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Resumo: Apresentamos uma reflexão cujos eixos se dividem em duas grandes perspectivas: 

na primeira, a publicidade é tomada como objeto de estudo cujo centro das investigações é a 

relação entre a produção publicitária e as práticas culturais de consumo que interferem na vida 

da população. Entretanto, é com a segunda que os desafios tenderão a ser complexificados, 

tendo em vista a aceitação do pressuposto de que, além da produção de sentido sobre práticas 

de produção e consumo, observa-se certa paralaxe na medida em que a publicidade é inserida 

como campo de saber que se inscreve na interface Comunicação, Informação e Saúde. Isso 

significa destacar que, se antes as mensagens publicitárias eram compreendidas como 

dispositivos de difusão de ideias, produtos, serviços, ou seja, como técnica de comunicação, 

nossa proposta é que elas configuram poderosos dispositivos de mediação, com 

especificidades, que não devem ser tomados como um conjunto homogêneo e 

presumidamente conhecido. 
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INTRODUÇÃO 

O ponto de partida para o desenvolvimento de nossa reflexão é a aceitação, com a 

busca da compreensão dos seus desdobramentos, de que as identidades culturais nacionais 

estão sendo afetadas e/ou deslocadas pelo processo de globalização, nos termos propostos por 

Stuart Hall (2003). Paralelamente, outra premissa que orienta este quadro é a de que a vida 

                                                           
1
 Trabalho apresentado no GT1 – Publicidade e Linguagens, no VIII Pró-Pesq PP – Encontro Nacional de 

Pesquisadores em Publicidade e Propaganda. De 24 a 26/05/2017. CAC/UFPE. 
2
 Doutor em Comunicação. Pesquisador em Comunicação e Saúde e docente do Programa de Pós-Graduação em 

Informação, Comunicação e Saúde (PPGICS/Fiocruz), email: wilson.borges@icict.fiocruz.br 
3
 Mestre em Informação e Comunicação em Saúde. Bolsista Capes e aluno do curso de Doutorado Acadêmico 

em Informação e Comunicação em Saúde do Programa de Pós-Graduação em Informação, Comunicação e Saúde 

(PPGICS/Fiocruz), e-mail: mavelaralves@gmail.com 
4
 Aluna do curso de Doutorado Acadêmico em Informação e Comunicação em Saúde do Programa de Pós-

Graduação em Informação, Comunicação e Saúde (PPGICS/Fiocruz), email: lucileneafonso@yahoo.com.br 
5
 Aluna do curso de Mestrado Acadêmico em Informação e Comunicação em Saúde do Programa de Pós-

Graduação em Informação, Comunicação e Saúde (PPGICS/Fiocruz), email: mariana.mrbs@gmail.com 
6
 Aluno do curso de Mestrado Acadêmico em Informação e Comunicação em Saúde do Programa de Pós-

Graduação em Informação, Comunicação e Saúde (PPGICS/Fiocruz), email: joseeduardosaraiva@gmail.com 

mailto:wilson.borges@icict.fiocruz.br


 

cultural de uma nação é vivida inconscientemente (BHABHA, 1998). Tendo em vista nosso 

interesse em investigar como a mídia interfere no modo como os sujeitos sociais se apropriam 

de informações, notícias, ideias, produtos, serviços, entretenimento, alterando as experiências 

do homem contemporâneo, queremos problematizar o lugar da publicidade
7
 na formação pós-

graduada, mais nomeadamente num Programa de Pós-Graduação em Informação, 

Comunicação e Saúde. Entretanto, antes de apontar em que bases se dariam essa entrada no 

campo, cumpre-nos destacar alguns aspectos que tem obstaculizado a leitura sobre as práticas 

publicitárias. 

De antemão, também é importante apontar que, do ponto de vista metodológico, temos 

tomado o discurso publicitário a partir do uso da Narratologia (BORGES, 2014) – 

instrumental que abarca métodos e procedimentos empregados na análise das narrativas 

humanas que aproximam a narrativa literária e a midiática – a fim de identificar alguns 

elementos presentes na mencionada da propaganda, sem perder de vista as conexões que esta 

estabelece com outros suportes, dentro daquilo que compreendemos genericamente como um 

discurso midiático (televisão, rádio, jornais, revistas, anúncios etc.). Longe de ser aparato 

neutro, a hipótese central da nossa proposta é a de que, ao mediar o processo de identificação 

entre o que é produzido e aquele que o consome, a mídia interfere decisivamente na forma 

como os atores significam o mundo. Nesses termos, consumir deixa de ser um ato alienado 

(ou alienante) – se é que algum dia foi – decorrente da recepção da mensagem publicitária, 

para se converter em dispositivos de mediação que permitem ao homem produzir sentido a 

partir daquilo de que se apropria. 

