’Anna, 2009, p.110) 
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Segundo Carrascoza (2009, p.04) “o texto publicitário também contém uma soma de 

referências a outros textos, mesmo que veiculadas de forma inconsciente”. O autor caracteriza 

como intertextualidade esta reunião de diferentes discursos que formam as ideias criativas, 

pois é a partir da “convergência de vários textos anteriores – modalidades do real – no espaço 

do texto novo”, como afirma o próprio autor (2009, p.4), que cabe ao profissional de 

publicidade adaptar ao seu tempo os elementos de uma ou mais obras em sua criação 

publicitária.  

Ostrower (1999) afirma que o ser humano é criativo por natureza. Em sua concepção, 

a autora expõe que esta necessidade humana provém da capacidade de compreender e dar 

forma a algo novo. A percepção do indivíduo sobre a sociedade é levada para o ato da criação 

e a bagagem cultural adquirida ao longo da vida é o que diferencia os indivíduos entre si.  

Esta percepção que o ser humano tem de mesclar textos de diferentes estilos e gêneros, 

intertextualizando as informações, conceitos e idéias e compreendendo-as e as organizando 

em novos textos convergentes é aplicado pelo criativo em sua profissão cotidianamente.  

A publicidade utiliza-se de informações provenientes das relações culturais e sociais, 

estas informações são retiradas da matriz cultural própria do indivíduo criativo, sendo 

mescladas na busca pela inovação em uma campanha. Construir novas formas de 

comunicação utilizando-se das relações culturais faz com que a criação publicitária seja vista 

como inovadora e ligada proporcionalmente a criatividade em sua criação. 

Com o crescimento da difusão em tempo real de notícias, descobertas e informações 

através de novas tecnologias como a internet, streaming vídeo2 e celulares com internet 

wireless, a facilidade para os profissionais em publicidade em obter referências, os tornam 

mais suscetíveis a utilização constante de elementos que, por serem reconhecidos em qualquer 

lugar do globo, são tidos como referência na temática que abordam. Carrascoza (2008, p. 117) 

afirma que a partir da globalização “o repertório cultural das sociedades universaliza-se, e 

cresce o número de casos em que se ‘deslocam’ expressões e imagens já prontas para 

anúncios dos mais variados produtos”. Como exemplos destes elementos podem ser citados a 

inclusão da pomba branca como símbolo da paz ou trevos de quatro folhas como referência à 

sorte. A utilização que o profissional de publicidade faz destes diferentes elementos é o que 

torna a sua criação comum ou inovadora.  
                                                 
2 Streaming é a transferência de dados (normalmente áudio e vídeo) de forma contínua através da Internet, em 
vez de transferir um único pacote grande para executar posteriormente. Esta tecnologia permite que o conteúdo 
fique acessível de imediato já que o usuário executa o conteúdo no momento em que ele chega. WEB TELE 
VIDEO (2009) 
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Devido à grande variedade de ferramentas de comunicação a que este profissional de 

publicidade tem contato, a possibilidade de encontrar as mesmas soluções para diferentes 

produtos em propaganda é mais propícia em campanhas temáticas referentes a eventos ou 

datas comemorativas. 

A partir desse pressuposto foi realizada a seleção e análise de peças publicitárias de 

produto, veiculadas no período de fevereiro de 2009 e que tematizam o carnaval, nas quais 

possivelmente haveria identificação da intertextualidade de diversos contextos culturais que 

formam o conceito de carnaval. Os anúncios selecionados abordam diferentemente, em cada 

segmento de produto, a temática carnavalesca, utilizando-se das mesmas referências culturais 

da sociedade na criação da peça publicitária.  

A escolha do tema de pesquisa atribuiu-se primeiramente pelo mesmo estar 

relacionado diretamente com a área de atuação que esta pesquisadora pretende seguir, e com a 

oportunidade de analisar mais a fundo o amplo campo de atividade da criação. Considerando 

a relevância do tema na área da comunicação, verificar seu desenvolvimento e aplicação na 

atividade profissional é indispensável para aprimoramento dos estudos ligados à profissão. 

Ao aprofundar o estudo das formas de criação com ênfase na criação publicitária em 

anúncios de oportunidade, neste caso, voltadas ao carnaval, coube a esta pesquisadora como 

principal objetivo de pesquisa a verificação de influência do uso de referências culturais 

semelhantes (ligadas ao tema carnaval) na criação publicitária das referidas campanhas. Para 

isso, ocorreu a seleção e posterior análise do uso de referências ao carnaval na criação 

publicitária em campanhas nacionais veiculadas em fevereiro de 2009.  

No âmbito acadêmico, a incursão deste estudo possibilita orientar indivíduos 

ingressantes em cursos de graduação em Publicidade e Propaganda e demais interessados, a 

uma categorização dos termos claros do conceito de criatividade e a abordagem teórica de 

técnicas que têm o intuito de desenvolver a criatividade a partir do repertório cultural do 

próprio indivíduo. O estudo tem a intenção de empregar conceitos teóricos por meio da 

explanação sobre processo criativo na publicidade e demais técnicas de incentivo ao potencial 

criativo; tal pesquisa se faz útil como estímulo ao estudo da criatividade.   

Há também nesta pesquisa a relevância em compreender o uso de referências habituais 

empregadas em publicidade. A intertextualidade de discursos utilizados na propaganda e o 

repertório cultural na criação incorporam diversas vezes elementos sonoros, visuais ou verbais 

reconhecidos. Neste contexto, Carrascoza (2008, p.118) enuncia que “quanto menos a matriz 
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cultural é alterada pelos criativos em uma peça ou campanha, maior é a chance de ocorrer 

coincidência”. Assim, ampliando seu repertório cultural por meio do cruzamento de 

referências culturais, o criativo se torna capaz de promover o novo na criação. 

No referencial teórico deste trabalho são estabelecidos estudos na área de criação e 

processos criativos a fim de identificar a utilização da intertextualidade de referências 

culturais na criação publicitária, seu emprego e importância no comportamento criativo do 

publicitário, com o intuito de desvincular os termos “referência” e “plágio”.  

Este estudo analisou a utilização de referências na publicidade ligadas diretamente ao 

repertório carnavalesco, identificando assim, as etapas do processo criativo e a influência do 

uso da bagagem cultural para os profissionais de publicidade em criações selecionadas 

durante o desenvolvimento do projeto. Por meio da identificação da influência de referências 

culturais e sociais na criação publicitária se faz útil fornecer à área acadêmica o 

desenvolvimento de subsídios teóricos presentes no referencial deste estudo, para posterior 

análise das peças publicitárias escolhidas. 

Por meio de referências bibliográficas, documentais e eletrônicas efetuadas com base 

em estudos teóricos especializados na área das ciências sociais, relevantes para o 

desenvolvimento dos conceitos propostos, convencionou-se dividir os temas pesquisados da 

seguinte maneira: Capítulo I – Criatividade: introduzindo o campo de pesquisa e seu 

significado; Capítulo II – Processo Criativo: mostra uma das técnicas, que é utilizada na 

expansão da imaginação e estimulação da criatividade em geral; Capítulo III – Processo 

criativo em Publicidade: expõe o uso deste método na área da publicidade e o uso que os 

profissinais da criação podem fazer dele ; Capítulo IV – Carnaval como manifestação cultural: 

introduz o tema carnavalização neste estudo, para posterior análise das peças selecionais e 

Capítulo V – Carnavalização: exemplifica como as referências ao carnaval apresentam-se na 

própria esfera carnavalesca 

Este trabalho estruturou-se por meio do emprego de um estudo de caráter exploratório 

e natureza qualitativa ao ater-se a um tipo de pesquisa que se apóia em identificar e solucionar 

os objetivos a partir de referências teóricas. Com o intuito de aplicar os conceitos estruturados 

neste referencial, dedicou-se um período durante este estudo para a seleção de anúncios 

publicitários. Os anunciantes selecionados foram: Gel Lubrificante Semina, Cerveja Skol, 

Cerveja Brahma, Cerveja Nova Schin e Revista Playboy. Posteriormente ocorreu a análise de 

resultados baseadas nos estudos presentes neste referencial. 
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Obteve-se assim, ao longo desta pesquisa científica, uma base teórica sólida e 

estruturada, para a identificação das peças selecionadas que seriam utilizadas no processo de 

análise e construção de categorias criadas com a finalidade de obtenção de resultados. 
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2 CAPÍTULO I – CRIAÇÃO E TÉCNICAS DE CRIATIVIDADE 

 

A fim de distinguir quais as abordagens utilizadas para a constituição dos anúncios 

publicitários selecionados, organizaram-se neste referencial os temas relevantes para a 

construção do mesmo. Há a importância em esclarecer o uso dos métodos empregados com o 

propósito de expandir o pensamento criativo, compreendendo que, ao salientar a criatividade, 

esta é aplicada na construção do discurso verbal e não-verbal da mensagem publicitária. 

Trata-se aqui como discurso verbal o corpo do texto da peça publicitária, mensagem destinada 

ao público com a finalidade de difundir o conceito da peça; e o discurso não-verbal como todo 

o tipo de emprego visual apresentado na peça publicitária, como ilustrações, fotografias, 

logomarcas, cores e tipografias presentes na peça.   

Destina-se então o referencial teórico a identificar e analisar o emprego de referências 

na criação publicitária, abordando os temas criatividade, processos criativos e carnavalização 

e os especificando ao longo do desenvolvimento deste estudo, por meio de publicações de 

especialistas no assunto e a seleção e análise das peças veiculadas durante o carnaval 2009.   

 

 

2.1 CRIATIVIDADE 

 

A capacidade de inovar, transformar coisas antigas em novas, inventar, imaginar e por 

conseqüência formular estratégias que demonstrem pensamentos e a personalidade de quem 

as criou é chamada de criatividade. 

Tendo o homem uma necessidade de adaptação que lhe é inerente e imprescindível, 

está no ato de criar, a capacidade para transformar, significar e ordenar ações, estabelecendo 

novas relações entre diversos campos de atividades.  

