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1. O QUE ESTE LIVRO [NÃO] É? 

Os cursos de Publicidade e Propaganda realmente têm ideia do que 
está acontecendo na sociedade? Estão atrasados e se tornaram irrelevantes? 
Perseguem o mercado de trabalho, que é quem diz por onde ir e o que fazer? 
Será que o mercado publicitário está preparado para os nossos estudantes? 
Nós, professores, estamos preparados para ensinar dentro do contexto con-
temporâneo? Estamos capacitados para conduzir conteúdos sintonizados com 
a realidade? Evidenciamos conteúdos culturais, históricos e tecnológicos? 
Que sujeito queremos formar? Um sujeito social e criativo? Ensinamos 
aquilo que é preciso? O que vale a pena ensinar e aprender? Quem decide o 
que é relevante ensinar? O processo de ensino-aprendizagem em publicidade 
é um desafi o? Ensinar criação publicitária é um desafi o ainda maior? (In)
transponível? 

Não há respostas categóricas para tais questões. Portanto, não espe-
re respostas defi nitivas, tampouco soluções mágicas. Este livro não é um 
manual de boas práticas docentes, até porque precisaríamos chegar, mini-
mamente, a um denominador comum diante da subjetividade do que são 
boas práticas docentes. Em face da aceitação da incerteza e da instabilidade 
como núcleos da criatividade, cogitar entregar um livro no formato de um 
manual é incompatível com aquilo que defendemos: formar profi ssionais 
(docentes ou discentes) não fundamentados em esquemas e manuais, que 
não se furtem ao conhecimento das técnicas, desde que em correspondência 
ao pensar. Redigir um manual ou um livro didático com exercícios seria 
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contraproducente à classe docente, que provavelmente se restringiria a 
copiá-los e aplicá-los. Confi guraria o oposto do que queremos potenciali-
zar: a criatividade docente. Nós queremos despertá-la (em você e também 
em nós) para estimular aulas mais criativas.

Em vez de discorrer apenas sobre as nossas convicções, preferimos 
dividir as nossas angústias, as nossas incertezas, as nossas [incontáveis] 
inquietações sobre o processo de formação. Talvez as nossas sejam tam-
bém as suas dúvidas. Propomos pensar a criatividade pelo avesso, a partir 
daquilo que não é criativo, daquilo em que não acreditamos mais, daquilo 
que julgamos antiquado. Para tanto, nas páginas que seguem lançamos 
[muuuuuitas] perguntas para [nos] fazer refl etir, para desafi ar cada leitor a 
elaborar a(s) sua(s) resposta(s), pois não há verdade absoluta. 

Não trazemos respostas, mas sim interrogações para provocar, para 
[tentarmos] enfrentar o desafi o da redescoberta do que é [ensinar] Publicidade 
e Propaganda hoje. As rupturas para pavimentar a atualização das estratégias 
de ensino-aprendizagem são complexas e escorregadias para serem simpli-
fi cadas. A concessão de espaço à dúvida é preponderante.

“Se ensinares, ensina ao mesmo tempo 
a duvidar daquilo que estás a ensinar”, 

dizia o jornalista, ativista político e fi lósofo espanhol 
José Ortega y Gasset.1

 
Tamanhas são as incertezas, uma é a certeza: são inesgotáveis os 

desafi os para ensinar criação publicitária. Mudanças estruturais profundas 
e radicais são inadiáveis para reinventar o ensino de propaganda e torná-lo 
[novamente] um curso de graduação relevante. As novas formas de ser, de 
pensar, de agir, de aprender, de ensinar demandam transformações que não 
podem ser suaves. Um local para que as modifi cações se iniciem parece ser 
as nossas salas de aula, num processo cíclico, progressivo e sem volta.

