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Resumo 

 

O objetivo deste estudo é o de propor uma análise em relação aos nomes aplicados às 

atividades acadêmicas que compõem as grades curriculares dos cursos de Publicidade e 

Propaganda do país. Nossa intenção, através desta análise, é compreender se estas 

atividades acadêmicas acabam tendo uma nomenclatura de cunho mais pedagógico ou 

mais mercadológico. Inicialmente, foi desenvolvida uma pesquisa documental nas 

matrizes curriculares de 347 cursos de Publicidade e Propaganda do Brasil, 

disponibilizadas nos sites de cada um dos cursos. Posteriormente à pesquisa documental, 

foram utilizados como suporte teórico-metodológico os conceitos de paráfrase e de 

polissemia, com base em Michel Pêcheux e em Eni Orlandi, e a multiplicidade de 

discursos, classificada por Patrick Charaudeau. 
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Introdução 

Os atuais horizontes do campo e a própria terminologia publicidade e propaganda 

já não comportam ou não alcançam a complexidade e a intensidade da pragmática 

cotidiana. A publicidade, restrita em sua semântica stricto sensu às manifestações do 

contexto das lógicas do consumo; e a propaganda, na perspectiva da difusão de doutrinas 

filosóficas, religiosas e políticas, segundo os primeiros autores da área; não dão mais 

conta da práxis cotidiana da profissão.  

Segundo Gomes (2003, p. 11):  

                                                 
1 Trabalho apresentado no DT-2 Publicidade e Propaganda do XVII Encontro dos Grupos de Pesquisa em 

Comunicação, evento componente do 40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação. 
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A compreensão da publicidade e propaganda como um sistema implica adotar 

uma ótica mais ampla, envolvendo todas as suas interfaces. É uma visão que 

resulta mais enriquecedora: vista como um organismo estrutural, composto por 

um conjunto de elementos inter-relacionados, mediante processos mais ou menos 

complexos, claramente hierarquizados, por sua vez, bastante estruturados 

também, e que conduzem o sistema a um objetivo determinado.  

 

Este conjunto complexo de elementos em contínua interação, que podemos 

chamar de “Sistema Publicitário”, está relacionado com o ambiente exterior para que dele 

possa se obter informação, com importantes mecanismos de retroalimentação, cuja 

morfogênese ou evolução é constante para que possa se adaptar às mudanças do universo 

mercantil. O sistema publicitário, como nos ajuda a perceber Everardo Rocha (2006), está 

presente na formação cultural das sociedades de consumo de modo amplo, permitindo 

nos seus processos de interação/comunicação a construção de lógicas da vida, 

considerada como vida para o consumo e que nesse horizonte deve oferecer os contornos 

semânticos e pragmáticos dos termos publicidade e propaganda na perspectiva de suas 

atualizações.  

Na verdade, como afirma Trindade (2014), em consonância com o sistema de 

mercado publicitário existe um sistema educacional formador de profissionais técnicos e 

de nível superior. Portanto, a formação em publicidade e propaganda parece designar não 

só mensagens, mas todo um campo dado em função dos fenômenos cuja semântica e 

pragmática discursiva se encerram em torno do escopo de significados dos termos 

publicidade e propaganda.  

Entretanto, ao pensar o mercado da Comunicação atual, percebe-se visivelmente 

um cenário e um mundo em transformação, diferente do que lidamos há muitos anos em 

vários aspectos, segundo Cunha e Machado (2011). São mudanças em múltiplas 

vertentes: nas tecnologias de Comunicação e informação e, consequentemente, na forma 

como as pessoas se relacionam e se comunicam contemporaneamente; no paradigma do 

novo consumidor; e nas necessidades de Comunicação das organizações e empresas com 

estes consumidores. Nesta direção, prosseguem os autores, emerge a necessidade de uma 

Comunicação mais holística, multifacetada, também chamada de Comunicação Integrada 

de Marketing, que não se restringe a ações de comunicação de massa, via meios 

tradicionais, mas se caracteriza por um modelo de Comunicação sistêmico, sensível aos 

diversos tipos e perfis de público-alvo, que utiliza a tecnologia de informação de maneira 

ilimitada, cumprindo com requisitos culturais/regionais, entre outras dimensões.  
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Diante destes fatos, é perceptível uma necessidade de readequação do papel 

profissional do publicitário para além da Publicidade e da Propaganda. Um modelo de 

profissional que, para dialogar com uma vastidão de exigências, precisa desenvolver 

habilidades e competências de um gestor, tais como a habilidade técnica, a habilidade 

humana e a habilidade conceitual.  

