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RESUMO 
 
 
 
FIGUEIRA NETO, A. O. Em “curso de ferreiro...” ou o uso da comunicação para a 
potencialização do aproveitamento discente no ensino de publicidade e propaganda 
na ECA/USP. São Paulo, 2006. 115p. Tese (Doutorado em Ciências da 
Comunicação) - Departamento de Relações Públicas, Propaganda e Turismo, 
Escola de Comunicações e Artes, Universidade de São Paulo. 
 
 
 
Esta tese estuda atitudes e comportamentos dos alunos de Publicidade e 

Propaganda da ECA/USP quanto ao seu relacionamento com o curso. Através de 

pesquisas qualitativas procurou verificar as expectativas e as motivações de 

vestibulandos e ingressantes no tocante ao aprendizado acadêmico e à carreira, e 

com a realização de pesquisas quantitativas buscou medir o grau de satisfação com 

o curso e a escola, bem como as principais razões de satisfação / insatisfação. 

Verificado que muito da insatisfação e da decepção dos alunos origina-se de uma 

imagem estereotipada da carreira e do pouco conhecimento do curso, o autor 

procurou mostrar que é possível minorar estes sentimentos dos alunos e motivá-los 

às atividades acadêmicas usando os próprios instrumentos que a escola se propõe a 

ensinar, ou seja, as técnicas de comunicação persuasiva. 

 
Palavras-chave: ECA / USP, ensino de publicidade e propaganda, motivação 
discente, endomarketing no ensino. 
 



 
 
ABSTRACT 
 
 
 
 

 
This thesis study all attitudes and behaviour from Advertising students of ECA/USP related 

to their course. By qualitative researches the author tried to verify the expectation and 

motivation that concern all beginners and students who are starting their academic life and 

their careers. By quantitative researches he tried also measure the degree of satisfaction 

from new students related to their course and school. Moreover he found the real 

purposes of satisfaction and dissatisfaction of these students analysed. The degree of 

dissatisfaction and deception that showed all students analysed became from the 

stereotype career and unknown description that they are from their course. The author 

tried to show that is possible to minimize these feelings and motivate all students towards 

academic activities by tools who are originally teaching at school as persuasive 

communication techniques. 

 

 
Key-words: ECA/USP, teach advertising, teaching motivation, and endomarketing teach.        
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1. INTRODUÇÃO 
 
 

A Publicidade...não oferece nem uma satisfação alucinatória, 
nem uma mediação prática para o mundo: a atitude que suscita é a 

de veleidade enganada – empresa inacabada, surgir contínuo, 
engano contínuo, auroras de objetos, auroras de desejos. 

Jean Baudrillard 
 

  
Muita tinta já se usou para destacar os “poderes mágicos” da propaganda, a 

capacidade persuasiva desta ferramenta, que encanta as pessoas e as fazem, às 

vezes, assumir comportamentos contrários a seus próprios interesses.  

Parte dessa tinta respinga, intencionalmente ou não, sobre a atividade 

publicitária. A capacidade e o poder de influenciar milhões de pessoas em suas 

atitudes e comportamentos vêm seduzindo cada vez mais candidatos a publicitários, 

que se dispõem a enfrentar as agruras da profissão para conquistar suas 

presumíveis benesses. Que sabem das dificuldades em se conseguir uma vaga no 

disputado mercado de trabalho em agências, veículos e anunciantes; que conhecem 

as exigências de disponibilidade integral, em dias e horários muitas vezes absurdos; 

que se dispõem a estagiar por longos períodos, produzindo sem remuneração: 

parece que a propaganda enquanto carreira conseguiu um “glamour” digno dos 

melhores produtos que anuncia, atingiu um status de objeto de desejo profissional. O 

fato das ferramentas de comunicação empresarial, onde se inserem as atividades 

publicitárias, encontrarem-se numa época de constante valorização, tanto técnica 

como financeira, só veio reforçar ainda mais a procura pela profissão. Como ponte 

para a desejada carreira, nada mais natural portanto, que a formação acadêmica em 

publicidade e propaganda também tenha se tornado muito procurada. E que as 

expectativas de efetivação dessa ponte para o mercado sejam bastante altas, ou 

seja, numa linguagem de marketing, que as habilitações em Publicidade e 

Propaganda sejam desejadas e, ao serem alcançadas, sua experimentação seja 

carregada de alto conteúdo simbólico.  

Com efeito, em 1970, quando começou a funcionar a habilitação em 

Publicidade e Propaganda da Escola de Comunicações e Artes - ECA/USP1, eram 

apenas 3 as instituições de ensino que ofereciam essa possibilidade e, apenas na 

                                            
1 Em 1970 a escola ainda tinha o nome de Escola de Comunicações Culturais – ECC. Foi com a 
criação, no mesmo ano dos cursos de Artes Plásticas e de Música, que houve a mudança no nome, 
com a incorporação das Artes (MARTINS, M. p. 44 e p.46) 
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capital paulista. Hoje esse quadro se alterou drasticamente: encontravam-se em 

funcionamento em 2003, 212 cursos com habilitação na carreira (CALDAS, p.21); os 

cursos pioneiros, multiplicaram-se de forma praticamente indiscriminada, estão 

presentes em todo o país, mesmo em locais onde, a rigor, inexistiria a demanda 

pelos profissionais de propaganda. Isso é mais que suficiente para confirmar o 

grande interesse que a carreira desperta nos jovens em idade de escolha 

profissional. 

 É exatamente neste ponto que começou a se desenhar o objeto deste 

trabalho. Em minha vivência docente em propaganda, que se iniciou, na ECA, em 

1984, tenho verificado uma grande decepção dos alunos com a experimentação 

prática do curso em que ingressaram e freqüentam, sem que na absoluta maioria 

dos casos, fiquem claras as razões objetivas da insatisfação. Ainda que considerem 

seu curso um dos melhores do mercado, é fácil constatar já nos primeiros semestres 

letivos, questionamentos curriculares, reclamações sobre a competência de vários 

dos professores, considerações acerca da inadequação do ensino à prática 

profissional, e outras avaliações negativas, que acabam por gerar um ambiente 

desfavorável ao melhor aproveitamento teórico e prático. Mesmo com o pleno 

conhecimento de que nosso curso apresenta falhas, sempre me pareceu estranha a 

velocidade com que calouros entusiasmados transformam-se em alunos 

decepcionados. Não é admissível que a habilitação em Publicidade e Propaganda 

da ECA/USP, considerada pelas autoridades em ensino e pelas publicações 

especializadas um dos melhores do país, seja tão insatisfatória na sua realidade, 

que gere uma grande decepção desde o seu mais imediato contato. 

 Apesar de visível, de facilmente constatada pela quase totalidade do corpo 

docente, não existia uma comprovação objetiva dessa insatisfação discente com 

nosso curso. Assim, procurei, em primeiro lugar, medir essa insatisfação junto aos 

alunos e verificar suas razões. Para isso, desenvolvi um questionário estruturado 

com perguntas abertas e fechadas que foi submetido, através de auto-

preenchimento, aos estudantes do 4o semestre, anualmente, de 1997 a 2004, no 

ínicio do mês de agosto. As 8 turmas respondentes proporcionaram um total de 250 

questionários válidos, que se revelaram uma riquíssima fonte de informações sobre 

como o nosso estudante vê e avalia o seu curso.  

Já em 1999 percebi que seria muito interessante complementar as 

informações que estava obtendo dos alunos do 4o semestre, com a visão dos 
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ingressantes, para conhecer suas expectativas antes de um contato efetivo com a 

habilitação; e também para confrontar algumas informações. Para isso, adaptei aos 

calouros o questionário que já estava sendo utilizado para os alunos regulares e o 

apliquei, também através de auto-preenchimento, no momento da matrícula, com a 

imprescindível ajuda dos funcionários da secretaria. Isso ocorreu de 1999 até 2005, 

com uma falha no ano de 2001, quando apenas 5 questionários puderam ser 

validados. Foram realizadas, no total, 159 entrevistas com calouros de Publicidade e 

Propaganda da ECA, que como poderá ser conferido no trabalho, deram uma 

contribuição fundamental a esta tese. Também em 1999, surgiu a oportunidade de 

estabelecer um controle, de submeter a uma amostra de calouros de outra escola, o 

mesmo questionário para verificar quais expectativas dos calouros da ECA eram 

relativas à escola e quais derivavam da perspectiva da carreira em si. O mesmo 

questionário foi aplicado, em março de 1999 à segunda turma de Publicidade e 

Propaganda da USC – Universidade do Sagrado Coração, de Bauru – SP, onde a 

coordenação do curso me proporcionou todas as condições para a pesquisa, que 

resultou num total de 39 questionários válidos.  

Para ampliar a gama de informações a respeito das expectativas com o curso 

e com a carreira, julguei ser conveniente aumentar a sensibilidade qualitativa da 

pesquisa com os calouros e foram realizados, também em março de 1999 dois focus 

groups, um na própria ECA, no CRP – Departamento de Relações Públicas, 

Propaganda e Turismo e outro na USC em Bauru. Os grupos, ambos com 10 

participantes cada, foram moderados por mim, seguindo um roteiro previamente 

desenvolvido e que se se encontra em anexo e foram gravados em áudio e vídeo. 

Os principais excertos se mostraram essenciais para o melhor entendimento das 

respostas dos questionários, bem como para a compreensão dos motivos 

subjacentes à escolha da carreira e da própria decepção posterior com o curso.  

Em 2003 e 2004, com a finalidade de uma possível atualização qualitativa nas 

expectativas e motivações relativas à carreira e ao curso da ECA, aproveitei os 

inícios das apresentações do projeto “A Universidade e as Profissões”2 para a 

realização de dinâmicas de grupo, na forma de entrevistas coletivas com os 

vestibulandos. Antes de iniciar as palestras de apresentação da carreira e do curso 
                                            
2 “A Universidade e as Profissões” é um projeto da Pró-reitoria de Cultura e Extensão da USP que 
abre as portas das várias unidades a vestibulandos e estudantes do ensino médio para que, através 
de palestras e atividades dirigidas eles, recebam informações e esclareçam suas dúvidas sobre os 
cursos e carreiras.  



 4

da ECA, introduzi uma dinâmica de discussão sobre a carreira entre eles propondo 

alguns questionamentos, como:  

-Por que eles pretendiam fazer Propaganda? 

-Por que eles achavam que o curso era tão disputado? 

-O que eles tinham de informação a respeito da Propaganda? 

-Como eles imaginavam que iria ser um curso de Propaganda?    

-O que seria necessário para ser um bom publicitário? 

O resultado das discussões nestas dinâmicas praticamente confirmou o que já 

havia sido inicialmente detectado com os calouros, mostrando que a mítica da 

carreira permanece forte, como será visto.  

E, finalmente, completando a coleta de dados primários, decidi verificar qual a 

imagem que os alunos de Publicidade e Propaganda tinham de si mesmos. Porque 

foi nesta época que percebi entre eles um sentimento grupal cada vez mais 

fortalecido que fazia com que praticamente desconsiderassem o que não vinha deles 

ou de fontes relevantes para eles. Para buscar as informações lancei mão de uma 

técnica projetiva3 denominada Silhueta, onde são apresentadas aos pesquisados, 

silhuetas feitas a traço sem nenhuma identificação que não seja a do produto, 

empresa ou serviço pesquisado. Perguntados sobre “quem é o personagem”, “qual a 

sua idade”, “o que faz”, etc, os respondentes involuntariamente conceitam e formam 

a imagem do objeto da pesquisa. No caso, utilizei além de um casal identificado 

apenas com uma camiseta da ECA, outros 3 casais, um com a camiseta da USP, 

outro da ESPM e outro da FEA, como contrapontos.  Essa pesquisa foi efetuada em 

setembro de 2002 junto aos alunos do 4o semestre e resultou em 46 questionários 

válidos, quase 12 avaliações por silhueta.  

Paralelamente o trabalho se completou com a busca em fontes secundárias, 

de informações sobre os cursos de Propaganda, sobre as normas oficiais, 

avaliações de curriculos e mudanças experimentadas, dados de evasão, entre 

outros, para que pudesse ter uma visão abrangente do ensino, em contraste com as 

expectativas dos alunos, as decepções e seus motivos.  

O trabalho foi estruturado em 6 capítulos distintos, incluindo esta introdução. 

No segundo capítulo, dividido em 2 sub-capítulos, no primeiro é apresentado um 

                                            
3 Técnicas projetivas são “coletas de dados não estruturadas disfarçadas, que compreendem a 
criação de uma circunstância que encoraje osrespondentes a exporem livremente...sem que tenham 
conhecimento do que estão expondo” (MATTAR, vol. 1, p. 175)  
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rápido panorama da propaganda, apenas naquilo que serve de pano de fundo para 

mostrar a necessidade e o histórico dos cursos de Propaganda no Brasil. Ainda 

neste sub-capítulo, é mostrada a evolução do ensino, primeiro como se passou de 

uma única escola às mais de 200 habilitações de hoje e depois a evolução curricular 

desde os pareceres que instituiram e depois renovaram os currículos mínimos, até a 

a Lei de Diretrizes e Bases que os extinguiu. 

No segundo sub-capítulo, são mostradas as causas principais da expansão 

do ensino da Propaganda no Brasil e de onde nasce a fantasiosa visão sobre como 

funciona a atividade publicitária, além de  comprovar o excesso da oferta de 

formandos, relativamente à demanda do mercado.  

Já o capítulo 3 foi dividido em 3 subcapítulos; no primeiro, é mostrado que o 

ingressante chega à escola com muito pouca informação sobre a carreira e sobre o 

curso; e que mesmo assim, uma parte consideravel dessas informações não 

corresponde à realidade. Mostro também que, até por causa disso, as expectativas 

são exageradas e enganosas, o que leva os alunos a sonhar com um curso que seja 

um exercício permanente de criatividade e de demonstração de talento.  

No sub-capítulo seguinte mostro como estas expectativas começam a ser 

demolidas e, como o vácuo institucional deixado pela ECA e pelo Departamento de 

Relações Públicas, Propaganda e Turismo – CRP – provoca uma sensação de 

insegurança nos ingressantes. E, como a ausência de uma comunicação eficiente 

vai abrindo espaço para uma deterioração da imagem do curso,  

Finalmente no último sub-capítulo do terceiro capítulo, mostro como se 

configura o desalento que toma conta de muitos alunos já no 4o semestre e que, em 

conseqüência desse processo, ocorre um desapego às atividades acadêmicas.  

No capítulo 4, pretendi mostrar que apesar dos problemas e das falhas 

existentes, o curso de Publicidade e Propaganda oferecido pela ECA atende em 

linhas gerais o que é demandado pelo mercado. Inicialmente comento algumas das 

mudanças ocorridas na atividade publicitária que influenciaram diretamente na 

demanda do mercado, e a dificuldade das escolas em suprí-las. Mas ao mesmo 

tempo procurei mostrar que a conformação básica e os projetos pedagógicos dos 

cursos estão em consonância com o que o mercado quer. Ou seja, que muito do que 

se reclama é fruto de uma visão irreal, tanto do aprendizado como do que se procura 

no egresso. 
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No capítulo 5, a partir da diagnose da situação e do problema, faço uma 

rápida consideração de como ele poderia ser enfrentado com o uso da 

Comunicação, tanto Administrativa, quanto Institucional. Estabeleço dois Objetivos 

de Comunicação iniciais e principio uma discussão sobre como atingí-los. Através da 

verificação do que está sendo feito, principalmente no canal mais conveniente para o 

atingimento dos estudantes, a Internet, fica claro que muito precisa ser feito para 

mudar a Comunicação da Escola de Comunicações e Artes, a começar pela 

motivação de todos os atores. 

 Nas Conclusões está sintetizado o que pude aprender ao longo deste 

exaustivo, porém apaixonante trabalho, que acredito, possa contribuir sobremaneira 

para que possamos todos - professores, funcionários e alunos do Curso de 

Comunicação Social na Habilitação em Publicidade e Propaganda da Escola de 

Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo - atuar de forma sinérgica para 

atingirmos nossa Missão.  

Tenho claro que a utilização das várias ferramentas de comunicação não irá 

por si só sanar todos os problemas existentes, principalmente os relativos à 

formatação e ao conteúdo do curso, mas num ambiente onde haja motivação em 

todos os públicos, as mudanças e melhorias são possibilitadas com muito mais 

facilidade e eficácia.  

 Entendo também que as conclusões deste trabalho se apliquem, com maior 

ou menor intensidade, à quase totalidade das instituições que oferecem a habilitação 

de Publicidade e Propaganda no país. Apesar da maioria ter o caráter privado e, de 

certa forma, em vários casos, se constatar a utilização de princípios de Marketing no 

seu relacionamento com os públicos internos, tenho a convicção de que a essência 

dos resultados encontrados é extensiva ao ensino da carreira, no geral.  
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2. O ENSINO DA PROPAGANDA NO BRASIL 
 
 

Na pré-história publicitária do Brasil não se ensinava propaganda. Aprendia-se.  
Rodolfo Lima Matersen 

 

Criatividade é sempre a palavra-chave quando o tema é Publicidade. Se esta 

é a dita “alma do negócio”, aquela pode ser adjetivada como a “alma da alma do 

negócio”. Mas quando se vai buscar na história as raízes e motivações do ensino da 

Propaganda no Brasil tem-se que se estabelecer um nexo causal com a história da 

Propaganda no país. E neste exercício é fácil se concluir que tanto esta história 

quanto a de seu ensino pouco tiveram da criatividade como êmulo, mas sim foram 

predominantemente pautadas pela necessidade econômica, em conjunto com as 

oportunidades empresariais.   

Não cabe, neste trabalho, apresentar uma história detalhada da Propaganda 

brasileira. Não é seu foco e, várias obras já trataram do assunto e têm sido 

exaustivamente replicadas em trabalhos acadêmicos, seja de graduação, ou de pós-

graduação. Essas referências, invariavelmente historiam a Propaganda com as 

cores da subjetividade, com pinceladas saudosistas e românticas, mas apesar da 

escassez das desejadas objetividade, isenção e precisão nos relatos, traçam um 

panorama da atividade publicitária, mais que suficiente para os propósitos do 

trabalho. 

Se entendermos a Publicidade como uma atividade de Comunicação 

midiática, podemos vincular seu aparecimento à liberação da tipografia, que ocorreu 

com a vinda da família real e a ascensão da Colônia a Vice-Reino, em 1808. Foi 

exatamente neste ano que “surgiu o nosso primeiro jornal, e nele, a Gazeta do Rio 

de Janeiro, o nosso primeiro anúncio” (RAMOS, Ricardo in GRACIOSO & 

PENTEADO,  p. 19)  

Este anúncio, que será visto a seguir, apresenta um texto estritamente 

descritivo e com a função precípua de informar e não de persuadir. Tem a estrutura 

que se tornaria clássica nos anúncios classificados que, até hoje, normalmente são 

criados por não-publicitários. Os anúncios que se tornaram comuns no século XIX, 

na imprensa régia e nos veículos que a sucederam, como o Diário do Rio de Janeiro 

(1821), O Espectador Brasileiro (1824), o Almanaque dos Negociantes (1824), ou o 

Diário de Pernambuco (1825) repetiam a fórmula descritiva dos classificados e não 
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geraram, em absoluto, a necessidade de especialização – publicitária – nem para 

criá-los, nem para a sua comercialização 

 

Figura 1 – O primeiro anúncio veiculado num jornal brasileiro 

 
Fonte: GRACIOSO & PENTEADO, p.20 

 

Ao longo do tempo algumas mudanças e inovações foram sendo introduzidas 

nos anúncios de nossos jornais: em 1850 eles já apresentavam vinhetas gráficas, 

textos em forma de quadrinhas ou versos mais longos, visando chamar mais a 

atenção dos leitores. Essa evolução, originada pela intensificação das atividades 

comerciais – e da concorrência - no primeiro e no início do segundo reinado,  

prenunciou um esboço da especialização nas atividades publicitárias:  
“surgiram nessa época os textos e os versos dos escritores e poetas, como 

Casemiro de Abreu, que eram contratados como “redatores free lancers”. As vinhetas e 

ilustrações também eram tarefa delegada a artistas, que se envolviam ocasionalmente 

com a arte publicitária: K. Lixto e Arthur Lucas, entre outros, deram forma aos primeiros 

layouts publicitários, na segunda metade do século XIX” (RAMOS, Ricardo, in 

GRACIOSO & PENTEADO, p.27) 

De qualquer forma, ainda não havia nesta época a estruturação 

da Publicidade enquanto negócio, o que só iria começar a ocorrer no 

início do século XX, quando os agenciadores de anúncios, antes 

umbilicalmente ligados aos veículos, começaram a agir de forma mais 

independente, constituindo suas agências de propaganda. Castaldi & 

Bennaton (1913), A Eclética , Pettinati, Edaneé foram nossas primeiras 

agências, focadas principalmente no trabalho de mídia, no agenciamento 
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dos espaços publicitários. Usando os já tradicionais jornais, bem como 

as revistas que proliferavam (Revista da Semana, O Malho, Fon-Fon, A 

Careta, etc) e também desenvolvendo a mídia exterior, com o uso de 

cartazes e a criação de tabuletas e estruturas para a pintura de painéis. 

Embora estivesse caminhando para a especialização, ainda não havia a 

necessidade de um aprendizado formal específico para as atividades 

publicitárias.  

Foi somente na década de 20, com a presença de empresas fortes, que 

perceberam a importância da comunicação para o desenvolvimento de seus 

negócios, que se sentiu a necessidade de um trabalho publicitário mais planejado e 

conseqüente, calcado em bases mais sólidas e visando resultados mais objetivos. 