A criatividade do ser humano não pode ser obtida por meio de fórmulas ou conceitos 

pré-determinados, nem medida através de critérios de avaliação. Segundo Ostrower (1999), o 

potencial criativo é formado dentro de um contexto cultural. O indivíduo transporta para o ato 

da criação seu repertório, relacionando-o aos valores culturais da sociedade em que vive. Pois  
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no indivíduo confrontam-se, por assim dizer, dois pólos de uma mesma relação: a 
sua criatividade que representa as potencialidades de um ser único, e sua criação 
que será a realização dessas potencialidades já dentro de um quadro de determinada 
cultura. Ostrower (1999, p. 5) 

 

Afirmando que o potencial criativo do ser humano é determinado dentro da esfera 

cultural, a quantidade e qualidade de bagagem cultural a que foi exposto durante sua vida 

determina sua desenvoltura no ato criador. Ainda que inerente ao ser humano, a criatividade, 

como potencial pessoal só é expressa quando há repertório cultural como base de apoio para a 

criação, pois é na vivência social que é constituído seu comportamento diante do grupo e 

mesmo individualmente, encontrando referências para estimular o seu potencial naturalmente 

inventivo. 

Segundo Predebon (2000, p. 110), a  

criatividade pode ser comparada com a nossa capacidade de respirar, que se exerce 
por comandos automáticos do cérebro. Respira-se inconscientemente. E está 
provado que a maioria de nós respira mal. Existem técnicas para aperfeiçoar nossa 
respiração, da mesma forma, existem técnicas para aperfeiçoamento da nossa 
competência criativa. 

 

O potencial criativo individual quando estimulado, diversas vezes desinibe-se de 

vícios que se costuma seguir ao longo da vida, como bloqueios e julgamentos lógicos. Instigar 

o desenvolvimento interior da aptidão criativa é indispensável para a potencialização da 

criatividade no ser humano. Envolver as crianças desde cedo em práticas que desenvolvam a 

imaginação e estímulos de criação é uma atitude que pode ampliar as habilidades criativas de 

quando tornarem-se adultas. Nota-se que as crianças são mais inventivas; contudo, ao longo 

da vida, ao impor-se bloqueios, grande parte desta imaginação é inibida. 

Duailibi e Simonsen (2000) afirmam que a mente humana absorve as informações por 

meio da concentração; as retém por meio da memória; cria visualizando, antecipando e 

gerando idéias e julga, ao analisar e comparar, escolhendo a informação necessária. Contudo, 

“toda educação formal dá ênfase a três funções mecânicas da mente humana: a absorção, a 

retenção e o julgamento” e por tentar desenvolver apenas as três funções mecânicas (absorver, 

reter e julgar), acaba desenvolvendo um caráter bloqueante, necessitando assim, com o passar 

do tempo, de técnicas para expandir a ação criativa quando desejada sua manifestação. 

Ser criativo, não se refere somente à criatividade manifestada no meio artístico (em 

telas e esculturas, por exemplo). Todo o ato de criar em si, ou formar o novo a partir de algo 

já existente denota criatividade. Predebon (2002) demonstra que movimentos artísticos como 

a música e a pintura têm sua base de concentração no campo da criatividade, por isso 
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refletindo nos artistas uma tendência maior ao potencial criativo. Diversas vezes despreza-se 

que, em qualquer profissão, todo tipo de pessoa que se encoraja a solucionar problemas e 

descobrir oportunidades também faz uso de seu potencial criativo em resoluções de 

problemas, inúmeras vezes, cotidianos.   

Ao argumentar que a criatividade é uma aptidão natural ao ser humano e que todos 

podem usufruir de seu potencial na área criativa, incentivando-a, Menna Barreto (1982, 

p.156) afirma que “a maneira mais direta de começar a criar... é começar. Muitos autores 

verificaram que o melhor artifício para garantir criatividade é obrigar-se [a si próprio], 

diariamente, à uma hora de tarefas criativas e acorrentar-se a elas.” Favorecer a imaginação 

através da combinação de idéias e uso de artifícios e atividades criativas, como coloca o autor 

acima, pode ser utilizado por qualquer indivíduo, pois qualquer pessoa pode fazer uso de 

técnicas a fim de ampliar sua criatividade, empregando-a não só em problemas específicos, 

mas também solucionando criativamente situações cotidianas. 

Muitas são as dicas para desenvolver o potencial criativo, expostas em livros e 

periódicos do assunto, verdadeiros auxiliares para as pessoas que se interessam em expandir 

seu conhecimento pelo tema, com a finalidade de aplicá-lo ou somente intencionando 

conhecê-lo mais profundamente. Alguns exemplos de técnicas para expandir a criatividade 

segundo autores especializados no tema:  

Segundo Predebon (2000) há algumas atitudes que tomadas podem favorecer a 

criatividade:  

1. ser curioso, a respeito de toda informação, pois é no acréscimo de conhecimento 

adquirido em diversas áreas que ampliamos nossa experiência;  

2. arriscar, pois a partir dos riscos assumidos que há a inovação no criar;  

3. desejar aprender, visto que o verdadeiro criativo deseja realmente aprender, porque 

da obrigação resulta o lugar-comum, o clichê; 

4. perguntar, porque a dúvida é formada quando há reflexão e curiosidade na solução 

do problema, a pergunta certa gera a resposta correta para a solução;  

5. aceitar a ambigüidade é aceitar diferentes percepções de uma mesma questão, 

estando aberto para discutir e investigar as infinitas possibilidades de criação;  

6. questionar, pois isso, como o próprio autor afirma (2000, p.188), é “retrabalhar os 

elementos da informação e, com base nas suas próprias conclusões, duvidar das definições 
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consagradas, jogando novas luzes sobre as questões”, sendo um ser ativo na criação, 

elaborando e examinando as informações;  

7. conviver, é uma premissa para harmonia entre colegas, amigos e familiares. 

Comunicar-se e saber conviver é ampliação de cultura também, item importante ao criativo; 

ser participativo na sociedade é indispensável para entendê-la; 

8. vibrar com a descoberta: o resultado obtido de compreensão do problema, 

utilização de bagagem cultural e absoluta concentração é a solução criativa, que deve ser 

proporcional a inovação;  

9. admirar a essência das pequenas coisas que estão ao nosso redor é refletida na nossa 

sensibilidade, pois tudo muda e o repertório adquirido é uma das peças-chaves no processo 

criativo. 

Estimular a criatividade é se utilizar das referências culturais adquiridas no cotidiano 

em um processo novo de solução de problemas. Fazer uso de técnicas que nos ajudem a 

ampliar nosso potencial criativo nada mais é, do que instigar a criatividade inerente ao 

indivíduo. Técnicas como a citada acima, são ferramentas ao alcance de todos e soluções 

fáceis de incitar o processo de criação. 

 

 

2.2 PROCESSO CRIATIVO 

 

 Ainda que não exista uma maneira de medir a criatividade em geral, pode-se ampliá-la 

através de estímulos e, algumas técnicas podem ser utilizadas não somente em propaganda, 

mas no dia-a-dia de diversas áreas profissionais. O processo criativo sendo o mais utilizado no 

estímulo da imaginação tem a intenção de expandir o comportamento criativo, ‘desligar’ 

bloqueios e indicar o foco da inventividade que deve ser devolvida pelo indivíduo.  

O processo criativo pode ser definido em sete estágios: identificação, preparação, 

incubação, aquecimento, iluminação, elaboração e verificação. Segundo Duailibi e Simonsen 

(2000) estes estágios aplicados no processo criativo têm o propósito de solucionar os 

objetivos de marketing que a empresa propõe para a venda do produto através de ações de 

propaganda, que incluem a criação publicitária.  
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No estágio de identificação deve-se procurar perceber exatamente qual problema 

precisa ser resolvido. Duailibi e Simonsen (2000) afirmam ser essencial para o entendimento 

do problema, pegar um pedaço de papel qualquer e escrever a resposta da pergunta “Qual é o 

problema?”. Ao entender o que se deseja alcançar, se está livre para gerar novas dúvidas, 

outras possibilidades ou mesmo ver esta solução por meio de ângulos diferentes.  É a partir da 

identificação da solução que desenvolvemos os seis passos seguintes. 

O processo de preparação nada mais é do que a coleta de dados para a solução do 

problema. Duailibi e Simonsen (2000, p. 25) a dividem em duas etapas:  

 

é direta quando acumulamos informações pertinentes ao problema que deve ser 
resolvido, isto é quando buscamos somente informações que contribuam para uma 
possível solução. (...) A preparação é indireta quando buscamos informações sobre 
tudo o que possa colaborar para uma solução, mesmo que à primeira vista não tenha 
nada a ver com o problema. 

 

O importante na preparação, seja ela direta ou indireta, é saber tudo sobre o produto, 

conviver com ele, descobrir seus pontos fortes, curiosidades, dados de consumo e 

peculiaridades. Pois, após compreendido o problema, haverá a mescla entre o repertório  

cultural que o criativo já possui e as descobertas de novas referências, utilizando assim da 

intertextualidade entre todo o repertório que  foi creditado como referente ao produto em prol 

da criação. 

A procura por informações neste estágio é importante, pois é aqui que o repertório já 

adquirido se relaciona com as novas informações obtidas. Menna Barreto (1982, p. 151) 

afirma que “idéias novas são novas combinações, são remanejamentos de coisas que sabemos 

no sentido de novos usos, no sentido de soluções”. Ampliar nosso repertório em relação ao 

problema nesta fase acelera a chamada “iluminação”, etapa que será citada mais adiante.  

À medida que as informações coletadas sustentam as referências que abragem o 

problema e se desenvolve uma concentração aplicada acerca da solução sem encontrar 

respostas definitivas, Duailibi e Simonsen (2000) afirmam que a mente humana ‘desliga’, 

passando automaticamente para o terceiro estágio: a fase da incubação. 

A incubação é a etapa do processo em que o inconsciente humano reestrutura a grande 

gama de referências adquiridas anteriormente. Aqui, há a necessidade de descansar a mente, 

deixá-la processar o que já foi visto, livremente, sem bloqueios conscientes. É, portanto, uma 

‘fuga’ da mente humana do acúmulo das informações que adquire-se no processo anterior. 
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 No processo criativo, empregar a cada etapa um tempo apropriado é essencial à 

assimilação de conteúdos na solução do problema. Para Poincaré apud Duailibi e Simonsen 

(2000, p. 27) “trabalho inconsciente é impossível se não for precedido pelo trabalho 

consciente” assim, afirmando que ao dar seqüência a coleta de informações e posterior 

processamento inconsciente, o estágio de incubação levará diretamente a diversas abordagens 

do problema. 

A fase de aquecimento caracteriza-se por ser um estágio visivelmente distinto. É o 

retorno da mente à compreensão e resolução do problema. A mente desperta para a solução, 

deixando-a próxima do consciente, somente esperando um impulso para surgir da imaginação. 