Embora reconheçamos que, no limite, a linguagem publicitária enseja uma mediação 

cultural, essa percepção não se inscreve num processo, especialmente se tais pressupostos e 

referenciais teóricos são relativamente exógenos ao campo em que se busca entrar. Como já 

mencionamos, trabalhar com a publicidade a partir de um campo interdisciplinar como o da 

Informação, Comunicação e Saúde nos traz o desafio inicial de superar a forma na qual ela 

está historicamente inscrita nessa relação. Ou seja, mais do que instância mediadora e objeto 

de mediação, o forte vínculo da propaganda com as questões sanitárias, notadamente no caso 

brasileiro, produz, como um dos seus efeitos, a percepção de que se trataria de uma técnica de 
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comunicação voltada à simples difusão de ideias, produtos, serviços. No limite, persistiria a 

noção superficial de que a propaganda existe para convencer as pessoas. 

 

COMUNICAÇÃO E SAÚDE: MATRIMÔNIO DISTANTE E DURADOURO 

A relação entre Comunicação e Saúde no Brasil não é recente, tampouco a 

proximidade da publicidade/propaganda com o campo sanitário. Pelo menos desde o início do 

século XX, o forte vínculo entre eles, materializado no sanitarismo campanhista (CARDOSO, 

2001), forneceu as bases para que uma forma centralizada de ação nas intervenções de saúde 

se consolidasse como modelo ideal. Afinal, esse permitia ao governo central, dentre outras 

“vantagens”, a concentração das decisões sobre as ações a serem desenvolvidas. Como 

destaca Cardoso, 

Devido ao forte caráter coercitivo das intervenções sanitárias, a propaganda, como 

então eram referidas as atividades de comunicação, assinalou mais uma lacuna do 

que uma prática. Assim, já em 1908, os relatórios de saúde pública sublinhavam a 

necessidade de uma “tenaz propaganda” com objetivo de “vencer a resistência 

popular” (CARDOSO, 2001, p. 33, 34) 

Já nos anos 1920, influenciado pela primeira geração de sanitaristas formada nos 

EUA, cuja proposta se assentava na prevenção e na educação (em detrimento das práticas 

campanhistas), o eixo da relação comunicação e saúde se desloca para a ênfase na propaganda 

e ações educativas, “voltadas para a criação da consciência sanitária da população. 

Acreditavam esses sanitaristas que o curso das doenças seria alterado pela internalização de 

valores e comportamentos saudáveis e preventivos, mediante a ação constante e 

profundamente articulada com a escola” (CARDOSO, 2001, p. 37). Note-se que não se trata 

de um movimento isolado e sem consequências. Simultaneamente, deslocava-se o foco da 

atenção e da ação dos fatores do meio ambiente para o indivíduo enquanto se desenvolvia um 

novo projeto de nação, cujo cerne estava na tentativa de inscrição do Brasil nos ventos 

modernizadores. Novamente, recorrendo as palavras de Cardoso (2001), 

Educar, higienizar, sanear estavam na ordem do dia não apenas como intervenções 

técnicas, embora não prescindissem dessa prerrogativa. Eram ações indispensáveis 

à salvação nacional, oriundas do saber científico e portadoras de uma “pedagogia 

civilizatória” capaz de plasmar uma nova percepção da realidade e introduzir 

comportamentos e atitudes conformes ao ideário de ordem e progresso 

(CARDOSO, 2001, p. 38, 39). 

É muito interessante e oportuno mencionar que, embora os cartazes, os panfletos, os 

folhetos não tivessem sido plenamente abandonados, eles ganharam uma perspectiva diferente 

na “fase da prevenção e da educação” e um aliado importante: os jornais. Longe de querer 



 

apontar a presença de um complexo midiático
8
 nos anos 1920 – a publicidade, o rádio, o 

cinema eram ainda relativamente incipientes por aqui –, interessa-nos sublinhar certa soma de 

esforços na direção do “convencimento” do indivíduo à adesão as novas práticas de saúde. 