Conforme Chiavenato (2004), a habilidade técnica consiste em utilizar 

conhecimentos, métodos, técnicas e equipamentos necessários para o desempenho de 

tarefas específicas, por meio da experiência e da educação. Ainda segundo o autor, esta 

habilidade é adquirida no momento em que este profissional passa por capacitações, que 

vão agregando conhecimento técnico a respeito das diversas ferramentas que irá utilizar.  

Já a habilidade humana, de acordo com Chiavenato (2004), está interligada aos 

diversos relacionamentos que o profissional precisa exercitar. Apresenta-se através da 

capacidade e da facilidade para trabalhar com pessoas, comunicar, compreender suas 

atitudes e motivações e liderar grupos de pessoas. O publicitário terá, efetivamente, a 

maturidade desta habilidade quando assumir uma postura de liderança, seja como 

empreendedor ou como intraempreendedor. E isso engloba tanto atores que pertencem a 

sua esfera profissional direta, como profissionais da agência de comunicação, até a 

contratação de prestadores de serviços terceirizados não oferecidos pela empresa.  

Por fim, a habilidade conceitual, como define Chiavenato (2004), consiste na 

capacidade de compreender a complexidade da organização como um todo e o 

ajustamento do comportamento de suas partes. Esta é uma aptidão que conecta as duas 

anteriores: conhecimento + relacionamentos, mostrando que o publicitário precisa ter 

uma visão estratégica, de ligação entre o presente e o futuro, tanto de conhecimento de 

seu negócio, quanto do mercado do cliente e das transformações nos consumidores.  

Com base nesta contextualização, o objetivo deste estudo é o de propor uma 

análise em relação aos nomes das atividades acadêmicas (AAs) que compõem as grades 

curriculares dos cursos de Publicidade e Propaganda do país, tanto nas instituições 

públicas como nas instituições privadas de ensino. São estas atividades acadêmicas que 

darão conta das habilidades citadas acima e da formação do publicitário para o presente 

e para o futuro. Nossa intenção, através desta análise, é compreender se estas atividades 

acadêmicas acabam tendo uma nomenclatura de cunho mais pedagógico, apresentando 

didaticamente as habilidades que serão abordadas, ou se adotam uma postura mais 

alinhada com as práticas de mercado, dando um contorno mais mercadológico às 
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atividades, tratando-se como se fossem uma espécie de marcas. Para isso, inicialmente 

foi desenvolvida uma pesquisa documental. Segundo Moreira (2005, p. 271), “a pesquisa 

documental compreende a identificação, a verificação e a apreciação de documentos para 

determinado fim”. Conforme a autora, as fontes de pesquisa documental geralmente são 

de origem secundária; ou seja, já estão reunidos ou organizados.  

É o caso das informações coletadas para esta pesquisa, que foram obtidas nas 

matrizes curriculares de 347 cursos de Publicidade e Propaganda do Brasil, 

disponibilizadas nos sites de cada um dos cursos. Nem todas as instituições foram citadas, 

porque os nomes das atividades acadêmicas muitas vezes se repetiam ou porque em torno 

de vinte instituições os planos curriculares não estavam disponibilizados. Além da 

pesquisa documental, para dar a devida sustentação à pesquisa, são utilizados como 

suporte teórico-metodológico os conceitos de paráfrase e de polissemia, com base em 

Michel Pêcheux e em Eni Orlandi, e a multiplicidade de discursos, classificada por Patrick 

Charaudeau.  