Segundo Duailibi e Simonsen (2000), este ato normalmente inconsciente, manifesta-se 

quando já processamos as informações adquiridas até o momento no processo criativo, 

podendo ser por meio de idéias ou através de flashes em que os pensamentos afastam-se e 

retornam ao problema com certa freqüência. Sente-se então que a solução está escondida na 

mente, ainda que não compreendida. 

O momento em que surge realmente a resolução do problema de modo consciente 

como estágio do processo criativo é chamado de iluminação. Nesta fase, as idéias surgem 

como resultado lógico, esclarecendo a solução. Esta manifestação súbita é chamada de insight 

ou eureka3, momento em que após estruturada em nosso consciente, a idéia surge 

espontaneamente, sendo organizada em representações verbais e não-verbais da solução. 

Ostrower (1999, p. 67) vai além, afirmando que  

 

as conclusões muitas vezes nos surpreendem como um resultado original. O 
seu sentido novo pode até mesmo ser inesperado e, no entanto, formula uma 
visão de certo modo pressentida. Confirma essa visão. Sentimos que a 
ordenação concreta a que chegamos abrange a razão de ser da situação, 
abrange toda a sua lógica íntima, o verdadeiro sentido. É o insight, a visão 
intuitiva. 

 

 Tornando-se compreendida e reconhecida de imediato, pois esta nova informação, 

nada mais é do que o relacionamento do repertório individual que o inconsciente concentra ao 

longo dos anos. No momento em que é inconscientemente ordenada, após ser aguçada através 

das informações adquiridas, instiga o processo espontâneo da iluminação.   

                                                 
3 Exclamação atribuída ao matemático grego Arquimedes, citado por MENNA BARRETO (1982, p. 154) 
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Menna Barreto (1982, p. 154) se refere a esta ocasião como “o momento em que a 

maçã cai na cabeça de Newton”, explicitando que a etapa de iluminação pode surgir em 

qualquer momento, sob qualquer circunstância. 

Duailibi e Simonsen (2000, p. 28) afirmam que “embora surja de repente, 

aparentemente sem esforço físico, nem grande esforço mental, a iluminação, é na verdade, o 

resultado de períodos terrivelmente laboriosos de preparação”, em que depois de adquirida as 

referências sócio-culturais e estas relacionadas entre si, estabelecem-se uma lógica de 

raciocínio naturalmente formulada pela mente, devido a memórias já acumuladas ao longo 

dos anos.  

Depois de encontrada a idéia, parte-se a um estágio totalmente consciente no processo 

criativo: a elaboração. Quando julgada apropriada a idéia revelada na iluminação, é na fase 

de elaboração que se molda a solução para o problema em que devemos nos concentrar.  

Para Duailibi e Simonsen (2000, p. 29) o estágio de elaboração resume-se por meio 

desta definição: “idéias, antes abstratas, são colocadas linearmente e, através da construção de 

uma teoria, da formulação de um plano, ou estruturando uma equação, começamos a associá-

las com dados conhecidos da realidade, a fim de ‘tornar familiar o desconhecido’.” Portanto, 

depois de constituída a idéia, deve-se manifestá-la em um plano físico, rabiscá-la e/ou 

transcrevê-la em um papel, adequando-a ao foco da solução do problema em que se está 

trabalhando desde o princípio do processo criativo. 

Em seguida a solução do problema, chega-se a sétima e última fase no processo 

criativo: a verificação. Segundo Menna Barreto (1982, p. 155) “o criador agora recua e 

imagina as reações daqueles com quem intenta comunicar-se”. Após formulado o raciocínio 

com que se intenciona a resolução do problema é nesta etapa que deve-se prever as reações 

adversas, seja por meio de avaliações e/ou críticas de terceiros. Ou ainda, como afirma 

Duailibi e Simonsen (2000, p. 30) “é preciso comprovar que a idéia adotada como solução, é, 

de fato, a solução.” 

De fato, entender o sentido de todas as etapas do processo criativo é útil por se tratar 

de um caminho base para resolução do problema, não somente se contendo a isso. O processo 

criativo instiga também o uso da imaginação, da reflexão e questionamentos na procura da 

inovação em questões comuns. Destina-se não só a encontrar soluções, mas em tornar-se um 

caminho para a ampliação do pensamento criativo. 
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2.3 PROCESSO CRIATIVO NA PUBLICIDADE 

 

 O processo criativo na publicidade utiliza, como em qualquer outra área profissional, a 

bagagem cultural do indivíduo com a finalidade de, ao mesclar essas informações, gerar 

novos repertórios que originarão idéias e novas soluções. Contudo, no ritmo atual de trabalho 

das agências de publicidade, o processo criativo é empregado pelos criativos com maior 

urgência na captação de soluções inovadoras, fazendo uso comumente da livre associação de 

idéias no processo de criação. Esta associação é composta primariamente pelo conjunto 

eficiente de imaginação mais memória. Conceito que, segundo Duailibi e Simonsen (2000) 

provém de estudos antigos tendo, com os gregos, as primeiras leis para estabelecer o modo 

com a qual se manifestam as idéias, sendo elas: a contigüidade, a semelhança, a sucessão e o 

contraste. 

 Carrascoza (2008) complementa que durante o Século XVIII, o filósofo David Hume 

modificou esta classificação, incluindo a causa e efeito e, em contrapartida, retira o conceito 

de associação por contraste, por defini-la uma mescla entre a contigüidade e a semelhança. O 

autor (2008, p. 19), ainda exemplifica a utilização da associação de idéias na prática: 

 

quando observamos uma paisagem reproduzida em um quadro, nossos pensamentos 
são conduzidos à cena original, o que é uma associação por semelhança. Quando se 
fala em um apartamento em determinado edifício, pode-se pensar em outros 
existentes ali; a associação se dá então por contigüidade. Se pensamos em um 
ferimento, é quase impossível não nos lembrarmos da dor que ele provoca, por isso 
a conexão de idéias nesse caso é a de causa e efeito. 

 

 Para explicitar a associação de idéias pode-se fazer aqui uma comparação, entre a 

mente humana e um depósito em que se guardam diversas informações ano após ano. O ser 

humano assimila uma infinidade de informações todos os dias: sentado em frente à televisão, 

na sua casa; no trabalho enquanto resolve uma série de questões ou mesmo enquanto prática 

uma atividade de lazer, indo ao cinema, lendo um livro. Estas informações coletadas são 

‘catalogadas’ como em estandes, no inconsciente, sendo acessados por alguns padrões 

formulados pelo cérebro humano. Ao serem requeridos, associam-se estas referências, 

interligando-se em idéias novas. 
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 Todo o repertório adquirido ao longo da vida pode ser definido por uma ou mais 

dessas classificações, pois é por meio delas que relacionamos inúmeras informações, criando 

assim, através da intertextualidade de informações disponíveis ao profissional de publicidade, 

algo novo, a solução inovadora para um problema. 

 O processo criativo em publicidade inicia-se no momento em que o atendimento da 

agência cria o briefing, baseado em dados repassados pelo cliente e o conjunto de informações 

sobre mercado, concorrentes e o próprio produto ou serviço que se deseja comunicar. Este 

conjunto de informações, quando recebidas pelo criador, servirá como base e foco da 

campanha, pois revelam os objetivos de marketing do cliente, tendo na criação das peças 

publicitárias a solução para a comunicação da empresa, apresentado anteriormente no 

briefing. 

Ao formatar o briefing que será enviado aos profissionais da criação, relaciona-se este 

aos estágios do processo criativo descrevendo as fases de identificação e preparação. Na 

agência é identificado o problema a ser resolvido na criação publicitária por meio do foco da 

campanha e objetivos de comunicação designados a alcançar, passando posteriormente aos 

criativos a função de transformar estes dados no produto final: a peça publicitária em si. Aqui, 

o profissional busca novas referências que complementarão a bagagem cultural já adquirida, 

transformando assim, através da intertextualidade dos conteúdos, novas formas de abordar o 

problema. 

Como afirma Carrascoza (2008) a busca de um repertório relevante para a 

aproximação com o público-alvo é comumente utilizada em publicidade. A adaptação de 

referências culturais é importante neste processo, pois com o intuito de identificar o produto 

ao consumidor que se destina a mensagem, saber interpretar a bagagem cultural que 

reconhecida pelo público-alvo traz à criação um maior índice de acerto na hora da verificação 

da eficiência da campanha. 

Os estágios seguintes do processo criativo, incubação, aquecimento, iluminação, 

elaboração e verificação, são abordadas na publicidade com o propósito final de chegar à 

criação publicitária em si. A sucessão das fases do processo criativo em publicidade incentiva 

o criador a ‘desbloquear’ a mente e ao proporcionar uma gama de técnicas que estimulam o 

criar livremente e de maneira inovadora.       

Para os profissionais publicitários, deixar o pensamento fluir livremente ao relacionar 

idéias com o intuito de gerá-las em novas associações, é de extrema importância ao seu 
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potencial criativo. Utilizar-se não somente de técnicas para sensibilizar o pensamento criativo, 

mas também entender os bloqueios que interferem no pensar e seus efeitos fazem parte dos 

métodos que mantém a criatividade em um fluxo constante de idéias inovadoras. 

O autor Von Oech (1988) classifica, utilizando-se de exemplos e atividades, 10 tópicos 

sobre bloqueios criativos que, segundo ele, colaboram para evitar que certas inibições criadas 

mentalmente afetem o pensamento e por consequência o processo criativo.  

Segundo o autor (1988) não pensamos ‘o diferente’ com maior frequência porque em 

primeiro lugar não precisamos de criatividade para fazer grande parte do que fazemos no dia-

a-dia, como ações automáticas, como esperar um elevador ou escovar os dentes. Em segundo 

lugar, a maioria das pessoas mantém uma postura que bloqueia o ‘pensar diferente’, 

sustentando na mente sempre os mesmos pensamentos. À visto disso, Von Oech, destacou dez 

bloqueios mentais que interferem no bloqueio criativo: 

1. “A resposta certa”: a educação formal orienta sobre quais informações deve-se 

buscar e sobre quais idéias deve-se ter atenção, ensinando na busca da resolução correta para 

a solução do problema. Quando se torna adulto, este indivíduo busca a resposta que avalia 

correta e automaticamente interrompe a procura por outras respostas, interrompendo uma 

nova corrente de pensamentos. Pensar em várias perguntas a fim de gerar inúmeras respostas 

corretas é uma alternativa para eficiente na busca de perspectivas diferente na solução do 

problema. Segundo o autor (1988, p. 38), “um bom jeito de ser mais criativo é procurar a 

segunda resposta certa. Existem várias maneiras de procurar respostas, mas o mais importante 

é procurar. Em geral, a idéia realmente criativa está logo adiante.” 