Entretanto, nos parece plausível afirmar que já nesse momento histórico, mais do que 

simplesmente difundir valores, ideias, produtos, serviços, a sinergia entre a propaganda e os 

jornais já figurava como uma ação coordenada e concreta. Tal perspectiva aparece sendo 

abertamente defendida pelo médico José Paranhos Fontenelle, que participou do projeto de 

criação da Inspetoria de Educação Sanitária do departamento Nacional de Saúde Pública: 

Surge, agora, a phase terceira. Todos os esforços e todos os dinheiros gastos com a 

Saúde Pública ficarão perdidos, em grande parte, sem a preparação do povo para 

receber as exigências sanitárias, tidas como contrárias ao interesse popular. (...) 

Nada impede que criemos no Departamento Nacional de Saúde Pública uma 

Inspetoria de Propaganda e Educação Sanitária (...) A linha geral de acção tem de 

bipartir-se nas duas modalidades principaes do trabalho: a educação da infancia e a 

instrucção dos adultos. A primeira modalidade póde ser levada a effeito por 

accôrdo com a Diretoria de Instrucção Pública Municipal; a segunda, exige o 

trabalho directo de preparar cartazes, folhetos e cartões; de realizar palestras, 

conferencias e sessões cinematographicas; de escrever artigos nos jornaes leigos 

e especializados; de montar um museu geral de hygiene e exposições parciaes e 

transitórias..." (Cf. A Folha Médica, 15, Anno II, 01/08/1921:145-46, grifos 

nossos). 

Essa relação de interdependência entre jornalismo e propaganda já foi explorada por 

autores como Atem (2008), a despeito da construção, via imprensa internacional, daquilo que 

qualificou como Guerra Semiótica, isto é, uma guerra que, antes de eventualmente ser 

concreta, é travada no campo da linguagem, na batalha por fixar significados específicos para 

signos cujos sentidos estão em disputa. O que nos parece difícil de negar é que nesse processo 

se opera uma clara distinção entre informação e comunicação, uma vez que, concordando com 

Oliveira (2004), esta é um processo expansivo enquanto aquela é restritiva, na medida em que 

opera na redução das incertezas dos sujeitos sociais frente aos acontecimentos do dia a dia. 

Ou seja, do ponto de vista da produção, seja o jornalismo, seja a publicidade buscam gerar 

formas. Entretanto, pelo prisma de quem delas se apropriam, os sentidos estão sempre 

abertos. 
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Essa mudança de percepção (e por extensão de concepção) dos processos 

comunicacionais foi objeto de investigação da Teoria da Comunicação, que se ocupou não 

apenas com as mudanças de paradigmas, mas especialmente com o deslocamento gradual do 

lugar da recepção, da apropriação, do consumo. Entretanto, como destacaram Araújo e 

Cardoso (2007), num contexto interpretativo onde o indivíduo não participava ativamente do 

processo de comunicação (aliás, é para ele que se dirigiam todas as estratégias de 

convencimento), encontrou-se solo fértil para que “educação e comunicação – esta pensada 

ainda como propaganda – formassem o binômio que deveria garantir o sucesso das políticas 

públicas em saúde, o que se estendeu pelo século XX até os nossos dias” (ARAÚJO; 

CARDOSO, 2007, p. 24). Mesmo a influência de Paulo Freire com a perspectiva da 

comunicação dialógica
9
 não foi capaz de colocar sobre um escrutínio mais arguto a relação 

que se consolidou no senso comum sobre Comunicação e Saúde, especialmente porque, ao 

primar pela estabilidade, a difusão da informação (por qualquer suporte utilizado) associava 

procedimentos estatísticos/epidemiológicos, eliminando as incertezas do processo de 

comunicação (ARAÚJO; CARDOSO, 2007, p. 30). 