   

 

As bases da Publicidade e Propaganda 

Conforme os autores que se dedicaram à reconstrução da história da publicidade 

e propaganda no Brasil, tais como Casaqui (2007), Cadena (2001) e Marcondes (2001), a 

formação dos primeiros publicitários ocorreu mesmo no próprio ambiente das agências 

pioneiras que se instalaram ou foram criadas no país. Como não havia mão de obra 

suficiente para suprir as agências e nem escolas que formassem regularmente esse tipo de 

profissional, foram as próprias agências que se tornaram o primeiro polo produtor de 

publicitários no Brasil.  

Este cenário começou a mudar a partir de 1951, quando foi criada a Escola de 

Propaganda do Museu de Arte de São Paulo. O curso, de formação de publicitários, 

durava um ano e tinha em sua grade curricular disciplinas predominantemente técnicas, 

como redação, arte-final, mídia, pesquisa etc, que atendiam às demandas das agências de 

publicidade da época e seus departamentos. Entretanto, somente em 1969 é que foram 

instituídos, formalmente, os cursos superiores de Comunicação Social no Brasil e, junto 

com eles, o chamado Currículo Mínimo, que determinava o conteúdo básico que deveria 

fazer parte de todos os cursos superiores de comunicação, independente da habilidade em 

Publicidade e Propaganda, Jornalismo ou Relações Públicas.  
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O Currículo Mínimo de 1969, cujo nome já deixava claro que a lógica 

predominante para os cursos seria a de se nivelar “por baixo”, minimamente, era dividido 

em três grupos de disciplinas: as básicas, as profissionais e as de cultural geral. O que se 

encontra, ainda hoje, em termos curriculares nos cursos de Publicidade e Propaganda do 

país, é, de certa forma, resultado desse contexto primordial. Basicamente, divide-se ainda 

todo o conteúdo dos cursos em dois grandes blocos: o das disciplinas ditas teóricas ou 

conceituais (como Sociologia, Língua Portuguesa, Teoria da Comunicação, por exemplo) 

e os das atividades chamadas técnicas ou práticas (Planejamento, Criação, Mídia etc). E 

alinham-se sequencialmente esses dois universos, como se um fosse preparatório para o 

outro, como se um fosse mais amplo ou menos específico que o outro.  

 

Apesar de todas as mudanças curriculares que antecederam as diretrizes em vigor 

atualmente, o desenho básico do curso que configura as opções de oferta 

existentes no país baseia-se na tensão entre dois substratos polarizados, um básico 

e outro específico, teórico-reflexivo por um lado e prático e tecnológico, por 

outro. (FIGUEIRA NETO e SOUZA, 2010, p. 85)  

 

As Diretrizes Curriculares Nacionais, atualmente vigentes para os cursos de 

Publicidade e Propaganda, são, em essência, libertárias, segundo Pompeu (2014). 

Chegam, inclusive, a estimular que as instituições de ensino superior do país busquem 

alternativas curriculares que sigam as normais oficiais, mas encontrando arranjos 

disciplinares próprios, que atendam as suas necessidades e características específicas. 

Outro ponto marcante nos currículos dos cursos de Publicidade e Propaganda do Brasil, 

que remonta ao contexto de criação desses primeiros cursos superiores e às primeiras 

normatizações oficiais sobre currículo, é o seu caráter predominantemente midiacentrista.  

A Publicidade e Propaganda, nesses currículos, é tratada quase sempre como uma 

atividade ligada visceralmente aos meios de comunicação, conforme pode-se observar 

pelas competências e habilidades exigidas de um egresso, descritas nas Diretrizes 

Curriculares Nacionais dos Cursos de Publicidade e Propaganda: 

- ordenar as informações conhecidas e fazer diagnóstico da situação dos clientes;  

- realizar pesquisas de consumo, de motivação, de concorrência, de argumentos etc;  

- definir objetivos e estratégias de comunicação como soluções para problemas de 

mercado e institucionais dos anunciantes;  

- conceber meios de avaliar e corrigir resultados de programas estabelecidos;  
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- executar e orientar o trabalho de criação e produção de campanhas de propaganda em 

veículos impressos, eletrônicos e digitais;  

- realizar e interpretar pesquisas de criação como subsídio para a preparação de 

campanhas publicitárias;  