2. “Isso não tem lógica”: a raciocínio humano difere-se em dois tipos de pensamento. 

O pensamento concreto, mais lógico, específico e consistente e o pensamento difuso, não tão 

intenso mas que alcança um campo maior de significações.  O autor (1988, p. 44) afirma que 

“os dois tipos de pensamentos desempenham importantes papéis no processo criativo (...) o 

pensamento difuso é muito importante na fase da germinação (...) o pensamento concreto por 

sua vez, é mais utilizado na parte prática” e deixa evidente assim, que é necessário o uso 

destes dois tipos de pensamentos. Há o bloqueio, pois normalmente, desenvolve-se o 

pensamento concreto, sem instigar o difuso, responsável por procurar conexões e semelhanças 

onde normalmente não se percebe. O autor afirma ser importante a busca pela ambiguidade, 

sendo o uso da metáfora, uma ferramenta importante ao ajudar a pensar em ideias diferentes.   
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3. “Siga as normas”: a mente humana é extremamente competente no reconhecimento 

de padrões. Ainda que importante na criação, “o pensamento criativo inclui brincar com o que 

se sabe – e isso pode significar o rompimento de um padrão para a criação de um outro, novo” 

(1988, p. 59). Resumindo, o potencial criativo está, muitas vezes, em desafiar os padrões 

fornecidos pela inconsciente, sendo flexível diante de novas idéias. Contestar o que é dito 

como norma é uma dica dada pelo autor (1988) para desbloquear a mente. 

4. “Seja prático”: o criativo ao receber certa resposta, deve se indagar “e se”, enquanto 

a maioria das pessoas se acostuma com a realidade do “é”, sem gerar novas possibilidades de 

resposta. Para o publicitário, produzir idéias práticas e criativas é essencial para construir 

novas idéias, mas não são formuladas de imediato, pois ao utilizar-se de pontos de apoio 

durante a construção, é possível chegar nessas idéias. Estes pontos são, segundo o autor 

(1988, p. 70) “idéias instigantes que estimulam a pensar em outras idéias. Podem se 

impraticáveis ou improváveis, pois seu valor não está na praticidade, mas em sua capacidade 

de levar o pensamento adiante”. Como romper o bloqueio: cultivar a imaginação e utilizar de 

respostas práticas e inteligentes para obter novas idéias. 

5. “Evite ambigüidades”: normalmente o uso de ambiguidades gera problemas de 

comunicação, pois o significado dessas informações depende de como é interpretada pelas 

pessoas. Contudo, como estímulo à imaginação, utilizar da ambiguidade no estágio inicial do 

processo criativo dá margem a perguntas que solucionam problemas por meio de perspectivas 

diferentes. Como dica, o autor (1988, p. 98) sugere que o criativo “cultive suas próprias fontes 

de ambiguidade. Elas podem ser qualquer coisa – pessoas, livros, objetos – desde que forcem 

você a buscar mais de um modo de entender os acontecimentos.” 

6. “É proibido errar” : Na busca por ideias diferentes, propõe-se ao criativo formular 

diversas respostas corretas, mas nesse caminho, certamente produzirá inúmeros erros. É mais 

vantajoso ao criativo formular 100 ideias e acertar 60% delas do que concentrar-se em 

somente cinco respostas corretas. Ainda que seja aprendido no dia a dia que ‘é proibido errar’, 

uma atividade que produz erros certamente mais adiante achará a resposta correta. Erros são 

pontos de apoio para construir o caminho que guiará ao ‘insight’ definitivo. O autor (1988, p.  

106) coloca que os erros são sinais de que estamos saindo dos trilhos habituais. Se “não 

errarmos de vez em quando, é indício de que não estamos sendo muito inovadores”. Assim, 

ao falhar, tem-se a chance de descobrir o que não funciona e antecipar uma ideia sob outra 

perspectiva. 
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7. “Brincar é falta de seriedade”: Von Oech (1988, p. 109) afirma que “a necessidade 

pode ser a mãe da invenção. Mas o divertimento é certamente o pai dela.” Pois é quando 

brinca-se em nosso ‘playground mental’, como denomina o autor, que se rompe os bloqueios 

e baixa-se as defesas em relação ao novo. Crianças são um bom exemplo, pois utilizam sua 

imaginação com frequência, porque sabem que brincar é uma boa maneira de aprender. A 

dica do autor (1988, p. 114) ao publicitário é de que “faça seu local de trabalho um espaço 

criativo”, estará assim, mais propenso a soltar sua imaginação. 

8. “Isso não é da minha área”: Muitas áreas profissionais necessitam de 

especialização em um número limitado de assuntos, assim permitindo excluir informações 

externas irrelevantes à atividade a ser efetuada. Para o autor  

 

como estratégia para o pensamento criativo, porém, esta tendência pode ser 
perigosa, porque talvez leve à atitude do ‘isso não é da minha área’ (...) é provável 
que a pessoa não esteja delimitando seus problemas a uma área muito restrita; é 
possível que esteja também parando de buscar novas ideias. (VON OECH, 1988, 
p. 117)  

 

 Para o criativo, delimitar as áreas de que recebe referências, delimita também a 

oportunidade de encontrar ideias inovadoras para os problemas, pois quanto mais ampla a 

área de conhecimento do criativo, maiores serão as oportunidades de expandir suas ideias. 

 9. “Não seja bobo”: a maioria das pessoas ao ser objetiva concentra-se tanto na idéia 

que se tornam conservadoras e entediantes. Pensar criativamente, no caminho de encontrar 

novas idéias, inclui pensar em ‘tolices’, pois na repreensão de idéias que possam parecer 

absurdas, muitas vezes joga-se fora um ponto de apoio para algo realmente novo. Dar-se o 

direito de investir em lógicas malucas e pensar em pressupostos absurdos é essencial ao 

pensar criativamente. 

 10. “Eu não sou criativo”: Von Oech (1988, p.135) afirma que “uma importante 

diferença entre pessoas mais criativas e menos criativas é que as primeiras prestam atenção às 

suas menores ideias”. Ser criativo não consiste no número exato de ideias mirabolantes 

formuladas pelo indivíduo e sim, prestar atenção às pequenas ideias que a princípio não detêm 

tanta atenção, é abastecer-se constantemente com novas referências e acreditar que suas 

descobertas levarão a ideias realmente inovadoras. 

 Como última dica, Von Oech (1988, p. 146) coloca que “se você tiver uma ideia, 

levante da cadeira e trate de colocá-la em prática”, pois o criativo não tem ideias 
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espontaneamente. Suas referências e a liberdade que tem para intertextualizá-las diferem sua 

criação das demais. 

 Ainda que certa peça publicitária se desenvolva a partir de um briefing proposto acerca 

de temas específicos ou datas características e estes atuem como fatores limitantes na criação, 

por concentrarem-se em um discurso exclusivo sobre o assunto, a utilização de processos de 

criatividade pode agir como ferramenta para desbloqueio e fuga do lugar-comum. Pois ainda 

que, como neste objeto de estudo, as peças sejam focadas no período do carnaval, este tema 

pode ser tratado de inúmeros pontos de vista diferenciados. 
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3 CAPÍTULO II – REFERÊNCIAS CARNAVALESCAS 

 

3.1 CARNAVAL COMO MANIFESTAÇÃO CULTURAL 

 

As festividades atuais do carnaval remontam de antigas tradições encontradas nos 

povos europeus, principalmente. Araújo (2003) refere-se as origens do Carnaval como 

“obscuras”, pois não são precisamente estabelecidas, ainda que mantenham relações com 

cultos agrários, festas egípcias e posteriormente ao culto ao deus Grego Dionísio e ao deus 

romano Baco. 

Há duas vertentes que influenciam o carnaval atual. A originária das antigas 

festividades romanas que celebravam o deus Baco, chamados de Bacanais. Em que grandes 

grupos bebiam, comiam e festejavam de maneiras “orgíacas” as colheitas e cultos à 

fertilidade. Segundo o site da Revista Superinteressante (1996) 

as festas eram, muitas vezes, orgias. As bacantes, consideradas sacerdotisas do 
deus, dançavam desenfreadamente vestidas com peles de leão. Por isso, a palavra 
bacanal permaneceu como sinônimo de reuniões em que há orgia, sexo e danças. 
No início, apenas mulheres eram admitidas na festividade, mas com o tempo deu-se 
permissão para homens participarem também. 

 

O consumo de itens específicos em maior quantidade como bebidas com teor 

alcoólicas e apelo ao culto sexual é proveniente dos antigos bacanais. As festas regadas a 

bebida, danças e liberdade sexual ainda mantém no carnaval atual, heranças das festividades 

pagãs antigas. 

Enquanto, outra vertente, originária das festividades religiosas chega ao Brasil com a 

colonização portuguesa. Seus ritos e costumes foram incorporados ao cotidiano da colônia 

brasileira, assim, nascendo o carnaval do antigo festejo do “entrudo português”.  Segundo o 

site Sua Pesquisa (2004)  

 

O entrudo acontecia num período anterior a quaresma e, portanto, tinha um 
significado ligado à liberdade. Este sentido permanece até os dias de hoje no 
Carnaval (...) e chegou ao Brasil por volta do século XVII e foi influenciado pelas 
festas carnavalescas que aconteciam na Europa. Em países como Itália e França, o 
carnaval ocorria em formas de desfiles urbanos, onde os carnavalescos usavam 
máscaras e fantasias. Personagens como a colombina, o pierrô e o Rei Momo 
também foram incorporados ao carnaval brasileiro, embora sejam de origem 
européia. 
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 Atualmente o carnaval é uma das festas populares que movimenta o maior número de 

pessoas no país inteiro. A festa, já consagrada em todas as cidades brasileiras, ocorre no mês 

de fevereiro na maioria das vezes ou no mês de março minoritariamente, sendo uma data 

variante, dependente do dia em que se comemora a Quaresma, data comemorativa do 

calendário cristão, período que para a religião, deve ser de reflexão e um momento de 

transição e mudança.  