 

COMUNICAÇÃO, INFORMAÇÃO E SAÚDE COLETIVA: UM CAMPO NADA 

HARMONIOSO (1º GRANDE DESAFIO) 

Um dos elementos que marca a construção do campo da Saúde Coletiva no Brasil é a 

sua interdisciplinaridade, especialmente porque, como nos mostra Everardo Nunes (2005), 

sua criação “transborda os limites disciplinares e se apresenta na interface de áreas do 

conhecimento detentoras de especificidades teóricas e conceituais, precedentes das ciências 

biológicas, sociais, matemáticas, epidemiológicas e das humanidades” (NUNES, 2005, p. 14). 

Note-se que Comunicação e Informação, por exemplo, ficam submersas na categoria 

humanidades, enquanto ciências biológicas e epidemiológicas figuram na proa dessa 

embarcação. Ora, o que estamos querendo iluminar são alguns dos desafios colocados na 

direção de se buscar consolidar a publicidade como campo teórico e prático na Saúde 

Coletiva. Não se quer dizer com isso que tanto o jornalismo, quanto a publicidade ou as 

relações públicas não apareçam no conjunto das reflexões produzidas na Saúde Coletiva. 
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Entretanto, não é menos verdadeiro que, quando aparecem, sua incorporação é parcial, 

incompleta, imprecisa e até inconsistente. 

De forma análoga ao percurso descrito por Cardoso (2001), Nunes (2005) evidencia as 

transformações pelas quais passou o campo da saúde, particularmente com ênfase dada ao 

impacto da sociologia, das teorias interacionistas e do marxismo. No entanto, ambos são 

ciosos da percepção de que o modelo “bacteriológico-campanhista foi central na construção 

de um projeto vinculado às ações educativas” (Nunes, 2005, p. 19). É interessante 

observarmos que, guardadas as devidas proporções espaços-temporais – as primeiras ações de 

educação e saúde datam dos anos 1920 – o Programa de Pós-Graduação de Informação, 

Comunicação e Saúde se inscreve exatamente nesse processo mais amplo, que é aquele 

voltado para a formação “de recursos humanos para a área da Saúde Pública, não devendo 

voltar-se apenas para a capacitação de técnicos, especialistas e residentes, mas adensar essa 

formação em níveis acadêmicos que levassem a obtenção de títulos” (NUNES, 2005, p. 21). 

Uma diferença central entre tal processo, que ocorre a partir do final dos anos 1960 e aquele 

ocorrido nos anos 1920, é que enquanto este é voltado para a população, aquele se preocupa 

com profissionais da saúde. Ora, mas não estaríamos nós diante daquela inobservância das 

doutrinas defendidas por Paulo Freire e imersos num processo que capacitava o profissional 

de saúde para cuidar melhor (falando melhor, inclusive, com a população) na esteira da 

chamada teoria Two step flows (comunicação em duas etapas) defendida por Paul Lazarsfeld? 

Pelo que expusemos até aqui, não nos parece acidental que, em se tratando da forma 

do campo Saúde ou Saúde Coletiva, a comunicação e a informação – e por razões óbvias nem 

chegaremos a nos ocupar aqui do jornalismo, da publicidade, ou mesmo genericamente da 

mídia – apareça como um “canal” para que certa “competência comunicacional” se construa. 

Na última fase de construção do campo da Saúde Coletiva, que Nunes identifica como a 

terceira, há um claro investimento na consolidação de cursos de pós-graduação stricto sensu. 

Entretanto, é o mesmo autor que descreve que o objetivo desses cursos era “formar um 

médico com conhecimentos nas áreas de Epidemiologia, Planejamento e Ciências Sociais de 

tal modo entrelaçados que permitissem uma ação polivalente, crítica e transformadora” 

(NUNES, 2005, p. 27). Evidentemente, como o próprio título do trabalho sugere, as 

preocupações de Everardo Nunes estão voltadas para a emergência e consolidação dos cursos 

de Pós-Graduação em Saúde Coletiva. Entretanto, mesmo com todo poder (material ou 

simbólico) exercido por áreas canônicas da saúde – podemos citar a Epidemiologia apenas 

para exemplificar – cujas bases acabam atualizando saberes e práticas sobre os campos da 



 

Comunicação e da Informação, de maneira exógena, a estrutura curricular assentadas em três 

paradigmas: “o técnico-linear, o circular-consensual e o dinâmico-dialógico” (NUNES, 2005, 

p. 30) é exatamente a brecha para que um programa de pós-graduação como o de Informação, 

Comunicação e Saúde floresça. 