Na falta de agências que pudessem atender essa demanda publicitária dos grandes 

anunciantes, estes partiram inicialmente para soluções internas, com o 

desenvolvimento de grandes departamentos ou divisões de propaganda, que 

cuidavam da comunicação em todas as suas fases. Para isso, “importaram” 

profissionais de suas matrizes, que transmitiam o seu conhecimento aos colegas 

brasileiros, formando os primeiros publicitários com algum “know how” específico em 

propaganda. Foi o caso da General Motors, que em 1927 chegou a contar com 27 

profissionais em seu departamento de Publicidade.    
O Departamento de Propaganda da General Motors constituiu-se no cadinho onde foram 
forjados autênticos valores de nossa classe que mais tarde vieram servir de 
embasamento para todo o ensino publicitário que seria instituido no país. De lá saíram: 
Origenes Lessa, Charles Dulley, Francisco Teixeira Orlandi, Aldo Xavier, Jorge Martins 
Rodrigues, Dieno Castanho, Oscar Fernandes da Silva, Henrique Beccherini e muitos 
outros que vieram ensinar aqui fora como é que se criava, produzia e veiculava um 
anúncio verdadeiramente produtivo (MATERSEN, 1990,p.32) 

 

Não demorou para as agências americanas serem despertadas para as 

oportunidades de atender seus clientes no Brasil. As primeiras aqui chegaram no 

ambiente tumultuado do crack da bolsa: primeiro a N.W. Ayer (para atender a Ford) 

em 1929 e na seqüência a J.W. Thompson, em 1930 (agência da GM). E, 

aproveitando os profissionais já “formados” pela GM (que se dividiram entre as duas 

agências), acabaram potencializando o que as empresas já haviam iniciado com 

seus departamentos: tornaram-se as primeiras “escolas” de Propaganda, instituindo 

o sistema de trainees contratando pessoas para dar a elas uma formação específica, 

de acordo com os padrões da propaganda norte-americana. “E com tudo o que fora 

semeado, e germinara, as agências multinacionais entraram e colheram. Ensinando, 
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é verdade, mas pela sua cartilha”. (RAMOS, Ricardo in GRACIOSO & PENTEADO, 

p. 42) 

 
Pode-se dizer que a formação de talentos nestas agências marcou 

indelevelmente a história da propaganda brasileira. Nomes que foram o alicerce 

publicitário de nosso mercado  
“...iniciaram-se ali:Renato Castelo Branco, Ribamar Castelo Branco, Armando de Moraes Sarmento, 
Geraldo Wilda, Rosino Zacchi, A.Souza e Silva, José do Couto, Pery de Campos, Sangirardi Júnior, 
Oswaldo Pagnillo, Elno Rubens Schmidt, além dos ... que já traziam “diploma” do Departamento de 
Propaganda da General Motors: Francisco Teixeira Orlandi, Charles Dulley, Orígenes Lessa” 
(MATERSEN, 1990, p.33) 
 

E, de 1930 a 1951 as agências continuaram sendo a principal referência de 

formação publicitária. Todas elas, multinacionais ou nacionais, investiram muito em 

tempo e dinheiro para  dar aos seus profissionais a formação que o mercado, em 

constante evolução, demandava. Mesmo tendo surgido as associações de classe, 

como a ABP – Associação Brasileira de Propaganda, no Rio de Janeiro e a APP – 

Associação Paulista de Propaganda, em São Paulo, que timidamente ofereciam 

cursos de curta duração para o desenvolvimento de profissionais, o trabalho de 

seleção, informação, treinamento e lapidação dos profissionais era tarefa das 

agências. Isso, como confirma Matersen, iria redundar no inevitável: “alguns 

empresários do ramo não se conformaram em transformar seus negócios em casas 

de ensino e passaram a oferecer salários tentadores a elementos já treinados pela 

concorrência” (MATERSEN, 1990, p.33)  

 
 
 
2.1. A Necessidade do Ensino Formal 
 
 

O despertar do ensino superior no Brasil coincide com a vinda da família real 

portuguesa e a ascenção da Colônia ao status de Vice-Reino, em 1808. Da 

educação jesuítica, chamada studia superiora e limitada à filosofia e teologia, do 

século XVI (CUNHA, p.22), pouco se havia evoluido: para os cursos de primeiras 

letras, latim, filosofia, grego, lingua francesa e inglesa, criados em várias capitanias e 

províncias, a partir de 1774 (CAMPOS, p.86). A chegada da corte portuguesa e o 

estabelecimento do governo português no Rio de Janeiro geraram as condições e a 

necessidade da formação de mão-de-obra mais qualificada no Brasil. Assim, tanto o 
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Rio de Janeiro, como Salvador, os principais centros urbanos da época, foram 

aquinhoados com a criação de cursos médicos, logo após o desembarque do 

príncipe regente D. João VI. Foram os cursos de cirurgia no Hospital Militar da Bahia 

e de anatomia e cirurgia no Rio de Janeiro (CAMPOS, p.163).  

Desde muito tempo, portanto, parece ter-se enraizado a rotina da parcimônia 

e do atraso na idealização e implantação dos cursos superiores no Brasil, só 

recentemente superada. Com efeito, os primeiros cursos superiores de 

Comunicação (jornalismo) só surgiram em meados do século XX (a partir de 1947), 

após pressão dos funcionários públicos com funções redacionais:    
“Devido à pressão dos redatores do serviço público que precisavam de um diploma 
universitário para equipararem seus salários aos dos burocratas de alto escalão, o então 
presidente da república, Getúlio Vargas, instituiu o curso de jornalismo em pleno Estado 
Novo, através do decreto-lei no 5.480, de 13 de maio de 1943. em seu artigo 5o 
apresentava a necessidade de regulamentação da profissão. 
Por tratar-se de uma época de angústias e incertezas devido à Segunda Guerra Mundial, 
a regulamentação do decreto-lei 5.840, não foi concretizada e, mais uma vez, a criação 
do curso de jornalismo foi adiada. 
A primeira escola de jornalismo do Brasil surgiu em 1947 na cidade de São Paulo, 
através de um convênio assinado entre a Fundação Cásper Líbero e a Pontifícia 
Universidade Católica de São Paulo... (DIAS, p.20) 

 
 No caso da Propaganda, não foi diferente. Apesar da atividade ter evoluído 

muito, técnica e financeiramente no século passado, e desde o final dos anos 20 já 

fazer jus a um aprofundamento e uma especialização acadêmica, foi somente em 

1951 que iria surgir o primeiro curso regular de propaganda, ainda sem a 

caracterização de uma formação superior.  O mercado já demandava há muito uma 

formalização da carreira, tanto pelo nível dos anunciantes e veículos existentes, 

como pela importância econômica da atividade. Com efeito, em 1950 os 

investimentos em Propaganda no Brasil somaram US$ 110 milhões, num PIB total 

de US$ 16,5 bilhões (0,67%) (GRACIOSO & PENTEADO, p.102). Hoje, com os 

dados consolidados de 2004, os investimentos em Propaganda alcançaram R$ 

15.005,8 milhões, em um PIB de R$ 1.769,2 bilhões (Mídia Dados, 2005 – projeto 

intermeios) ou seja,  decorridos 53 anos a relação investimentos publicitários x PIB 

ainda permanece distante de 1%: 0,848%.  
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2.1.1. A Escola de Propaganda de São Paulo – Pioneirismo Pragmático 
 
 

O primeiro curso regular de propaganda do Brasil só veio a ser viabilizado em 

1951, com a criação da Escola de Propaganda do Museu de Arte de São Paulo, que 

foi o embrião da atual ESPM – Escola Superior de Propaganda e Marketing. Embora 

este fato já tenha sido relatado em várias obras e esteja detalhado na obra de 

GRACIOSO e PENTEADO, comemorativa dos 50 anos dessa escola, é importante 

resumí-lo para que se tenha aqui uma visão do início do ensino da propaganda em 

nosso país.  

A idéia da escola surgiu com o sucesso de uma exposição da propaganda da 

época, o 1o Salão Nacional de Propaganda, realizado em dezembro de 1950 pelo 

Museu de Arte de São Paulo. Pietro Maria Bardi, diretor do MASP, ao final desse 

Salão, percebeu a tríplice ligação, entre a publicidade, a arte e as massas. Com o 

intuito de refinar o gosto artístico da população elevando o nível das peças 

publicitárias, incumbiu o publicitário  Rodolfo de Lima Matersen de estruturar um 

curso de pequena duração para o aperfeiçoamento artístico de profissionais 

envolvidos com a arte publicitária.  

 A solicitação ganhou corpo e contorno inesperados: a oportunidade de utilizar 

a estrutura do museu e o apoio de Assis Chateaubriant, tanto ligado ao MASP, como 

o maior empresário do setor de Comunicações da época, aliada às necessidades já 

relatadas do mercado publicitário nacional fizeram com que Matersen se dedicasse 

integralmente ao projeto durante nove meses, ao longo dos quais consultou os 

principais expoentes da propaganda brasileira, fez visitas a universidades 

americanas e européias ligadas ao ensino da propaganda, e conheceu os cursos da 

Fedération Française de la Publicité e os da British Advertising Association. O 

resultado, após as reflexões e as pesquisas, foi a proposição de um curso geral, que 

era, ao invés de 
“um simples curso de arte publicitária (...) uma completa Escola de Propaganda, que 
ensinasse as bases e os processos de uma atividade complexa que se utilizava das 
artes, é verdade, mas recorria também às ciências, à tecnologia e ao comércio, para 
atingir seus objetivos. Este curso teria a duração de dois anos e compreenderia o ensino 
de dez matérias básicas: Elementos da Propaganda, Técnica de Esboço (layout), Arte-
final, Produção e Artes Gráficas, Redação, Rádio-Cine-TV, Mídia, Pesquisa e Estatística, 
Promoção de Vendas e Psicologia. ” (MATERSEN, 2001 p. 74/75). 
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A proposta do curso foi aprovada pessoalmente por Assis Chateaubriant e a 

escola começou a funcionar em 27 de outubro de 1951, com sua primeira turma 

ingressando no mês de março do ano seguinte, 1952. Curiosamente, nos textos que 

falam sobre os primeiros tempos da escola, quase todos concordam que a duração 

do curso era de dois anos. Apesar disso, Samia Dias comenta que em 1961 “o curso 

básico foi reestruturado e teve sua duração dobrada, passando para dois anos” 

(DIAS, 2003, p.45). Concluí pela duração inicial de um ano, tanto pela observação 

acima, como por depoimentos colhidos informalmente de alguns antigos publicitários 

que foram alunos da escola, e também pela legenda da foto abaixo (que destaquei 

para melhor leitura), que registra a primeira turma de formandos e situa a formatura 

em dezembro/1952, o que significaria um ano letivo de curso. Fica claro assim que 

as dez disciplinas do currículo original eram cumpridas em dois semestres, 

provavelmente divididas igualmente, cinco por semestre.  

     

      Figura 2 – Primeiros formandos em Propaganda 

              
    Fonte: GRACIOSO e PENTEADO, p. 71 

 

A grade de disciplinas poderia caracterizar o curso nos dias de hoje como de 

curta duração, mas na época foi difícil acomodá-lo nas dependências do MASP. 

Tanto que a Escola de Propaganda do Museu de Arte de São Paulo teve vida breve. 
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Em 1955, após quatro anos de funcionamento Pietro Maria Bardi solicitou a saída da 

escola das dependências do museu, por ela ter se tornado grande demais para nele 

continuar a ser abrigada. A escola, com a nova denominação – Escola de 

Propaganda de São Paulo – foi para a rua Sete de Abril, no prédio dos Diários 

Associados, onde permaneceu até sua mudança para a rua Humaitá, nos anos 60. É 

interessante notar que apesar da primeira grade curricular já manifestar uma 

preocupação de formação integral do publicitário, permitindo o contato com a 

criação, a produção, o planejamento, a mídia e o atendimento, o foco quase único 

era suprir o mercado com mão de obra especializada. Em nenhum momento, em 

nenhuma referência bibliográfica, se registra a preocupação de se ir além do 

mercado, ultrapassar o que as agências, anunciantes e veículos consideravam as 

“boas práticas”. O ensino da Propaganda no Brasil já nasceu caudatário do mercado. 

Tanto isso é verdade, que quando se mencionam os primeiros professores da 

escola, aparecem homens de mercado, publicitários com maior ou menor destaque 

profissional, que após seus turnos normais de trabalho ainda encaravam a tarefa 

docente. Oswaldo Sangiorgi e Linneu Schützer, acadêmicos da USP que se 

incorporaram à Escola de Propaganda de São Paulo no seu início, parecem ter 

colaborado, principalmente na organização dos primeiros vestibulares.  Como 

veremos, o objetivo principal dos cursos de publicidade não parece ter mudado 

muito desde aquela data. 
 “Saí em campo, à cata de colegas que viessem me ajudar na direção e formassem o 
primeiro corpo docente. No anteprojeto, havia indicado três ou  quatro nomes como 
possíveis responsáveis para cada disciplina. Todos me diziam a mesma coisa: mas eu 
nunca ensinei na minha vida, Rodolfo! ...O que interessa não é saber ensinar e sim 
conhecer bem o que se ensina. Na nossa escola, quem vai ensinar é quem faz 
propaganda. (MATERSEN, 2001, p. 77) 

  
 

 
2.1.2. A expansão do ensino de Publicidade e Propaganda no Brasil 
 
  

Muita coisa aconteceu desde a inauguração do primeiro curso, da Escola de 

Propaganda do Museu de Arte de São Paulo, em novembro de 1951. Pode-se dizer 

que as mudanças ocorridas não obedeceram a um processo contínuo nem que 

caminharam paralelamente à evolução das necessidades do mercado publicitário. 

Grosso modo, podemos dividir o ensino da Propaganda no país, em duas fases: 

1) de 1951 a 1970;  
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2) a partir de 1970. 

 
1)1951– 1970 - durante estes 19 anos (o primeiro curso só começou a 

funcionar efetivamente em 1952) funcionou apenas um único curso, o da hoje Escola 

Superior de Propaganda e Marketing. Como vimos, a Escola deixou em 1955 as 

dependências do Museu de Arte de São Paulo e passou a chamar-se Escola de 

Propaganda de São Paulo. Funcionava com estreita colaboração do mercado 

publicitário paulista, dos veículos, agências e anunciantes, no dizer de Matersen  
“Os anunciantes entenderam que seu apoio à Escola de Propaganda redundaria em 

melhores campanhas; os veículos deram divulgação ilimitada aos apelos da nova 

entidade e os fornecedores não mediram esforços para suprir... gratuitamente, de todo o 

material que fosse necessário. (MATERSEN, 1990, p.34).  

 

Era uma via de mão dupla, a escola formava o que o mercado queria e 

precisava, pelas mãos do próprio mercado, que definia o currículo e fornecia os 

professores. O reconhecimento disso viria já em 1957, no 1o Congresso Brasileiro de 

Propaganda, onde recebeu o título de Instituto Padrão do ensino da publicidade para 

todo o Brasil, tendo sido nesta ocasião recomendado seu reconhecimento como 

entidade de utilidade pública pelo governo federal. Apesar disso, como se disse, não 

havia o reconhecimento do MEC para o curso, ele continuava sendo ministrado em 

um ano, sem vínculos com a estrutura acadêmica governamental.  

Foi apenas na década de 60, a partir de 1961 que o curso foi reestruturado e 

teve sua duração dobrada, para atender as novas necessidades do mercado 

publicitário, que estava se tornando mais complexo: em função da concorrência cada 

vez mais acirrada, da multiplicação de meios e veículos e do aumento significativo 

dos valores de veiculação e consequentemente das verbas publicitárias, os 

anunciantes demandavam critérios mais técnicos para a atividade. Surgem 

inovações nas agências, as duplas de criação, o RTVC (para assessorar a produção 

de rádio, tv e cinema), os setores de pesquisa de mídia que exigiram nova estrutura 

não só para agências e anunciantes, mas também para o ensino da propaganda 

que, como já dito, na EPSP – Escola de Propaganda de São Paulo, era feito para e 

pelo mercado. 

O curso seguiu sem grandes alterações curriculares até 1971, apesar da 

escola ter incorporado o adjetivo Superior ao seu nome, em 1964. Nesta época, o 

MEC já havia instituido o Currículo Mínimo do Curso de Jornalismo  (com base no 
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Parecer 323/62 do CFE – Conselho Federal de Educação), e talvez prenunciando a 

instituição do primeiro currículo do curso de Comunicação Social, onde hoje se 

insere a habilitação Publicidade e Propaganda (Resolução 11/69), a diretoria da 

época, comandada por Rodolfo Lima Matersen, resolveu trocar a denominação para 

Escola Superior de Propaganda de São Paulo – ESP – SP (MATERSEN, 2001, 

p.80).  

Foi no final da década de 60 que as Ciências da Comunicação passaram a 

ser objeto específico dos estudos do MEC, até por demanda das instituições de 

ensino: em 1968 foi lançada a “semente do que viria a ser a Faculdade de 

Comunicação Social Anhembi” e  “a Universidade de São Paulo, em conjunto com a 

ESPSP,  faz uma séria tentativa de incorporar em sua Faculdade de Comunicação 

toda a experiência e professorado da Escola Superior de Propaganda” (MATERSEN, 

1990, p. 35). Independentemente do grau de veracidade das versões, o que ocorria 

de fato é que o tema “Comunicação” era destaque, tanto na imprensa, como na 

academia. O parecer 631/69  embasou a resolução 11/69 que instituiu os Cursos de 

Comunicação Social no Brasil, com as habilitações em Jornalismo, em Relações 

Públicas, em Publicidade e Propaganda, em Editoração, além do curso com 

habilitação Polivalente. A partir daí tanto as Instituições de Ensino Superior, públicas 

e particulares estruturaram-se para o credenciamente e reconhecimento no MEC, o 

que aconteceu também com a Escola Superior de Propaganda de São Paulo que, 

com o término de sua exclusividade em termos de ensino da Propaganda adequou-

se ao Currículo Mínimo estabelecido pela Resolução do Ministério da Educação. 

O pioneirismo pragmático da escola porém, não acabaria aí: em 1970 a ESP 

– SP transformar-se-ia na ESPM – Escola Superior de Propaganda e Marketing, indo 

ao encontro da demanda do mercado por profissionais com conhecimento da 

dinâmica mercadológica. Nesta época bifurcou sua formação, possibilitando aos 

alunos, após um ciclo básico de dois anos, duas especializações, ou em 

Propaganda ou em Marketing, com mais dois anos cada. 
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2)A partir de 1970 

 A trajetória solitária da ESPM no ensino de Propaganda no Brasil deveu-se 

muito mais à timidez das nossas Instituições de Ensino Superior que à demanda 

potencial para essa carreira. Desde meados dos anos 60 ensaiava-se a abertura de 

novos cursos de Propaganda, há inclusive quem afirme que o Curso de Propaganda 

da FAAP iniciou-se efetivamente em 1967. Não é nosso entendimento porque 

apesar de ter sido criada nesta data a Faculdade de Comunicação, esta foi criada 

em conjunto com os cursos de Arte e tinha “dois anos de disciplinas básicas e dois 

anos com disciplinas profissionalizantes. Possuia em seu currículo disciplinas como 

jornalismo, relações públicas, publicidade e propaganda (grifos meus) e um curso 

denominado polivalente, que englobava cinema, rádio e televisão”. (DIAS, p.52). 

Apesar de efetivamente instituida em 1967, seu escopo não era a formação de 

publicitários, mas de profissionais polivalentes em Comunicação, engano aliás em 

que a já mencionada Resolução 11/69 também incidiu e que foi rejeitado por todos, 

mercado e alunos. Outros pesquisadores, como VITALI (p.54) datam a eclosão de 

novos cursos (USP e Anhembi-Morumbi) em 1968. Neste ano, repetindo 

MATERSEN, foram realizadas tratativas entre a USP e a então ESP – SP e foi 

“lançada a semente do que viria a ser a Faculdade de Comunicação Social 

Anhembi-Morumbi” (1990, p.35). A habilitação em Publicidade e Propaganda da 

ECA/USP somente foi instituida em 1970, a da Anhembi – Morumbi e a da Metodista 

(Instituto Metodista de Ensino) em 1972 (DIAS, p. 55). Às cinco instituições de 

ensino que disponibilizavam a formação em Propaganda foi incluída em Dezembro 

de 1972, às portas do vestibular de 1973, mais uma: Faculdades Objetivo (registro 

meu). Neste ano, não mais podiam se contar nos dedos de uma só mão as opções 

de formação acadêmica para o publicitário em São Paulo. 

 E isso era só o início da proliferação dos cursos de Comunicação Social com 

Habilitação em Publicidade e Propaganda. A parcimônia com que o MEC autorizava 

e reconhecia os cursos no início dos anos 70, deu lugar a uma atitude de ampla 

concordância com as solicitações de abertura desses cursos. Já em 1976. Otto 

Hugo Scherb, diretor da ESPM e professor da ECA/USP apontava a existência de 53 

faculdades de comunicação, o que chamou de “explosão do ensino da comunicação 
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no Brasil”. Segundo ele, já nesta época,  “o número de institutos em nível superior no 

Brasil não encontra paralelo no mundo inteiro”, (MATERSEN, 1990, p.36) 

 Em 2003 eram 212 os cursos a promover a habilitação em Publicidade e 

Propaganda no Brasil (CALDAS, p.21). Apesar da maior concentração na cidade de 

São Paulo, no Estado de São Paulo e na região Sudeste, os cursos estão 

espalhados por todo o Brasil: não há sequer um Estado da federação que não 

disponha de uma alternativa de graduação em Publicidade e Propaganda. E, se é 

verdade que muitas das escolas buscam cada vez mais proporcionar uma formação 

de qualidade aos seus alunos, é inegável que haja numerosos cursos que não 

conseguem atender, nem os requisitos acadêmicos mínimos, nem tangenciar a 

vivência prático-profissional do mercado. Se o prof. Scherb já considerava a situação 

de 1976 uma “explosão”, fica difícil imaginar como ele classificaria a atual situação 

do ensino da Propaganda no Brasil. 

 

 
2.1.3. A evolução curricular do ensino da Publicidade e Propaganda. 
 
  

Como já dito,  o currículo pioneiro do ensino de Propaganda, adotado pela 

Escola de Propaganda do Museu de Arte de São Paulo foi definido visando uma 

formação prática que o mercado exigia, mas também generalista. Pode-se notar que 

as disciplinas que compunham este primeiro currículo, Elementos da Propaganda, 

Técnica de Esboço (layout), Arte-final, Produção e Artes Gráficas, Redação, Rádio-

Cine-TV, Mídia, Pesquisa e Estatística e Promoção de Vendas estavam diretamente 

ligadas a todas as áreas da Propaganda: Atendimento e Planejamento (Elementos, 

Pesquisa e Estatística, Promoção de Vendas), Criação (Técnica de Esboço e 

Redação), Produção (Arte-final, Produção e Artes Gráficas, Rádio-Cine-TV) e Mídia 

(Mídia, Pesquisa e Estatística). A única disciplina que poderia ser vista como mais 

teórica e não ligada diretamente ao dia-a-dia publicitário seria Psicologia. É claro que 

os nomes das disciplinas não permitem, por si só, classificar o curso como técnico-

profissionalizante, mas somando-se as disciplinas ao corpo docente, de formação 

prática e sem antecedentes acadêmicos na área, além do período das aulas, o 

noturno, fica muito difícil descaracterizá-lo como tal. Em outras palavras, o curso foi 

desenhado para formar profissionais para as agências da época, e deveria suprir 

essa lacuna dando a seus alunos um conhecimento geral da publicidade, que 
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permitisse a eles, independentemente de suas áreas de atuação, um diálogo 

produtivo com todos os setores das agências.  

 A primeira grande mudança no ensino da propaganda foi a provocada pela 

Resolução 11/69 que, por sua vez, fundamentou-se no Parecer no 631/69 que 

delineou um Plano de Curriculo para um Curso de Comunicação Social e suas 

respectivas habilitações, entre as quais a Publicidade e Propaganda. Este parecer 

resultou das conclusões de quatro Seminários promovidos em 1965 pelo CIESPAL 

(Centro Internacional de Estudos Superiores de Periodismo para a América Latina) e 

inseriu o ensino acadêmico da Publicidade e Propaganda no âmbito maior do ensino 

da Comunicação (MOURA, p. 85). A resolução que instituiu o chamado Terceiro 

Currículo Mínimo (na verdade, o primeiro do MEC a regulamentar a habilitação - os 

dois anteriores referiam-se exclusivamente ao Jornalismo) teve intenção de criar, 

nos alunos, uma base teórica das Ciências da Comunicação, para alicerçar o 

posterior aprendizado das matérias específicas. 

Este Currículo previa as habilitações em Jornalismo, em Relações Públicas, 

em Publicidade e Propaganda e em Editoração, além de uma habilitação, 

denominada polivalente. Esta habilitação, unanimemente contestada por todos os 

autores consultados, não parece ter sido implantada em nenhuma IES - Instituição 

de Ensino Superior – na época da vigência deste Currículo. Na verdade, caso 

tivesse sido oferecida haveria de trazer ao mercado um problema de ordem legal, já 

que o “profissional polivalente” seria legalmente impedido de exercer o Jornalismo 

ou as Relações Públicas, profissões regulamentadas, como advertiu José Marques 

de Melo, (apud MOURA, p. 87). Este foi o Currículo pelo qual me graduei e, apesar 

de ter ingressado na ECA  em 1973, quatro anos após sua implantação, não se 

seguia efetivamente o “espírito da lei”, ou seja, a ”base teórica das Ciências da 

Comunicação” era ministrada conforme a disponibilidade da instituição. A Resolução 

11/69 adotou a sugestão de matérias elencadas no Parecer 631/69 que, em termos 

de disciplinas obrigatórias, consistia de cinco disciplinas básicas, uma disciplina 

profissional geral (que se desdobrava em 5 específicas, uma para cada habilitação) 

e três disciplinas de cultura geral. Assim, as matérias obrigatórias eram:  

-Básicas: 

-Sociologia 

-Ciências da Comunicação ou Fundamentos Científicos da   

Comunicação 
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-História da Comunicação e Jornalismo Comparado 

-Ética e Legislação dos Meios de Comunicação 

-Pesquisa de Opinião e Mercadologia 

-Profissionais (para Publicidade e Propaganda) 

-Teoria e Prática da Publicidade e Propaganda 

-de Cultura Geral: 

-História da Cultura ou do Conhecimento Humano 

-Problemas Políticos, Sociais e Econômicos 

-Cultura Brasileira 

O Currículo era complementado por quinze disciplinas optativas, sendo indicadas: 

-Antropologia, Biblioteconomia e Bibliografia, Cibernética, Introdução à 

Documentação, Ecologia, Economia, Estatística, Física Moderna, Folclore, História 

das Artes, Higiene, Lógica, Matemática, Política, Psicologia Social.  

