
Mariângela Machado Toaldo

PESQUISA   ACADÊMICA   EM

PUBLICIDADE   E   PROPAGANDA
Falar sobre pesquisa acadêmica na área de publi-

cidade e propaganda não é tarefa fácil. Talvez de todas

as áreas envolvidas na Comunicação Social essa seja

a mais difícil de ser abordada na perspectiva aca-

dêmica. A publicidade sempre foi uma atividade

muito mais prática que teórica, e seu ensino, muito

mais técnico que reflexivo. Prova disso é o fato de o

publicitário não precisar ter diploma para atuar

profissionalmente. Freqüenta a Academia quem quer,

mesmo que essa pessoa seja em geral mais valo-

rizada que aquele que não passou pela formação uni-

versitária. Evidência desse fato também é a ênfase

dada, por faculdades ou mesmo pela preferência de

alunos, às disciplinas técnicas nos cursos de

Publicidade e Propaganda.
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om a complexificação dos mercados e dos

processos de consumo - concorrência, perda do

poder aquisitivo das pessoas, aumento da capacidade crítica

e informativa do receptor - começou-se a pensar mais na

arte de fazer publicidade e propaganda: de que forma fazer

anúncios mais atraentes? O que persuade o receptor "pós-

moderno"? Como abordar, a partir de um mesmo apelo, o

homem e a mulher contemporâneos? Como falar com a

criança que já adota comportamentos de pré-adolescente ou

mesmo de adolescente e tem cada vez mais poder

persuasivo diante de seus pais na decisão de compra? Que

conseqüências essa mensagem gerará na vida do receptor?

Que problemas tal mensagem ocasionará à concorrência? O

que os consumidores gostariam de receber por meio de

determinado serviço que a concorrência ainda não ofereça?

Inicialmente, na área de publicidade e propaganda, questões

como essas passaram a ser investigadas a partir de estudos

mais empíricos; pesquisas de mercado, depois, foram

inseridas num contexto mais acadêmico - teórico e reflexivo.

O QUE JÁ SE SABE E O QUE AINDA NÃO SE SABE

Independentemente de se tratar de pesquisas realizadas

no próprio mercado ou na Academia, pesquisar subentende

sempre procurar, ir em busca de algo. Aí, antes de tudo, é

preciso esclarecer que não se faz pesquisa para escrever o

que já se sabe, mas o que ainda não se sabe. O objeto inves-

tigado não precisa ser algo totalmente novo, inédito, de que

nunca se tenha ouvido falar a respeito, mas uma questão de

que ainda não se tenha descoberto todos os aspectos a

investigar; algo que mereça maiores esclarecimentos, uma



observação mais profunda ou ao longo de um tempo maior;

ou, ainda, uma questão já bastante debatida, porém

problematizada por outro viés teórico, em outra situação

prática...

No caso da pesquisa acadêmica, para poder afirmar que

"agora" se sabe o que "antes" não se conhecia, não basta

uma investigação feita de qualquer modo. É preciso um

trabalho de:

« Fundamentação teórica - um problema de pesquisa

sempre provém de uma ou mais área(s) de conhecimento(s)

(filosofia, engenharia, medicina, física, sociologia etc.) sobre

a(s) qual(ais) já se investigou, pesquisou e produziu

conhecimento. Hoje, quem desenvolve um estudo na área

de marketing, por exemplo, não parte do ponto zero, pois

conta com vários dados existentes envolvendo o assunto.

Mesmo que tais dados não tratem exatamente do objeto de

pesquisa específico de um pesquisador, a investigação desse

objeto parte de saberes básicos da área, além de ser

necessário conhecer o que já se sabe sobre o assunto para

progredir no seu desenvolvimento.

• Reflexão - o conhecimento sobre a área da investigação,

especialmente em relação aos aspectos que circundam o

objeto do estudo, embora já produzido, não representa

verdades absolutas. É necessário um constante acom-

panhamento a seu respeito para verificar sua validade em

comparação com outras descobertas realizadas ao longo do

tempo, em confronto com as idéias do pesquisador e/ou

fatos observados no cotidiano. Para tanto, a reflexão é uma

atividade fundamental ao pesquisador para pensar, ques-

tionar, ponderar o que é dito sobre o assunto sobre qual se

debruça.

• Relação com a prática - objetos de pesquisas podem ser

estudados apenas teoricamente ou teórica e empiricamente.

O que importa é que estejam relacionados com o que

acontece nos seus contextos reais para que o que for dito,

observado, questionado... sobre eles tenha conexão com a

realidade e possa contribuir com ela.

• Investigação orientada por método - o método orienta as

estratégias de abordagem (teóricas e/ou empíricas) ao

objeto de estudo para que se use fontes de investigação

adequadas a fim de adquirir informações necessárias a ele.