1  Disponível em: https://citacoes.in/citacoes/593349-jose-ortega-y-gasset-se-ensinares-en-
sina-ao-mesmo-tempo-a-duvidar-daqu. Acesso em: 6 abr. 2020.
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O que apresentamos neste livro são os resultados consolidados de uma 
jornada de pesquisa [longitudinal] intitulada “O Ensino de Criação Publici-
tária”, realizada pelo Grupo de Pesquisa Inovação no Ensino de Publicidade 
(IEP).2 É uma espécie de prestação de contas, num movimento de conclu-
são da nossa pesquisa e de compartilhamento do conhecimento produzido. 
Foram oito anos (2010 a 2018) de investigação. São quase duas décadas de 
docência. Ou seja, os resultados ora compartilhados são provenientes também 
daquilo que nós somos em sala de aula e daquilo que observamos nas nossas 
próprias práticas de ensino.

1.1 O QUE [NÃO] QUERÍAMOS INVESTIGAR?

Assim como “a rota da aprendizagem possui momentos árduos, peno-
sos, exaustivos” (Demo, 2011, p. 25), o desenvolvimento da nossa pesquisa 
se confi gurou em um processo complexo, moroso e gradual na área de ensino 
de publicidade. O respaldo em amplo estudo e na análise de experiências 
existentes garante legitimidade para compreender a realidade que nos cerca, 
fazer diagnósticos e, consequentemente, delinear novos parâmetros. 

Durante a trajetória de pesquisa, por vezes nos apavoramos quando 
nos defrontamos com um ambiente de desalento, com a perda do ânimo 
[docente] para enfrentar as exigências profi ssionais. Na análise empreendida, 
as aulas, as disciplinas e as instituições de ensino ainda seguem a cartilha 
de sempre. Mudança, de fato, é menor do que gostaríamos, esperávamos e 
poderíamos. Na mesma jornada de investigação sentimos alegria quando 
fl agramos formatos que começam a se reestruturar, quando nos deparamos 
com sintomas de uma nova perspectiva no ensinar criação publicitária. A 
experiência acumulada no Grupo de Pesquisa IEP revela que muitas institui-
ções de ensino têm, sim, revisto suas estratégias de ensinar, com iniciativas 
de rupturas nas práticas pedagógicas. Em estudo paralelo, Marques Filho 
(2018, p. 168) comenta quanto “é saudável, adequado ao contemporâneo 

2  Disponível em: https://www.grupoiep.com. Acesso em: 24 maio 2020.



14

que essas instituições procurem rever o seu ensino, no sentido de atualizá-lo 
e torná-lo melhor”.

O raciocínio de Marques Filho segue uma lógica similar ao pensamento 
que nos orienta: uma guinada no ponto de vista para guiar os estudantes rumo 
à formação em Publicidade e Propaganda. Diante de uma infi nidade de dados 
produzidos e de uma quantidade de novas questões que foram se apresentando 
no percurso da pesquisa, qual perspectiva priorizar? Precisávamos de um 
delimitador para o nosso estudo. Era inviável estudar em exaustão todas as 
variáveis em jogo no ensino da atividade publicitária porque extrapolaria 
em muito o escopo da nossa pesquisa.

O cenário traçado é formado por um conjunto de fatores extrema-
mente complexos e que pode variar em decorrência de inúmeros aspectos, 
dos quais o ensino é apenas um deles. Ministério da Educação (MEC), 
Conselho Nacional de Educação (CNE), Diretrizes Curriculares Nacionais 
(DCNs), Exame Nacional de Desempenho de Estudantes (Enade), Insti-
tuições de Ensino Superior (IES), Projetos Político-Pedagógicos (PPPs); 
formação docente, disputas próprias do campo acadêmico, idiossincrasias, 
barreiras processuais burocráticas, formalismo acadêmico, entre tantos 
outros. Como encarar a complexidade de um cabo de guerra de múltiplas 
fontes de tensionamento em sua totalidade? Impossível dar conta de todo 
um contexto educacional em uma única pesquisa.