A tentativa do estabelecimento de uma base comum, que contemplasse as 

Ciências da Comunicação, acabou não sendo cumprida verdadeiramente, nem no 

detalhamento do Currículo e, menos ainda na sua aplicação prática. Se era difícil 

justificar para um candidato a publicitário o enfrentamento de disciplinas como 

Jornalismo Comparado ou Comunicação Rural (que integravam o currículo da ECA, 

em 1973 – observação pessoal) seria incompreensível a inclusão de optativas como 

Higiene ou Física Moderna. O resultado sintético é que este Currículo, mesmo 

editado num período em que havia uma grande demanda por uma regulamentação,  

não agradou a ninguém, nem aos alunos, nem ao mercado. Naquela época parece 

ter se iniciado uma dissonância entre o que se esperava de um curso de 

Comunicação e/ ou de Publicidade e o que estava sendo oferecido. E, igualmente, 

não se utilizou a Comunicação para clarificar as intenções, junto a nenhum dos 

públicos-receptores potenciais, alunos ou mercado. 

A Resolução no 03/78 fixou o 4o Currículo Mínimo para o Curso de 

Comunicação Social e baseou-se nos Pareceres de nos 1203/77 e 02/78. Os textos 

dos pareceres e da resolução sugerem mais transformações que as efetivamente 

promovidas: apesar de se falar em uma guinada de inclinação humanística, 

sobrepondo-se à preocupação fenomenológica e cultural do currículo mínimo 

anterior (MOURA, P.101), as alterações objetivas foram mínimas e deram margem a 

uma ampla adaptação prática, o que fez com que o ideal de mudança da resolução 

não ter sido seguido à risca pela maioria das escolas de comunicação, na época. De 
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fato, mudou-se o nome de algumas matérias, em Publicidade e Propaganda, por 

exemplo, no lugar de Teoria e Prática da Publicidade e Propaganda, foi criada 

Técnicas de Codificação em Publicidade e Propaganda e acrescida Técnicas de 

Produção e Difusão em Publicidade e Propaganda. O que cabia em uma única 

disciplina ficou confortavelmente dividido em duas, sem se promover, 

necessariamente nenhuma alteração de forma ou conteúdo.   

Outra possibilidade de alteração foi a prevista no artigo 3o da resolução, que 

permitiu os “desdobramentos e acréscimos de outras disciplinas que julguem 

indispensáveis, atendendo a características socioculturais e ocupacionais da região, 

as possibilidades da escola e o interesse dos alunos”. Essa brecha, mantida na 

resolução posterior e vigente até hoje, foi inteiramente ignorada pelas instituições de 

quase todo o Brasil que aliás, quase unanimemente até hoje, se espelham no 

mercado do eixo São Paulo – Rio de Janeiro e reproduzem as grades disciplinares 

aqui adotadas.     

Mas houve alterações efetivas e como principais devem ser destacadas, a 

eliminação formal da habilitação polivalente, que não havia efetivamente saído do 

papel e a exclusão da habilitação em Editoração. Nos seus lugares, foram incluídas 

a habilitação em Rádio e Televisão e a em Cinematografia. Nas habilitações 

remanescentes, incluindo a Publicidade e Propaganda, o Quarto Currículo explicitou 

as exigências de instalações laboratoriais e equipamentos que possibilitassem a 

prática profissional no ambiente acadêmico. Se isso representou um passo adiante 

para possibilitar a integração entre a teoria e a técnica, na maioria das escolas a 

implantação destes laboratórios e equipamentos também ficou apenas na teoria. 

Segundo José Marques de Melo, (apud MOURA, p. 91) “...foi exatamente por isso 

que essa resolução nunca chegou a se aplicar integralmente no Brasil...”  

Completando o quadro, as alterações de currículo e as implantações de laboratórios 

previstas na Resolução 03/78, somente seriam exigidas a partir de 1980, ano em 

que o Conselho Federal de Educação decidiu criar uma Comissão Especial para 

uma nova reelaboração do currículo. Era compreensível que grande parte das 

escolas tivesse permanecido no aguardo das novas deliberações antes de promover 

os significativos investimentos necessários para a implantação dos laboratórios para 

a prática profissional.  

Nem tudo porém deixou de funcionar neste Quarto Currículo Mínimo: foi 

através dele que foram instituidos os Projetos Experimentais, que se transformaram 
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nas campanhas realizadas pelos alunos no semestre de encerramento dos cursos e 

cujas apresentações funcionam como um ‘’batismo público profissional’’, altamente 

valorizado pelas escolas e pelos alunos. 

O Quinto Currículo Mínimo dos cursos de Comunicação Social, que vigorou 

por praticamente 15 anos, de 1984 até  1999, foi estabelecido pela Resolução no 

02/84 que se baseou no Parecer no 480/83. Ao contrário do ocorrido no Quarto 

Currículo Mínimo, tanto este Parecer quanto a Resolução desceram a detalhes que 

sugeriram um engessamento do ensino de todas as habilitações para alguns 

educadores, como Marques de Melo, (apud MOURA, p. 95). É compreensível que, 

sobrevindo de uma resolução sistematicamente descumprida, a Comissão do CFE 

que elaborou o Parecer no 480/83 tomasse cuidados adicionais da disposição da 

matéria. Assim, as diretrizes para a elaboração do currículo combinam aspectos 

macro-educacionais com detalhes de aplicação do currículo. Examinando o texto 

integral do Parecer, em seu subitem 2.2.2 (in MOURA, p. 93/94) isso fica bastante 

claro: 
• “incorporar as três áreas de conhecimento necessárias à formação: Ciências Sociais, 

Ciências da Comunicação e da Linguagem e Filosofia e Arte”: 
-Ciências Sociais - para conhecer a realidade social e através de modelos teóricos e 

metodológicos analisar o sistema de produção e os processos de mudança social. 
-Ciências da Comunicação e da Linguagem - para conhecer os sistemas de 

comunicação da sociedade, interpretá-los através dos modelos teóricos e metodológicos, e 
operá-Ios mediante técnicas e linguagem. 

-Filosofia e Arte - para compreender os aspectos existenciais e estéticos, assim como 
refletir com ética sobre questões que envolvem valores socioculturais. 
• “respeitar o princípio de flexibilidade do ensino"; 
• “ampliar, fortalecer e especificar as matérias técnico-laboratoriais, com objetivo de 

reforçar as atividades de caráter prático, entendendo como tal não a prática meramente 
imitativa, mas a prática acompanhada da reflexão crítica sobre seu significado” 

• “recomendar aos cursos que organizem as atividades em torno de projetos, a fim de 
permitir a integração curricular horizontal e vertical e de se evitar a fragmentação do 
ensino” 

• “recomendar o rompimento da tendência à divisão rígida entre matérias teóricas e 
práticas” 

• “exigir que os cursos se equipem da maneira mais completa possível” 
• “incorporar ao currículo novas matérias decorrentes do desenvolvimento de novas áreas 

dentro da Comunicação” 
• “recomendar a articulação de uma relação orgânica entre ensino, pesquisa e extensão” 
• “fortalecer o ensino de Redação em Língua Portuguesa”  

-Com disciplina prática de redação e expressão oral visando a produção de textos; 
-Sete períodos do Curso com 60 horas semestrais: 

-três primeiros períodos - com ênfase na gramática e estilística, apoiada em textos 
com leitura obrigatória,  
-quatro períodos posteriores - com ênfase na redação e expressão oral técnica e 
específica na habilitação, e professor com especialização na área. 

 
Se nas diretrizes já se avançava na organização das disciplinas, a Resolução 

foi pródiga na especificação das matérias ou disciplinas obrigatórias e eletivas, tanto 
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no tronco comum, como nas habilitações. Ainda que mantendo a possibilidade de 

contemplar as especificidades regionais e o interesse dos alunos - que haviam sido 

introduzidas pela resolução anterior - esta resolução aprofundou bastante o 

detalhamento do curso e suas habilitações procurando, como já dito, estabelecer 

patamares mais concretos para o ensino da Comunicação Social. Na Resolução 

02/84, foram relacionadas as matérias ou disciplinas: 

-Obrigatórias para o Tronco Comum: Filosofia, Sociologia (Geral e da 

Comunicação), Língua Portuguesa (Redação e Expressão Oral), Realidade 

Socioeconômica e Política Brasileira, Teoria da Comunicação e Comunicação 

Comparada; 

-Eletivas para o Tronco Comum: três matérias ou disciplinas, eleitas dentro da 

relação: Lógica, Psicologia, Língua Estrangeira, Economia, Geografia Econômica, 

Realidade Socioeconômica e Política Regional, Teoria Geral de Sistemas, Teoria 

Política, Teoria e Método de Pesquisa em Comunicação, Comunicação Comunitária, 

Planejamento em Comunicação, Política de Comunicação, Sistemas Internacionais 

de Comunicação, Comunicação em Tecnologia Educacional, Realidade Regional em 

Comunicação, História da Comunicação, Cultura Brasileira, História da Arte, 

Antropologia Cultural, História do Brasil e Estética e Cultura de Massa.  

-Obrigatórias Específicas para Publicidade e Propaganda: Língua Portuguesa 

(Redação Publicitária) Planejamento de Campanha, Produção Publicitária em Rádio, 

Televisão e Cinema, Produção Gráfica, Administração em Publicidade e 

Propaganda, Estatística, Mercadologia, Mídia e Ética e Legislação Publicitária. 

-Além disso, cada curso poderia elencar disciplinas eletivas específicas, bem 

como ficou estabelecido um mínimo de 270 horas-aula para os Projetos 

Experimentais, no último semestre letivo. Na normatização do curso, 

independentemente da habilitação, ficou estabelecida uma carga horária mínima de 

2700 horas-aula, divididas igualmente entre o Tronco Comum e as Partes 

Específicas.  

Note-se  também que a Resolução facultou às escolas, o agrupamento das 

disciplinas do Tronco Comum no ínicio do Curso, formando uma base para o 

desenvolvimento da habilitação específica, ou sua diluição durante o curso, 

entremeadas às disciplinas específicas, o que poderia proporcionar um desejado 

contato mais imediato dos alunos com os assuntos diretamente ligados às carreiras. 

Isso levou os alunos, já no vestibular à opção pela carreira específica, já concorrem 
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a uma vaga em Publicidade e não em Comunicação Social. Como veremos 

posteriormente, este contato acabou acelerando as demandas pela formação 

específica e ainda que no caso do curso da ECA/USP, disciplinas específicas como 

Teoria e Técnica da Propaganda sejam cursadas já a partir do primeiro semestre 

letivo, os alunos ainda percebem os dois primeiros anos como “básicos” e os dois 

últimos como mais específicos. 

O  Currículo Mínimo instituído pela Resolução 02/84 foi extinto pelas Novas 

Diretrizes Curriculares da Área de Comunicação, em 1999. Calcada na LDB – Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional, as diretrizes se caracterizam pela 

flexibilização dos currículos e, após muita discussão envolvendo os vários atores no 

cenário do ensino da Comunicação Social, como ABECOM (Associação Brasileira 

de Escolas de Comunicação Social), ENECOS (Executiva Nacional dos Estudantes 

de Comunicação Social), COMPÓS (Associação Nacional de Programas de Pós-

Graduação em Comunicação), INTERCOM (Sociedade Brasileira de Estudos 

Interdisciplinares da Comunicação), entre outras, foi enfim editado o Parecer 492 do 

Conselho Nacional de Educação – CNE / MEC que as homologou.  As Diretrizes são 

bastante genéricas em termos de conteúdos para os cursos e suas habilitações: 

restringem-se a quatro linhas de conhecimentos para os conteúdos básicos e 

também só se referem de forma bastante vaga aos conteúdos específicos para cada 

habilitação, que devem inclusive ser definidos pelos próprios colegiados dos cursos. 

Assim, reproduzindo o Parecer, quanto aos conteúdos, temos: 

-Conteúdos básicos:  

-Conhecimentos teóricos-conceituais 

-Conhecimentos analíticos e informativos sobre a atualidade 

-Conhecimentos de linguagens técnicas e tecnologias midiáticas 

-Conhecimentos ético-políticos 

-Conteúdos específicos: 

-Reflexões e práticas no campo geral da Comunicação 

-Reflexões e práticas da Publicidade e Propaganda 

 

Frente a tanta liberdade (ou indefinição) o que parecia improvável ocorreu: 

entre os cursos instituidos, poucas mudanças foram promovidas a partir da 

flexibilização curricular e os novos cursos criados, foram desenhados com base no 

currículo mínimo anterior. Apesar de estranho, já que se reclamava muito do 
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“engessamento” dos cursos, as poucas mudanças realizadas podiam ser previstas, 

já que eram pontuais e quase sempre ligadas às dificuldades das escolas em 

oferecer integralmente o currículo mínimo. Ao se verificar  os anais do IV Congresso 

Brasileiro do Ensino de Comunicação, realizado em Taubaté, há dez anos, em julho 

de 1996, as recomendações para o ensino da Publicidade e Propaganda então 

emanadas foram a manutenção do tronco comum (no meu entender para ganho de 

escala, já que muitas instituições oferecem mais de uma habilitação), a liberdade na 

elaboração das grades e ementas e a retirada das matérias Estatística e 

Administração, elencadas no currículo que estava em vigor  
“o Tronco Comum fortalece o futuro profissional, com disciplinas específicas da área da 
Comunicação: 
1)é pertinente a existência de uma Resolução que garanta uniformidade mínima aos 
Cursos de Comunicação; 
2)deve existir um grupo de matérias de fundamentação teórica e de disciplinas 
específicas, na habilitação; 
3)cada escola deve elaborar seu Projeto de Disciplinas teóricas e específicas, 
desenvolvendo o mínimo explicitado na resolução; 
4)as matérias obrigatórias da habilitação em PP devem ser: Criação, Ética e Legislação 
Publicitária, Marketing, Mídia, Pesquisa em PP, Planejamento e Produção” 
(Moura, p.332) 

 

A Publicidade vive hoje, principalmente pela evolução tecnológica, um 

momento de radical transformação, o que torna a flexibilização dos cursos 

extremamente bem-vinda. Seria este realmente o momento de livrar o ensino, dos 

grilhões de um Curriculo Minimo burocrático e desmotivante e possibilitar uma 

grande transformação na forma e no conteúdo dos cursos. Não é entretanto o que 

vem acontecendo e infelizmente acreditamos que o quadro pouco vá mudar.  

É certo que “entre a criação de conhecimentos novos e a preparação da 

grande massa de estudantes para a vida profissional...existem tensões inevitáveis e 

difíceis de conciliar ” (SOUZA, 1991, p.174.), mas ao modificar os cursos 

pontualmente, sem levar em consideração os novos conceitos, as novas mídias e as 

novas formas de sensibilização dos públicos-alvos, ou sem contemplar as 

especificidades regionais,  não se parece estar atendendo a uma ou outra finalidade, 

mas sim aos interesses econômicos das instituições de ensino. 

A evolução do ensino da Propaganda no Brasil, que se iniciou para preencher 

as necessidades das agências e anunciantes não pode se deslocar para o 

atendimento das condições e necessidades das escolas. Sob pena de reduzirmos 

ainda mais a motivação dos nossos corpos discentes. 
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2.2. A Inflação dos Cursos 
 

 

Em 1950, quando a revista “O Cruzeiro” chegou a atingir, em algumas 

edições, tiragens acima de 750 mil exemplares, quando o Rádio estava consolidado 

como um meio nacional de comunicação, quando o Brasil tornou-se o 4o país no 

mundo a contar com uma emissora comercial de TV e o faturamento publicitário 

encostava em 0,7 % de um PIB em constante crescimento, caso um jovem 

vislumbrasse seu futuro profissional na Propaganda, não teria sequer uma opção de 

formação acadêmica na carreira. Mesmo com todo o crescimento da atividade no 

Brasil durante as décadas de 50 e 60 do século passado, a única escola de 

Propaganda em atividade só veio a receber a companhia de outros cursos, no início 

da década de 70. Mas, se o início foi exageradamente tímido e contido, já em 1976 

apontava-se para a direção oposta, naquilo que o prof. Otto Scherb classificou de 

explosão no ensino da Comunicação, com o funcionamento de 53 faculdades da 

área, situação “sem paralelo no mundo” (MATERSEN, 1990, p. 35). Foi uma 

expansão muito rápida, sem dúvida nenhuma, e não é de se estranhar que tenha 

espantado quem se acostumara à exclusividade no ensino da Propaganda. O fato é 

que a “explosão” sentida por Scherb era apenas o início de um crescimento 

exponencial do ensino da Comunicação em geral: em 2001 já podiam ser contados 

575 cursos de Comunicação Social, sendo 212 deles os que habilitavam em 

Publicidade e Propaganda, presentes em todos os Estados do País (CALDAS, P.21).  

Esta quase centuplicação dos cursos em pouco mais de 30 anos, não ocorreu 

linearmente e teve o que poderia ser chamado de seu pico de crescimento, a partir 

de 1998: as habilitações em Publicidade e Propaganda mais que duplicaram de 

1998 a 2001: de 104 para 212 (CALDAS,  p. 23). Coincidência ou não, foi 

exatamente em 1999 que foram encaminhadas ao MEC as Novas Diretrizes 

Curriculares, que extinguiram o Currículo Mínimo da Resolução 02/84, e 

flexibilizaram a formatação dos cursos, o que certamente estimulou várias 

instituições de ensino a oferecerem mais alternativas na área de Comunicação 

Social.  

A expansão da oferta de vagas em Publicidade e Propaganda vem ocorrendo 

sem que se vislumbre um limite claro para isso. A demanda de empregos é 

claramente inferior à oferta de graduados e não é incomum nos mercados mais 
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disputados, a exposição dos candidatos a uma vaga - normalmente um estágio não 

remunerado - a situações de constrangimento. O eixo São Paulo – Rio concentra a 

maior parte dos cursos que oferecem a habilitação em Publicidade e Propaganda 

mas isso não quer dizer que em outras regiões, até mesmo em cidades onde 

virtualmente inexiste a demanda por publicitários, não esteja em funcionamento, ou 

em vias de ser oferecido, um curso superior que os formem. E, em todos estes 

mercados existe a procura por esta formação e por esta carreira que estão longe de 

proporcionar a segurança de outras mais tradicionais, o que ainda não foi passível 

de uma explicação objetiva.   

 

 

2.2.1. A ilusão de uma carreira fácil e promissora 
 
 

No final da década de 60 o tema Comunicação tornou-se moda,  

principalmente entre os segmentos mais jovens da população. Passando pelas 

obras de McLuhan cujos chamativos titulos foram muito expostos (A Galáxia de 

Gutemberg, Os Meios são as Massa-gens, etc) e chegando até o animador Abelardo 

“Chacrinha” Barbosa (“quem não se comunica, se trumbica”) o assunto popularizou-

se. A face mais visível da Comunicação, a Propaganda ganhou charme e glamour 

tanto com a massificação da TV (colorida a partir de 1972), como nos veículos mais 

segmentados. A propaganda brasileira começou a ganhar prêmios internacionais, 

primeiro o Clio Awards em New York e depois os Leões de Cannes; e os 

publicitários, antes profissionais tais quais os demais, começaram a ser conhecidos 

e reconhecidos pelo grande público, notados não só por suas gravatas exageradas, 

mas também comentados por suas idéias “geniais”, pela sua incensada criatividade. 

O então “golden boy” da propaganda brasileira, Washington Olivetto, rivalizava em 

termos de exposição com as campanhas que criava na DPZ, a agência de 

propaganda onde era diretor de criação, em meados dos anos 70. Circulava na 

época, nas agências de propaganda, uma piada, que retrata bem o nível de 

exposição dos mais destacados publicitários. Essa anedota, garantia que numa 

noite, na praça Marechal Deodoro, região de “trotoir” em São Paulo, uma prostituta 

apontava para a porta do estúdio da TV Globo e chamava a atenção de sua colega: 

“olha quem está saindo da Globo, o Washington Olivetto, vamos pedir um 

autógrafo”? A “propaganda da Propaganda” conseguiu criar uma imagem de uma 
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carreira diferenciada, excitante e ao mesmo tempo, muito bem remunerada. A ponto 

de hoje ninguém se espantar com o fato dos principais nomes da publicidade 

nacional - notadamente os “criativos” - serem conhecidos de largas parcelas da 

população, como Nizan Guanaes, Duda Mendonça, Eduardo Fisher, Roberto Justus, 

Celso Loducca, etc, sem falar no próprio Olivetto, hoje mais recolhido, após ter sido 

vítima de um seqüestro. 

É claro que não é o verdadeiro dia-a-dia das agências e dos publicitários o 

que sempre foi destacado na mídia. O esforço na busca de informações, as horas 

gastas em pesquisas e em suas análises, as incontáveis visitas aos pontos de 

venda, as sucessivas reuniões com os clientes (muitas vezes improdutivas), os 

caminhos criativos recusados, tudo isso sempre ficou restrito a um “mundo real” da 

propaganda, invisível aos “não iniciados”. Na vitrine da Propaganda, na sua face 

visível, invariavelmente o que se expõe, é a solução criativa encontrada de forma 

inusitada, “quase ao acaso”, e aproveitada de forma brilhante para os interesses dos 

clientes. O trabalho publicitário é posicionado como fruto de laivos de criatividade, 

que iluminam de forma quase lúdica os profissionais de Propaganda.  

  É esta ponta do iceberg que parece seduzir um grande número de jovens e 

motivá-los a enfrentar a grande concorrência do vestibular. Porque ao falarem sobre 

as razões da opção por Publicidade e Propaganda, tanto calouros como 

vestibulandos evidenciam que o pouco que se sabe a respeito do curso e da 

profissão, limita-se a esta “embalagem criativa”. Somando-se o que foi obtido nas 

discussões em grupo com calouros e o que se colheu nas dinâmicas que 

precederam as exposições feitas no Projeto A Universidade e As Profissões em 

2002 e 2003, as respostas evidenciam que  os candidatos e ingressantes: 

  -não conhecem satisfatoriamente a carreira ou o curso; 

-centram excessivamente as ações publicitárias na criatividade ; 

-acreditam no poder e eficácia da propaganda; 

-julgam-se criativos; 

-não imaginam ter um lugar garantido no mercado de trabalho após a 

graduação. 

 Nas duas discussões em grupo (focus groups)com calouros e duas dinâmicas 

com vestibulandos, invariavelmente ao se abordar o assunto “razões de escolha da 

carreira publicitária”, os comentários foram reticentes, evasivos ou ainda carregados 

de clichês. Exercitar a criatividade, influenciar pessoas, ter uma carreira dinâmica e 
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interessante são a síntese que se pode fazer dos comentários feitos nestas 

pesquisas qualitativas. Algumas frases dos calouros e vestibulandos mostram isso: 

- “não sei, é uma coisa que...de repente foi amadurecendo, acho que tem tudo 

a ver...” (vestibulanda - 2002)  

- “é a alma do negócio! Você vende uma imagem, vende várias coisa, é comum 

você utiliza a todo momento, não tem como não fazer nada sem a 

propaganda...” (vestibulanda – 2002) 

- “é o que tem a minha cara. Não me vejo sentado numa mesa fazendo sempre 

a mesma coisa. É o agito, meu, acho m’ó legal” (vestibulando – 2003)  

- “a orientadora lá do colégio me deu uns toques, achei legal...tá o tempo todo 

criando, coisa nova, diferente...” (calouro ECA, 1999) 

- “você vende uma idéia. É essencial, desde a hora que a gente acorda até a 

hora de dormir. É uma coisa diária” (vestibulando – 2002) 

- eu sempre soube que eu era assim,..., criativo, né? Cê tá ali com a galera, dá 

uma tirada, o pessoal gosta. Cê olha o filme ali na TV e fala: pô isso eu faço 

melhor...e ainda ganho uma puta grana...” (calouro ECA – 1999) 

- é até meio chato falar, mas você sabe que não é todo mundo que tá aqui que 

vai descolar um lugar legal. Não vai ser fácil descolar um trampo legal. 