- dominar linguagens e competências estéticas e técnicas para criar, orientar e julgar 

materiais de comunicação pertinentes a suas atividades;  

- planejar, executar e administrar campanhas de comunicação com o mercado, 

envolvendo o uso da propaganda e de outras formas de comunicação, como a promoção 

de vendas, o merchandising e o marketing direto;  

- identificar e analisar as rápidas mudanças econômicas e sociais em escala global e 

nacional que influem no ambiente empresarial;  

- identificar a responsabilidade social da profissão, mantendo os compromissos éticos 

estabelecidos;  

- assimilar criticamente conceitos que permitam a compreensão das práticas e teorias 

referentes à publicidade e à propaganda. 

Na verdade, esta discussão não é exclusiva e nem reside tão somente nas 

universidades e nos cursos de Publicidade e Propaganda do país. O próprio formato das 

agências está em transformação. Se, há décadas passadas, era fácil definir uma agência 

de publicidade como uma estrutura essencialmente em função das três principais etapas 

de trabalho que presta (atendimento/planejamento, criação, mídia), hoje isso não mais se 

configura (SAMPAIO, 2003). O que se vê no mercado profissional dos dias atuais, é uma 

pulverização de formatos e tamanhos de empresas, e que já nem se intitulam mais 

agências. Preferem terminologias como escritório, estúdio, laboratório, bureau, entre 

outros.  

A própria transformação que a internet e as mídias sociais têm provocado na 

cabeça das pessoas, construindo novas formas de pensar, de sentir e de se existir no 

mundo, tem, também, gerado seus reflexos na Publicidade e Propaganda. De um lado, a 

internet transforma o consumidor, conferindo a ele uma transitoriedade e uma imprecisão 

sem precedentes, como afirma Perez (2009). Por outro lado, a internet e as redes sociais 

alteram o ecossistema midiático disponível, oferecendo possibilidades tanto inéditas, 

como desafiadoras.  

Diante dessa nova configuração geral, o mercado publicitário vem procurando 

encontrar novos caminhos para si; descobrindo novos procedimentos, processos e 
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métodos para os seus trabalhos; deixando para trás um pouco do que fazia parte do seu 

cotidiano e incorporando a sua rotina novas práticas profissionais. E, se o fazer 

publicitário se transforma, tentando atender às demandas do mercado e buscando 

responder aos movimentos do contexto macro, o pensamento teórico a respeito da 

Publicidade e Propaganda também vem se atualizando. Neste sentido, nos grupos de 

trabalhos que reúnem coordenadores dos cursos de Publicidade e Propaganda de todas as 

regiões do Brasil, percebe-se, de forma geral, uma notória evolução e valorização do 

pensamento teórico sobre a área e o campo da Publicidade e Propaganda.  

Em especial, buscando-se uma revisão das bases sobre as quais se estruturam os 

currículos dos cursos de Publicidade e Propaganda. Essas bases precisam ser tratadas de 

maneira transdisciplinar, incorporando novos saberes, absorvendo novos prismas 

teóricos, permitindo-se contaminar com correntes conceituais até há pouco imprevistas. 

Enfim, promovendo uma mistura teórica que possa dar conta da complexidade que o tema 

exige atualmente.  

A proposição consiste na lógica de projetos e de metodologias ativas, através das 

quais seja possível estimular, permanentemente, o comportamento empreendedor do 

aprendiz. Incorporando, para isso, noções essenciais de gestão, inovação e 

empreendedorismo, imprescindíveis aos currículos, ao fazer e à formação em Publicidade 

e Propaganda. O diferencial, hoje, está em capacitar o olhar para enxergar o todo, não 

somente as primordiais habilidades técnicas ou práticas, para fazer as conexões entre as 

partes por meio de iniciativas multidisciplinares e transversais.  

Não se trata mais de contrapor teoria versus prática. Mas, sim, compreender um 

cenário de transformação baseado no pensamento + linguagem. Ainda assim, mesmo que 

as Diretrizes Curriculares Nacionais do cursos de Publicidade e Propaganda estimulem 

as instituições a encontrar alterativas próprias, como afirma Pompeu (2014) e se 

incorporem novos fazeres, não significa que as atividades acadêmicas se transformem em 

marcas, como veremos a seguir. 