A data fixada como feriado carnavalesco é a terça-feira, dia que antecede a quarta-

feira de cinzas, que também ocorre por meio de uma festividade religiosa, sendo o primeiro 

dia da Quaresma. Contudo, normalmente os festejos começam no sábado anterior, tendo 

duração de quatro dias. Há ainda comunidades que comemoram o carnaval o mês inteiro ou 

nos chamados “carnavais fora de época” em meses diversos durante o ano, trazendo a esfera 

carnavalesca para todas as festas organizadas.  

Ainda que as comemorações tenham costumes específicos em diferentes regiões do 

país, a liberdade e comemoração são sinônimos que caracterizam a cultura carnavalesca. O 

significado do carnaval como manifestação cultural já é intrínseco a sociedade brasileira. A 

festa em si, movimenta mais do que foliões as ruas, conserva a definição do coletivo na 

sociedade que é levado as festividades por todos os foliões presentes sejam em desfiles nas 

ruas ou festas em salões.  

Isambert (1982, apud Amaral 2009) define festa, em um significado geral, como a 

“celebração simbólica de um objeto (evento, homem ou deus, fenômeno natural, etc.) num 

tempo consagrado a uma multiplicidade de atividades coletivas de função expressiva". No 

caso do carnaval brasileiro, as antigas tradições do entrudo português ligados à religiosidade 

do período da Quaresma foram incorporadas a cultura de tal maneira que esta adotou os 

maneirismos típicos da sociedade brasileira assumindo ao longo dos anos, características 

próprias da cultura do país. 

Como festa popular, o carnaval adquire um formato vindo, primeira e diretamente do 

povo. No começo do século XX, os carnavais incorporavam inúmeras vezes tradições 

oriundas das sociedades européias: bailes de máscara, fantasias luxuosas e festas em grandes 

salões,  No carnaval do povo foram os blocos os primeiros elementos adotados como objetos 

propriamente carnavalescos. Com o passar dos anos alusões às fantasias, bailes em salões, 

continuam, mas deram espaço passa às festas de rua: blocos de carnaval, os chamados “trio-
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elétricos” em que grandes caminhões com artistas animam a multidão que se aglomera nas 

ruas, desfiles, alegorias música animada e cores variadas compõem os festejos.  

A estética de liberdade e igualdade proposta durante a passagem do período 

carnavalesco influencia a sociedade de maneira em que ela própria se concede o direito de 

viver em uma transição entre realidade e ficção. Assim, dando margem a um gênero 

estruturado acima da representatividade em que a sociedade se dispõe durante os ritos, 

denominada carnavalização. 

 

3.2 CARNAVALIZAÇÃO 

 

O termo carnavalização é proposto pelo estudioso Mikhail Bakhtin, teórico da área 

literária, que o designa como um processo literário que decorre do próprio carnaval. Neste 

texto, tal conceito foi aplicado para analisar a contextualização das peças selecionadas. Aqui 

há a inversão de valores adotados no cotidiano e exposição de um mundo extraordinário. O 

próprio autor afirma que o ambiente carnavalesco “é uma vida desviada de sua ordem 

habitual, em certo sentido uma ‘vida às avessas’, um ‘mundo invertido’.” (BAHKTIN, 2002, 

p. 122) 

A teoria de Bakhtin não foge ao ideal de liberdade que as festividades carnavalescas 

propõem. A celebração consiste em desopilar dos problemas cotidianos, ser um homem igual 

e livre em meio à coletividade social e cultural. A festa em sociedade é proposta por Bakhtin 

da seguinte forma:  

 

O carnaval é um espetáculo sem ribalta e sem divisão entre atores e espectadores. 
No carnaval todos são participantes ativos, todos participam da ação carnavalesca. 
Não se contempla e, em termos rigorosos, nem se representa o carnaval, vive-se 
nele, e vive-se conforme suas leis enquanto estas vigoram, ou seja, vive-se uma vida 
carnavalesca. (2002, p.122) 

 

A carnavalização não surge como gênero literário, mas como um fenômeno, uma 

forma de espetáculo de caráter ritual e variável. As diversas formas de festejos inclusos no 

carnaval denotam uma linguagem própria, e como afirma o autor (2002, p. 122) sendo 

traduzido em uma cosmovisão carnavalesca, interligada por meio de uma linguagem sensorial 

presente em suas formas artísticas. 
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Bakhtin coloca o conceito de carnaval como o conjunto de todas as variedades de 

festividades que são englobadas neste tipo de festejo e afirma (2002, p. 122) que, “o carnaval 

propriamente dito, não é evidentemente, um fenômeno literário. É uma forma sincrética de 

espetáculo de caráter ritual, muito complexa, variada, que, sob base carnavalesca geral, 

apresenta diversos matizes e variações dependendo da diferença de épocas, povos e festejos 

particulares.”  

Os festejos do carnaval em si, podem alterar-se entre épocas e culturas de diversas 

sociedades, restringindo-se a “leis” que vigoram em cada uma delas. Contudo, o significado 

de “espetáculo” associado a estas festividades como um todo, tem a proposta de fazer os 

telespectadores desta peça fantasiosa oriunda das festas carnavalescas, experimentarem 

situações com uma intensidade não vivenciada em seu cotidiano e sonhar com uma vida 

diferenciada da sua. Aqui, os telespectadores, são o próprio povo, que na esfera carnavalesca 

presencia os rituais festivos e participa das celebrações.     

 Na carnavalização, tira-se proveito de uma sociedade invertida, em que os costumes 

adotados no dia-a-dia são deixados de lado e adotam-se atitudes exarcebadas, onde uma ironia 

crítica é utilizada como uma demonstração exagerada dos modos cotidianos. Não há a 

preocupação em ser alguém transformador, mas aproveitar desta situação às avessas para 

criticar algo ou alguém na sociedade. A determinação do evento, onde há a criação de um 

mundo “único”, a parte do real, é compreendida entre o público e já faz parte da sua vida, pois 

nela adquirem-se papéis ilusórios às figuras cotidianas.   

Tem-se como exemplo a figura do Rei Momo, que no carnaval adquire a posição de 

poder maior: um grande rei que se entrega as festas com toda a sua corte e recebe, 

momentaneamente, as chaves da cidade.   

 Contudo, a inversão de papéis só pode ser compreendida quando se sabe, e se 

compreendem quais são verdadeiramente os papéis na sociedade tradicional. O poder que o 

Rei Momo adquire nas festividades carnavalescas só pode ser entendido como poder, quando 

sabemos que esta é uma crítica as posições de poderes reais.  

Stallybrass e White apud Featherstone (1995 p.113) discutem “a natureza relacional 

dos carnavais, festivais e feiras, vistos como inversões ou transgressões simbólicas nas quais 

as distinções superior/inferior, erudito/popular, clássico/grotesco, são mutuamente construídas 

e deformadas.” Para o autor, a festividade representa um processo de formação da identidade 
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e cultura da classe média e este cultura, baseada na expressividade emocional e física faz com 

que costumes e comportamentos intensifiquem-se. 

 A carnavalização contrapõe as noções da sociedade atual versus o espetáculo inerente 

ao carnaval; neste período há a subversão do discurso oficial pela liberação da censura em que 

a sociedade é reprimida. Há quatro categorias em que o mundo carnavalizado caracteriza-se: a 

familiaridade, a excentricidade, a mésalliances e a profanação. 

O livre contato familiar entre os homens é citado pelo autor (2002) como o elo entre 

as demais categorias, pois é a partir da familiaridade associada à cosmovisão carnavalesca, em 

que os homens encontram-se sem censuras na praça pública carnavalesca (em ruas e festas 

públicas, salões e blocos carnavalescos), que as relações homem com homem opõem-se as 

relações hierárquico-socias da vida cotidiana.  

A excentricidade é definida a partir do momento em que há a relações entre os 

homens, pois a partir deste contato entre iguais é que os aspectos ocultos da natureza humana 

se revelam e expressam-se. 

A terceira categoria da cosmovisão carnavalesca, chamada de as mésalliances 

carnavalescas, propõe que a familiaridade carnavalesca estenda-se a tudo: valores, ideias e 

fenômenos da sociedade. Bakhtin (2002, p. 123) afirma que “o carnaval aproxima, reúne, 

celebra os esponsais e combina o sagrado com o profano, o elevado com o baixo, o grande 

com o insignificante, o sábio com o tolo, etc.”. E em representações teatrais que permeiam as 

festividades carnavalescas, são demonstrados a fusão destes valores. 

  Relacionada às mésalliances, está a quarta categoria da cosmovisão carnavalesca: a 

profanação: 

  

esta é formada pelos sacrilégios carnavalescos, por todo um sistema de descidas e 
aterrissagens carnavalescas, pelas indecências carnavalescas, relacionadas com a 
força produtora da terra e do corpo e pelas paródias carnavalescas dos textos 
sagrados e sentenças bíblicas, etc. (BAKHTIN, p. 123)  

 

Esta categoria envolve a sociedade, permitindo que a liberdade em todos os sentidos 

(visual, verbal e gestual) seja possível e aceita, por meio da familiaridade entre os homens 

neste período. Por ser uma época em que há a inversão de papéis sociais, a mésalliances se 

reproduz em todos os níveis sociais. 
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Estas categorias levam posteriormente a duas ações carnavalescas, intrínsecas a 

cosmovisão carnavalesca: a coroação e o posterior destronamento do rei do carnaval. São os 

momentos em que as etapas de iniciação as festividades e posterior conclusão se dão. Estas 

ações segundo o autor (2002) dão ênfase às mudanças e às transformações próprias do 

carnaval, e significam morte e renovação. Expressando a ideia central do carnaval: a de 

mudança. 

 

A coroação-destronamento é um ritual ambivalente biunívoco, que expressa a 
inevitabilidade e, simultaneamente, a criatividade da mudança-renovação, a alegre 
relatividade de qualquer regime ou ordem social, de qualquer poder e qualquer 
posição (hierárquica).” (BAKHTIN, 2002, p.  124) 

 

 Os valores simbólicos existente nestes rituais carnavalescos são ditos como acessórios 

das próprias festividades. Enquanto na ‘sociedade real’ há a seriedade circundando os 

símbolos do poder, nos ritos carnavalescos são incorporados valores cômicos.     

As peças selecionadas para este trabalho e analisadas expõem seus produtos durante o 

mês de fevereiro, aproveitando-se da temática carnavalesca e das motivações festivas 

exageradas propositalmente. Como no carnaval nada é absoluto, mas proclama-se o inegável 

momento de euforia a tudo, as peças seguem a temática da cosmovisão carnavalesca.  