Técnicas isoladas não funcionam - não é possível ir direto

para uma entrevista, por exemplo, sem planejar de maneira

estratégica seu desenvolvimento para que possa cumprir

efetivamente sua função na pesquisa.

REALIDADE CARENTE

A realidade brasileira, no entanto, é muito carente em

termos de tradição de pesquisa e de descobertas

fundamentadas na área da publicidade e propaganda. Está-

se tentando desenvolver mais essa área com a criação de



"Ainda há carência de pesquisa na área, mas o mercado..."

novos cursos de pós-graduação a partir de uns sete ou

oito anos para cá em Comunicação Social. Hoje, nos

próprios cursos de graduação já se tem abordagens

teóricas sobre alguns assuntos que envolvem a publicidade

e a propaganda. Com isso, mais o mercado de trabalho

supercompetitivo, tem havido um estímulo ao profissional,

especialmente o jovem graduado, no sentido de investir na

carreira acadêmica, seja buscando especialização profis-

sional ou visando tornar-se professor e pesquisador.

O problema é que, muitas vezes, os próprios cursos de

pós-graduação são carentes de professores especializados

especificamente em publicidade e propaganda e, em

conseqüência disso, tais cursos também têm carências de

pesquisas na área. Assim, há necessidade de orientadores

para alunos que querem seguir carreira acadêmica, o que,

muitas vezes, causa a migração do aluno que poderia

desenvolver seu estudo em publicidade e propaganda

para outras áreas (Sociologia da Comunicação,

jornalismo, Relações Públicas, Ciências Políticas e

Marketing).

Só para exemplificar essa situação, pode-se observar

rapidamente os temas de estudos selecionados para o

Grupo de Trabalho (GT) sobre publicidade, propaganda e

marketing da Intercom, Sociedade Brasileira de Estudos

Interdisciplinares da Comunicação. A Intercom é uma

referência a esse respeito, pois promove um dos

principais congressos anuais na área da Comunicação no

Brasil. Mais um indicativo da fragilidade da produção

acadêmica em publicidade e propaganda é a Compôs,

Associação Nacional dos Programas de Pós-Graduação

em Comunicação, outro evento importante de Comu-

nicação no país, que não tem GT específico no âmbito

da Publicidade.

Entre os temas dos trabalhos apresentados no Grupo

sobre Publicidade, Propaganda e Marketing da

Intercom nos anos de 2003-2005, temos a seguinte

relação:

Marketing

• participação da publicidade na economia - 1

• consumo - 11
• marca - 10

• ferramentas (comunicação integrada) - 26

• pesquisa de mercado - 1

Marketing Político / Propaganda Política - 32

Estudo de Caso

• linguagem / discurso - 19

• regionalidade - 6

• discussão de questão social (pós-modernidade,

infância, violência, erotismo...) -4

Linguagem (estudo do discurso publicitário -

repetição, sentido etc.) - 17

Publicidade na Mídia

• convencional - 5

• internet - 5

• externa - 4

Processo de Criação em Publicidade - 1

Atividade Publicitária numa Perspectiva Crítica - 10

Ensino da Publicidade e da Propaganda - 11

Novas Tecnologias - 2



"...supercompetitivo estimula a investir na carreira acadêmica"

Cabe ressaltar ainda que, em alguns trabalhos, as aná-

lises referem-se a assuntos periféricos e não ao central - a

discussão de algum aspecto específico da publicidade e/ou

da propaganda. Basta ver os artigos apresentados no GT de

publicidade, propaganda e marketing desses últimos anos

(www.intercom.org.br) para identificar estudos sobre

questões mais genéricas: comportamento de consumo,

técnicas etnográficas, infância, regionalização, conteúdo

televisivo como do programa Big Brother Brasil e de outras

mídias, como da revista Veja, entre outros, que poderiam

estar em outro GT, pois não propõem contribuições à área

da publicidade e propaganda especificamente.

PERSPECTIVAS

Já se nota, porém, alguns esforços em desenvolver mais

a pesquisa nessa área:

• nos próprios cursos de pós-graduação;

• no Núcleo de Publicidade, Propaganda e Marketing da

Intercom - hoje é o segundo maior em termos de

apresentação de papers (em 2004 recebeu 8o papers para

serem escolhidos 30, e em 2005 recebeu 61 para 44

selecionados);

• em programas de pesquisa e projetos de iniciação

científica das próprias universidades;

• em criações de centros de estudos nas universidades

e/ou pela iniciativa privada.

O que é preciso? O que se espera?

• estudos que tragam assuntos trabalhados em pesquisas

para a área da publicidade e da propaganda;

• estudos teóricos, fundamentados com métodos;

• estudos que contribuam com a área, no viés mercado-

lógico e acadêmico. •

Text Box
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