 

 

Conhecendo a Publicidade e Propaganda de hoje 

Para a proposta desta pesquisa, são utilizados como suporte teórico-metodológico 

os conceitos de paráfrase e de polissemia, com base em Michel Pêcheux e em Eni Orlandi, 

e a multiplicidade de discursos, classificada por Patrick Charaudeau. Inicialmente, as 
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noções de paráfrase e polissemia são extremamente importantes para este estudo. 

Primeiro porque trabalham com a ideia da construção do sentido. De acordo com Pechêux 

(1995, p. 161), o que define o processo discursivo é o “sistema de relações de substituição, 

paráfrases, sinonímias etc., que funcionam entre elementos linguísticos – ‘significantes’ 

– em uma formação discursiva dada”. A preocupação de que duas formulações possam 

ter o “mesmo sentido”, ou que elas apresentem deslizamentos de sentido, remete então às 

noções de paráfrase e polissemia. 

Esses conceitos são importantes porque a reflexão sobre a repetição ocupa, por si 

só, um lugar fundamental nos estudos da linguagem. Segundo Orlandi (1996, p. 27), a 

produção da linguagem se faz na articulação desses dois grandes processos: o parafrásico 

e o polissêmico. Na verdade, a autora contribuiu significativamente para a compreensão 

dos processos de polissemia e de paráfrase. Orlandi (1996, p. 137) considera a paráfrase 

da forma como definiu Pêcheux, como a “matriz do sentido” e a polissemia como “fonte 

do sentido”.  

A paráfrase e a polissemia são um ponto de partida essencial na compreensão dos 

nomes das atividades acadêmicas dos cursos de Publicidade e Propaganda do país e na 

forma como se dá a construção discursiva destas AAs, nas instituições públicas e nas 

instituições privadas. De acordo com o item “executar e orientar o trabalho de criação e 

produção de campanhas de propaganda em veículos impressos, eletrônicos e digitais”, 

descrito nas competências e habilidades de um egresso em Publicidade e Propaganda e 

que trata especificamente da área da criação publicitária, percebe-se um discurso 

parafrásico nas instituições públicas, ao adotarem nomenclaturas como Redação 

Publicitária, Criação Publicitária, Comunicação e Artes Visuais, Projeto Gráfico, Criação 

em Publicidade e Linguagem Publicitária, conforme as matrizes curriculares da 

Universidade de Brasília (UnB), da Universidade Federal de Sergipe (UFS), da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), da Universidade Federal do Rio 

Grande do Sul (UFRGS), da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) e da 

Universidade Federal de Goiás (UFG). 

Embora tenham o mesmo sentido – ou como define Pêcheux, de que seja a fonte 

do sentido – nas instituições privadas temos um discurso polissêmico, encontrado nas 

mesmas atividades de criação publicitária, mas através de nomes como Pensamento 

Criativo; Criatividade e Inovação; Redação Publicitária Avançada; Fotografia 

Publicitária – Tratamento de Imagem e Portfólio; e Representações Visuais, de acordo 
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com os planos curriculares da Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUC-PR), da 

Universidade Anhembi Morumbi, da Universidade da Amazônia (UNAMA), da 

Universidade Católica Dom Bosco (UCDB) e da Universidade do Vale do Rio dos Sinos 

(UNISINOS). 

Da mesma forma,  em itens como “ordenar as informações conhecidas e fazer 

diagnóstico da situação dos clientes”; “realizar pesquisas de consumo, de motivação, de 

concorrência, de argumentos etc”; “definir objetivos e estratégias de comunicação como 

soluções para problemas de mercado e institucionais dos anunciantes” e  “planejar, 

executar e administrar campanhas de comunicação com o mercado, envolvendo o uso da 

propaganda e de outras formas de comunicação, como a promoção de vendas, o 

merchandising e o marketing direto”, também encontramos formações parafrásicas e 

polissêmicas nos nomes das atividades acadêmicas. 