Tomamos partido pela prática docente, pela constituição do saber 
docente. Decidimos pela imersão em aula, pelos diálogos internos da sala 
de aula, por adentrar este espaço “sagrado”, tão raramente observado. Esco-
lhemos a investigação no ensino e não sobre o ensino (Vieira; Silva, 2016). 
Oxigenar o ensino de publicidade implica alterar a relação pesquisa-ensino, 
implica valorizar a investigação pedagógica do mesmo modo que se valori-
za a investigação disciplinar. Nós, professores nos cursos de publicidade e 
propaganda, vivemos a formação, mas desconhecemos a área de educação 
e refl etimos minguadamente sobre o ensino. Será que não reconhecemos 
nos processos educacionais em publicidade um fenômeno a ser estudado? 

Então por que optamos pela observação da sala de aula, pelas práticas 
pedagógicas? Para dar visibilidade a um conjunto de práticas educacionais 
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no ensino universitário? Sim. Mas, sobretudo, para compreender a nossa 
atuação docente em sala de aula. Fizemos essa opção porque nós estamos 
envolvidos, porque estávamos desconfortáveis com as nossas práticas do-
centes, e também porque é onde (no espaço de sala de aula) podemos atuar 
sem esperar de braços cruzados pelos outros [poderes]. Sim, nós, professores 
temos vigor quando se trata do trabalho pedagógico. É na e pela sala de aula 
que temos potência para transformar. Dar uma aula é provocar um aconte-
cimento. Dar uma aula é desafi ador. É desafi ar os estudantes. É desafi ar-se. 
É [poder] desafi ar o sistema. Então por que não desafi ar o sistema? 

1.2 O QUE [NÃO] NOS MOVE?

O motor da nossa pesquisa reside no nosso descontentamento com o 
nosso próprio desempenho criativo em disciplinas de criação publicitária que 
ministramos. Não que agora estejamos satisfeitos, mas pelo menos achamos 
que estamos aperfeiçoando a nossa forma de ensinar, porque sentimos os 
efeitos da longa jornada investigativa sobre as nossas aulas. Realizar a pes-
quisa sobre o ensino de criação publicitária modifi cou e segue modifi cando 
as nossas práticas. 

Inquietos com o modelo obsoleto da educação, fomos desafi ados e 
estamos nos desafi ando a examinar como lidamos com o processo de ensino-
-aprendizagem nas salas de aula dos cursos de publicidade. Criamos coragem 
para nos expor, para debater, refl etir e mudar, iniciando por nós mesmos ao 
romper com nossas próprias convenções e convicções. Iniciar por si mesmo 
não signifi ca agir individualmente. Jamais estivemos sós; nos fortalecemos 
enquanto Grupo de Pesquisa IEP, enquanto colegas, enquanto amigos. Para 
chegarmos até esta publicação, as intituições de ensino às quais estamos 
vinculados, e também nossas sensibilidades, foram fundamentais.

A transformação não se faz sozinho, isolado. A transformação é um 
processo coletivo, assim como a sala de aula é plural, do mesmo jeito que 
a pesquisa foi colaborativa. Em uma parceria interinstitucional entre Uni-
versidade Federal do Paraná (UFPR), Universidade Federal de Santa Maria 
(UFSM) e Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), a pesquisa “O 
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Ensino de Criação Publicitária” foi apoiada pelo MCTI/CNPq via Edital 
14/2014 e teve a participação de estudantes de graduação em iniciação 
científi ca e em trabalhos de conclusão de curso, além de mestrandos. Outras 
cinco Instituições de Ensino Superior contribuíram ativamente na produção 
de dados: Universidade de São Paulo (USP), Universidade de Santa Cruz do 
Sul (UNISC), Universidade Positivo (UP), Escola Superior de Propaganda e 
Marketing (ESPM) e Universidade Anhanguera-Uniderp (Universidade para 
o Desenvolvimento do Estado e da Região do Pantanal) do Mato Grosso 
do Sul.