(calouro ECA – 1999) 

- ...tá assim de candidato. O emprego não tá garantido não. A área é grande, 

tende cada vez mais a aparecer, mas tem a galera toda na batalha. 

(vestibulanda – 2003)   

 

Nas entrevistas individuais realizadas com os calouros estas tendências foram 

reafirmadas: 38% dos calouros da ECA/USP disseram que optaram pela Publicidade 

por “vocação” ou “pelo seu perfil”. As “características da profissão” e o o fato de “ser 

uma atividade criativa”, foram as razões apontadas a seguir. Com menor freqüência, 

mas acima de 10% foram apontados o fato de ser uma “profissão interessante” ou 

ainda de ter “um bom mercado de trabalho”. Também, acima de 10%, apareceram 

aqueles que se decidiram pela Publicidade para “potencializar a sua criatividade” 

(11%). Lembrando que as respostas foram obtidas através de questionários de auto-

preenchimento, que facilitam as respostas mais sintéticas, sem o esclarecimento 

pleno das motivações, a síntese das respostas pode ser vista com mais detalhes na 

tabela a seguir: 
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       TABELA 1 – Razões de escolha Propaganda  
            Calouros ECA - R.M. – Respostas Múltiplas 

        Base: 159 
 

  N.A. % 

Vocação/ perfil 61 38 

Características da profissão 28 18 

Trabalhar com criação/ idéias 27 17 

Mais interessante 17 11 

Mercado de trabalho 13 8 

Desenvolver a criatividade 11 7 

Trabalhar com design/ imagens 9 6 

Ser persuasivo 6 4 

Outros  24 16 

n.r. (Não respondeu) / n.s. (Não sabe) 9 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 

 As razões e os motivos apontados situam a opção pela carreira num plano 

muito mais aspiracional que racional. Não se chega, é verdade, a um cenário de total 

fantasia: rejeita-se a imagem estereotipada do “publicitário tendo idéias ao tomar 

uísque, à beira da piscina”, até por ela fugir completamente do que seria razoável 

esperar. Mas a imagem do trabalho em publicidade está muito mais ligada ao 

lampejo criativo que ao paciente esforço de lapidação dos raciocínios ou das 

imagens, construídos ao longo de horas em frente à tela do computador. E são estas 

bases frágeis que levam todos os anos milhares de jovens a tentar a carreira de 

Publicidade e Propaganda. São os fragmentos ideais da realidade que estão por trás 

da maior relação candidatos / vaga da Fuvest já há vários anos. Para o vestibular de 

2006 especulava-se que o escândalo da agência DNA no seu relacionamento com o 

governo e as contas federais e a exposição negativa de Marcus Valério e Duda 

Mendonça poderiam afetar a procura pela carreira, mas com tudo isso foram 3112 

candidatos na disputa das 50 vagas oferecidas na ECA/ USP, o que resultou em 
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61,08 candidatos por vaga. Não é a carreira mais procurada (Medicina, 12.583 

candidatos), mas é a mais disputada, como pode ser conferido na tabela 2, que 

mostra os cursos mais disputados do vestibular da USP. 

 

TABELA 2 – Carreiras, Vagas, Inscrições e Relação Candidatos x Vaga 

 
 

Vagas Inscr 2º Inc C/V 

200-ADMINISTRACAO 210 7231 58 34.16
203-ARQUITETURA - FAU 150 2266 35 14.87
205-ARTES CENICAS - BACHARELADO 15 577 4 38.2
206-ARTES CENICAS - LICENCIATURA 10 208 2 20.6
227-CURSO SUPERIOR DO AUDIOVISUAL 35 1588 14 44.97
228-DESIGN 40 1730 10 43
229-DIREITO 460 10759 120 23.13
230-ECONOMIA 180 2257 20 12.43
242-JORNALISMO 60 3262 26 53.93
245-MARKETING - USP LESTE, SP 120 2426 14 20.1
253-PUBLICIDADE E PROPAGANDA 50 3083 29 61.08
254-RELACOES INTERNACIONAIS 60 2399 33 39.43
255-RELACOES PUBLICAS 50 1408 4 28.08
256-TURISMO 30 1043 10 34.43
406-EDUCACAO FISICA 50 2006 15 39.82
425-FISIOTERAPIA 65 2418 11 37.03
432-MEDICINA E CIENCIAS MEDICAS 375 12452 131 32.86
433-MEDICINA VETERINARIA 80 2415 21 29.93
434-NUTRICAO 80 2243 13 27.88
440-PSICOLOGIA 70 2588 22 36.66
Total Geral 11597 170474 1299  
Fonte: www.fuvest.com.br 
  

 
 

2.2.2. A realidade da oferta e da demanda de mercado 
 
 
 

De 1970 para cá o PIB brasileiro cresceu de US$ 42.5 bilhões para um valor 

próximo a US$ 850 bilhões (R$ 1,937 trilhões) (www.ipib.com.br/pibbrasil/valor.asp) . 

O país cresceu, modernizou-se e teve sua população dobrada (de 90 milhões para 

pouco mais de 183 milhões de habitantes) (www.ibge.gov.br) , o que significa que o 

PIB cresceu muito mais que a população. Comparando-se com a evolução dos 

http://www.ipib.com.br/
http://www.ibge.gov.br/
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Investimentos Publicitários no período, percebe-se que estes cresceram mais que a 

economia brasileira, ou seja, hoje as atividades publicitárias têm um peso econômico 

maior que na década de 70, quando se iniciou o “boom” do ensino da Propaganda. 

Naquela época, a atividade representava 0,72% do PIB, percentual que aumentou 

para 0,84% hoje. Ou seja, a economia no geral cresceu e o setor da Propaganda, 

cresceu proporcionalmente mais que a economia.  

Isso não significa porém que a quantidade de empregos na área tenha 

aumentado na mesma proporção. Também na Publicidade ocorreu um 

“enxugamento” nos postos de trabalho, principalmente pela informatização de todos 

os setores. Apenas para que se uma idéia, em 1990 a ALMAP, então segunda maior 

agência brasileira tinha um total de 383 funcionários. Em 1999, o número de 

funcionários havia caído para 2301, ou seja foram suprimidos 40% dos postos de 

trabalho. E, o que é pior para os candidatos ao primeiro emprego: a maioria das 

funções e dos postos extintos foi justamente aqueles que não requeriam muita 

experiência, que demandavam tarefas rotineiras, como por exemplo a pesquisa de 

mídia. Só na ALMAP de 1982 eram 40 pessoas neste setor. Hoje são 5.  

É claro que aumentou muito o número de alternativas de trabalho. A própria 

informática possibilitou o surgimento da Internet, que apresenta uma demanda 

própria de profissionais especializados, em várias áreas: criação/ produção, 

planejamento, mídia e pesquisa. A expansão dos meios de comunicação também 

abriu vários postos de trabalho na área comercial e no desenvolvimento de produtos 

para o mercado de anunciantes e agências. Mas mesmo assim, o fosso existente 

entre a oferta abundante de profissionais recém formados – ou de candidatos a 

estágio, ainda cursando as faculdades – não pára de aumentar. Não existem dados 

oficiais, mas André Porto Alegre, presidente da APP – Associação de Profissionais 

de Propaganda de São Paulo, entidade que tem muita proximidade tanto com os 

estudantes, como com o mercado, estimou um excesso anual de 9 mil graduados: “4 

mil vagas para 13 mil pessoas, a conta não fecha”. (VITALI, p. 143)    

Como já foi dito, a maioria dos estudantes de Publicidade e Propaganda 

ingressa nas escolas, objetivando um desenvolvimento na área de Criação: entre os 

calouros da ECA / USP pesquisados entre 1999 e 2005 eram 42% os que 

pretendiam se fixar na área. Nem é preciso dizer que as vagas nesta área são mais 

                                            
1 Fonte: Anuários Brasileiros de Propaganda 1990 e 1999. 
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disputadas que nas demais e que essa disputa não fica restrita às principais  e mais 

criativas agências, mas sim estende-se a todas, não só de publicidade, mas também 

de promoções, marketing direto, etc.  

 Os alunos sabem que o mercado é seletivo e que se encontra saturado e até 

por isso, ao longo dos semestres muitos acabam deslocando sua formação para 

outras áreas da Propaganda, como planejamento ou atendimento, por exemplo. Seja 

qual for a área de destino profissional porém, o que se observa é uma tendência 

geral de antecipação à entrada no mercado de trabalho, a busca pelo estágio 

profissional já nos primeiros semestres letivos, deixando a formação acadêmica em 

segundo plano. Todo este cenário contudo, não afasta os pretendentes e mantém 

alta a procura pelo diploma e pela vaga no mercado profissional. 
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3. OS ALUNOS E A PUBLICIDADE E PROPAGANDA DA ECA 
 

A forma como uma pessoa sente-se fazendo alguma coisa  
é mais importante do que a coisa que ela está fazendo  

Júlio Ribeiro 
 

 

Fazendo uma analogia com empresas e outras instituições, os jovens alunos 

que ingressam anualmente na ECA para conquistarem a habilitação em Publicidade 

e Propaganda seriam clientes da escola. E, para que se conseguisse a maximização 

do relacionamento entre “escola – clientes” haveria que se despertar – ou manter - 

neles uma pré-disposição favorável à escola, ao curso e às suas atividades, tanto 

discentes, como institucionais e administrativas. Em outras palavras, motivá-los a 

interagir o máximo possível com a instituição. A motivação dos alunos é fundamental 

para o círculo virtuoso da educação, como confirma Philip Kotler: “Seu entusiasmo 

será transmitido aos pais e amigos...reforçará a atenção do corpo docente para a 

melhoria do ensino. Por conseguinte, os ex-alunos serão doadores mais generosos 

e colaboradores da escola...” (KOTLER, 1994, p. 325)  

É claro que o Marketing não se aplica apenas à Comunicação e que a 

motivação deriva de um conjunto de fatores nos quais se inclui a qualidade - e outras 

características -  do “Produto”, bem como os outros dois “Ps”, “Preço e Distribuição 

(Placement), mas enquanto professor de Comunicação e de Propaganda, não posso 

negar a sua força, comprovada em cases que apresentados em aula e que mostram 

ser mais fácil o sucesso de um produto regular com uma boa comunicação que o de 

um bom produto comunicado de forma apenas razoável. “Nenhum marketing resiste 

a um mau trabalho de comunicação”, como diz Júlio Ribeiro (1998, p. 146). Sem 

tender à simplificação, nem à redução do Marketing e da Comunicação a regras 

imutáveis, e mal comparando, como explicar que a cerveja Kaiser no início dos anos 

90 tenha sido líder de mercado em São Paulo – SP e depois da mudança da linha de 

comunicação, com o afastamento do personagem “Baixinho”, tenha tido sua 

participação reduzida a um 5o lugar? Nem produto, nem preço ou distribuição 

mudaram, mas a percepção e a imagem sofreram grandes prejuízos. 

 Os alunos de Publicidade e Propaganda da ECA/ USP não são trabalhados 

como clientes e nem são contemplados com uma comunicação que siga critérios 

mínimos de eficácia. A imagem que têm da instituição e de seu curso, ao realizarem 
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as primeiras matrículas, segundo a pesquisa realizada, é bastante positiva, mas 

sofre uma rápida deterioração logo nos primeiros contatos. A imagem é conceituada 

como “a soma de crenças, idéias e impressões que uma pessoa tem de um objeto” 

(KOTLER, 1994, p. 59) e acredito que as altas expectativas com o curso e a 

instituição, o restrito conhecimento dos mesmos e a ausência de estratégia de 

comunicação persuasiva e motivadora são os vetores das forças que vão compondo 

as impressões negativas, modificando as idéias, alterando as crenças e erodindo a 

imagem da ECA e do curso. Para conhecer melhor o problema e alterar este roteiro, 

segundo as próprias técnicas publicitárias, é necessário, em primeiro lugar fazer 

uma diagnose do problema e um dos aspectos mais importantes disso, é conhecer 

os targets, os públicos-alvos da comunicação, em seu relacionamento com o produto 

- que é o que busquei fazer através das pesquisas com vestibulandos, calouros e 

alunos já próximos da metade do curso (4o semestre) - e que comprovaram a 

maioria das suposições que tinha, originadas pelo contato diário com os alunos. 

Antes porém que se verifique quais as expectativas e as impressões  relativas 

ao curso de Publicidade e Propaganda, é interessante que se saiba um pouco mais 

dos alunos. Para isso busquei no NAEG – Núcleo de Apoio aos Estudos de 

Graduação - o perfil sócio-econômico do ingressante no último vestibular. Os dados 

apresentados mostram que o ingressante típico é bem jovem, solteiro, tem pai e mãe 

com alto grau de instrução e ativos economicamente e pertencentes à classe média/ 

média alta; o aluno cumpriu a maioria de seus ciclos de estudos em escolas 

particulares, buscou apoio nos cursinhos pré-vestibulares em período menor ou igual 

a um ano, tem acesso ao computador em casa e usa freqüentemente a Internet. Não 

trabalha, mas pretende desenvolver alguma atividade produtiva durante o curso, 

ainda que não pretenda se auto-sustentar. A maioria é branca, mas é significativa a 

presença de orientais. Seria realmente difícil que os alunos fugissem muito deste 

padrão, que agrega boa formação e disponibilidade para se concentrar nos estudos. 

O quadro a seguir resume as principais características dos ingressantes. 
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      Quadro 1 – Principais características sócio-econômicas  

      Calouros PP – 2006 - Base: 50    %         

Solteiro 100 

Primeiro vestibular Fuvest 38 

Segundo vestibular Fuvest 40 

Só escola particular no ensino fundamental 78 

Só escola particular no ensino médio 76 

Não fez ou fez até um ano de cursinho 74 

Renda familiar acima R$ 5 mil 40 

Pai com escolaridade superior ou pós-graduação 68 

Mãe com escolaridade superior ou pós-graduação 70 

Possui computador em casa 96 

Acessa freqüentemente a Internet 80 

Não trabalha 86 

Pretende trabalhar sem visar auto-sustento 56 

Brancos / Amarelos 88 

       Fonte: www.naeg.prg.usp.br 

 
 
 

3.1. Imagem, Informação e Conhecimento 
 

 

Antes de se falar sobre o que os alunos conhecem da ECA e de sua 

habilitação em Publicidade e Propanda é interessante lembrar que a carreira não é 

perfeitamente compreendida; é vista parcial e principalmente pelo prisma 

estereotipado da criatividade. Isso, somado ao fato de se tratar de uma alternativa 

recente (ao menos na comparação com carreiras tradicionais, como Engenharia, 

Direito ou até mesmo Arquitetura) deve criar uma tensão adicional à já difícil decisão 

da escolha da carreira. É um processo que não se circunscreve ao vestibulando e 

envolve também os pais e muitas vezes toda a família: é possível imaginar que na 

maioria dos casos seja mais fácil uma opção mais tradicional, que aumenta a 

segurança de todos. Já as opções menos conhecidas devem ser vistas como mais 

arriscadas e potencialmente aumentar o nível de tensão pela decisão. E, é claro que 
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as decisões unilaterais ou não consensuais, podem deixar latentes tensões, 

potencialmente prontas a eclodir, caso a opção não se mostre tão favorável.  

Quando abordei o processo de decisão junto aos vestibulandos do Projeto “A 

Universidade e as Profissões”, em 2003 e 2004, o que senti pelos comentários dos 

participantes é que, com raras exceções, os pais e familiares não recomendam ao 

jovem que curse Publicidade e Propaganda. Nem endossam imediatamente a sua 

opção.  Ao contrário, em alguns casos, buscam dissuadí-lo, ainda que a oposição 

normalmente não seja radical. Ao serem perguntados sobre de quem foi a idéia de 

se inscrever para o vestibular em Propaganda a resposta unânime recaiu sobre eles 

mesmos, às vezes com interferência ou sugestões de amigos, conhecidos, 

professores ou mesmo da orientação vocacional. Nesta situação potencialmente 

ampliadora da insegurança, é evidente que seria totalmente adequado um amparo 

institucional, uma recepção que trouxesse em si um pouco do discurso da ECA e do 

CRP, dentro das melhores técnicas de Propaganda e de Relações Públicas. Não é o 

que acontece e isso abre espaço ainda maior para que as poucas certezas da 

escolha sejam quebradas. 

 

 

3.1.1. As fontes e a qualidade da informação  
 

 

Minhas pesquisas com os calouros sugerem que a decisão pela carreira de 

Publicidade e Propaganda foi tomada pela maioria, enquanto cursavam o segundo 

ou o terceiro colegial: 60% dos pesquisados responderam que se decidiram por 

Publicidade ou menos de um ano antes do vestibular (30%) ou entre 1 e 2 anos 

antes (30%). Estes números não são próximos dos obtidos junto aos alunos dos 4os 

semestres, para quem a decisão ocorreu ainda mais próxima do vestibular: para 

47% deles ocorreu no último ano e para 26%, deu-se entre 1 e 2 anos antes do 

vestibular. Estes números aliás, são mais próximos dos obtidos junto aos calouros 

da USC – Universidade do Sagrado Coração, de Bauru. Como algumas turmas 

responderam a pesquisa como calouros e como veteranos (ao ingressar e depois no 

4o semestre) existe uma diferença visível nas respostas. Por um lado, os calouros 

estavam mais próximos do momento da decisão e porisso poderiam se lembrar 

melhor do processo, mas pode ter acontecido também, para aqueles que 
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consideraram ter tido uma árdua caminhada até a aprovação, uma tendência de, 

involuntariamente, valorizar o tempo efetivamente decorrido. Independentemente da 

época exata da decisão, pode-se afirmar que ela ocorre predominantemente às 

vésperas do “ano fatal”, o ano que precede o vestibular, e quando, em muitos casos, 

se freqüenta conjuntamente o terceiro colegial e o “cursinho”. A lógica sugere que 

não deva existir muita diferença entre o “timing” da escolha de Publicidade e 

Propaganda para o de outras carreiras, ao menos para as menos tradicionais como 

é o nosso caso. E, mesmo admitindo que a decisão ocorra num período conturbado 

da vida dos estudantes, é uma época apropriada e permite que eles se informem 

sobre a carreira, as escolas e os  cursos pretendidos. E praticamente todos fazem 

isso: apenas 1% dos calouros pesquisados confessou não ter se informado sobre a 

carreira e os cursos. 

 
 

TABELA 3 – Nível de Informação - Calouros ECA 
Sobre a atividade publicitária, de um modo geral, você se considera...  
E sobre os cursos...? 
Base: 159- R.U. – Resposta Única 

 

Sobre a 

Publicidade 

% 

Sobre os Cursos

% 

Otimamente informado 4 8 
Bem informado 40 20 
Razoavelmente informado 47 55 
Pouco informado 7 13 
Pessimamente informado 1 3 
n.r. (não respondeu) 1 2 
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TABELA 4 – Nível de Informação - Veteranos ECA 
Sobre a atividade publicitária, de um modo geral, você se considera...  
E sobre os cursos...? 
Base: 250 - R.U. – Resposta Única 
 

  

 

É bem compreensível que ao irem aumentando a carga de informações e se 

familiarizando com a carreira, o curso e a escola, os alunos se dêem conta de que 

reuniam poucas informações na época do vestibular. Mas o que chamou a atenção 

foi a superficialidade das informações que grande parte dos pesquisados revelou ter. 

Ainda que um número razoável de calouros tenha conversado com profissionais da 

área para buscar informações (24%), a principal fonte de informações foi a Internet 

(36%) onde a consulta limitou-se praticamente aos sites das escolas. Uma fonte, 

sem dúvida, parcial e limitada no caso das escolas em geral e, com relação à ECA 

particularmente, confusa e, não raro, desatualizada.  Foi só a partir de 2002 que os 

sites se tornaram a principal fonte de informação dos cursos, até porque antes de 

2000 o acesso aos computadores e à Internet não eram tão comuns. Antes disso, as 

tabulações mostram que as fontes mais comuns de informação sobre cursos e a 

carreira eram os Guias do Estudante da Editora Abril, que normalmente dedicavam 

uma única página a cada carreira, o mesmo que o Manual do Candidato, publicação 

da USP que acompanha o “kit” da Fuvest. A revista Playboy realizava e divulgava, 

nos meses de setembro, um ranking das escolas e cursos, que também era 

razoavelmente citado como fonte de informação, até 2000. As revistas, 

principalmente de interessse geral, e os jornais são sempre bastante citados como 

referências de informação, ao passo que a mídia especializada, como Meio e 

 Sobre  a 
Publicidade 

% 
Sobre os Cursos 

% 
Sobre a ECA 

% 

Otimamente informado 3 2 1 
Bem informado 20 19 19 
Razoavelmente informado 53 40 38 
Mal informado 22 32 31 
Pessimamente informado 2 8 10 
n.r. (não respondeu) 1 0 0 
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Mensagem ou o Caderno de Propaganda e Marketing não é muito considerada no 

processo de escolha da carreira.   

 

Tabela 5 - Como se informou ou se informa sobre publicidade e cursos de 
publicidade? 
Calouros – base 159 – R.M. (Respostas Múltiplas)  
                

 
 
 
 
 
 
 

 
  

 % 
Internet 36 
Revistas 28 
Profissionais da área 24 
Jornais 18 
Amigos/conhecidos 18 
Guia do estudante 15 
Midia especializada 12 
Televisão 9 
Cursinhos 9 
Alunos de publicidade 9 
Palestras 8 
n.r. (não respondeu) 8 
Familiares 6 
Visita à escola 4 
Livros 4 
Orientação vocacional 3 
Manuais de escolas 3 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
Não se informou 1 

 

Os ingressantes buscam principalmente as informações que podem ser 

acessadas com maior facilidade: no caso dos profissionais da área, são aqueles 

mais próximos, amigos dos pais ou de algum conhecido, por exemplo. Os amigos e 

conhecidos consultados, são os que têm algo a ver com a área, que trabalham em 

Propaganda ou em áreas correlatas, o mesmo acontecendo com os parentes. As 

visitas à escola e as palestras citadas dividem-se entre as realizadas dentro do 

projeto “A Universidade e as Profissões” e as visitas informais e palestras assistidas 

em cursinhos ou nos colégios.  

Claro que não é possível afirmar que as conversas com profissionais ou alunos não 

tenham dado boas informações sobre a carreira e o curso, mas fica claro que salvo 

bem poucas exceções, nossos alunos chegam a escola sem ter noção do que os 

espera, tanto na formação acadêmica, como no mercado. Na ausência de 

informações mais concretas sobre como são  desenvolvidas as atividades 
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publicitárias, sobre o que se espera deles no mercado, ou sobre a estruturação do 

curso, os porquês dessa estruturação, ou quais as disciplinas irão cursar, predomina 

a “certeza” que existe na escola uma fórmula, ou na palavra deles, “as técnicas” para 

persuadir os consumidores.  

  Assim, ao serem perguntados sobre onde pretendem trabalhar após a 

graduação, as respostas dos calouros direcionam-se para as Agências de 

Propaganda (50%) e nelas, para a Criação (42%), como seria fácil imaginar. 

Destaque-se os grandes percentuais de sem resposta (14% - para onde pretende 

trabalhar, e 13% para em que área pretende trabalhar) e de respostas não sei 

(respectivamente 12% e 19%). Não há dúvida que o ingressante, em todas as 

carreiras, ainda não tem uma visão clara e precisa do que o espera, mas também é 

inegável que em bem poucas delas deva haver uma imagem tão estereotipada e tão 

dissonante da realidade, como na Propaganda. 

