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RESUMO EXPANDIDO 

Na contemporaneidade, os docentes e alunos de publicidade se deparam com um 

contexto de comunicação digital ainda pouco embasado em teorias sólidas, e que lhes exige 

uma maior habilidade de análise empírica. Através de cases digitais de sucesso e insucessos 

(a maioria sem dados concretos de investimento e retorno publicitário), alunos e professores 

vão observando seus contornos argumentativos e simulando seus processos, enquanto 

acadêmicos tentam desvendar os parâmetros centrais da comunicação digital publicitária. 

Entretanto, por mais recente que seja o advento da publicidade digital, a retórica 

persuasiva, elemento que deve estar presente nas propagandas, é inerente ao ser humano, 

tendo sido estuda através de diversas ciências humanas ao longo dos séculos. Para nós, o fio 

de Ariadne da publicidade é a retórica.  

Cientes de que a análise da origem, constituição e finalidade das redes sociais digitais 

é de uma estruturação muito ampla, nosso objetivo na tese doutoral Organon da Publicidade: 

Como os Arquétipos revertem Polêmica em Empatia nas Redes Sociais Digitais foi o de 

propor um método do ensino da publicidade, especialmente a digital, baseado no modelo que 

denominamos de Bússola Cognitiva da Publicidade,  composto por quatro eixos: 1) análise 

dos Paradigmas do planejamento da criação publicitária; 2) associação dos Arquétipos, para a 

construção da personalidade das marcas publicitárias; 3) análise do conflito na opinião 

pública das marcas concorrentes, que denominamos de Sonar de Marca; 4) modulação do 

“tom” empregado nas transações comunicativas.  
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O processo metodológico tomou como referência as observações empíricas da nossa 

prática docente em publicidade. O objeto da pesquisa foi, portanto, o aluno e a aluna do curso 

de publicidade e propaganda, a quem é dito que apenas a intuição não é suficiente para 

ordenar o seu fazer profissional, que devem se aprofundar nas abordagens teóricas oferecidas 

no curso. Infelizmente essas abordagens costumam serem percebidas pelos alunos como 

fragmentadas, não ordenando um sistema geral para fundamentar as análises e estratégias da 

persuasão publicitaria. A tese, portanto, visou superar o hiato existente entre os fundamentos 

do planejamento publicitário e a efetiva criação de anúncios. 

De fato, o imbricamento das funções simbólicas na publicidade contemporânea 

aparenta ser um caos desconexo, pois a publicidade tradicional-digital cruza várias funções 

publicitárias paradigmáticas, que foram dominantes nas diferentes épocas históricas. 

No paradigma Prosumer, que acreditamos ser o paradigma atual e propormos uma 

subclassificação a partir de suas diferentes funções publicitárias, a predominância da função é 

a da maximização do ‘Eu Narcísico’, que dá visibilidade ao ‘Eu Privado’ na esfera pública de 

consumo. Para realizar a função publicitária da maximização do ‘Eu Narcísico’, subsiste com 

ela todas as funções dos paradigmas anteriores: função publicitária do Estilo de Vida 

(Posicionamento) versus função publicitária de Hierarquisação Social (IM) versus função 

publicitária do Diferencial de Atributo Tangível (USP) versus função publicitária Didática 

(AIDA).  

É necessário que os estudantes percebam que cada sucessão das funções publicitárias 

corresponde a uma sucessão de “percepções de mundo”, ancoradas nas promessas de alcance 

do binômio felicidade-liberdade. E, a Era Prosumer, dá a percepção de que ser feliz é ser visto 

pela esfera pública consumindo algo (produto, serviço, ideologia etc) na esfera privada e ou 

íntima, a partir da sensação de liberdade de escolha e opinião.  

Em sala de aula, para transcender as lógicas abstratas do Sonar de Marca e dos 

Paradigmas Publicitários em efetivas redações publicitárias, empregamos diversos modelos de 

construção de marcas publicitárias, obtendo melhor retorno criativo através da teoria 

junguiana dos Arquétipos (MARK; PEARSON, 2001). Os Arquétipos (MARK; PEARSON, 

2001) demonstraram não mudarem na passagem da mídia eletrônica para a mídia eletrônica 

digital, por serem atemporais e universais. O que muda no desenrolar da história da 

humanidade são os novos modos culturais de empregar os arquétipos.  