As peças apropriam-se de mídias em que há contato com as “praças carnavalescas”, 

sendo expostas em ruas e centro públicos em que há a agitação e transmissão da cosmovisão 

carnavalesca. Assim, torna - se mais uma alegoria decorativa do carnaval na esfera pública. 
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4 METODOLOGIA DE PESQUISA 

 

A estruturação metodológica desta pesquisa foi empregada a fim de identificar os 

objetivos do projeto ao analisar o uso de referências ao carnaval em criações publicitárias 

nacionais, a utilização de processos de criatividade como ferramenta de intertextualização 

entre as referências coincidindo, aparentemente, em inovação na criação publicidade e a 

influência de referências culturais nas referidas peças publicitárias. Com o intuito de 

esclarecer e definir a problematização principal do projeto utilizou-se estudos de especialistas 

e teóricos da área de interesse a fim de ao analisar referências culturais na criação de peças 

publicitárias que tem como temática o carnaval, veiculadas em fevereiro de 2009.  

Para análise deste estudo em profundidade, foram selecionados inicialmente cinco 

anúncios (conferir anexo), deste período para a posterior análise: Gel Lubrificante Semina em 

um anúncio de oportunidade criado pela Euro RSCG Brasil;  fabricantes de cerveja Skol, 

Brahma e Nova Schin, a primeira foi criada pela agência F/Nazca S&S, a segunda criada pela 

agência África, para o camarote dos desfiles de carnaval em São Paulo e a terceira é uma peça 

publicitária da agência Y&R, e por último a Playboy, uma das revistas da Editora Abril e que 

foi criada pela agência Neogama/ BBH. 

Ao estabelecer o carnaval como temática para a seleção das peças publicitárias 

nacionais analisadas, empregou-se a pesquisa de natureza qualitativa e de caráter exploratório, 

pois, a partir da análise de referências semelhantes encontradas na temática carnavalesca das 

peças publicitárias selecionadas é que foi determinada a pesquisa. Assim, relacionando as 

referências carnavalescas como matriz cultural repetida, em que o profissional de publicidade 

é constantemente impactado, assim como todo o mercado publicitário e consumidores, 

influenciando diretamente a criação publicitária no período proposto pelo estudo. 

Tal natureza teve por finalidade a ordenação do método e técnicas aplicados neste tipo 

de estudo, que visou, em nível social, trabalhar com relações que não podem ser 

quantificadas, como conceitos de criatividade e o repertório cultural dos indivíduos na 

sociedade. Segundo Michel (2005, p. 33), 

 

na pesquisa qualitativa, a verdade não se comprova numérica ou estatisticamente, 
mas convence na forma de experimentação empírica, a partir de análise feita de 
forma detalhada, abrangente, consistente e coerente, assim como na argumentação 
lógica das idéias, pois os fatos em Ciências Sociais são significados sociais, e sua 
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interpretação não pode ficar reduzida a quantificações frias e descontextualizadas da 
realidade. 

 

 Desta forma, este estudo deteve-se a analisar e esclarecer os dados pesquisados em 

profundidade, não em quantidade, priorizando o fato de que os conceitos-chaves não são 

interpretados a partir de estatísticas e não podem ser ordenados e quantificados.  

Da mesma maneira foi importante para a análise o estudo de caráter exploratório, pois 

a partir desta forma de pesquisa, estimulou-se a compreensão dos objetivos propostos no 

estudo, por se tratar de um estudo de caráter social. Utilizando do desenvolvimento teórico, 

obteve-se maior conhecimento para a análise das técnicas utilizadas no desenvolvimento do 

processo e potencial criativo. O estudo de caráter exploratório é definido por Michel (2005, p. 

32) como  

 

uma forma de pesquisa, na medida em que se caracteriza pela busca, recorrendo a 
documentos, de uma resposta a uma dúvida, uma lacuna de conhecimento. Este tipo 
de pesquisa procura explicar um problema a partir de referências teóricas 
publicadas em documentos, dispensando a elaboração de hipóteses. 

 

 Ao selecionar as campanhas publicitárias de acordo com os objetivos de estudo da 

pesquisa, analisou-se estas situações em particular, de maneira intensiva, caracterizando-se 

pela utilização do estudo de caso como método a organizar tal análise, pois este tipo de 

método, segundo YIN (2001, p. 19) “representa a estratégia preferida quando se colocam 

questões do tipo “como” e “por que”, quando o pesquisador tem pouco controle sobre os 

eventos e quando o foco se encontra em fenômenos contemporâneos inserido em algum 

contexto da vida real”, ainda segundo o autor (2001, p. 23), esta se trata de uma definição 

mais teórica do estudo de caso, diferenciando-o de outros possíveis métodos como o histórico 

ou entrevista em profundidade. 

Durante o desenvolvimento da pesquisa, foi relevante a busca do máximo de 

informações sobre a temática de estudo, sendo necessária a utilização de técnicas como a 

bibliográfica e a documental. A primeira referiu-se à coleta de informações referentes aos 

estudos já realizados sobre o tema e a segunda, aos anúncios selecionados e documentos de 

revistas semanais e documentos eletrônicos sobre o tema.  

Para a análise foram criadas categorias capazes de abranger o objetivo geral e 

referencial teórico do estudo, ao analisar campanhas publicitárias nacionais de produto 
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veiculadas durante o período de fevereiro de 2009: verificou-se a influência do uso de 

referências semelhantes que se utilizaram do repertório ligado ao carnaval na criação das 

referidas peças publicitárias. Encontrando neste mesmo referencial teórico o conhecimento no 

tema deste estudo, em buscas bibliográficas da área para assim categorizar as campanhas na 

posterior análise efetuada. 

Sendo assim, esta pesquisa teve a intenção de utilizar-se da análise de peças reais 

como parâmetro para responder a problemática proposta e seus objetivos relativos ao uso de 

referencias e repertórios culturais na criação publicitária. Porque, por meio da ampliação do 

conhecimento na área da criatividade e ao empregar como método o estudo de caso e técnicas 

de levantamento bibliográfico e análise, concentrou-se o estudo em uma situação específica. 
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5   ANÁLISE DOS DADOS 

 

 O referencial construído para o esclarecimento deste estudo trouxe embasamento 

teórico para selecionar previamente os anúncios publicitários veiculados no carnaval de 2009 

em campanhas nacionais, permitindo que estes fossem categorizados para a análise e 

identificação das teorias propostas dentro dos temas: criatividade, carnavalização e processos 

criativos.   

 A seleção dos anúncios se deu por meio da procura em sites especializados na 

divulgação de peças no meio digital e também em revistas comercializadas no período 

proposto. Os anúncios analisados foram recolhidos de dois veículos: o site CCSP e a revista 

Veja. 

O site do Clube de Criação de São Paulo é um meio colaborativo online dos 

participantes e/ou sócios do clube, muitos deles, publicitários respeitados no Brasil e exterior 

e donos de grandes agências brasileiras. O site reúne diversas campanhas e notícias da área 

publicitária e conta com um grande acervo de peças; o segundo veículo utilizado foi a revista 

Veja, consolidada há mais de 40 anos no país, sendo a revista de maior circulação no Brasil. É 

uma revista séria e respeitada, possuindo em suas páginas, sempre, grandes anunciantes.   

Os anúncios selecionados, e presentes nos anexos deste trabalho, são de produtos que 

possuem campanha publicitária veiculada durante o mês de fevereiro de 2009, e que, 

normalmente têm grande venda durante os dias de festa. São objetos de consumo que têm alta 

adesão nos dias festivos, expondo diretamente o carnaval, principalmente os itens de cerveja, 

vendidos em bares, clubes e consumidos em festas de rua. A seguir, uma breve introdução dos 

produtos e agências responsáveis. 

O Gel Lubrificante Semina é um lubrificante em gel que possuí campanhas voltadas 

para o público heterossexual e homossexual, ou como citada em seu site4, grupo GLBT. É 

uma empresa voltada para a produção e comercialização de métodos contraceptivos e que 

também previnem a propagação de doenças sexualmente transmissíveis. Este anúncio faz 

parte da campanha de carnaval e foi criado pela Euro RSCG Brasil, empresa que atua em 

diversos países e tem sedes brasileiras no Rio de Janeiro e São Paulo. 

                                                 
4 http://www.gelsemina.com.br/ 
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A cerveja Skol é uma cerveja originalmente dinamarquesa e que tem, segundo o site 

Wikipédia (2009), a licença para ser fabricada no Brasil pela empresa AmBev, sendo 

produzida no país a partir do ano de 1967. Possui em seu site, durante o ano inteiro, a 

campanha de carnaval chamada de “Skolfolia”, com músicas e eventos como carnavais fora 

de época, micaretas e luais5 que ocorrem pelo país, com o apoio da Skol. Sua agência, 

F/Nazca S&S é afiliada a empresa Saatchi & Saatchi, também presente em diversos países, 

que mantém suas sedes brasileiras nas cidades de Rio de Janeiro e São Paulo.  

A Brahma é uma cerveja brasileira com mais de 120 anos de história e atualmente faz 

parte do grupo AmBev, sendo vendida também fora do Brasil, em diversos países, como a 

América do Norte ou países europeus. Sua atual campanha tem como conceito o termo “ser 

brahmeiro”, contudo durante o carnaval as campanhas se relacionam aos termos e ideias 

carnavalescas. Sua agência, a África, apesar de nova, fundada em 2002, tem em sua cartela de 

clientes grandes anunciantes e já possui mais de 240 funcionários, sendo citada como uma 

agência inovadora no cenário brasileiro.  

A cerveja Nova Schin faz parte do grupo brasileiro de bebidas Schincariol, que possui 

em sua cartela de bebidas também refrigerantes, sucos e águas minerais. Passou recentemente 

por uma reformulação na imagem de marca do produto e atualmente é cliente da agência 

Y&R, veiculando diversas campanhas durante o ano. Em seu site, possui canais para as 

campanhas veiculadas durante o ano, tendo um canal exclusivo para a campanha de 

divulgação do carnaval. Sua agência, a Y&R, é originalmente estadunidense e faz parte do 

Grupo Newcomm, sua filial brasileira, comandada por Roberto Justus, na cidade de São Paulo 

e apesar de nova, sendo formada em 2004, já é um grande expoente no país. 

