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Entrando no caráter festivo desta edição do propmark, desejo associar nossa coluna às 

comemorações do 60° aniversário de fundação da então Escola de Propaganda do MASP, hoje 

transformada na ESPM. Na verdade, falar dos sessenta anos de nossa Escola é também falar 

da propaganda brasileira como um todo, tamanha foi a contribuição da ESPM para a 

consolidação dos valores éticos e padrões técnicos da propaganda brasileira. Hoje, a ESPM 

tornou-se um grande centro de excelência no ensino da comunicação de mercado, marketing e 

gestão, com mais de dez mil alunos em todo o país. Seus alunos, que no início se destinavam 

às agências e veículos de propaganda, espalham-se agora pelas agências, empresas e 

veículos, sendo considerados os melhores na área da comunicação e do marketing. 

 

Se me perguntarem qual é o segredo destes sucessos, direi que foi sempre a capacidade de se 

antecipar ao futuro, demonstrada pelos homens que dirigiram a ESPM desde a sua fundação. 

Agora olhando para os próximos sessenta anos, creio que o desenvolvimento da ESPM 

continuará a depender deste espírito visionário e missionário. Nunca como hoje o Brasil se 

defrontou com problemas tão agudos que afetam a formação de sua juventude. Vivemos em 

uma autêntica sociedade do espetáculo, onde queremos ser o que não somos e ter coisas de 

que não precisamos. Nossos jovens, principalmente, têm um comportamento mais hedonista, 

individualista e imediatista. Além disso, a influência do mundo digital já é uma realidade, até 

mesmo na estrutura cerebral dos jovens, tornando mais difícil o trabalho dos professores. 

 

A isso tudo some-se a desordem ética e moral em que vivemos no mundo de hoje, tornando 

difícil para os jovens distinguir entre o certo e o errado. Nesse panorama, imagino a ESPM 

como uma força na defesa de valores éticos e morais que vão muito além da educação formal. 

As escolas do futuro deverão tornar-se centros de defesa e reforma de valores, a começar pela 

ética pessoal e pelo papel de cada um na comunidade. 

 

Vejo também a ESPM como um centro de importância mundial no ensino da comunicação, 

marketing como filosofia de gestão e artes criativas em geral, com ênfase nas visuais. 

Especificamente na preparação de jovens executivos para empresas, a ESPM deverá 

preocupar-se com as atitudes e comportamento de seus formandos, reforçando o seu res peito 

ao trabalho árduo e a responsabilidade pelos compromissos assumidos. 

 

No ensino em geral, principalmente na comunicação e no marketing, será necessária, também, 

a retomada da importância da criatividade, imaginação e intuição, tão tolamente, combatidas 

pelo iluminismo do século XVIII. Em consequência de tudo isso, vejo a escola do futuro como 

um centro de formação holística onde cada aluno terá mais liberdade para organizar o seu 

próprio currículo; e onde os professo res, mais do que transmitir conhecimentos, serão 

também facilitadores que estimularão a pesquisa individual. 

 

Será que estou sonhando alto demais? Creio que não. Confio nos homens que fazem e dirigem 

a ESPM de hoje, para levar avante esse e outros projetos e preparar a grande comemoração 

de seus 120 anos. 

 

Fonte: Propmark, São Paulo, 31 out. 2011, p. 2. 
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