Nas instituições públicas, percebe-se nomes como Comunicação, Sociedade e 

Mercado; Planejamento de Campanhas; Mercadologia e Comunicação Organizacional,  

de acordo com as organizações curriculares da Universidade Federal do Paraná (UFPR), 

da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), da Universidade Federal de 

Pernambuco (UFPE) e da Universidade Federal do Espírito Santo (UFES). Já nas 

instituições privadas verifica-se a existência de nomes como Consumo, Identidade e 

Desejo; Arquitetura das Marcas; Gestão de Categoria e Inteligência Competitiva; 

Promoção e Ativação de Marcas; Gestão de Relacionamento com o Cliente; e Tomada de 

Decisão Através de Jogos de Empresa, segundo as ofertas curriculares da Universidade 

Católica de Pernambuco (UNICAP), da Pontifícia Universidade Católica de Campinas 

(PUC-Campinas), da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUC-RS), 

da Universidade do Sagrado Coração (USC) e do Centro Universitário Alves Faria.  

Curiosamente, quando se tratam de itens relacionados ao campo teórico, seja nas 

competências e habilidades específicas de Publicidade e Propaganda ou nas competências 

e habilidades gerais ao campo da Comunicação Social, não se percebe a presença da 

construção polissêmica. Se não todos, a grande maioria dos cursos de Publicidade e 

Propaganda do país adota quase sempre a mesma nomenclatura: Teorias da Comunicação. 

Neste caso, independente se a instituição é pública ou privada. 

Chama a atenção, ainda, em especial nas instituições privadas, a construção 

polissêmica através de nomenclaturas das atividades acadêmicas na língua inglesa, como 

Comunicação para Stakeholders; Fundamentos de Branding; Desktop Publising; Gestão 
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de Branding e Gerência de Produtos; Storytelling e Transmídia; e E-Business e Mobile 

Marketing, conforme os planos curriculares da Universidade Presbiteriana Mackenzie, da 

Universidade de Fortaleza (UNIFOR), da Universidade Metodista de Piracicaba, da 

Universidade São Judas Tadeu, da Escola Superior de Propaganda e Marketing (ESPM) 

e do Centro Universitário do Sul de Minas. Há muitos termos utilizados na publicidade e 

propaganda que são em inglês, que não possuem uma tradução específica para a língua 

portuguesa e fazem parte do dia-a-dia do sistema publicitário, como briefing, trade 

marketing e design thinking. Mas não é o caso destas atividades mencionadas 

anteriormente. 

Do ponto de vista da multiplicidade de discursos, definida por Charaudeau (2009), 

também é possível analisar e classificar os nomes das atividades acadêmicas dos cursos 

de Publicidade e Propaganda. Entre os discursos definidos pelo autor, particularmente, 

dois se enquadram em nosso estudo: o discurso didático e o discurso publicitário. O 

discurso didático tem alvos bastante amplos, não especializados, por isso não precisa 

revelar uma verdade de maneira complexa, apenas colocá-la em evidência de forma que 

se torne simplificada e compreensível (CHARAUDEAU, 2009). Deve parecer acessível 

ao alvo. O discurso didático mostra-se bastante evidente nas instituições públicas através 

das atividades acadêmicas como Estudos sobre Consumo (Universidade Federal do 

Pampa), Planejamento de Mídias (Universidade Federal do Pará), Mídia (Universidade 

Federal do Ceará), Realização de Campanha Publicitária (Universidade Federal 

Fluminense). 

Já o discurso publicitário, como afirma Charaudeau (2009, p. 61), “é da ordem do 

que há de ser, da promessa: um dom mágico é oferecido (...) cuja realização benéfica para 

o alvo só se concretizará se este se apropriar do dom”. Ainda segundo o autor, a verdade 

não está no discurso, mas no efeito que produz. No caso dos cursos de Publicidade e 

Propaganda das instituições privadas isso se revela claramente. Através de atividades 

acadêmicas com nomes como Gestão de Contatos com a Marca; Conexões Midiáticas; 

Mídias Globais; e Práticas Gerenciais em Empresas de Comunicação, encontrados nas 

matrizes curriculares da Associação Educacional Luterana Bom Jesus (IELUSC), do 

Centro Universitário Ritter dos Reis (UNIRITTER), das Faculdades Integradas Hélio 

Alonso (FACHA) e da Universidade Castelo Branco (UCB), há nitidamente uma 

promessa. Não somente do desenvolvimento de uma competência, mas quase a certeza 
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de uma especialização, especialmente se o alvo se apropriar deste “dom”. Ainda assim, 

não significa que isso será concretizado. 