 Deve ser ressaltado que a indecisão quanto às empresas ou áreas em que se 

pretende trabalhar continua durante o decorrer do curso, mas ocorre, não mais pelo 

desconhecimento das possibilidades, e sim pela indefinição natural de quem sabe 

quais são as alternativas, mas ainda não sabe onde se colocar. Entre os veteranos 

do 4o semestre, a demanda pelas agências até aumenta (60%) mas eles já se 

dividem entre a direção de arte (31%), o planejamento (31%) e a redação (26%). 

Produção, gráfica e eletrônica, além do atendimento também são bem citados. 

As tabelas dos calouros podem ser vistas a seguir, e as dos 4os semestres 

encontram-se nos anexos. 

Tabela 6 –  Onde pretende trabalhar 
Calouros - Em que tipo de empresa pretende trabalhar na área de Publicidade? 
Base: 159 – R.M. (Respostas Múltiplas) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 % 
Agência 50 
n.r. (não respondeu) 14 
n.s. (não sabe) 12 
Empresa  8 
“Empresa de criação” 8 
Produtora 3 
Freelancer 3 
Editora 2 
Comunicação visual 3 
Televisão 1 
Empresa de marketing 1 
Web 1 
Propaganda 1 

 
 
 
 
 “Agência para tv” 1 
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Tabela 7 – Área de especialização 
Calouros – Pretende se especializar em que área da Publicidade? 
Base: 159 – R.M. (Respostas Múltiplas) 

 
 

 % 
Criação 42 
n.s.(não sabe) 19 
n.r. (não respondeu) 13 
Marketing 9 
Redação 4 
Direção de arte 4 
Produção 4 
Publicidade em rádio e tv 3 
Atendimento 3 
Estratégia/ planejamento 3 
Mídia 3 
Pesquisa 3 
Criação design 2 
Comercial 1 
Mktg político 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Marketing cultural 1 
 
 

 
A formatação do curso é desconhecida; tirando-se a convicção de que vão ser 

mostradas “técnicas” que ensinam como persuadir os públicos-alvos, os 

ingressantes entrevistados mostraram-se bastante divergentes entre si, ao serem 

perguntados sobre quais as disciplinas eles iriam – ou deveriam – cursar: foram 

apontados 75 diferentes assuntos, abrangendo desde  disciplinas reais que 

efetivamente fazem parte do currículo, como Fotografia, Língua Portuguesa e 

Redação, até devaneios, como criação de “jingles” ou de logotipos. É interessante 

ressaltar que a pesquisa foi realizada na hora da 1a matrícula, os questionários 

foram entregues juntamente com a ficha de de preenchimento da inscrição, o que 

dava a oportunidade aos calouros de “colar”, assinalar as disciplinas nas quais 

estavam se inscrevendo. Língua Portuguesa e Direito do Consumidor parecem se 

encaixar nessa hipótese.  
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Tabela 8 – Disciplinas Esperadas/ Idealizadas 
Calouros – Quais matérias você acha que irá cursar no curso de Publicidade? 
Base: 159 – R.M. (Respostas Múltiplas) 

% 

Lingua Portuguesa/português 28 
Outras 28 
Fotografia 25 
Marketing/Mercadologia 21 
Redação 21 
Sociologia 14 
História da arte 13 
Direito do consumidor 11 
Filosofia 11 
Comunicação social 9 
Economia 8 
Criação 8 
Programação visual/ design 8 
Estatística 7 
Ética 6 
Computação gráfica 6 
História 5 
Técnica publicitária 5 
Teoria da comunicação 5 
Produção artistica 4 
Estética/ arte Publicitária 4 
Criatividade 4 
Mídia 4 
n.r. (não respondeu) 4 
Teoria da publicidade 3 
Línguas/ inglês 3 
Pesquisa 3 
Produção gráfica 3 
Audiovisual 2 
Linguagem 2 

 

 

  3.1.2. A “griffe” USP por trás da decisão 
  

 Diante de um cenário de desconhecimento, onde as referências sobre a 

carreira, o curso e a escola são fragmentadas e pouco objetivas, seria de se esperar 

que a procura pela habilitação em Publicidade e Propaganda da ECA não fosse tão 

grande. É claro que, como já visto, a imagem da carreira é sedutora e ela mostra seu 

poder de atração, não só pela relação candidatos x vaga em nossa escola, mas pela 

grande demanda existente em muitos outros cursos do país. O fato de haver 

respeitadas instituições de ensino oferecendo a habilitação dá um aval à habilitação, 
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é como uma Marca, que confere credibilidade e sugere uma garantia de qualidade 

de ensino.  

No caso da ECA, hoje uma escola já bastante conhecida, com 40 anos de 

funcionamento, isso acontece em forma de duplo aval: tanto a unidade (ECA) como 

a instituição (USP) são avalistas do curso de Comunicação Social e de sua 

habilitação em Publicidade e Propaganda. E com isso fecha-se um círculo da 

satisfação e das ótimas expectativas: o aluno ingressa orgulhoso de seu feito, 

considera que entrar na ECA/USP era fundamental (ou ao menos importante) para 

ele e imagina que seu curso vai ser excelente.  

 

Tabela 9 – Importância de entrar na ECA/USP 
Calouros – Para você, entrar na ECA ao invés de em outra faculdade... 
base 159 – R.U. - Resposta Única 
 

 % 

Era fundamental  57 

Era importante 43 

Tinha pouca importância  1 

Tinha nenhuma importância 0 
 

 
 Estes dados mostram não só a importância, mas também o orgulho pessoal 

de ter vencido a batalha do vestibular mais concorrido. Acrescente-se a isso, o fato 

da USP ser pública e gratuita, o que desonera as famílias e permite um período de 

estudos mais tranqüilo quando, como declarado na pesquisa do NAEG, se pretende 

trabalhar, sem assumir o auto-sustento. Assim, quando perguntados porque 

julgavam fundamental  entrar na ECA,  a grande maioria apontou a qualidade do 

ensino, o fato de ser, ou a melhor escola, ou de estar entre as melhores. O fato de 

pertencer à USP já garante isso para alguns e, somando-se à gratuidade, tem-se a 

combinação fundamental. Alguns, também focaram o futuro mercado de trabalho, 

ressaltando que o curso deverá facilitar uma futura colocação profissional, já que a 

ECA tem nome e tradição.  
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Tabela 10 – Razões da ECA ser fundamental 
Calouros – Por que era fundamental entrar na ECA? 
Base – 90 – R.M. (Respostas Múltiplas) 

 
 

 % 
Melhor escola/ mais conceituada/ otima escola 37 
Gratuita 30 
Tradição / nome no mercado de trabalho 18 
Usp (sem maiores explicações) 14 
Usp é melhor 11 
Outras 11 
Usp é pública 10 
USP/ formação mais ampla/ambiente universitário 2 
Sucesso dos ex-alunos 1 

 
 
 
 

 

 

 

 n.r. (não respondeu) 1 
 

 

Entre os que consideraram importante, mas não fundamental, também se 

repetiram os motivos já comentados, ou seja a qualidade do ensino da ECA e a 

gratuidade. Com as ressalvas que “ se não passasse na ECA faria, ou outra 

faculdade” (9%), ou especificamente a ESPM (4%),  ou ainda, que “existem outros 

bons cursos” (4%).  

Interessante é comparar as respostas dos calouros com as obtidas junto aos 

veteranos, dos 4os semestres. As razões apontadas para a ECA ser fundamental ou 

importante são as mesmas, mas se nota que a característica da USP ser gratuita 

aparece com maior freqüência (50)%, pouco menos que o dobro da ocorrência entre 

os calouros; outra diferença sensível é que entre os veteranos se destaca mais a 

USP individualmente que a ECA “ser a melhor escola” ou uma “otima escola”. É 

possível interpretar essa diferença como uma racionalização, uma tentativa de 

justificar racionalmente uma escolha que não mostrou em total conformidade com as 

expectativas: a gratuidade é um aspecto inquestionável, bem como o nome USP 

está acima de qualquer suspeita. A corroborar essa interpretação, tanto entre 

calouros como entre veteranos, concorda-se na mesma proporção que tem tradição 

e nome no mercado de trabalho (18% entre os calouros e 20% entre os veteranos): 

essa impressão, que é derivada de uma avaliação de mercado, não foi erodida 

durante o curso e continua como uma verdade a ser aproveitada na hora de 

conquistar um emprego. 
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Tabela 11 – Razões da ECA ser fundamental  
Veteranos – Por que era fundamental entrar na ECA? 
Base – 128 – R.M. (Respostas Múltiplas) 
 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 % 
Gratuita 50 
Melhor escola/ mais conceituada/ otima escola 30 
Usp é melhor 29 
Tradição / nome no mercado de trabalho 16 
Usp/ formação mais ampla/ambiente univ. 16 
Usp publica 16 
Usp 13 
Curso noturno 3 
Outras 3 
Eca/Espm são muito boas 3 
Vencer a concorrência 2 
ECA tem os melhores alunos 2 

 Qualidade do ensino 
 

2 

 

Alguns textuais das respostas agrupadas na tabela, ajudam a compreender 

mais das razões apontadas pelos alunos: 

 
“Meu objetivo era estudar na USP” (4o semestre, 2004, Noturno) 
 
“Primeiro, porque era a universidade em que eu sempre quis estudar. Segundo, 
porque não dava para custear uma boa faculdade paga” (4o semestre 2005, 
Matutino) 
 
“Existem outras escolas de publicidade que são excelentes, talvez até para outras 
áreas, até melhor; mas o nome USP que a ECA carrega, conta muito na formação”. 
(4o semestre 2001, Noturno) 
 
“Sempre sonhei em, um dia, fazer parte da ECA/ USP” (4o semestre, 2004, Matutino) 
 
“Meu sonho era a USP” (4o semestre, 1999, Noturno) 
 
“Não tinha dinheiro para pagar as outras” (4o semestre, 2000, Matutino) 
 
“Sabia do alto custo de outros cursos de publicidade em faculdades particulares, 
além de desejar estudar na melhor faculdade do país”. (4o semestre, 2003, Matutino) 
 
“Além de ser pública, é o melhor curso de publicidade” (Calouro, 2003, Noturno) 
 
“Porque era o curso de publicidade no país inteiro mais bem posicionado em termos 
de graduação” (Calouro, 1999, Noturno) 
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“A faculdade é renomada, deixando a desejar apenas em alguns recursos” (Calouro, 
2000, Matutino) 
 
“Custos menores, melhor ensino” (Calouro, 2001, Noturno) 
 
“É uma ótima faculdade e isso pesa na hora de arrumar um emprego melhor” 
(Calouro, 2001, Noturno) 
 
 

 Fica evidente que para os alunos superar a barreira da Fuvest representou 

um fato de grande importância. Por tudo o que já foi visto, pode-se concluir que eles 

imaginam ser este o primeiro e grande passo para uma carreira dinâmica, criativa e 

promissora, o ingresso em um curso conceituado como o melhor, ou dentre os 

melhores do Brasil, em uma Universidade do maior gabarito e, ainda por cima, não 

paga. Neste momento, no início do curso, as expectativas dos ingressantes têm tudo 

para serem as mais positivas. 

 
 
3.1.3. As Expectativas dos calouros  

 
 

E elas são efetivamente bem altas. Para medir as expectativas quanto ao 

curso foi feita uma pergunta – “Como que você imagina que vai ser o curso de 

Publicidade aqui na ECA? - com 7 alternativas fechadas de respostas, variando de 

péssimo a excelente. A grande maioria das respostas localizou-se nas duas 

alternativas mais favoráveis, excelente(51%) e muito bom (36%). Para que se tenha 

uma idéia melhor do que representam as respostas, calculei um índice, variável de 0 

a 1, onde 0 significaria o grau mínimo de expectativas, a de um curso absolutamente 

péssimo e o 1, ao contrário, o grau máximo, da excelência total. Fiz isso 

ponderando-se as respostas, com valores de –3 a + 3, da seguinte forma: 

-3= péssimo  -2= muito ruim, e  -1= ruim; 

 0= regular, 

+1= bom  +2= muito bom, e  +3= excelente. 

 

 Do total de 157 respondentes, apenas 1 assinalou a alternativa “regular”, o 

que representa o valor neutro; 17 apontaram “bom”, ou seja 17 x +1 = 17; os que 

acreditaram que será “muito bom” foram 58, ou 58 x +2 = 116; e 81 os que cravaram 

na alternativa excelente: 81 x +3 = 243. A somatória das freqüencias assim 



 48

ponderadas resultou 376 (17 + 116 + 243), numa amplitude que poderia ir de –471 

(caso todos os 157 respondentes tivessem assinalado “péssimo”) a + 471 (com 

todos assinalando “excelente”). Para simplificar, desloquei a escala para o conjunto 

dos Números Naturais, ajustando o ponto mínimo no 0, o que redundou numa escala 

de 0 a 942. A seguir, reposicionei a somatória das freqüências ponderadas na nova 

escala, acrescendo a ela +471, o que resultou em 847 (376 + 471). O índice obtido 

da divisão entre a somatória (847) e o total de pontos da escala (942) é o buscado 

“índice da expectativa”, que atingiu 0,90. Repetindo, onde 1 significaria a expectativa 

total da excelência. A tabela sintetiza as respostas a esta questão: 

Tabela 12 – Expectativa quanto ao curso 
Calouros – Como você imagina que vai ser o curso de Publicidade aqui na 
ECA? 
BASE: 157 – R.U. (Resposta Única) 

 

 

Este índice 0,90 representa o quanto se espera do curso, mas não indica o 

nível de exigência, ou seja o que se espera dele. Ao verificarmos o quanto os 

calouros da USC – Universidade do Sagrado Coração, de Bauru, esperavam do seu 

curso de Publicidade e Propaganda, verificamos que as expectativas também eram 

de um curso beirando a excelência. É claro que o excelente para pessoas diferentes, 

em instituições diferentes, em mercados distintos, pode significar demandas 

completamente diversas, com diferentes níveis de exigência. Mas o ponto comum é 

que a perspectiva da carreira é entusiasmante e, pelos mesmos motivos, como será 

mostrado ao longo deste capítulo. A seguir, a tabela que mostra a expectativa com o 

curso, dos calouros de 1999, da USC. 

 

ÍNDICE DA EXPECTATIVA = 0,90 % N.A. 
∑ 

freq. 
pond. 

Excelente 51 81 243 
Muito bom 36 58 116 
Bom 11 17 17 
Regular 1 1 0 
Ruim 0 0 0 
Muito ruim  0 0 0 
Péssimo 0 0 0 
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Tabela 13 - Expectativa quanto ao curso 
Calouros  USC– Como você imagina que vai ser o curso de Publicidade aqui na 
USC? 
BASE: 38 – R.U. (Resposta Única) 

 

 

Os motivos pelos quais se imagina que o curso vá ser “excelente” ou “muito 

bom” são da mesma ordem, tanto entre os calouros da ECA/USP, como entre os 

calouros da USC: ambas as instituições respaldam as esperanças dos ingressantes. 

Apenas no caso dos primeiros, o aval da qualidade do curso se distribui, quase que 

igualmente, ou pela unidade (ECA) ou pela Instituição (USP). Os professores dos 

cursos, também foram citados como avalistas das boas expectativas, mais na USC, 

que na ECA, o que pode ser explicado pela relação escola – cidade, que sendo mais 

próxima em Bauru, facilita o conhecimento, ao menos “por ter ouvido falar” dos 

mestres. O esforço pessoal dos próprios alunos também foi citado como garantia 

das altas expectativas quanto ao curso.  

Na USC, como se tratava da 2a turma do curso, era ainda uma novidade na cidade 

e, como no momento da pesquisa os calouros já estavam na primeira semana de 

aula, apareceram ainda os seguintes motivos: “curso novo” e “primeiras impressões”. 

Para que melhor se visualize as razões das expectativas, reuni os dados da ECA e 

da USP numa única tabela, apresentada na seqüência: 

 

 

ÍNDICE DA EXPECTATIVA = 0,90 % N.A. 
∑ 

freq. 
pond. 

Excelente 47 18 54 
Muito bom 42 16 32 
Bom 11 4 4 
Regular 0 1 0 
Ruim 0 0 0 
Muito ruim  0 0 0 
Péssimo 0 0 0 
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Tabela 14 – Razões das Expectativas “excelente” e “muito bom” 
Calouros ECA / USP e USC – Por que você acha que o curso vai ser...? 
Bases: 139 (ECA) e 34 (USC) 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tem-se portanto no momento do ingresso um quadro bastante otimista e este 

otimismo é lastreado em grande parte pela instituição onde o curso se insere. Mas, 

para alcançar o que vieram buscar, ou seja, tornar-se bons publicitários, o que os 

calouros  imaginam que seja importante aprender no curso? O que, em última 

análise é necessário para preencher suas expectativas?  

Praticamente todas as considerações feitas quanto ao que é importante 

aprender num curso de Publicidade e Propaganda passam, direta ou indiretamente, 

pelo desenvolvimento da capacidade persuasiva. Como já verificado, os alunos 

sentem-se, no geral, criativos e, “portanto aptos à carreira”. Aprender a canalizar 

essa criatividade, a lapidá-la de forma produzir a melhor propaganda é a tarefa da 

escola e de seus professores. Quando se fala no aprendizado da Psicologia, pensa-

se no entendimento do pensamento humano, para possibilitar a persuasão. Na 

Sociologia, para entender os comportamentos das sociedades e poder influenciá-los. 

Na Pesquisa, para o conhecimento de como os indivíduos e grupos pensam e agem, 

para formar a base das mensagens que irão criar. Não se poderia dizer que eles 

estejam pensando errado, porque o domínio do conhecimento nestas áreas vai ter 

mesmo estas finalidades, na Propaganda. Ocorre porém que a “entrega” dessas 

matérias é imaginada de uma forma já instrumentalizada, um “pret-a-porter” para os 

futuros publicitários. Este é o sentido que se pode ter quando no focus group 

 ECA/USP USC 
 % % 
Excelência/ qualidade da USP / USC 26 44 
Eca é boa/ tradicional 25 - 
Pelo meu esforço 8 21 
Pelos professores 8 29 
Outros 8 - 
n.r. (não respondeu) 6 - 
Ouvir falar 6 - 
Expectativas 6 6 
Matérias interessantes/ grade curricular 6 6 
Gosto da área 4 3 
Informações de alunos 3 3 
Pelos alunos bons 3 3 
Informações de professores 1 - 
n.s. (não sabe) 1 - 
Oportunidades de crescimento 1 - 
Curso novo - 15 
Primeiras impressões - 12 
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realizado se ouviu que os participantes esperavam que o curso apresentasse as 

“técnicas” ou mais vulgarmente “o pulo do gato” da publicidade.  E, que de 

preferência, esse aprendizado venha de forma prática, “fazendo propaganda”.  

A tabela a seguir mostra o que é considerado importante, agrupado em 

categorias de respostas à pergunta aberta “o que você acha que é mais importante 

aprender num curso de publicidade?” Incluí, depois dela, algumas respostas 

textuais, bem como alguns comentários obtidos no focus group dos calouros da 

ECA, para melhor contextualizar o assunto.  

 

Tabela 15 – O que é importante aprender 
Calouros – O que você acha que é mais importante aprender num curso de 
publicidade? 
Base: 159 – R.M. (Respostas Múltiplas) 

 

  % 
Ser criativo/ potencializar/operacionalizar criatividade 17 
Lidar com o mercado/entender demandas 11 
Sensibilizar o consumidor 11 
Persuasão 9 
Criação 8 
Expor / desenvolver idéias 8 
Outros 8 
Ética/ direitos do consumidor 7 
n.r. (não respondeu) 7 
Identificar e atingir mercados 6 
Compreender targets 6 
Prática 5 
Formas de comunicação 4 
Tudo  3 
Estratégias/ táticas 3 
Lidar com mentes/ser humano 2 
Técnicas de produção/ produção 2 
Mídia / veiculação 2 
Base teórica 1 
Formação humanística 1 
n.s. (não sabe) 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sociologia 1  

  

“é importante aprender a dirigir a sua criatividade” (Calouro, 2004, Noturno) 

“como transmitir sua mensagem de um jeito original” (Calouro, 2003, Noturno 

“desenvolver as habilidades de criação de cada um” (Calouro, 2004, Noturno) 
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“comportamento do consumidor e ética para trabalhar com ele” (Calouro, 

2001, Matutino) 

“como se expressar de forma direta, mas criativa” (Calouro, 2002, Matutino) 

“não adianta nada fazer uma puta campanha se o consumidor não entende, 

tem que saber o que passa na cabeça dele, tem que fazer pesquisa” (focus group 

calouros ECA, 1999) 

“por que que você acha que toda propaganda de margarina é igual? Tem 

muita pesquisa, que mostra que a dona-de-casa quer assim...” 

“mas não precisa fazer ruim desse jeito, tem que ter um jeito mais criativo” 

“é, mas é pra isso que nós ‘tamos’ aqui, pra aprender como é que faz” 

(seqüência de frases de participantes diferentes no focus group com calouros ECA, 

1999) 

“tá todo mundo mundo cheio de idéias, o negócio é, como é que faz pra 

transformar isso em prática? É isso que precisa saber” (focus group, calouros ECA, 

1999) 

“...e o cara compra da outra marca. Daí você tem uma puta sacada pro cara 

comprar da sua marca. Tá, mas como é que você vai saber se ele vai mesmo na 

tua?” (focus group, calouros ECA, 1999) 

 

Essa desejada potencialização da criatividade é a tarefa principal que se 

espera da habilitação em Publicidade e Propaganda da ECA. E é também a principal 

demanda dos calouros da USC. E, para transformar essa expectativa em realidade, 

os alunos, confiam nos professores, imaginados como os pontos fortes, em ambos 

os cursos. Todo o peso das expectativas tende a cair, sem nenhuma dúvida, sobre 

os responsáveis pelas primeiras disciplinas, na ausência de outros pontos de apoio 

dos alunos. São os primeiros professores que irão manter ou quebrar as 

expectativas quanto ao curso. No caso de não correspondência - que é o que 

normalmente ocorre - elas podem ser, em parte postergadas, para as “matérias mais 

técnicas”, como será visto, Mas é inegável que nesta fase seria importantíssimo um 

trabalho de Comunicação para servir como um anteparo ao “choque de realidade”  

do primeiro semestre, como será visto no item 3.2.3., com maiores detalhes. Curioso 

também é descobrir que a segunda maior freqüência entre os pontos fortes do curso 

da ECA foi atribuida aos próprios alunos. O fato de terem sido aprovados no mais 

concorrido vestibular, na opinião deles, os credencia para bons relacionamentos, 
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trabalhos brilhantes em equipe, conversas inteligentes, etc. Longe de se negar que 

se trata de alunos realmente diferenciados, é impossível deixar de se observar que o 

potencial de decepção com os mestres sempre vai ser muito maior que entre os 

pares, que vão ter muito mais canais, formais e informais, de relacionamento.  