A revista Playboy faz parte da cartela de revistas da Editora Abril, sendo a versão 

brasileira da original Revista Playboy americana. Teve sua primeira edição no ano de 1975, 

mas devido à censura militar da época, pode ser veiculada nos parâmetros atuais somente em 

1978. É uma revista de entretenimento sexual masculino, mas também tem seções de cunho 

informativo, literário e cultural, segundo o site Wikipédia (2009). A agência Neogama/ BBH 

é responsável, desde 2006, por todas a comunicação de mídia, ações institucionais, divulgação 

de capas e edições especiais da revista. A Neogama, originalmente uma agência brasileira, 

                                                 
5 Festas que ocorrem fora da época do carnaval usual que ocorre em fevereiro, mas possuem cunho carnavalesco. 
Sendo as micaretas oriundas de festividades antigas francesas, enquanto o Luau é uma festa originária havaiana, 
em que a tradição da comida, bebida e dança está muito presente. Wikipedia (2009) 
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fundada em 2000, associou-se em 2002, à rede inglesa BBH e atualmente possui uma vasta 

cartela de clientes.  

 A seleção de anúncios e a criação de categorias tiveram por finalidade analisar as 

peças publicitárias a partir de teses e contrapontos formulados por teóricos e especialistas na 

área publicitária e áreas afins. Com o intuito de aplicar objetivamente a profundidade teórica 

obtida, foram criadas para este estudo, categorias de análise que comportam todas as peças 

selecionadas (vide anexos). Estas categorias compreendem: repertório; carnaval e alusão à 

fantasia; inversão de valores; e exagero; possibilitando assim avaliar o conteúdo das peças 

publicitárias como um todo. 

 Entende-se por repertório, a compreensão sobre o que se está falando.  É saber 

discorrer sobre os assuntos através de prévio contato com o mesmo. No caso deste estudo, 

sugere-se que os profissionais de publicidade que criaram as peças selecionadas tem maior ou 

menor conhecimento do repertório cultural que envolve o carnaval, compreendendo a história 

e símbolos utilizados durante o período carnavalesco. Poderíamos dizer que são brasileiros, 

ou não, convivem com a festa indo a desfiles e/ou assistindo pela televisão, tomando 

conhecimento pelos meios de comunicação de massas. E ao analisar as peças, identificamos 

que alguns pontos estão sempre presentes como as cores alegres e contagiantes (como 

amarelos, vermelhos, verdes, azuis e rosas em tons vivos), a configuração informal do 

contexto verbal do anúncio e o clima de festa proporcionado pelo carnaval. 

 Fica claro aqui, que os pontos em comum entre as peças selecionadas são obtidas não 

por cópia entre os profissionais, mas pelo prévio conhecimento que os mesmos têm sobre as 

festividades carnavalescas, e da melhor maneira em chamar a atenção do público-alvo nesta 

época do ano. O repertório cultural é uma categoria muito importante, pois é a partir dela que 

nota-se como a criação é dependente da matriz cultural de cada indivíduo, do ponto de vista 

do criador e do receptor da mensagem.  

Na categoria carnaval e alusão a fantasias, observa-se que todos os anúncios 

selecionados interagem com o tema carnaval utilizando-se de detalhes carnavalescos, como 

no caso o paetê6. Normalmente utilizado em fantasias de blocos e escolas de samba, o paetê, 

                                                 

6 paet 
pa.e.tê 
sm (fr pailleté) 1 Bordado coberto com lantejoulas. 2 por ext Conjunto semeado de pontos numerosos e 
brilhantes. MICHAELIS ONLINE (2009) 
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com uma cor viva e brilhante é ligada diretamente ao carnaval. Reitera-se a importância do 

repertório cultural e do carnaval como símbolo cultural, sendo possível criar ações que 

obtenham uma boa lembrança de marca do público e que liguem os objetos a sensação de 

festa e liberdade proporcionada pelo carnaval. 

As festividades do carnaval estão diretamente ligadas à inversão de valores, período 

do ano em que as idéias e valores da sociedade se fundem na igualdade e a liberdade da 

cosmovisão carnavalesca.  Ocasião em que, voltados ao carnaval, a propaganda específica 

remete-se à leveza e ambiente festivo associado ao conceito de que tudo é menos severo e 

censurado.  

Enquanto as imagens são colocadas como exposição das figuras carnavalescas e 

festivas, o conteúdo verbal da mensagem complementa o conceito de que todos os dias são 

dias de festa.  

Na categoria exagero, conceito inerente às referências culturais ao carnaval, os 

elementos não-verbais são propositalmente exarcebados e com conotação sexual.  

As referências culturais utilizadas na composição da publicidade carnavalesca, ainda 

que repetidas ao longo das várias peças selecionadas, constituem soluções criativas e concisas 

com o tema. A partir da cosmovisão carnavalesca e valores aceitos neste período, as 

associação das idéias propostas pelo conjunto das categorias constroem parâmetros de 

repertório para utilização do carnaval como referência cultural. 

No anúncio do Gel Semina, há como apoio textual a assinatura do produto: “Gel 

Semina. Não tem nada melhor para o sexo masculino neste carnaval.”  

                                                                                                                                                         
 



 39 

 

 

As categorias analisadas no anúncio compõem a peça da seguinte forma:  

1. Repertório - O anúncio relaciona-se ao repertório carnavalesco ao induzir ao ato do 

cuidado contraceptivo que há neste período, como por exemplo, campanhas do governo que 

incentivam o uso da camisinha. Como o produto atua na prevenção contraceptiva, é 

apresentado para o público, neste caso, masculino, como um acessório de carnaval 

imprescindível. Como referência à criação desta peça, há a necessidade em saber também a 

diferença entre os símbolos de gênero feminino (♀) e masculino (♂).  

2. Carnaval e alusão à fantasia – o uso de paetês, frequente nas vestimentas de 

carnaval, forma o símbolo alusivo ao sexo masculino. Relaciona-se aqui o público a qual se 

destina a peça e o período de veiculação, devido ao símbolo e o uso dos acessórios 

carnavalescos; 

3. Inversão de valores – o carnaval, como já posicionado neste estudo, é um período 

de maior liberdade e desregramento da sociedade tradicional. Por meio das cores que 

constroem a peça, há o azul, comumente ligado ao sexo masculino e o rosa, ligado ao sexo 

feminino. Contudo, neste caso, as cores são remetentes ao sexo masculino e referem-se a 

opção sexual do público: homossexual (GLBT). Sendo uma forma sugestiva de relacionar-se 

com seu público-alvo em um momento em que há liberdade de valores; 

4. Exagero – esta categoria se dá, ao construir o anúncio simbolicamente sobre as 

cores relacionadas, antigamente aos sexos opostos e relacioná-la e assinar a peça com a 

seguinte frase: “Gel Semina. Não tem nada melhor para o sexo masculino neste carnaval.”, 
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assim, incitando o uso do produto, como o melhor de sua categoria, mas também induzindo ao 

ato sexual. 

O anúncio da cerveja Skol, não possui chamada, título ou slogan para guiar o público, 

pois sua construção se dá totalmente na percepção visual, sendo a própria marca uma imagem 

caracterizada. 

    

 

As categorias analisadas no anúncio compõem a peça da seguinte forma:  

1. Repertório – Mostra-se o corpo de uma mulher, nas duas peças selecionadas do 

mesmo produto, uma delas sob um sol, mas também como parte do corpo feminino, inserindo 

o produto no contexto do anúncio e relacionando o produto ao verão e locais de lazer onde se 

utiliza como roupa de passeio o biquíni: praias, piscinas, clubes. Ou seja, em períodos de lazer 

em geral, que é um momento comum durante as festividades carnavalescas; 

2. Carnaval e alusão à fantasia – o uso de paetês, freqüente nas vestimentas de 

carnaval, forma o anúncio inteiro, desde o produto e sua marca regularmente utilizada nas 

campanhas até o sol e o corpo feminino. As cores utilizadas, além de relacionadas diretamente 

a marca e a embalagem do produto, amarela e vermelha e prata, também são cores quentes, 

vivas e alegres, sendo muito utilizadas neste período do ano; 
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3. Inversão de valores – o carnaval, como período em que há menor censura, expõe o 

corpo feminino, sem receio em transformá-lo como objeto do próprio produto quando este 

tem sua assinatura no corpo feminino; 

4. Exagero – neste anúncio não há a inclusão de textos explicativos. A opção de 

manter uma imagem visual forte e colorida deu ao anúncio apelo sexual, ao mostrar o corpo 

feminino: brilhante e compondo o produto. Aqui, exagera-se no uso do paetê, que pode ser 

assimilado também com pixels que normalmente formam uma imagem, todo o corpo é 

brilhante, luminoso, tudo é paetê. 

Fazendo parte de uma campanha veiculada no carnaval da cidade de São Paulo e 

Salvador, a peça publicitária da cerveja Brahma, neste caso, refere-se a campanha aplicada em 

São Paulo. Com o nome “Camarote Bar Brahma”, teve sua divulgação nos camarotes do 

desfile da cidade, ainda conta com o slogan “I Love (símbolo do coração) SP”.  

 

 

As categorias analisadas no anúncio compõem a peça da seguinte forma:  

1. Repertório - O anúncio utiliza como slogan, uma frase utilizada em diversos objetos 

de outra cultura. Quando utiliza a frase “I love SP”, apóia-se na frase “I Love NY”, referente a 

cidade de Nova York, nos Estados Unidos. Nos dois casos há o uso de um coração vermelho 

para simbolizar a palavra love; 

2. Carnaval e alusão à fantasia – o uso de paetês, mais uma vez está presente nas 

peças carnavalesca e remete ao carnaval, vestimentas e acessórios utilizados neste período. As 
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cores, vermelha e amarela, além de ser ligada à marca, são utilizadas como um forma de  

chamar a atenção à peça; 

3. Inversão de valores – o coração vermelho simbolizando a palavra amor situa a 

marca de cerveja como apaixonada pela cidade. Aqui a cerveja ama a cidade de São Paulo e 

não ao contrário, que seria os cidadãos paulistas gostarem da cerveja. 

4. Exagero – os corações que formam a peça são inteiramente formados por paetês, e 

fazem parte de um exagero carnavalesco em que há brilho em tudo que está na esfera pública 

e que se necessita chamar a atenção. 