 

PÓS-GRADUAÇÃO EM INFORMAÇÃO COMUNICAÇÃO E SAÚDE: A 

PUBLICIDADE É UMA INTERMEDIAÇÃO OU UMA MEDIAÇÃO (2º GRANDE 

DESAFIO) 

Reflexões com as de Armand e Michéle Mattelart (História das teorias da 

comunicação) e de Everardo Nunes (Construção da Pós-Graduação em Saúde Coletiva) nos 

permitem observar um amplo espectro de transformações por que passaram tanto a 

Comunicação quanto a Saúde. No entanto, não é menos visível as permanências que, após 

quase um século, tanto uma quanto a outra ainda evidenciam. Uma delas, e é exatamente a 

que nos interessa nesse trabalho, diz respeito à toda carga simbólica que a publicidade 

carregou consigo todo esse tempo. A publicidade é meio ou é mediação? A pergunta, 

inspirada numa obra clássica de Jesús Martín-Barbero (2001), tem nesse espaço uma dupla 

finalidade: evidenciar algumas das práticas presentes nos objetos de investigação do 

Programa de Pós-Graduação em Informação, Comunicação e Saúde,
10

 e nos interrogar sobre o 

campo de possibilidades abertas como o estudo da publicidade como uma (e não a) mediação, 

isto é, como uma prática cultural de consumo (mas igualmente como campo teórico) que 

interfere na vida da população. 

Dentro do programa de pós-graduação acima mencionado, há duas linhas de 

pesquisas: Produção, Organização e Uso da Informação em Saúde e Informação, 

Comunicação e Mediações em Saúde. Dedicaremo-nos a esta última em função de 

entendermos que a Publicidade/Propaganda está majoritariamente vinculada a ela. Nessa 

linha, os projetos se dedicam (i) a análise de produtos, práticas, processos e sistemas de 

comunicação, bem como de políticas públicas nesses domínios, (ii) o estudo das relações 

entre mídia e saúde, em suas múltiplas formas discursivas, (iii) a análise sobre a produção de 

sentidos nos novos espaços e ambientes de comunicação, com ênfase nos que se desenvolvem 
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a partir de tecnologias virtuais, (iv) estudos que evidenciem e ampliem a compreensão do 

lugar da comunicação nos processos sociais e nas relações de poder na sociedade, bem como 

a relação entre comunicação e produção das desigualdades sociais em saúde. Desses quatro 

eixos de investigação, queremos dedicar um pouco mais de espaço ao estudo das relações 

entre mídia e saúde, em suas múltiplas formas discursivas. 

Não queremos e não faremos neste espaço uma discussão conceitual sobre o lugar da 

mídia na construção de discursos, de narrativas, de enunciados, que interferem na criação (ou 

mesmo obliteração) das informações e sentidos sobre a saúde. Entretanto, gostaríamos de 

fazer um duplo movimento: inicialmente, buscar fazer uma inserção um pouco mais profunda 

do lugar da publicidade no campo da Comunicação e Saúde para, em seguida, tirá-la da 

superficialidade, especialmente no que toca à sua compreensão como mero instrumento de 

difusão de um ideário ligado aos interesses do capital, tendo em vista que “a publicidade, 

como todo fenômeno social sofre influência de aspectos socioeconômicos, culturais e 

políticos, sendo estes determinantes para que os efeitos da publicidade aconteçam de forma 

diferente em cada lugar e num dado tempo” (SANTOS, 2005, p. 25). Esse não nos parece um 

movimento simples, sobretudo pela estratégia intrínseca a ele, qual seja: ressignificar o lugar 

da publicidade dentro de um programa de pós-graduação. Ou seja, mais do que compreender 

que marcas da fábrica (Zizek, 1996) que estão presentes nos anúncios publicitários, interessa-

nos compreender de que maneira tais narrativas constroem e fazem circular sentidos sobre a 

saúde, além da própria compreensão do que se entende e nomeia como Publicidade ou 

Propaganda – não pela definição per se, mas pelo o que isso implica em termos de 

concepções e acionamentos. 