 

 

Considerações finais 

Este estudo é parte de uma pesquisa maior, que ainda está em fase inicial de 

organização da informação. No caso, a construção de uma proposta de bibliometria que 

permita mapear e identificar as referências utilizadas nas atividades acadêmicas dos 

cursos de Publicidade e Propaganda do país. Trata-se de uma investigação bastante 

extensa, que envolve em torno de 350 cursos. A bibliometria em si mesma é uma 

metodologia matemática e quantitativa, mas que abre novas oportunidades e novas 

possibilidades de informações em paralelo, de se compreender melhor as bases que 

sustentam os cursos de Publicidade e Propaganda do país. 

Os primeiros passos da pesquisa bibliométrica foram no sentido de coletar as 

matrizes curriculares dos cursos de Publicidade e Propaganda do país. Ao longo deste 

processo, chamou a atenção a nomenclatura adotada por cada instituição para as suas 

atividades acadêmicas. Conforme as Diretrizes Curriculares Nacionais, os cursos de 

Publicidade e Propaganda devem possuir três eixos básicos: o eixo de formação geral, o 

eixo de formação comum aos cursos de Comunicação Social e o eixo de formação 

específica. Nas atividades do eixo de formação geral, percebe-se pequenas diferenças nas 

nomenclaturas em função do caráter privado ou público da instituição, se religiosa ou não 

e, especialmente, do contexto regional. No eixo de formação comum, as diferenças 

ocorrem conforme o tipo da instituição: se universidade, centro universitário ou faculdade 

e da quantidade de cursos de Comunicação Social oferecidos. 

Porém, o que chamou mais a atenção mesmo foi nas atividades de formação 

específica, de acordo com as análises apresentadas. Além dos conceitos de paráfrase, 

polissemia e multiplicidade de discursos, a nomenclatura das atividades acadêmicas pode 

ser analisada também pelo conceito de diferenciação. Segundo Aaker (2000), no 

marketing, diferenciação é a capacidade que uma empresa, produto ou marca tem de ser 

percebida como diferente dos seus concorrentes, em função de suas vantagens 

competitivas. É exatamente isso que as instituições privadas fazem em suas atividades 

acadêmicas, incorporam uma lógica de mercado, transformando estas atividades em 

verdadeiras marcas.  
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Ou seja, alinham-se perfeitamente ao discurso publicitário, definido por 

Charaudeau (2009), não somente transformando as atividades acadêmicas em marcas, 

mas também construindo uma promessa. Se compararmos os nomes de muitas destas 

atividades acadêmicas com os nomes de determinadas palestras, workshops e eventos 

encontrados quase diariamente no mercado publicitário, veremos que não há nenhuma 

diferença em termos de nomenclaturas. A adoção de nomes em inglês nas atividades 

acadêmicas talvez seja o melhor exemplo desta incorporação da lógica de mercado. 

A intenção deste estudo não é o de estabelecer uma crítica a qualquer uma das 

instituições de ensino listadas nesta pesquisa ou não. Nem mesmo tem a pretensão de 

apontar um caminho certo ou errado para a formulação dos nomes das atividades 

acadêmicas. Entretanto, entende-se que a análise que foi desenvolvida seja uma 

contribuição bastante relevante e que ajuda a refletir sobre o atual campo da Publicidade 

e Propaganda no país.  

Embora o nosso foco seja um problema de pesquisa específico, essa questão dos 

nomes das atividades acadêmicas pode ser aplicada em qualquer outro curso, 

independente de qual seja a área de formação. Afinal, a busca pela diferenciação e a 

relação pedagógico e mercadológico fica cada vez mais aparente na transformação do 

ensino e na sua configuração como produtos e marcas.  
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