Observamos, na análise dos arquétipos mais empregados nas trocas comunicativas dos 

comentários nas redes sociais digitais, que há um fenômeno que denominamos de Leque 



 

Arquetípico. Se caracteriza pelos anúncios de uma marca projetando um arquétipo principal, 

mas “ampliando” os gostos e identidades dos consumidores ao empregar uma série de 

arquétipos secundários, para perceber a identidade projetiva dos consumidores com algum 

deles, além de obter uma variação de impacto comunicativo, que uma marca necessita, ao 

lado da repetição de uma mesma identidade arquetípica principal. 

Após a compreensão dos Arquétipos, buscamos apresentar uma técnica de criação para 

a função simbólica da construção da publicidade prosumer, através de Interdiscurso 

(KRISTEVA, 1968), foi utilizada a Bissociação Ideativa, tomando como referência os valores 

da racionalidade instrumental moderna versus experiências individuais versus a percepção 

sensitiva dos consumidores dos produtos ou marcas.  

Percebemos que a Bússola Cognitiva da Publicidade orientava os alunos a analisarem 

e planejarem criações publicitários, entretanto, não oferecia meios práticos para conduzir, 

estrategicamente, os contextos polêmicos. Para isso, foi utilizada a teoria da Análise 

Transacional (BERNE, 1995), de forma que fornecesse ao aluno um método funcional de 

modulação de tom, a ser empregado tanto nos anúncios, como na interação com usuários em 

redes sociais digitais.  

A Análise Transacional (AT) confirmou a hipótese da nossa dissertação de mestrado 

(LIMA, 2012) de que os valores de Polêmica e de Empatia são os que provocam buzz, nas 

redes sociais digitais. Analisando os interdiscursos que provocam reações prosumer, pelo 

Estados do Ego (PAC), constatamos que o ideal da racionalidade civilizatória que rege a 

racionalidade instrumental, associada aos discursos do Adulto, não estimula as reações 

prosumer e o buzz. Já as representações sensitivas associadas aos Pais/Mães e Crianças, sejam 

polêmicas ou empáticas, tendem a provocar reações prosumer. 

Além do domínio da utilização da Bússula Cognitiva, na pesquisa também 

objetivamos ampliar a percepção do aluno acerca do contexto social no qual as marcas e os 

indivíduos se inserem, de forma que compreenda a complexidade das tensões ideológicas 

operantes em uma cultura, assim como a mutabilidade constante desse mapa cultural.  Foi 

apresentado o conceito de discurso das classes dominantes (MARX, ENGELS, 2007) e de 

Ordem Imaginada (HARARI, 2014), visando que o aluno perceba que as marcas e seus 

discursos operam sob forças simbólicas (BOURDIEU, 2007) e se posicionam como de adesão 

ao status quo ou de sua negação, em maior ou menor nível.  

Com efeito, o Sonar de Marca proposto na pesquisa pretende que o aluno possa 

localizar não apenas as tensões operantes (DOUGLAS, 1989) entre marcas e sua ampla 



 

concorrência, como também localizes os ecos (feedbacks) do público-alvo. O principal 

objetivo foi evidenciar a necessidade de mapear o contexto específico no qual a marca cliente 

está inserida, e como ela estabelece tensões com sua concorrência, gerando polêmicas e 

empatias.  

Com isso, através da utilização da Bússola Cognitiva da Publicidade em diversas 

turmas, acreditamos que o aluno passa a compreender o planejamento da criação publicitária 

de forma global, assimilando tanto as estruturas formais da publicidade quanto sua função 

social em determinada cultura. E, consequentemente, acreditamos que esse método também 

contribui para a formação de abstrações reflexivas (PIAGET, 1977) desses alunos, 

estimulando sua criticidade e criatividade, simultaneamente. Com sorte, esperamos que se 

sintam mais livres para criar, e mais felizes e conscientes com a importância social de sua 

futura profissão.  
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