Defi nir o cotidiano da sala de aula como campo de observação não é 
um ato de espionagem. Não estamos fazendo uma avaliação, um julgamento 
em tom acusatório ou uma declaração de guerra. É um diagnóstico do nosso 
labor docente, uma radiografi a da ação educativa em sala de aula, uma análise 
crítica, um incentivo à procura de outros caminhos no ensinar da criação 
publicitária, uma revisão das atividades de produção criativas, uma abertura 
para outros métodos e aprimoramento de abordagens.

Outro recorte foi a eleição da criação publicitária. O ensino de criação 
publicitária foi e é o nosso campo do fazer. O nosso fazer criativo é em sala de 
aula como docentes. Não obstante, a preferência recaiu sobre tal área porque 
a contradição de ensinar criação publicitária sem criatividade nos perturba. 
Como pode o ensino de criação publicitária carecer de criatividade? Por que 
não criamos condições favoráveis ao exercício da criatividade [discente e 
docente]? Como estamos desenvolvendo a capacidade chamada “criativida-
de” nos estudantes e em nós mesmos? Nossas salas de aula constrangem o 
processo criativo? Oportunizamos espaços para práticas criativas? 

Examinar a formação de um sujeito criativo em Publicidade e Pro-
paganda. Converter o professor publicitário em um profi ssional mais 
criativo nas rotinas de trabalho. Ansiamos por novas ideias para ensinar 
criação publicitária porque ainda operamos num sistema padrão e estável. 
Nele se acomodam técnicas tradicionais de ensino, estandardizadas no meio 
profi ssional acadêmico. Por isso a criatividade é o centro da nossa pesquisa 
sobre o ensino de criação publicitária. A valorização da criatividade durante 
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o processo de ensino-aprendizagem do publicitário é nosso esteio. Logo nos 
soa elementar pensar o [nosso] fazer [pedagógico] na sala de aula de criação 
publicitária. Por que não estudar aquilo que nos mobiliza, aquilo que nos 
inquieta? Por que não tentar compreender melhor as questões com que a 
realidade nos desafi a? 

A inovação é um pressuposto no nosso Grupo de Pesquisa IEP. As 
práticas pedagógicas inovadoras, na perspectiva por nós assumida, são en-
tendidas como aquelas que “rompem com o ensino tradicional de ensinar 
e aprender centrado em uma didática da transmissão de um conhecimento 
fechado, que reduz o estudante a um sujeito destinado a receber passiva-
mente esse conhecimento que não se coaduna ao contexto de complexidade 
e incerteza” (Soares; Sales, 2015, p. 14). 

Então, para nós, o que é inovar no ensino de criação publicitária? 
Suscitar a construção do saber de forma dialógica e criativa. Práticas edu-
cativas inovadoras não condizem com posturas impositivas e unilaterais. 
Para pretender inovar, iniciamos retomando os nossos passos, num gesto de 
revisão e de autoexame. Que tipo de professores somos nós? Como pode-
mos marcar a diferença nos estudantes? Como podemos inovar aquilo que 
fazemos na sala de aula? 

Cada uma dessas três interrogações dialoga, respectivamente, com os 
três objetivos norteadores da pesquisa: 1) compreender as práticas pedagó-
gicas institucionalizadas em disciplinas da área da criação publicitária; 2) 
identifi car experiências de ensino inovadoras que estabelecem rupturas com 
as práticas institucionalizadas; 3) pensar em alternativas para o surgimento 
de novas propostas pedagógicas no ensino de criação publicitária.

Esses objetivos circundam uma série de interrogações, redundando 
no propósito da nossa empreitada investigativa materializado no proble-
ma de pesquisa: como se constitui o habitus docente, considerando os 
capitais simbólico, social e cultural? Assim discutimos a formação de 
um habitus docente específi co no ensino de criação publicitária. Desse 
modo, imaginamos produzir resultados aplicáveis na reconstituição de 
saberes docentes. 