O anúncio da cerveja Nova Schin é composto, pela chamada “Se rebolar, não 

derrame” e texto de apoio “O pega leva tá contagiando os carnavais do Brasil”, contém 

também a marca da campanha da marca de cerveja, além de imagem que representa uma cena 

muito comum no carnaval, alguém abrindo uma lata da bebida. 

 

 

As categorias analisadas no anúncio compõem a peça da seguinte forma:  

1. Repertório – o carnaval é explícito imageticamente com o uso do paetê, mas há 

também o repertório utilizado na construção verbal que se utiliza da paródia já presente nos 
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anúncios de bebidas alcoólicas “Se beber, não dirija”, transferindo um novo significado, 

dentro da visão carnavalesca: “Se rebolar, não derrame”. 

2. Carnaval e alusão à fantasia – o anúncio é composto pela imagem do produto ao 

centro e paetês que, em conjunto, formam 2 mãos segurando e abrindo a alta de cerveja. Além 

da utilização do paetê, material comum no carnaval, a utilização de mãos formadas por este 

material liga a peça ao um momento lúdico e fantasioso que as festividades carnavalescas 

proporcionam; 

3. Inversão de valores – nesta peça, a cerveja Nova Schin apresenta o título “Se 

rebolar, não derrame.” em paráfrase a recomendação comum dos anúncios de cerveja “Se 

dirigir, não beba.”, manifesta a posição da empresa em relação ao momento de festividade e 

inversão dos conceitos aos cuidados tomados na sociedade normalmente; 

4. Exagero – a peça inteira, uma criação fantasiosa que transmite uma cena 

carnavalesca de uma maneira irreal, é aceita por ser construída a partir do conceito de fantasia 

que este período transmite. Há o exagero, quando até a cerveja que sai da lata ao ser aberta 

por mãos feitas de paetês, também seja construída por paetês. O líquido, então, torna-se tão 

mágico quanto o próprio festejo carnavalesco.   

O anúncio da revista Playboy é guiado por uma chamada “A rainha do Carnaval agora 

com este figurino.”, que é complementado com o uso da imagem do paetê, como figurino e na 

parte posterior, a própria revista com a imagem da rainha a que o anúncio menciona. E ainda 

possui assinatura: “Jéssica Maia, a Rainha do Carnaval, a partir de 10 de fevereiro nas 

bancas”, juntamente com a imagem da revista. 
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As categorias analisadas no anúncio compõem a peça da seguinte forma:  

1. Repertório – é necessário aqui, conhecer a revista Playboy e principalmente a rainha 

em questão, o que ela faz e como se relaciona com o carnaval, já que a este se deve seu título 

de rainha. Este conhecimento é necessário para intertextualizar a época carnavalesca com seus 

protagonistas (neste caso, uma moça que é uma cidadã normal e que no carnaval torna-se 

rainha). 

2. Carnaval e alusão à fantasia – a esta rainha emprega-se um figurino não de rainhas 

de países tradicionais da sociedade (cheias de roupas e jóias), mas de rainhas carnavalescas. 

Este “figurino” composto por um único paetê, mostra que a rainha que aqui aparece está 

inserida no contexto do carnaval e também no contexto da revista e que o paetê é roupagem e 

jóia com o intuito de enfeitar esta mulher. 

3. Inversão de valores – o significado de liberdade sexual proporcionado pelo carnaval 

e também um conceito da revista, mostra a mulher como objeto de desejo no carnaval, expõe 

seu corpo na revista e o faz de chamariz para o público da mesma;    
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4. Exagero – nesta peça fica visível a conotação exagerada do período carnavalesco, 

pois o título comparando a exposição da modelo e de sua fantasia carnavalesca são reduzidos 

a uma “célula” da fantasia, o paetê. O paetê é o conteúdo mínimo em que uma fantasia pode 

ser composta e aqui é apresentado como uma composição inteira e ligada diretamente a 

posição ocupada pela modelo nas festividades: rainha do carnaval. 

 A todas as categorias utilizadas na análise das peças publicitárias selecionadas, se 

inclui a livre associação de ideias. Os processos criativos utilizados na construção das peças 

denotam uso da semelhança entre as mensagens e relação de causa e efeito com o conteúdo 

carnavalesco. 

A integração das categorias que formaram as peças publicitárias (repertório, carnaval e 

alusão à fantasia; inversão de valores; e exagero) fazem da intertextualidade das informações 

que compõem as criações, necessárias à compreensão do conceito que deve ser transmitido do 

carnaval.  
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6  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Após embasamento teórico sobre o tema, a fim de aplicar de forma correta a análise 

das peças selecionadas com o intuito de comprovar os resultados e avaliar estes dados, têm-se 

a intenção de compará-los aos objetivos propostos inicialmente neste estudo.   

Ao final da análise e construção do referencial que compõe este trabalho, considera-se 

determinante o uso de referências culturais como bagagem que influencia as peças 

publicitárias e o uso da intertextualidade das referências acumuladas ao longo da vida como 

fator na diferenciação da criatividade na produção de anúncios e outras peças e inovação na 

criação publicitária. 

Pode-se encontrar nesta pesquisa exemplos que comprovam estes fatores como 

determinantes: todas as mensagens construídas nas peças selecionadas prevêem o uso da 

bagagem cultural tanto do criador no ato de criar a peça com a finalidade do entendimento do 

receptor, e também deste receptor que têm a intenção de ler o conteúdo da peça.  

As referências utilizadas na composição das criações puderam ser categorizadas e 

organizadas de tal modo que se aplicam a todas as peças. Não como demonstrativo de plágio 

entre as agências criadoras, mas como emprego habitual de referências culturais 

determinantes nas criações.  

A aplicação do uso de paetês repetindo-se em todas as peças é, neste estudo, o maior 

exemplo do uso de referências. Ainda que, neste caso, como selecionadas por esta 

pesquisadora, as peças tenham sua formação caracterizada pelo uso de paetês, fica claro, que 

esta pesquisadora não sugere o plágio entre os produtos. Mas considera as referências 

culturais ao carnaval brasileiro como fator decisivo na criação acima do uso deste material. Se 

este conceito não fosse interligado diretamente às tradições carnavalescas ou estas não fossem 

percebidas pelos leitores, certamente não haveriam de ser veiculadas e se o fossem, poderiam 

não ser entendidas pelo público.  

 A importância de um conjunto de referências que dê base para a criação de um vínculo 

entre o produto e consumidor de maneira objetiva e criativa pode ser visto nas campanhas que 

são sucesso de adesão de público. 

 Como proposto inicialmente como problema, a verificação da influencia de referências 

culturais em peças publicitárias veiculadas durante o carnaval de 2009, foi identificada por 
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esta pesquisadora a partir do momento em que as criações publicitárias, ainda que efetuadas 

por profissionais diferentes, são fruto de alguns artifícios semelhantes como: processos 

criativos, repertórios individuais e a intertextualidade deste repertório.  

A utilização de um briefing com informações únicas para cada produto, públicos 

diversos e conceito diferenciados são fatores que fazem a publicidade diversificar-se, agindo 

criativamente e podendo trazer inovações para a área.  

Ainda que importante para a criação publicitária pode-se constatar, pelas próprias 

peças selecionadas, que mesmo que não se apresentou plágio entre as peças, o uso de 

referências ao carnaval as tornou parecidas.  

Verifica-se assim, que a criatividade pode ser limitada quando se prende a valores e 

conceitos já explorados pelas marcas, como no caso das empresas cervejeiras. Ainda que cada 

campanha siga um tom diferente, tornando-as visualmente diferentes, as peças não fogem do 

lugar-comum, pois utilizam ambientes “clichês” de campanhas de cerveja como sol, apelo 

sexual, festas e envolvimento de bebidas a tudo isso. 

O uso do lugar-comum na criação pode ser visto relacionados a vários produtos, não 

só as peças publicitárias de cervejas. Muitos podem ser os repertórios e referências a que o 

profissional de criação tenham contato, o que seria o pressuposto para a geração de peças 

criativas e inovadoras. Contudo, ainda se vê a publicidade de produtos de limpeza direcionar-

se somente às donas de casa e produtos destinados a gays serem pejorativos, como por 

exemplo.  

Criar peças que sejam diferentes para o mercado, pode não ser sinônimo de inovação e 

criatividade, se estas somente renovarem as mesmas conexões e signos de criações antigas, ao 

invés de intertextualizar repertórios originalmente sem ligação ao produto de maneira que as 

informações encaixem-se na proposta deste. 

Concluí-se que, a peça apresentada pelo Gel Semina (anexo A), ao utilizar-se das 

referências carnavalescas pode ter efeito positivo perante o público, pois cria a peça de 

maneira que este mesmo público assimile, assim também se apresentam as peças das cervejas 

Skol (anexo B), Brahma (anexo C) e Novas Schin (anexo D), não possuem criatividade. 

Ainda que sejam percebidas e resultem em reações de vendas positivas para as empresas, não 

podem ser consideradas criativas e/ou inovadoras dentro de sua categoria, pois utilizam as 

mesmas referências que podem ser utilizadas em qualquer campanha de seu produto, com 

qualquer temática. 
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A peça publicitária desenvolvida para a Revista Playboy (anexo E), ainda que também 

não possa ser chamada de inovadora, dentro da esfera da publicidade mundial, é um exemplo 

de aspectos criativos na publicidade. Seu texto e a complementação da imagem aplicada de 

uma maneira informal, brincando com o conceito do carnaval e da revista – o apelo sexual – 

traz as informações ao público sem ser pejorativa ou discriminatória. Mostra que o 

profissional de publicidade precisa ter domínio de repertório, conhecimento das informações e 

compreender as propriedades da intertextualidade para criar de maneira harmoniosa. 

A análise, verificação e identificação dos processos que compõem as criações 

selecionadas formaram resultados que atingiram os objetivos desta pesquisadora e 

aprofundaram o conhecimento sobre a criatividade publicitária como um todo.  

 Com um melhor entendimento do tema, esta pesquisadora aponta novas questões que 

dão continuidade ao assunto e aprofundam o conhecimento nesta área: como a criação e 

recepção de referências eruditas na publicidade e a transformação de referências cotidianas 

em símbolos ligados diretamente a produtos. 
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Anexo A – Anúncio do Gel Semina 
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Anexo B – Anúncios da Cerveja Skol 
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Anexo C – Marca e cartaz do Camarote da Cerveja Brahma em São Paulo 
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Anexo D – Anúncio da cerveja Nova Schin 
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Anexo E – Anúncio da Revista Playboy 

 