Com essa perspectiva, nosso primeiro argumento é o de que, longe de demonizar ou 

canonizar a publicidade, a tomamos como técnica de comunicação, mas igualmente como 

prática social, que dialoga com aquilo que outros suportes/dispositivos fazem circular, 

atualizando um passado histórico a partir de interesses no tempo, com perspectivas de 

alcançar algum objetivo no futuro. O que estamos propondo, e em larga medida defendendo, é 

que, menos que “criar desejos” ou “despertar demandas”, o que a publicidade parecer fazer é 

apropriar-se dos discursos que circulam no cotidiano enquadrando-os a partir de suas lógicas 

próprias. Recorramos a um exemplo de uma propaganda (campanha de imunização, por 

exemplo) a fim de ilustrar aquilo que estamos propondo. Não soaria ingênuo imaginar que, 

sem sequer ter ouvido falar de uma doença (através dos meios massivos de informação), sem 

sequer conhecer os possíveis efeitos de determinada doença (através da divulgação de dados 



 

médicos), sem se quer ter assistido a um personagem de telenovela, de filme, de uma peça 

teatral, o sujeito pela interpelação exclusiva de um anúncio se dirigiria a uma unidade de 

saúde para vacinar-se? Não haveria uma série de saberes (expressos ou tácitos) como 

endereços, orientações, lembranças, adesões, negociações num jogo altamente complexo de 

sedução/resistência? 

É por isso que temos defendido que os termos da investigação (e, por extensão, a 

própria definição do objeto) precisam ser recolocados. Nesse sentido, nos alinhamos à 

perspectiva defendida por Martín-Barbero (2004), de que a comunicação – no caso aqui 

colocado, nomeadamente a publicidade – não deveria ser compreendida como processo de 

dominação, mas sim observar como a dominação se expressa no processo de comunicação. Se 

tal proposta é plausível, e julgamos que sim, o que se deve compreender é que a mídia é (não 

apenas uma agência, mas) um agente político que interfere no debate público escamoteando 

suas opções, seus interesses, a ideologia a que se vincula. Esse, inclusive, é o sentido de, 

paralelamente, defendermos que as narrativas midiáticas (do jornalismo à publicidade, da 

literatura ao documentário, do cinema a outros formatos de entretenimento) recorrem a 

narrativas que conectam passado, presente e futuro, sempre a partir de tempo presente (do 

tempo da ação), recorrendo a matrizes que tomariam do melodrama suas referências: herói 

versus vilão, dor versus riso, sensações terríveis versus sensações excitantes etc. (na 

publicidade nos anos 20 era retratado um problema e a sua solução) 

Essa proposta de reconfiguração do lugar da publicidade como objeto de investigação 

no campo da Comunicação e Saúde não implica apenas retirá-la (sugeriríamos mesmo 

abandoná-la) do lugar de uma simples difusora de ideologia, mas recolocá-la como instância 

de prática construtora/reificadora da ideologia, compreendendo que não se deve buscar nela 

um conteúdo que jaz por trás da forma. O desafio é de compreender o segredo da própria 

forma. Ou seja, não se trata de observar sua ação tomando-a como elemento difusor de uma 

falsa consciência, uma representação enganosa, ilusória da realidade. Antes, compreender que 

a própria realidade em que se encontra a publicidade é, em si, ideológica. Esse é o sentido de 

propor o uso da teoria materialista da narrativa como método de investigação: o ponto de 

partida é que toda construção narrativa é um efeito ideológico que produz uma evidência de 

verdade a partir de um sentido – evidências essas que mascaram que tanto a ideologia quanto 

o inconsciente operam ocultando sua própria existência. 

É por isso que para Homi Bhabha a vida cultural de uma nação pode ser vivida em 

parte inconscientemente: a ideologia é uma realidade social cuja própria existência implica no 



 

não conhecimento de sua essência por parte dos atores sociais; se viéssemos a saber demais, a 

desvendar o funcionamento da realidade, ela se dissolveria. Ideologia e inconsciente são 

estruturas eternas que operam ocultando sua própria existência, produzindo uma rede de 

“verdades subjetivas evidentes” (uma espécie de natureza) em que o sujeito se constitui. Essa 

natureza – ou terceira natureza – foi exatamente aquela que Sodré qualificou como bios 

midiático: natureza feita de informação, espelhamento, costume, que indicam transformações 

no nível da sociabilidade, da educação, da subjetividade, dos valores e das ciências sociais, 

alterando os modos operativos da consciência, isto é, dos processos de construção da 

realidade, da memória e da identificação dos sujeitos (SODRÉ, 2002). 