Já entre os pontos fracos imaginados, notam-se os correspondentes à velha 

imagem da “universidade pública, sucateada, sem verbas, nem equipamentos”. Essa 

imagem, que se fortalece após os anos com greves mais duradouras (e isso tem se 

acentuado) é o principal obstáculo visualizado pelos calouros; transparecem também 

para alguns poucos, outros problemas ligados ao fato de ser uma escola pública, 

como falta de professores ou ainda de cunho administrativo, como burocracia. Estes 

problemas todos poderão afetá-los, principalmente no que toca às atividades 

práticas, pela falta de laboratórios e equipamentos. Alguns também se mostraram 

preocupados pela pouca ênfase que o curso, na opinião deles dá ao Marketing. A se 

destacar ainda a pulverização dos aspectos destacados, tanto entre os pontos 

positivos, como entre os negativos, representados nas tabelas, na categoria outros 

(todos os aspectos apontados com freqüência igual ou menor que 1%). A falta de 

informações concretas sobre o curso também se manifesta nesta ocasião, no 

número de respostas “nenhum”, “não sabe” e na quantidade de alunos que deixaram 

de responder à questão. De qualquer forma, é visível o saldo altamente favorável 

entre os imaginados pontos positivos e os negativos apontados pelos Calouros da 

ECA nas tabulações dos questionários: 
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Tabela 16 – Pontos Positivos do Curso 
Calouros ECA – Quais você acha que vão ser os pontos fortes do curso aqui 
da ECA? 
Base: 159 – R.M. (Respostas Múltiplas) 

 

  % 
Professores 35 
Outros 21 
n.r. (não respondeu) 13 
Alunos 12 
Teoria 9 
Criação  8 
n.s. (não sabe) 6 
Ambiente/ cultural 6 
Todos 5 
Integração com o mercado 4 
Infraestrutura da ECA 3 
A própria ECA 3 
Prática 3 
Formação humanística 3 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
Rádio e tv 2  

 

 
 
Tabela 17 – Pontos Negativos 
Calouros ECA – E, quais, você acha que vão ser os pontos fracos? 
Base: 159 – R.M. (Respostas Múltiplas) 

 

 % 
Infraestrutura/ laboratorios/ instalações 21 
n.s. (não sabe) 16 
n.r. (não respondeu) 15 
Pouca verba/ recursos 14 
Outros 14 
Nenhum 7 
Marketing 5 
Greves 4 
Administração 3 
Prática 3 

 

 

 

 

 

 

 

 Falta de professores 2 

 

 

Ao analisar os alunos no que eles conhecem e esperam, bem como o que 

está por trás das suas expectativas, me parece bastante evidente que prepondera 

nos ingressantes uma imagem fragmentada e eivada de estereótipos da carreira, 

centrada quase que unicamente no talento criativo dos profissionais. A imagem da 
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carreira sedutora, normalmente é confirmada pelas fontes de informação 

consultadas sobre a profissão, o curso e a escola, fontes estas, em sua maioria 

inadequadas para traçar um panorama geral da atividade e da formação acadêmica, 

o que por sua vez reforça e aumenta as expectativas de um curso que potencialize a 

criatividade e “ensine a criar” a melhor propaganda, cuja qualidade é garantida pela 

excelência das instituições que estão suportando os cursos. Ou se oferece 

realmente o curso que é esperado, um grande exercício de criatividade para fazer 

eclodir seus talentos em campanhas memoráveis, ou se encontram formas de alterar 

as expectativas, sem prejuizo da motivação. Ou isso, ou a frustração será 

praticamente inevitável, como será visto no item subseqüente. 

 
 
3.2. Os Contatos iniciais 
 
 
 Diz o ditado que “a primeira impressão é a que fica”. Os primeiros contatos 

dos alunos com a ECA e seu curso de Publicidade e Propaganda acontecem de uma 

forma bastante distante da ideal, mas tenho a certeza que esta primeira impressão 

não teria a força de quebrar tão grandes e positivas expectativas dos calouros. Mas 

também existe outro ditado: “água mole em pedra dura... “ E, se os contatos dos 

calouros com a instituição não são – ou não se parecem ser – nada próximos ao 

idealizado, é certo que poderá ocorrer uma reversão de expectativas. 

 Ainda com esta ressalva, não é preciso ser profissional de Marketing ou ter 

uma formação publicitária para saber que o melhor momento para a conquista de um 

indivíduo ou de um público-alvo é quando eles se encontram “encantados”, no 

momento em que estão perfeitamente convencidos que à sua frente está a melhor 

opção. Vendedores intuitivos sabem que o fechamento de uma venda é a melhor 

ocasião para se iniciar o “pós-venda”, dirimindo eventuais dúvidas, ou eliminando 

possíveis inseguranças com relação à compra, estabelecendo uma relação de 

confiança e iniciando um processo de transformação dos “freguêses”, aqueles que 

compram por circunstâncias casuais, em clientes, um ponto acima na escala da 

fidelização1.  

                                            
1 “You have a customer once someone buys something from you. Now is the time you have to 
redouble your efforts to get that person to buy something else from you”  (RAPHAEL & RAPHAEL,  
p.2.) 
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 Por isso mesmo, não se justifica que num momento quase mágico para os 

ingressantes, o da “oficialização da aprovação”, a instituição que ministra uma das 

mais respeitadas habilitações em Publicidade e Propaganda e que também conta no 

mesmo espaço e departamento com outra habilitação igualmente respeitada no 

mercado, a de Relações Públicas, não junte essas forças e faça um gerenciamento 

das expectativas dos calouros, aplicando na prática o que pretende ensinar a eles. 

E, em conseqüência, sem a pretensão de esconder a realidade, motivar os alunos a 

dar o melhor de si para o máximo aproveitamento possível. Não é contudo o que 

acontece, como mostrarei a seguir. 

 

 

3.2.1. A Ausência Institucional 
 
   

A Fuvest divulga a primeira lista dos aprovados no vestibular num  dia da 

semana e ela é rapidamente divulgada na internet, nos cursinhos, nos jornais 

diários. Os candidatos, os maiores interessados em conferir a divulgação, procuram 

imediatamente seus nomes e os aprovados reúnem a documentação para fazer a 

matrícula, a partir das 9h00, na segunda e na terça-feira seguintes. No caso da ECA 

as matrículas dos aprovados na maioria dos cursos e habilitações têm sido 

realizadas num mesmo local, no saguão do Teatro Laboratório, no quarteirão detrás 

do prédio principal da ECA. A matrícula conjunta é um aspecto considerado positivo 

por todos os públicos, funcionários, alunos e professores, por centralizar os 

trabalhos e proporcionar um momento de confraternização interdepartamental. 

Lembre-se que a ECA é uma unidade formada por 8 departamentos, num total de 29 

habilitações profissionais, algumas tão diversas entre si que surpreendem estar 

contidas numa mesma escola. Por isso, a realização da matrícula conjunta é 

interessante pois mostra a identidade pluralista da escola, reunindo num mesmo 

momento a diversidade das carreiras e seus públicos, numa descontraída e alegre 

confraternização. O período de matrícula marca o início do trote, prática que vem 

sendo disciplinada e contida as suas manifestações violentas em algumas unidades 

da USP. Na ECA contudo isso nunca foi necessário, o trote tradicionalmente é de 

integração, é o momento de apresentação da escola, dos departamentos, dos 

órgãos de representação estudantil e dos próprios veteranos, aos calouros. O 
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máximo que é feito com os “bixos” (como grafam os veteranos) é a pintura do rosto, 

cabelo e roupas. Tudo dentro do consentimento e do bom humor. Já é tradicional 

que, ao invés ser identificado com o nome real da escola onde ingressou - ECA, os 

veteranos escrevam na testa do “bixo” (ou da “bixete”, a caloura) o nome de alguma 

outra instituição de menor prestígio e eles voltem para suas casas sem poder 

ostentar o “troféu” que os identificam como vencedores do vestibular mais concorrido 

do Brasil. 

 Assim, no que diz respeito à alegria e à confraternização, não há o que se 

falar em primeiras impressões negativas. No que se refere à aproximação dos 

calouros com seus colegas veteranos isso realmente não acontece. Os veteranos 

organizam-se para a recepção, através de seus órgãos de representação, CALC – 

Centro Acadêmico Lupe Cotrim, ECAtlética e através de suas empresas juniores, a 

ECA Jr., no caso de Publicidade e Propaganda, Relações Públicas e Turismo, e ela 

ocorre num esquema de razoável organização. A parte da ECA nesta recepção, 

porém, limita-se ao burocrático, ao estritamente administrativo. Cada departamento 

designa um número de funcionários necessários ao atendimento das matrículas e 

estes são treinados para esclarecer os ingressantes sobre os procedimentos 

necessários. E, eles o fazem bem, ainda que sofram os efeitos da improvisação, de 

ter que realizar a tarefa fora de seus locais habituais de trabalho, sem os recursos 

ideais. A presença oficial da escola praticamente pára por aí. Não que se queira a 

presença da diretoria, chefias de departamentos ou mesmo de professores no 

evento da matrícula, mas a ausência de uma comunicação institucional de qualquer 

formato, de uma simples mensagem de boas-vindas, já pode sugerir um 

distanciamento escola-aluno e sinalizar a pouca importância que é dada aos 

ingressantes. Aliás, nos dias de matrícula dos ingressantes, os banners e stands 

elaborados pelos alunos especialmente para chamar a atenção dos calouros para a 

filiação ao centro acadêmico, para as atividades esportivas e para agências juniores, 

contrasta com a singeleza e a improvisação das comunicações oficiais, as 

destinadas a informar e sinalizar o local de matrícula. Algumas fotos, realizadas por 

mim no primeiro dia de matrícula em 2005 mostram bem a atuação, informal mas 

organizada dos alunos, em contraste com a presença burocrática da escola. 
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     Figura 3 - Fachada do prédio principal da ECA no primeiro dia de  
     matrícula. O banner divulga um curso de pós-graduação e,  
     no destaque, ampliação do cartazete A4, “informando” os locais  
     de matrícula dos calouros. 
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       Figura 4 – o banner da empresa júnior já decora o local de matrícula.  
       As cadeiras ainda permanecem à espera de arrumação.  

 

 
            Figura 5 – Os veteranos organizam-se: o lixo, água e os “kits bixo” 
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Figura 6 - O CRP – Departamento de Relações Públicas, Publicidade e Turismo  - fica no 
meio do caminho. Os calouros, desorientados, entravam para pedir informação. Às 10h foi 
impresso um cartaz (destaque), afixado na entrada do departamento, para “informá-los”. 
 

 
Figura 7 – Os veteranos aproveitam-se da maior e mais visível mídia da ECA para a primeira 
aproximação. 
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Figura 8 – O outdoor é dos alunos, isso fica claro nas assinaturas do outdoor: não há nenhuma 
referência à instituição. 

 

 

 

 
Figura 9 – O “calouro-sanduíche”: mídia alternativa a serviço dos veteranos  
e da integração. 
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Figura 10 – Não é responsabilidade direta da ECA, mas o mato alto não traz a melhor 
impressão a quem chega.  

  
 Nas legendas das fotos, coloquei duas vezes a palavra informação entre 

aspas, porque para quem não conhece a ECA, “informar” que a matrícula ocorre no 

Teatro Laboratório não significa absolutamente nada sobre os caminhos tortuosos 

que vai ter que se percorrer para chegar lá. A sinalização de todo o caminho seria 

imprescindível. Assim, seja em forma ou em conteúdo, nada, a não ser as 

manifestações dos alunos, indica que se esteja ingressando numa Escola de 

Comunicações e Artes. No dia da matrícula, falta a presença de ambas. 
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3.2.2. A Iniciação Informal 
 
 A primeira semana letiva é tradicionalmente a “semana dos bixos”, totalmente 

tomada por eventos de integração entre calouros, veteranos e a escola e seus 

departamentos. Entre as atividades2, totalmente sob a responsabilidade dos alunos, 

há recreação, a aula magna, palestras de ex-ecanos ilustres, festas, churrascos, 

apresentações discentes e, desde dois anos atrás, uma apresentação dos 

departamentos de destino (aquele responsável pelo curso em que o calouro 

ingressou), que, no caso do CRP – Relações Públicas, Propaganda e Turismo, vêm 

sendo feita pelo conjunto dos professores, sob o comando da chefia. Antes de 2005, 

nem esta presença dos departamentos havia. Esta apresentação, de duas horas, é a 

única ocasião em que há a presença oficial do departamento, o único momento em 

que a recepção não é comandada exclusivamente pelos alunos, em toda a semana. 

E, apesar da boa vontade de todos, não é tudo que funciona com perfeição nesta 

ocasião. Em 2005, por exemplo, a apresentação que estava prevista para se iniciar 

às 8 horas, teve o início adiado para as 9 horas. Neste horário os calouros 

aglomeravam-se pelos corredores, até os primeiros adentrarem à sala, 10 minutos 

depois. O aparelho de projeção foi ligado pelo técnico às 9h20’ para a apresentação 

finalmente se iniciar às 9h35’: um desgaste desnecessário para o departamento.  

É claro que a proximidade e a cumplicidade que se estabelecem entre os 

alunos nestes primeiros momentos, tanto entre calouros e veteranos, como entre os 

próprios calouros é bastante salutar e representa o ínicio de um importante 

networking que, em alguns casos, estende-se por toda a vida. Mas é exatamente 

neste momento, onde falta o acolhimento oficial, na forma de um trabalho de 

comunicação específico para os calouros, que os veteranos transmitem a eles, 

informalmente, as informações básicas sobre a escola, o curso, as disciplinas, os 

professores. Com todas opiniões e juízos de valor, corretos ou incorretos que, 

obviamente, venham a ter sobre eles3. Deve-se lembrar que os ingressantes têm, no 

momento do ingresso, uma ótima imagem da instituição e altas expectativas com o 

curso e que o discurso que contradiz estas formulações vai provavelmente gerar em 

                                            
2 Nos anexos, pode ser vista a programação completa originalmente constante do “manual do bixo 
2006”, distribuído aos calouros na matrícula 
3 um bom exemplo é a definição de CRP – Departamento de Relações Pùblicas, Propaganda e 
Turismo, que consta do “Manual dos Bixos 2006”, assinado por várias entidades estudantis da ECA e 
distribuido aos calouros na matrícula: “... o local nada mais é que um aglomerado de pessoas 
vagando pelos corredores, fingindo que estão em aula” 
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muitos deles uma dissonância cognitiva4, que ao longo do tempo vai se resolver  

contra a escola e o curso. Não se pode esquecer do perfil  do aluno que se inicia na 

habilitação em Publicidade e Propaganda, já apresentado: é jovem, fez seu primeiro 

vestibular e estudou basicamente em escolas particulares, vale dizer, é grande a 

probabilidade que sua vida escolar tenha sido sempre bem orientada, em ambientes 

estruturados para uma formação comum, com tarefas claras e bem definidas. A 

entrada na universidade, muda bastante os parâmetros do aprendizado, os objetos 

de estudo tornam-se mais amplos, as referências bibliográficas mais diversificadas 

e, não raro, com pensamentos antagônicos ou  divergentes e esta mudança, muitas 

vezes não é bem compreendida e absorvida pelos despreparados iniciantes, 

aumentando sua sensação de insegurança. O que era “mastigado” no ensino médio, 

agora parece ser “jogado”, na expressão de um aluno do 4o semestre, entrevistado 

em 2002. Isso é constatado também numa pesquisa realizada em 2003, no TCC – 

Trabalho de Conclusão de Curso, orientado por mim, onde os estagiários em 

agências de propaganda entrevistados, dizem que “O aluno não se sente amparado 

pela faculdade em seu processo de aprendizado” (HILSENBECK, p.20). Para nossos 

alunos, que entram no curso de Publicidade e Propaganda para aprender a 

direcionar a criação - ou como dito, “o pulo do gato” -  a forma com que as matérias 

são oferecidas lhes parece imprópria, beirando a desorganização. Daí, como é dito 

ainda por Hilsenbeck, “são os próprios colegas de curso que servem como guias” 

(p.20). Melhor seria dizer que eles se apóiam uns nos outros para compensar a falta 

de respaldo da instituição. E aos poucos, vai sendo alimentada uma endogenia, um 

processo que  fortalece o espírito de corpo até de forma demasiada, algumas vezes 

colocando o grupo discente em antagonismo com funcionários ou professores. Isso 

será melhor visto no item 3.3, mas o importante é frisar que nos primeiros momentos 

da escola a instituição se faz muito pouco presente e a iniciação dos ingressantes é 

feita praticamente sem a interferência da escola e seus representantes. É só 

                                            

4 conceito formulado pelo psicólogo social  Leon Festinger: “Dissonância e consonância são relações 
entre cognições, ou seja, entre opiniões, crenças, conhecimentos sobre o ambiente e conhecimentos 
sobre as próprias ações e sentimentos. Duas opiniões, ou crenças, ou itens de conhecimento são 
dissonantes entre si quando não se encaixam um com o outro, isto é, são incompatíveis” in, 
http://skepdic.com/brazil/dissonancia.html 
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passada a semana que as aulas se iniciam normalmente, ou seja, exagerando-se 

um pouco, após a alegria, vem a instituição.   

 E o curso chega, em contradição com as expectativas dos ingressantes. Se 

eles já imaginavam na universidade pública o ambiente espartano e com poucos 

recursos e equipamentos, certamente não esperavam um clima oficial 

predominantemente burocrático, nem uma grade inicial de disciplinas enigmática, 

que necessita explicações para se entenda como é que os talentosos diamantes 

brutos que venceram o grande desafio do vestibular vão  ser lapidados em sua 

criatividade e se transformar em brilhantes publicitários, cursando essas disciplinas. 

É certo que é necessário um choque de realidade para que as fantasias e imagens 

distorcidas da carreira não perdurem indefinidamente, mas também é evidente que 

há a necessidade de se explicar quais as metas e os objetivos que se pretende 

alcançar com o conjunto de disciplinas oferecidas no primeiro semestre e que tanto 

foge do permanente exercício de criatividade idealizado. Conferindo a grade do 1o 

semestre letivo, pode-se entender melhor o que estou querendo dizer:  

 
Quadro 2 – Disciplinas do Primeiro Semestre - Publicidade e Propaganda  

 

 
 CRP-292  - Estudo da Defesa do Consumidor 

 CRP-349  - Teoria e Técnica da Publicidade I 
 CRP-350 -  Princípios da Economia Aplicados à Comunicação 
 CCA-218 -  Língua Portuguesa - Redação e Expressão Oral I 

 CCA-258  - Fundamentos da Sociologia Geral e da Comunicação 
 CRP– 421 – Estética em Publicidade 

 

 

Uma comunicação sobre a grade não significa no caso simplesmente uma 

explicação das ementas, bibliografias, critérios de avaliação e conteúdos das 

disciplinas. Isso atualmente é responsabilidade atual dos professores que as irão 

ministrar e, imagino, seja feito logo na primeira aula. O que acredito interessante 

para todos seria uma apresentação conjunta do semestre, dando aos alunos um 

panorama geral das disciplinas, além do detalhamento de cada uma delas e a 

contextualização deste aprendizado no âmbito da carreira, do exercício da 

Propaganda. Tenho a certeza que este trabalho de comunicação seria tanto útil para 
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diminuir a visão fragmentada e irreal da atividade, como funcionaria 

persuasivamente para motivar os ingressantes a se empenhar mais a fundo na sua 

formação acadêmica, desde seu início.  

 
 
3.3. O Desalento e sua Racionalização  
 

 

Como ressaltei na introdução deste trabalho, é perceptível a insatisfação 

discente com o curso de Publicidade e Propaganda da ECA/ USP, manifestada por 

muitos dos alunos em várias ocasiões, seja em sala, seja informalmente.  Não havia 

contudo, uma comprovação objetiva dessa insatisfação e de suas causas. Usando 

as pesquisas realizadas com os alunos ao iniciar a disciplina Pesquisa em 

Publicidade, no 4o semestre letivo, antes de completarem a primeira metade do 

curso, pude medir essa quebra de expectativas.  

E, de fato, pode ser comprovada junto aos alunos uma decepção declarada 

com o curso. Menor do que poderia até ser imaginado, mas de qualquer forma 

preocupante e prejudicial ao bom aproveitamente discente. Para medir esta 

decepção, usei uma pergunta com 5 alternativas de resposta, duas positivas, uma 

neutra e duas negativas:  

-Com relação ao curso de Publicidade da ECA, hoje você diria que: 

(  ) superou em muito suas expectativas  

(  )superou um pouco suas expectativas 

(  )correspondeu exatamente às suas expectativas 

(  )ficou um pouco aquém de suas expectativas 

(  )ficou muito aquém de suas expectativas 

 

Lembrando que as expectativas dos alunos eram bastante positivas e que 

eles previam um curso excelente e voltado à potencialização da criatividade, se 

tivéssemos obtido uma concentração de respostas na alternativa neutra, a da 

correspondência das expectativas, isso significaria uma grande satisfação com o 

curso.  Não foi o que ocorreu: a maioria das respostas evidenciou uma decepção 

parcial, já que 54% dos 250 alunos pesquisados confessaram que o curso ficou um 

pouco aquém das suas expectativas. Os que se mostraram muito decepcionados, 

foram praticamente neutralizados pelos que disseram que o curso superou, ou em 
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parte ou em muito as expectativas iniciais. Para traduzir a opinião amostral mais 

precisamente, calculei um índice de satisfação de expectativas, a exemplo do que já 

havia feito para as expectativas dos calouros, no item 3.1.3.: em primeiro lugar, 

ponderei as respostas válidas com pesos de + 2 (superou em muito as expectativas) 

à –2 (ficou muito aquém das expectativas), com o 0 na neutralidade (correspondeu 

exatamente às expectativas) e o +1 ou –1 na correspondência ou decepção parcial 

das expectativas. O resultado dessa somatória redundou em –144, dentro de uma 

escala de –496 (todos os respondentes cravando a opção “ficou muito aquém... ”)  a 

+496 (todos assinalando “superou em muito...”). Transportei tudo para N, o conjunto 

dos Números Naturais, e o reposicionamento criou uma nova escala de 0 a 992 e a 

somatória resultou 352. O Índice de Satisfação das Expectativas, resultante da 

divisão da somatória pelo número máximo da escala, ficou em 0,36, numa variável 

possível de 0,0 a 1,0 onde 0,5 significaria que as expectativas teriam sido 

correspondidas.  

 

Tabela 18 – Satisfação das Expectativas 
Veteranos 4o semestre ECA – Com relação ao curso de Publicidade da 
ECA, hoje você diria que: 
Base: 250 – R.U. (Resposta Única)  
 

ÍNDICE DE SATISFAÇÃO DAS EXPECTATIVAS: 0,36 % N.A. ∑ 
freq. pond.

Superou em muito as expectativas 3 9 18 
Superou um pouco as expectativas 16 40 40 
Correspondeu exatamente às expectativas 12 31 0 
Ficou um pouco aquém das expectativas 54 134 -134 
Ficou muito aquém das expectativas 14 34 -68 
n.r. (não respondeu) 1 2 0 
 

É um índice baixo, que “reprova” o curso, mas mostra também, que uma 

retomada não teria que começar do zero.  

Claro que se pode argumentar que as expectativas foram baixando no 

decorrer do curso e acomodaram-se às condições existentes e que os alunos dos 

4os semestres teriam respondido sobre a adequação a estas novas espectativas, 

bem inferiores às que traziam ao ingressar no curso. Não é impossível que isso 

tenha acontecido, no entanto, tentou-se evitar essa ocorrência na elaboração do 

questionário,  ao se fazer uma seqüência de perguntas que remetiam diretamente os 

respondentes à época de seu ingresso. Essa questão foi posicionada na seqüência 
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destas duas: “Quais as referências positivas que você tinha da ECA naquela época 
pré-vestibular?” e, “E, quais eram as referências negativas?” As respostas a estas 

perguntas, aliás, foram muito próximas das obtidas junto aos calouros. Além disso, 

todas as perguntas feitas até o aparecimento desta, da satisfação das expectativas, 

referiam-se sempre à época anterior ao ingresso no curso. 

Os resultados porém, estão longe de serem positivos para a instituição, para o 

departamento (CRP) e, principalmente para o corpo docente: ao se verificar as 

razões pelas quais o curso ficou aquém das expectativas (muito ou um pouco 

aquém), os principais fatores de decepção apontados podem ser relacionados aos 

professores. Embora a decepção, para muitos, também tenha sido resultante pelo 

curso, considerado excessivamente teórico, com poucas aulas práticas, ou também 

pelo departamento não dispor de equipamentos e laboratórios, a decepção em 

função dos professores foi assinalada numa freqüência que ultrapassou o dobro da 

segunda causa. A restrição principal quanto aos professores é que eles são vistos 

como: ultrapassados, desinteressados ou ainda, numa designação muito comum no 

âmbito da ECA, “picaretas”. Isso, seria uma simbiose do (que eles consideram) o 

“enrolador” (aquele que faz o tempo passar em torno do mesmo tema), o “pouca 

prática” (que serve tanto para o que habita só o universo da teoria quanto para 

aquele não dispõe de capacidade para “se dar bem” no mercado) e o “aproveitador” 

(aquele que usa os nomes USP e ECA, bem como seus alunos, de graduação e de 

pós-graduação, para tirar proveitos pessoais). É claro que não são todos os 

professores classificados como tal, nem importa reconhecê-los. É interessante sim, 

descobrir as causas dessa qualificação e eliminá-las, ou ao menos minimizá-las. A 

tabela com as razões da decepção, bem como algumas respostas textuais, 

representativas das opiniões de muitos dos veteranos são mostradas na seqüência. 
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Tabela 19 – Razões da Decepção 
Veteranos 4o semestre ECA – Por que você acha que o curso ficou um pouco/ 
muito aquém de suas expectativas? 
Base – 186 – R.M. (Respostas Múltiplas)  

 

  % 
Professores/ ultrapassados/  desinteressados/ picaretas 56 
Aulas teóricas/ não tem aulas práticas 24 
Faltam equipamentos/recursos 19 
Curso mal estruturado/desintegrado 14 
Curriculum inadequado/ defasado 13 
Outros 12 
Curso superficial 10 
Falta empenho do corpo discente 10 
Matérias mal estruturadas/ mal dadas 9 
Falta estrutura 9 
Falta contato com a profissão 8 
Avaliação deficiente/ não exige do aluno 7 
Não ensina publicidade/ faltam matérias específicas 7 
Faltam professores 7 
Desorganizada 5 
Curso pouco estimulante 4 
Professores faltam 4 
Descaso geral 4 
Expectativas exageradas 3 
Tem que correr atrás das coisas 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Falta criação/ produção 2 
 

 

“Eu esperava maior engajamento dos professores, disciplinas mais dinâmicas, 

currículo mais atualizado, maior espaço para experimentação” (4o semestre, 2004, 

noturno) 

“Pois alguns professores não ministram aulas, alguns ministram muito mal e 

outros não ensinam o que deveriam. A grade curricular também está defasada” (4o 

semestre, 2002, noturno) 

“...estimulou pouco a criatividade, focando matérias mais lógicas/ concretas e 

menos abstratas. Além de achar que pouco preparou para o mercado de trabalho...” 

4o semestre, 2001, noturno) 

“devido à existência de alguns professores muito displicentes, a falta de 

estrutura (como o básico: ventiladores, bebedouros) e a carência de aulas mais 

específicas (4o semestre, 2003, matutino) 

“esperava algo mais próximo de uma usina de idéias, sem tanta burocracia e 

com melhores professores e alunos” (4o semestre, 2003, matutino) 
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“encontrei-me um pouco desamparado para lidar com o nível de informação 

que recebia” (4o semestre, noturno, 2000) 

“os professores são picaretas, eu esperava que eles exigissem mais dos 

alunos e achei que é tudo um pouco solto demais...” (4o semestre, 2004, matutino) 

“eu acho que as matérias do curso ficam um pouco soltas, assim como os 

alunos ficam perdidos, demorando mais de um ano para entender como realmente 

funciona a faculdade. Alguns professores, também deixam a desejar” (4o semestre, 

1998, matutino) 

“...porque não tem bons professores, estamos muito distantes da realidade 

prática da profissão e, também, porque minhas expectativas decorriam de pouca 

informação sobre o curso.” (4o semeste, 1998, noturno) 

 

Como se pode notar, muito da decepção sofrida com o curso tem sua origem 

real na falta de informação, nas expectativas fantasiosas sobre o curso e na forma 

que ele é  oferecido e conduzido, como era minha suposição. Não se pode afirmar 

que a avaliação dos alunos no tocante aos professores esteja correta ou incorreta, 

até porque não existe um “controle de qualidade” das aulas no curso de Publicidade 

e Propaganda, uma supervisão efetiva do que é ministrado (e como isso é feito), 

para checar se as ementas e programas estão sendo cumpridos de maneira 

adequada. É certo que os alunos não são os mais indicados para avaliar se o 

conteúdo é relevante para a carreira ou se está sendo bem ministrado. Mas, como 

os maiores interessados na própria formação e no dizer de Kotler, “as pessoas mais 

importantes do campus; sem eles não haveria a necessidade de a instituição existir” 

(1994, p.49), sua avaliação é prioritária.  

Por outro lado é bem possível que algumas avaliações negativas derivem de 

ausência de comunicação, ou seja, que redundem de uma falta de posicionamento 

ou contextualização correta da disciplina para os alunos, ou até de uma 

predisposição contrária a ela ou a seu responsável, pela imagem criada e 

transmitida pelos veteranos, que acabam cristalizando uma situação potencialmente 

reversível com o uso das ferramentas que ministramos.   

Para completar, tivemos ainda aqueles que declararam que o curso superou 

as expectativas. Esta boa surpresa, para eles, foi devida em vários casos a alguns 

professores, ou à interdisciplinaridade proporcionada pela ECA, a terem imaginado 
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uma precariedade ainda maior de recursos ou, a terem, através do curso, 

conseguido enxergar na publicidade mais opções do que imaginavam.   

 

Coerentemente com as razões da decepção, ao responder sobre os pontos 

mais negativos do curso de Publicidade da ECA os alunos fixaram-se 

predominantemente nos professores, reafirmando serem ruins, “picaretas” ou 

desinteressados; e também na falta de recursos, o que significa menos laboratórios 

e equipamentos, principalmente para viabilização das aulas práticas. O mais 

interessante porém é que, ao responderem sobre o que consideram como aspectos 

mais positivos, os professores (quase sempre com a ressalva de que são “alguns”) 

apareceram em segundo lugar, logo após eles mesmos... os alunos. Na opinião de 

40% dos alunos de Publicidade e Propaganda pesquisados, o ponto mais positivo do 

curso são seus alunos, os colegas com quem trocam idéias, fazem projetos, 

desenvolvem trabalhos, etc. É certo que existem alguns “egos exageradamente 

inflados” entre os alunos e que o próprio funil do vestibular faça deles jovens 

diferenciados, mas mais que evidenciar um profundo “amor por si mesmos”, em 

minha opinião, essa alta freqüência de respostas tem origem numa falta de apoio 

institucional. Este vácuo estimula a interação grupal no sentido de os unir para a 

diminuição das inseguranças e para a superação das dificuldades e insatisfações. E, 

que muitas vezes os leva a enfrentamentos e contestações despropositadas, quando 

se cobram por exemplo, deveres até prosaicos, como pontualidade às aulas, entrega 

de trabalhos na data correta, etc. É possível mesmo identificar na auto-

personalidade desenhada por eles, alguns traços que diferenciam o estudante de 

Publicidade da ECA dos demais, e caracterizam, no dizer deles, sua “tribo”, como 

será visto logo mais, ao se apresentar a pesquisa projetiva realizada. 

Outros pontos positivos e negativos podem ser vistos nas tabelas seguintes, 

com as respectivas freqüências de citação: 
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Tabela 20 – Pontos mais positivos do Curso 
Veteranos 4o semestre ECA – O que você considera como aspectos mais 
positivos do curso de Publicidade da ECA? (vale tudo)  
Base: 250 (Respostas Múltiplas) 

 

 
 % 
Os próprios alunos 40 
Alguns professores 36 
Fexibilidade curricular/optativas/ integração 20 
Liberdade no método de ensino/ avaliação 12 
Ambiente USP 12 
Ambiente eca 11 
Espirito crítico 10 
Eca jr 9 
Biblioteca 8 
É USP /imagem em algumas empresas 8 
Formação ética/ humanística 8 
Outros 8 
Gratuidade/ ser público 7 
Networking 6 
Forte na teoria 6 
Classes pequenas 6 
Ênfase/ formação teórica 6 
Contato com professores 4 
Algumas matérias 4 
Contato com profissionais 4 
Visão geral da área 4 
Trabalhos em grupo/integração 3 
Disponibilidade de informações 3 
Nome escola 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
n.r. (não respondeu) 2 
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Tabela 21 – Pontos mais negativos do Curso 
Veteranos 4o semestre ECA – E, por outro lado, o que você diria que são os 
pontos mais negativos? (idem) 
Base: 250 (Respostas Múltiplas) 

 

  % 
Falta de infraestrutura - laboratórios - recursos 47 
Professores desinteressados/ picaretas 32 
Professores ruins 24 
Falta de professores 12 
Aulas desvinculadas do mercado 10 
Falta de aulas práticas 10 
Curriculum mal organizado 9 
Alunos desinteressados 9 
Alguns professores 8 
Instalações/ estrutura física 5 
Outros 5 
Matérias sem importância 4 
Bagunça  4 
Falta de avaliação 4 
Burocracia 4 
Não tem integração de matérias 4 
Funcionarios  3 
Falta de pontualidade 3 
Falta de vontade de melhorar  3 
Diretoria corrupta 3 
Falta de seriedade 3 
Nenhum 2 
Imagem abalada 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Faltam eventos 2 

 

 

Interessado em descobrir mais detalhes do que não é visto com bons olhos 

pelo corpo discente, incluí também mais uma pergunta nos questionários dos 

veteranos: “se você fosse encarregado(a) de mudar o curso de Publicidade da ECA, 

o que você faria em primeiro lugar? As respostas, contudo, não trouxeram nenhuma 

surpresa; as mudanças seriam centradas efetivamente no que se reclama: os 

professores, em conjunto com o currículo seriam as primeiras alterações a serem 

feitas, principalmente para tornar o curso mais prático, a “adequá-lo ao mercado”. 

Alguns falaram em arrumar recursos, ou em conseguir alguns equipamentos 

específicos, como computadores, mas o espírito é sempre o de possibilitar uma 

prática mais freqüente, de não deixar o curso ficar só na teoria.  
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Tabela 22 – O que mudaria no curso 
Veteranos  4o semestre ECA – Se você fosse encarregado(a) de mudar o curso 
de Publicidade da ECA, o que você faria em primeiro lugar? 
Base: 250 – R.M. (Respostas Múltiplas)  

 

 

  % 
Rever curriculo  33 
Contratar professores novos / mercado 27 
Melhorar corpo docente  15 
Adequar o curso/ contatos com o mercado 10 
Melhorar estrutura 7 
Outros 7 
Melhorar professores 6 
Arrumar dinheiro 6 
Melhoria nos laboratórios 6 
n.r. (não respondeu) 5 
Mudar postura de professores e alunos 5 
Avaliar professores 4 
Maior carga horária/mais matérias 4 
Avaliar com maior rigidez 3 
Reforma administrativa 3 
Integração com outros cursos 3 
Computadores para criação 2 
Continuidade a algumas matérias 2 
Projeto pedagógico 2 
Reuniões do corpo docente 2 
Integraçao entre disciplinas 2 
Pagaria melhor os professores 2 
Faria funcionários trabalharem 2 
Demitiria professor 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 n.s. (não sabe) 1 

  

 

É importante notar nesta altura da análise que todas estas críticas e restrições 

ao curso foram feitas num momento em que, até então, o maior “peso” do currículo 

tinha sido dado às matérias de cunho humanístico e de embasamento da carreira. 

Uma fase que muitos até confundem com o que, no terceiro currículo mínimo, era 

chamado  de  ciclo “básico”. Mais uma vez se nota a falta de uma comunicação 

eficiente para que eles deixem de desprezar o que o próprio mercado valoriza, como 

será visto no capítulo 4.  

Por um lado isso, aliado à convicção que um bom curso de Propaganda 

enfatiza a prática, aumenta a decepção com o que já foi cursado, mas por outro, 

mantém a esperança de que o curso vá “melhorar” a partir do 4o ou do 5o semestres. 
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São praticamente 2/3 dos alunos pesquisados que disseram acreditar que o restante 

do curso vai melhorar muito (10%), ou pelo menos um pouco (58%). Quase ninguém 

espera que vá acontecer alguma piora (apenas 6 dos 250 pesquisados – 2%) e os 

demais 30% entendem que vai continuar tudo igual.  

 
Tabela 23 – Razões para Melhora 
Veteranos 4o semestre ECA – Justifique suas expectativas conforme sua 
resposta anterior (vai melhorar muito/ um pouco) 
Base: 250 – R.M. (Respostas Múltiplas) 

 

  % 
Matérias mais práticas 28 
Aulas mais específicas 18 
Matérias mais interessantes 10 
Professores melhores/ da área 6 
A escola não se mexe para melhorar 6 
Matérias menos CCA (- teóricas) 4 
Os alunos vão se desenvolvendo 4 
Veteranos disseram que vai melhorar 4 
Otimismo 3 
Vou me dedicar mais 2 
Professores mais dedicados 2 
Projetos de alunos/ pró-CRP 2 

 

 

 

 

 

 

 

 
n.r. (não respondeu) 2 

 

 

Note-se que nesta tabela, apesar de só estarem relacionadas as razões 

apontadas por quem acha que o curso vai melhorar muito, ou um pouco (170 

respondentes), a base utilizada para os percentuais foi o total da amostra.  Fiz esta 

opção justamente para que se tivesse a representatividade das respostas na 

amostra toda e não apenas entre os que acreditam numa melhora do curso. Isso 

também foi feito relativamente a quem acha que o curso vai continuar igual ou quem 

acha que vai piorar. Entre os primeiros, as razões preponderantes foram: “os 

veteranos disseram que continua igual” (5%) e “já conhece o curso” (4%). E, entre os 

poucos pessimistas, destaque-se a opinião radical de um deles: “nada pode ser pior” 

 Mesmo com essa expectativa geral de melhora, o que é sentido nos 

semestres posteriores é que o sentimento de decepção com o curso continua. 

Apesar de não ter sido medido isso nos alunos dos últimos semestres, é fácil notar 

por conversas e observações informais, que permanece a dissonância entre o curso 

e o que é visto como a realidade da profissão: as disciplinas mais específicas não 
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teriam sido dadas de forma aprofundada, “como é no mercado”, em alguns casos 

por “falta de equipamentos” ou de “condições da escola”. Essa percepção, que se 

difunde dos alunos mais avançados para os mais novos, é a principal responsável 

por uma virtual separação ainda mais profunda entre a academia e o mercado. E, 

acaba desacreditando ainda mais a fonte acadêmica, ou seja, reforça uma tendência 

em se acreditar que o que é feito e comentado nas agências, produtoras e grandes 

empresas é o state of the art, aquilo que traz resultados e é o que vale a pena 

aprender. Ao contrário, o que é visto em classe é dispensável, ultrapassado, “pura 

teoria”. Coincidindo com esta tendência, cada vez mais os alunos tendem a valorizar 

os estágios e partem à busca deles mais cedo, ano a ano; a ponto de ingressantes, 

mal entrarem em suas salas de aulas e já iniciarem suas visitas às agências de 

propaganda.  

 Nesse ponto, sem querer negar as deficiências notórias da ECA e, 

particularmente do CRP – Departamento de Relações Públicas, Propaganda e 

Turismo - como a falta de computadores, estações gráficas, softwares, câmeras, 

estúdios, etc. ou as constantes e às vezes prolongadas greves, que interferem 

negativamente nos períodos letivos, ou ainda à (cada vez menos freqüente) falta de 

professores que, sem dúvida, influenciam negativamente na imagem da instituição e 

do curso junto aos alunos, há que se pensar numa política de comunicação para 

minimizar estes danos, desarmar as predisposições negativas e integrar os alunos 

também à instituição e ao curso. Porque hoje eles encontram-se perfeitamente 

integrados apenas a eles mesmos. 

E, foi justamente em função do espírito de corpo que os alunos sempre 

revelam e da decepção com o curso, que achei interessante investigar a imagem 

que eles têm de si mesmos e confrontá-la com com a de seus colegas, alunos de 

outras unidades de ensino. Para isso, realizei uma pesquisa projetiva usando a 

técnica da “Silhueta”, conforme adiantei na introdução deste trabalho. Por esta 

técnica, é apresentada uma silhueta desenhada de uma pessoa, com o mínimo de 

características identificadoras, mas com o ponto que se quer investigar, bem 

detalhado. No caso, foram elaboradas duas silhuetas, uma masculina e outra 

feminina, com uma única identificação: ECA, na camiseta. No questionário (nos 

anexos), eram apresentadas perguntas como: 

-“Como você imagina que eles são?” 

-“Qual deve ser o sonho deles?”  
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-“Encarava uma balada com eles? Que balada? Por que?” 

-“Como você imagina que eles vão estar daqui a 10 anos?” 

-“Vão ser bem sucedidos profissionalmente?”, entre outras. 

Além de silhuetas “vestidas” com a camiseta ECA, foram também apresentadas, 

cada uma a alunos difererentes entre si, as mesmas silhuetas com camisetas ESPM, 

FEA e USP. A silhueta da USP foi introduzida como uma espécie de controle, para 

que se tentasse diferenciar as características atribuidas aos estudantes pela 

universidade como um todo, das demais, específicas das escolas.  

Esta pesquisa foi aplicada em 2002, nas turmas do 4o semestre da ECA, matutino e 

noturno, o que resultou que cada uma das “personalidades”, dos alunos da ECA, 

ESPM, FEA e USP foi “concebida” por cerca de 12 estudantes cada uma. Trata-se 

de uma pesquisa qualitativa, apenas para a descoberta de inputs, que poderão ter 

sua importância quantificada posteriormente. Se não, funcionam como traços 

hipóteticos dos perfis de cada tipo.  

 Os resultados obtidos foram bem interessantes para a caracterização do perfil 

de nosso aluno de Publicidade. Fazendo a análise de cada uma das silhuetas, 

acredito que  isso vai ficar claro. 

 

1) A Silhueta USP 
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As características atribuídas aos “uspianos” refletem no geral a diversidade da 

instituição, que obviamente comporta inúmeros perfis. Foi a silhueta que menos 

apresentou características bem definidas.  Em alguns momentos, a caracterização 

parece se inclinar para alguns aspectos de ascensão social, com a USP 

representando a possibilidade de uma carreira que vá permitir um upgrade 

econômico e profissional, enquanto em outros, isso parece ter limites e esta 

ascenção vai se circunscrever a um emprego público ou a aulas não tão bem 

remuneradas no futuro. Associa-se os “uspianos” de certa forma a um engajamento 

político e a aspirações de mudanças sociais, mas seu comportamento não difere 

muito de outros jovens, curtem cinema, festas e barzinhos com amigos, além de 

programas “internos”, como o Cepeusp (Centro de Práticas Esportivas, mas mais 

freqüentado pelo lazer na piscina). Gostam de estudar, uns mais outros menos, mas 

“se não estudassem não teriam passado no vestibular”, o que “valeu para honrar o 

esforço dos pais”. Pertencem à classe média (alguns mais para “média baixa”), são 

esforçados, informados e ativos. No mais, o perfil ficou difuso, até na hipótese de 

“encarar uma balada” com eles: os ecanos pesquisados, em face da múltiplas 

possibilidades de perfis dos uspianos, primeiro iriam “checar as compatibilidades” 

dos colegas. 

 

 

2) A Silhueta FEA 
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Economia e Administração são áreas bem próximas da Publicidade, mas ao 

menos em relação à identidade grupal, os nossos alunos ecanos não se sentem tão 

parecidos com seus colegas da FEA. Na época da realização da pesquisa, relutei 

em incluir a silhueta da FEA, por imaginar que as respostas e o perfil resultante não 

trariam muita contribuição na construção do perfil do aluno de Publicidade e 

Propaganda da ECA. Foi uma grata surpresa descobrir que nas respostas o “feano” 

surgiu como um contraponto da imagem auto-construida por nosso aluno. Em 

comum, eles têm a inteligência e a capacidade, mas as semelhanças não vão muito 

além disso. Os “feanos” vêm de famílias, no mínimo, “de classe média alta” (a 

origem sócio-econômica familiar não foi citada, no caso dos “ecanos”), são 

“certinhos”, “mais encanados com se dar bem”, vivendo num ambiente competitivo (a 

FEA). Em muitas das características atribuidas aos “feanos” fica evidente uma certa 

antipatia: são “mauricinhos”, “acham que sabem de tudo”. Enquanto “ecanos” e 

“uspianos” vão ao Cepeusp, os “feanos” vão aos shoppings. E isso, não é fruto de 

uma condição econômica diferenciada, mas do estilo de vida “consumista” atribuido 

a eles, que também são vistos passando o tempo livre “jogando Playstation”, 

“cursando francês” ou fazendo “artes marciais”, associações claramente restritivas. 

Seus sonhos concentram-se na carreira: “grandes salários”, “viagens”, “cargos de 

diretoria” e, talvez por isso, daqui a 10 anos vão estar “bem de vida”, mas com 

“muitas rugas”, “gordos” e “engravatados”. Apesar da faixa etária determinar a 

diversão, são sempre bares, festas, baladas, etc, os “feanos” fazem programas mais 

caros que seus colegas. Para alguns, eles não sabem se divertir, vão para as 

baladas, não porque gostem, mas “para parecer bem sucedidos” ou para “beber até 

cair”. Mesmo assim, quando perguntados se encarariam “uma balada com eles”, 

disseram sim. Os motivos porém não seriam tão nobres: “sim, para beber de graça e 

se dar bem”, “só pra dar risada”, ou ainda “para azarar, na FEA tem garotas bonitas”. 

Quanto ao sucesso profissional, a tendência foi a de relativizar o provável sucesso 

dos “feanos”, de duas formas: ou afirmando que vão crescer, mas não vão chegar ao 

ponto desejado, ou alcançando apenas o sucesso financeiro, incompleto e diferente 

do verdadeiro sucesso. Na descrição dos “ecanos”, seus colegas da FEA gostam de 

estudar, mas não porque tenham paixão pelo que fazem, mas sim pela 

competitividade que reina na sua escola, “estudam para sobrepujar os colegas”. 

Sentem a FEA como sendo um grande jogo, no qual as regras são rígidas e só saem 

vencedores os que aceitam jogar e o fazem bem (ao contrário da ECA, onde é a 
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realidade de cada um, a verdade de cada um, que determina o que é correto). Em 

outras palavras, a FEA faz os alunos, os alunos fazem a ECA, resultado de uma 

grande ausência institucional, no nosso caso.  

 

3) A Silhueta ESPM 

 

 
 

Muitos dos alunos de Publicidade e Propaganda da ECA consideram os 

colegas da ESPM seus “concorrentes” mais diretos, por isso a importância de se 

conhecer as características atribuidas a eles. Ficou claro que os alunos da ESPM 

compartilham alguns traços da imagem dos “feanos”, como a origem familiar, de alto 

poder aquisitivo, e a preocupação de “se vestir bem e marcar posição social”. Em 

função da origem (muitos vão se formar e “trabalhar na empresa do pai”); e da 

reconhecida maior proximidade com o mercado, vão se aproveitar muito do 

networking para se colocar e crescer profissionalmente. Diferentemente dos 

“feanos”, os alunos da ESPM não competem ferozmente, eles vão “herdar 

relacionamentos” e empregos. Pode-se supor nestas colocações, uma certa inveja 

das referidas condições presumidas de melhor acesso ao mercado: se reconhece a 

competência da ESPM, mas não atribui o valor aos seus alunos, já que eles “não 

vão ter que se esforçar muito” para ingressar no mercado.  
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Outro traço de identidade com os “feanos” são as baladas caras, de alto 

padrão, sinalizado pelos pesquisados principalmente pela Vila Olímpia, na noite 

paulistana. Os nossos alunos também “encarariam uma balada” com os colegas da 

ESPM, “para experimentar”, mas ao contrário do que ocorreria no caso da ida à 

balada com os “feanos”, falou-se principalmente em trazê-los para a realidade 

“ecana”, dos barzinhos, do papo e das festas. Seria isto uma tentativa de dominar a 

situação, de ficar numa posição de prevalência, num ambiente teoricamente mais 

favorável?  