Com esse cenário, o movimento de “reconfiguração do lugar da publicidade” implica 

necessariamente recolocar o lugar do sujeito nesse processo. A publicidade, assim 

compreendida e imersa num conjunto mais amplo de transformação (como é o caso dos 

efeitos provocados pela globalização), requer do pesquisador a compreensão de que no lugar 

do consumidor acrítico das propagandas está um indivíduo (teoricamente livre, igual aos 

semelhantes) que diariamente é interpelado (ALTHUSSER, 1985; ZIZEK, 1996; HALL, 

2003) como sujeito: pai, mãe, filho, filha, cônjuge, aluno, professor, cuidador etc. A 

interpelação não é um convite explícito que nos levaria à noção de persuasão. Antes, trata-se 

de um exemplo adaptado a um modo específico de exposição (produtos alimentícios 

oferecidos a outras crianças como sinal de cuidado, como prova de “alimentação saudável”) 

suficientemente concreto para ser reconhecido e abstrato para ser pensável e pensado, dando 

origem a um conhecimento. A chave da porta do paraíso parece nos apontar que a evidência 

de uma identidade esconde o fato de que ela é o resultado de uma identificação-interpelação 

do sujeito, cuja origem lhe é estranhamente particular. Tal movimento nos parece encontrar 

ressonância naquilo que Sousa (1995) qualifica como espaço de contradição. Em suas 

palavras: 

Quanto às comunicações... o sujeito ocupa um espaço contraditório, de negociação, 

de busca de significações e de produções incessantes da vida cotidiana. O receptor 

deixa de ser visto como consumidor necessário de supérfluos culturais ou produto 

massificado apenas porque consome, mas resgata-se nele também um espaço de 

produção cultural (SOUSA, 1995, p. 26). 

 

CONSIDERAÇÃO FINAIS? 

Embora esta seção esteja dedicada às considerais gerais sobre o presente artigo – o 

que, para tanto, nos fará inevitavelmente buscar dar uma ancoragem aos elementos dispostos 



 

–, nossa avaliação é que estaremos promovendo uma abertura, especialmente pela natureza 

das reflexões que são desenvolvidas no Programa de Pós-Graduação a que nos encontramos 

vinculados. Ou seja, na Informação, Comunicação e Saúde – campo de práticas e saberes em 

que a disciplinaridade é (ou deveria ser) constantemente tensionada – cumpre reconhecer a 

natureza complexa e multidimensional da Publicidade em sua existência como construção 

sócio-histórica. É a partir dessa perspectiva que temos buscado problematizar o lugar da 

publicidade como “previamente conhecido” e mais amplo do que usualmente lhe é conferido 

– sobretudo, no que diz respeito a sua “natureza conceitual” e a sua relação com a ideologia. 

Esse movimento não é trivial, especialmente por trata-se de uma reflexão importante 

dentro de um curso de pós-graduação em comunicação e informação em saúde que, como tal 

(ainda que coerentemente angulado para suas área de concentração e linhas de pesquisa) não 

pode se furtar a reconhecer quaisquer especificidades, recortes e objetos – a publicidade, 

inclusive – atenuando sua inserção no contexto mais amplo e complexo em que se inserem 

mídia e comunicação na diversidade de seus formatos, gêneros, discursos, narrativas, aspectos 

e abordagens. Em que pese tais reconhecimentos, fundamental também é não se perder de 

cena as questões simbólicas e concretas implicadas em sua consistente nomeação e 

delimitação como objeto. Isso porque, mais que uma pretensão sistematizadora per se, o 

poder de se fazer ver e se fazer crer (BOURDIEU, 1989) está aqui implicado e aplicado à 

própria publicidade em sua legitimidade como objeto de estudo. Diferenciá-la e caracterizá-la, 

criteriosa e consistentemente, frente ao marketing e às campanhas, por exemplo, é reconhecer 

sua singularidade e heterogeneidade negando simplificações apriorísticas e promovendo 

abordagens críticas que não sejam maniqueístas. 

É por isso que temos sistematicamente recusado aquele lugar “previamente 

conhecido”, escapando ao enquadramento simplista (e, por que não dizer, simplório) atribuído 

à publicidade. Mais do que técnica, mecanismo ou dispositivo utilizado no convencimento e 

na formatação dos indivíduos, nossa proposta de reflexão nos obriga a uma reflexão que 

confronte à publicidade com uma tessitura social onde faça-se emergir práticas culturais mais 

amplas e mais longevas que com ela dialogue. Nesses termos, parece oportuna a observação 

feita por Santos (2005) na direção de marcar que “a influência da publicidade sobre o 

comportamento das pessoas se dá mais no sentido de perpetuar valores já consolidados [na 

cultura] do que propagar valores novos” (Santos, 2005, p.22, inserção nossa). Paralelamente, 

nos parece um equívoco a retenção do meio (enquanto dispositivo) como objeto de análise. 

Antes, concordando com Sousa (1995), é preciso abandonar a visão “condutista” da 



 

comunicação, que coloca o receptor como uma vítima indefesa dos estímulos do emissor, na 

direção de uma concepção desconsidera a possibilidade do intercâmbio de papéis entre 

emissores e receptores. 

Essa viragem na abordagem da Publicidade, especialmente quando tomada como 

objeto de pesquisa no contexto de um Programa de Pós-graduação em Informação e 

Comunicação em Saúde, onde se busca romper com a ainda predominante visão instrumental 

da comunicação dentro do campo da Saúde, nos traz vários desafios. O mais imediato é nos 

inserir numa ordem teórica, epistemológica que toma a comunicação não como um processo 

unilateral, cuja supremacia de um todo poderoso emissor geraria em sua audiência uma ação 

desejada. É importante que ratifiquemos: comunicação não é amalgama de dois polos 

(emissor-receptor). Antes, o processo tenso, conflituoso, de idas e vindas, onde interlocutores 

operam trocando mensagens, saberes, experiências. Entretanto, não se pode negligenciar o 

fato de que a publicidade venha recebendo tratamento diferente, como se fosse uma esfera 

autônoma da vida e fora de uma dinâmica mais ampla de comunicação. O nosso movimento, 

nestes termos, é afastar a Publicidade de tal concepção, aproximando-a da forma como Santos 

a toma: um processo social da Comunicação, capaz de sofrer e causar interferência no sistema 

social em que se insere. 

Assim, recupera-se uma das premissas centrais da presente reflexão, a de que a mídia, 

em geral, e a publicidade, em particular, interfere decisivamente na forma como os atores 

significam o mundo, e o consumo (material e simbólico) decorrente da sua recepção se torna, 

em verdade, dispositivo de mediação que permite ao homem produzir sentido a partir daquilo 

de que se apropria. Diante de uma miríade de objetos de pesquisa, que em comum trabalham a 

Publicidade, abre-se a possibilidade de se perceber como esta se configura, em diferentes 

formas, como uma das instâncias mediadoras de sentidos e práticas em saúde. E embora a 

publicidade não se canse de interpelar os seus interlocutores com a ideologia de seus 

anunciantes – que, em última instância, é uma das ideologias compartilhadas por dada 

formação social –, não há como garantir que usos são feitos por quem de tais mensagens se 

apoderam. Ou seja, é impossível uma determinação da emissão. 

Nesse sentido, já não podemos não pensar a Comunicação (e novamente, a 

Publicidade) como prática social sem estar inscrita na cultura, como propõe Martín-Barbero 

(2001). Desta forma, cabe ressaltar autores como Elisa Piedras (2005, 2007) e Eneus 

Trindade, para quem, em colaboração com outros autores (TRINDADE; MOREIRA, 2010; 

TRINDADE; MILANEZ, 2015), a questão da publicidade e do consumo é uma questão de 



 

mediações culturais. Ou seja, não se pode compreender as práticas discursivas da publicidade 

fora das relações sociais nas quais está inserida. Assim sendo, podemos afirmar que não se 

trata do uso de uma técnica imersa em práticas obscuras, mas sim de um complexo processo 

de permanente luta de sentidos na produção, circulação e fixação de sentidos socais. Sobre o 

que é (ou o que deveria ser) a publicidade? De certo. Mas, especialmente sobre o mundo. 
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