Os colegas da ESPM presumivelmente não tiveram que estudar tanto como 

os entrevistados, ou como os “feanos” para ingressar na escola, mas isso não 

implica em nenhum tipo de desfavorecimento intelectual. Mas foi assinalado que, no 

geral, eles não “gostam de estudar”, que estudam só “porque os pais obrigam”, ou 

porque precisam se qualificar de alguma forma para evoluir no mercado, “não está 

no sangue”, como foi dito. O sonho deles é ligado, como no caso dos “feanos”, ao 

sucesso financeiro, com a busca adicional da “fama”. Foi representado por ter “casa 

bonita em bairro chique”, ser “dono de agência”, virar “diretor de Marketing de 

multinacional” entre outras referências similares. A principal diferença entre o sonho 

dos “outros” e o dos “ecanos” está na forma de conquistá-lo: enquanto o sucesso do 

estudante da FEA vem pela competição e pelo “jogo” jogado no dia-a-dia, e o do 

aluno da ESPM ocorre pela facilidade de ingresso no mercado e por eles serem 

“money oriented”, o sucesso do “ecano” é fruto do mérito próprio, do 

reconhecimento, pelo mercado, de sua capacidade. 
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4) A Silhueta ECA 

 

 
 

 Antes que se fale dos “ecanos”, deve-se lembrar que o interesse era o de se 

avaliar como são vistos os alunos de Publicidade e Propaganda e não os dos 

demais cursos da escola. Não existe contudo uma identidade visual da habilitação 

que pudesse ser aplicada na individualização das silhuetas; a possibilidade de 

acrescer ao logotipo da ECA a palavra publicidade ou propaganda, ou mesmo PP, 

poderia gerar estranheza e eventuais viéses. Assim, preferi correr o risco de receber 

respostas mais gerais, o que felizmente acabou não ocorrendo: ao falar do “ecano” 

os respondentes, quase sem exceção, consideraram o aluno de Publicidade e 

Propaganda.    

E as respostas evidenciam que eles têm-se em alta conta e se consideram 

diferenciados, privilegiados tanto intelectualmente como em termos de 

personalidade. São “divertidos”, “comunicativos”, “extrovertidos” e “brincalhões”, ao 

mesmo tempo em que se mostram “descolados” e “desencanados”, adjetivações que 

revelam uma personalidade livre de preconceitos, de pessoas que sabem viver a 

vida que querem. Ao mesmo tempo em que se projetam como seres sociáveis, que 

freqüentam bares e participam de “baladas interativas” (ou programas que permitem 

a troca de impressões e experiências, segundo entendi), suas atividades são muito 

ligadas à área e à escola. Foram muito citadas as festas promovidas pelas entidades 
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estudantis, como o CALC, ou festas em “repúblicas”. Se não se revive o 

“underground” dos anos 70, é como se fosse uma re-paginação dele, totalmente 

distante do “fashion” que eles atribuem à FEA ou à ESPM. O destino das baladas 

fora da USP, não é a Vila Olímpia, mas sim a Madalena; não aquela que se 

atualizou totalmente, mas a que foi construida com um olho no retrovisor e outro na 

caixa registradora.  

A sociabilidade dos “ecanos” passa muito pelos próprios “ecanos”. A “galera” 

é a referência para as baladas, para as outras atividades e até para as férias, 

sempre que possível. É bom que se lembre que muitos alunos de Publicidade e 

Propaganda vêm de cidades do interior de São Paulo ou de outros estados e isso 

também potencializa a convivência restrita aos outros alunos, até por falta de outras 

opções de relacionamento. O que acaba criando atitudes e comportamentos 

próprios, como eles acabam reconhecendo. Um deles é o “modo ‘ecano’ de estudar”, 

que significa estudar só o que interessa, do seu jeito.   

 O sonho dos “ecanos” é a realização profissional que inclui o sucesso 

financeiro mas “desencanado” e, não se limita a ele. Sonhando alto, eles querem o 

reconhecimento do mercado e, além da projeção pessoal, pensam em interferir na 

sociedade, política, cultural e ambientalmente. Já a sua projeção para daqui a dez 

anos é mais modesta: praticamente todos disseram que os “ecanos” deverão estar 

trabalhando, procurando crescer, tendo deixado de lado algumas das posturas 

atuais (“mais sérios”, “casados com filhos”, “com mais responsabilidade”, “pensando 

como era boa a ECA”), mas mantendo algumas de suas diferenciações dos colegas 

de outros cursos, pois vão estar lutando pelo crescimento com equilíbrio, sem 

“esquecer de viver a vida”. 

 Para visualizar melhor as principais características da “personalidade” de 

cada um dos estudantes, foi montado um quadro, visto a seguir. 
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Quadro 3 – Perfil Projetado dos Colegas 

ECA 
-divertidos/ comunicativos/ descolados/ 

desencanados 

-estudam do modo “ecano”: só o que 

interessa e ao seu modo 

-sonho: realização profissional com 

reconhecimento do mercado e com ética 

-diversão: amigos/ bares/ baladas / 

festas/ 

C.A/ Festeca/ cinema 

-trabalham 

-futuro: trabalhando em propaganda/  

procurando crescer, um pouco mudados 

-bem sucedidos? Estarão felizes, mas 

não necessariamente ricos 

ESPM 
-ricos/ certinhos/ alienados/ arrogantes 

 

-não nasceram para estudar, mas o 

mercado exige 

-sonho: realização profissional c/ muito 

dinheiro e fama 

-diversão: baladas caras/ bares/ viagens/ 

amigos/ cinema 

-trabalham 

-futuro: bons empregos em agências ou 

empresas, graças a bons 

relacionamentos 

-bem sucedidos? Sim, tem mais acesso 

ao mercado 

FEA 
-classe média alta/ certinhos/ 

competitivos/ encanados  

-não tem paixão pelo estudo, mas 

estudam pela competitividade 

-sonho: dirigir empresas/ grandes 

salários/ muitas viagens 

-diversão: baladas caras/ bares da moda/ 

cinema/ viagens/ esportes/ academia 

-trabalham 

-futuro: bem de vida/ com mais rugas/ 

gordos/ engravatados 

-bem sucedidos? Vão ganhar dinheiro, 

mas nem tanto quanto gostariam 

USP 
-classe média/ esforçados/ estudiosos/ 

informados/ ativos 

-estudam para retribuir o esforço dos pais

 

-sonho: realização profissional com 

qualidade de vida e mudanças sociais 

-diversão: cepê/ cinema/ festas/ 

barzinhos 

 

-trabalham 

-futuro: vai depender de cada um 

 

-bem sucedidos? Vai depender de cada 

um 
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Estas técnicas projetivas, como a utilizada, a da silhueta, estimulam a 

estereotipificação e é assim que devem ser encaradas as respostas. Ao projetar as 

características de um grupo de colegas, os pesquisados se utilizam de símbolos 

mais fortes, que conseguem expressar de maneira mais clara o que vêem no âmago 

deles. Numa analogia pobre, seria como numa caricatura, onde se evidenciam as 

formas mais fáceis de reconhecimento. Por isso não é válido pensar que os nossos 

alunos “amam-se uns aos outros e odeiam os demais” Mas, ao fazer a projeção dos 

colegas e deles próprios,  as características destacadas revelam uma grande auto-

estima que não é reconhecida ou levada em consideração pela instituição e 

represada, fica em parte circunscrita ao grupo discente, gerando uma situação de 

quase auto-suficiência: tudo pelo grupo e para o grupo. A ausência da escola como 

interlocutora dos alunos ingressantes e o predomínio dos veteranos na condução 

dos contatos iniciais só reforça este “espírito de corpo”. Tendo as expectativas 

quebradas, sentindo-se distante do mercado, que afinal é seu futuro, não resta ao 

aluno senão o encasulamento no grupo, o mínimo esforço no estudo (o citado “jeito 

ecano de estudar”), um pequeno comprometimento com o curso, muito menor do 

que seria desejável. A postura de muitos alunos assemelha-se a um “stand by”, um 

período apropriado para aprender o que for possível, sem muito esforço, reservando 

energias para as atividades realmente importantes, as que irão redundar no ingresso 

no mercado de trabalho, onde irão “aprender de verdade”. O resultado de tudo isso é 

um baixo aproveitamento discente e um processo realimentador de desestímulo 

mútuo aluno-professor.  

Ao contrário porém do que seria esperado, inclusive por mim, são poucos os 

casos de abandono da habilitação. Consultado o NAEG – Núcleo de Apoio ao 

Ensino de Graduação, verificou-se que os índices de Publicidade e Propaganda 

situam-se abaixo dos indicadores da USP e das carreiras de Humanas. Os gráficos 

que obtive no NAEG confirmam isso, tanto dentro do período ideal da duração do 

curso (gráfico 1), como o total de evasões, ocorridas até hoje: 
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Grafico 1 – Evasões no curso de Publicidade e Propaganda x USP x Humanas, no 

período de duração ideal  

 
Fonte: http://naeg.prg.usp.br 

 

 
Gráfico 2- Evasões no curso de Publicidade e Propaganda x USP x Humanas, no 

período de duração prolongada 

 
Fonte: http://naeg.prg.usp.br 

 

Tomando-se por base a insatisfação, o desalento e a não obrigatoriedade do 

diploma para o exercício da profissão, seria de se esperar, com efeito, uma 

proporcionalidade bem maior de evasões. Por que alunos descrentes da eficácia do 

curso, ansiando pela prática profissional acabam permanecendo na escola, com um 

pequeno engajamento nas atividades didáticas? Entendo que os alunos, em primeiro 

lugar saibam o valor da marca ECA/ USP e, também que as outras instituições não 
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oferecem cursos muito diferentes, em termos de concepção e grade curricular. 

Assim, tanto na hora de se lutar por um lugar no mercado de trabalho, como na sua 

formação, a  vinculação ao curso, ou o diploma da ECA acabam representando um 

diferencial.  

E, por acreditarem nisso a grande maioria considera que o curso, mesmo com 

todos os problemas e defeitos que eles vêem, seja superior aos outros. Como seria 

normal, as avaliações dos veteranos não são tão positivas quanto as dos calouros. 

Mas são bem melhores que as dos ingressantes na USC, em Bauru.  

 

Tabela 24 – Avaliação Comparada do Curso 
Você acha que, com relação aos outros cursos de Publicidade que são 
oferecidos  por outras escolas, o da ......é: 
Bases: 4o semestre: 250; calouros ECA: 159; calouros USC: 39  
R.U. (Resposta Única) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O fato dos alunos acreditarem que seu curso é um dos melhores do mercado, 

com todas as mazelas, tanto as reais como as virtuais, pode ser um importante 

ponto de partida para uma reversão nessa situação de desalento. Ao mesmo tempo 

que é baixo o engajamento com o curso, entendo que o aceno da instituição, feito de 

forma adequada, valorizando o que já tem valor no mercado, possa ter uma boa 

adesão dos alunos. Como afirma Kotler, “mentes jovens e sensíveis necessitam de 

apoio e não de confronto” (KOTLER, 1994, p. 396). Uma comunicação inteligente 

pode reconquistar a empatia perdida desde muito cedo, sem significar nem parecer 

uma capitulação total à visão distorcida do ensino da propaganda. 

 ECA 
4O sem 

ECA 
calouros 

USC 
calouros 

 % % % 

Superior a todos 14 28 0 

Superior à maioria 51 66 34 

Na média 28 6 50 

Inferior à maioria 4 0 3 

Inferior a todos 0 0 0 

n.r. (não respondeu) 3 2 5 
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4. A INADEQUAÇÃO DAS EXPECTATIVAS DISCENTES 
Ninguém pode obter o que não conhece. 

Júlio Ribeiro 
 
 A percepção de que a habilitação em Publicidade e Propaganda da ECA é 

superior à maioria dos outros cursos não quer dizer que nosso aluno esteja satisfeito 

com ele, como já plenamente demonstrado. O que o satisfaria seria um curso que o 

aproximasse do sonhado sucesso profissional, que facilitasse o citado devaneio do 

reconhecimento do mercado. E, ele supõe que isso seria obtido através da 

potencialização de sua criatividade, o que imagina, viria automaticamente da prática 

exaustiva, do “aprender fazendo”. A vontade de queimar etapas e de rapidamente 

atingir o “ponto ótimo” de entrada no mercado leva muitos a não dedicarem a mínima 

atenção para matérias não diretamente relacionadas à Propaganda ou mesmo nela,  

fora de sua área de especialização futura. E, sequer imaginam que ao assumirem 

este posicionamento, ao invés de se estarem dando passos para uma aproximação 

dos melhores players do mercado, ao contrário, estão deixando de obter uma parte 

da formação que estes desejam. 

 É quase impossível falar em uma formação que vá além do que o 

mercado pratica e deseja. Em nenhum momento do ensino da Propaganda no Brasil 

se ousou pensar em um desenvolvimento teórico da propaganda para subsidiar e 

aumentar a eficácia ação publicitária. Um curso, por exemplo, que se dedicasse em 

algum momento à investigação de quanto a prática ética na Propaganda aumenta a 

eficácia das mensagens dos anunciantes, talvez não tivesse tanta aceitação 

discente quanto um outro, recheado de “oficinas criativas”. A exemplo de muito do 

que acontece hoje no mercado, a busca incessante do diferencial criativo, acaba 

“mesmificando” as várias campanhas e, os alunos de Propaganda ficam cada vez 

mais parecidos uns com os outros, ao buscar só a criatividade.  O diferencial, em 

muitos casos, deveria se originar do conhecimento – de linguagens, de 

necessidades e aspirações, de atitudes e comportamentos, de efeitos sobre as 

pessoas - que é o que permite atingir e seduzir de forma diferenciada os públicos-

alvos da Propaganda. O mercado anda à busca de conhecimento para orientar os 

seus passos num cenário cotidianamente surpreendente e a academia poderia se 

dedicar a colocar um pouco de luz para atenuar as sombras e as surpresas que 

caracterizam o momento na área. Mas o que é demandado pelos alunos é menos 

que isso, na maioria das vezes se quer apenas um  acompanhamento do que se faz 
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profissionalmente nas agências e empresas anunciantes, até para diminuir sua 

insegurança com relação à sua inserção no mercado de trabalho. E, talvez prefirisse 

a segurança do usual do mercado a experiências potencializadoras de novos 

conhecimentos na Comunicação. 

Isso posto, sem que se queira dizer que não é importante para o jovem 

egresso saber o que se faz de mais atual em Propaganda e como está sendo feito, 

há também que se prestar atenção também ao que o mercado espera dele. E, 

comunicar de modo eficaz, tanto ao aluno, como para as agências e demais 

empresas relacionadas à área, para promover uma sintonia de expectativas. E, uma 

primeira leitura mostra que uma grande demanda seria para uma formação mais 

complexa, envolvendo tanto as bases humanistas que sustentam a atividade 

publicitária, como os aspectos essenciais da carreira, incluindo a “visão do negócio” 

(como se estruturam as bases econômicas da atividade), e as funções técnicas; 

nestas, se demanda igualmente uma postura e um conhecimento multidisciplinar 

atualizado (das ferramentas de Comunicação) e uma boa operacionalização 

funcional, que hoje se traduz em saber operar os softwares.  Espera-se que isso 

faça do aluno de Publicidade e Propaganda um profissional capaz de acompanhar 

as grandes transformações nos processos de planejamento, criação e disseminação 

da Propaganda. Que ele seja capaz, por exemplo, de estimar um ponto-limite para 

respeitar o relacionamento com o receptor e não se tornar invasivo. O mercado 

demanda profissionais com novas capacitações e habilidades. E, ao mesmo tempo 

fica cada vez mais difícil para uma escola reproduzir em suas instalações um cenário 

de trabalho atual em Publicidade. De qualquer maneira, em termos de proposta 

pedagógica, existe uma coincidência entre o que se pretende formar na ECA/USP e 

o que o mercado deseja, conforme o perfil buscado para o egresso:  
“O aluno do curso de Comunicação Social – habilitação em Publicidade e Propaganda 
deve ter, segundo nossa concepção de ensino, o perfil genérico de um gestor da 
comunicação persuasiva das organizações. Deve, portanto, ser capaz de propor, 
estratégica e tecnicamente,  soluções de comunicação para os problemas 
apresentados (atingimento eficaz de objetivos institucionais e/ou  mercadológicos). O 
planejamento da comunicação requer do aluno o desenvolvimento de um raciocínio 
estratégico e criativo; as demais fases de execução ( criação, produção e veiculação da 
comunicação)  requerem a aplicação de conhecimentos técnicos e operativos 
específicos. Assim sendo, espera-se que o egresso do curso de Publicidade e 
Propaganda seja não apenas um técnico especializado em sua área de atuação, mas 
um agente criativo e crítico, capaz de solucionar  problemas por meio de uma visão 
mais abrangente dos métodos e dos processos comunicativos, comuns à promoção, 
seja ela de natureza institucional, mercadológica, política ou ideológica.” (Projeto 
Pedagógico Publicidade e Propaganda – ECA/USP, 2003, p.2) 
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4.1 Transformações e Expectativas do Mercado 
 

 Atrelar os cursos à formação profissionalizante não é novidade. Desde a 

concepção da Escola de Propaganda do Museu de Arte de São Paulo  que o ensino 

da carreira foi concebido como um espelho do mercado, visando dar aos alunos a 

formação adequada para sua colocação nas agências, anunciantes e veículos de 

propaganda. Como já visto no item 2.1 deste trabalho, a escola regular praticamente 

retirou das agências o ônus da formação de seus profissionais e evitou que se 

alastrasse entre elas uma “guerra”  de conquista de funcionários com conhecimento 

na área. A montagem de um currículo objetivando a formação de mão-de-obra 

capacitada para o mercado não foi um privilégio da Propaganda, aliás parece ser a 

regra no ensino superior brasileiro, com o predomínio, segundo Cláudia Moura, da 

tendência técnico-linear, onde “o conteúdo curricular é estabelecido racionalmente, 

privilegiando o desempenho das funções profissionais específicas” (MOURA, p. 32).  

Naquela época pelo que pude conferir na literatura, ensino e mercado se 

completavam num ambiente de grande cumplicidade: os professores vinham do 

mercado, formavam os alunos segundo o padrão que precisavam e a escola 

encaminhava os egressos, prontos para o início da vida profissional. E parece que, 

enquanto durou essa estreita parceria,  não havia dissonância entre as expectativas 

e a realidade, nem da parte dos alunos e nem do mercado.  

Hoje a situação mudou bastante, existe uma insatisfação de agências, 

anunciantes, veículos e fornecedores, como produtoras, gráficas, etc, com a 

formação dada aos egressos dos cursos de Publicidade e Propaganda; e, por seu 

lado, também os alunos não acreditam estar tendo uma formação adequada para 

adentrar ao mercado de trabalho. Faz-se necessário tentar entender o que levou a 

esta situação de descompasso qualitativo entre a oferta e a procura.  

Em primeiro lugar, é preciso ver que a atividade das agências de Propaganda 

e o que os anunciantes esperam delas mudou muito, a ponto de não mais se 

restringir ao âmbito da Propaganda propriamente dita. Aliás é cada vez mais comum 

as agências serem rebatizadas, eliminando o adjetivo Propaganda ou Publicidade de 

suas razões sociais e substituindo-o por  “Comunicação”. O que era “Algo 

Propaganda” vira “Algo Comunicação”. Essas alterações não são (ou não deveriam 

ser) algo apenas cosmético, mas se estendem ao próprio negócio da empresa, ou 
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seja a agência deixa de pensar apenas nos problemas e soluções de propaganda 

para os seus clientes e envolve-se com todo o cenário da Comunicação 

Mercadológica utilizando as várias ferramentas, como Relações Públicas 

Mercadológicas, Promoção e Ponto de Venda, Merchandising, Marketing Social, 

Esportivo, etc.  Ou seja, numa primeira análise, ampliou-se o espectro de atuação 

das agências e elas reclamam que os alunos não estão sendo preparados para isso. 
“eu tenho a sensação de que eles vêm para o mercado de trabalho como excelentes 
mecânicos que aprenderam a consertar carburador. Só que chega aí fora e não há 
mercado para o carburador, é tudo injeção direta (Percival Caropreso, in VITALI, p.135) 

 
“mas são poucos os que hoje transitam com desenvoltura na área de marketing direto, 
merchandising e ponto de venda, marketing de relacionamento, ações mais 
segmentadas e alternativas. Ao contrário, a marca da geração de 90 é a especialização 
na mídia de massa”. (Julio Ribeiro, in VITALI,  p.133) 

 

A complexidade da atuação das agências entretanto, não aumentou apenas 

porque elas estão sendo solicitadas a atuar em outras frentes da Comunicação. O 

próprio ambiente da Propaganda foi expandido em muito, algo que lembra uma 

progressão geométrica: multiplicaram-se os meios de comunicação; dentro dos 

meios os veículos e dentro dos veículos as possibilidades de veiculação. Explicando 

melhor: há 30 anos as agências tinham como meios básicos a TV, o Rádio, o Jornal, 

a Revista e a Mídia Exterior, além de outros menos significativos, chamados 

alternativos. A tecnologia, os satélites e a informática multiplicaram as formas de se 

atingir os públicos, hoje impactados também pelo computador, pela TV por 

assinatura, pelos telefones celulares, etc. Assim, ao optar pelos leitores de um 

determinado jornal, O Estado de S. Paulo, por exemplo, o publicitário deverá 

considerar não só as múltiplas opções que o departamento comercial disponibiliza 

(anúncios com formatos especiais, em colocações especiais, em 3D, encartados, 

com amostras, com cheiro, etc), como também poderá optar pela edição normal, 

pela eletrônica, pelos blogs, entre outras opções. O exemplo que focou a mídia, 

poderia ser estendido à criação, onde os redatores e diretores de arte também têm 

que ser proficientes em todas as opções criativas. Ou ao planejamento, atendimento 

e todos os demais setores da agência. É claro que, se para as agências e 

anunciantes, é difícil acompanhar todas estas evoluções, para as escolas isso se 

torna ainda mais complicado.  

Outra vertente que se configura problemática no ensino da Propaganda é a 

própria informática. Nada se faz hoje em Publicidade que não utilize o computador, e 



 92

essa utilização normalmente não é a rotineira, aquela suprida pelos softwares mais 

comuns, de domínio público, como o Office da Microsoft. A área que requer menores 

investimentos é a da criação, que pode ser razoavelmente suprida na editoração 

eletrônica com programas como Corel Draw, PhotoShop, Illustrator, Quark Xpress, 

Dream Weaver, etc, facilmente encontráveis e acessíveis às escolas. Já no caso da 

Mídia são softwares proprietários, acessíveis apenas para quem comprar ou obtiver 

as pesquisas do IBOPE, Ipsos Marplan, Target, entre outras. Ou no caso da 

pesquisa, onde é até possível que se use o Excel da Microsoft, mas muito distante 

do mercado, que trabalha preferencialmente com o SPSS (Statistical Package for 

Social Sciences). Sem falar na produção audio-visual, onde além dos programas é 

necessário um alto investimento em hardware, equipamentos como ilhas de edição 

digitais, por exemplo. Além desses custos, uma escola que pretenda oferecer, além 

da formação humanista uma habilitação técnica aos seus alunos, teria que 

providenciar sua familiarização com os equipamentos e softwares.  

Pode-se argumentar que que a formação técnica não precisa chegar à 

operacionalização, que o necessário é que o aluno saiba como e para que funciona 

o processo. Sem que se discorde que o fundamental é a compreensão dele, é 

inegável o reconhecimento de que, com o incessante desenvolvimento tecnológico, 

muito do processo de criação, ou das estratégias de mídia ou de planejamento, são 

determinados pelas ferramentas de informática que se têm à disposição.  
“Nas escolas de publicidade, há muito se tem sentido a necessidade de introduzir os 
computadores em todos os setores; especificamente na área de produção, passou a ser 
gritante a lacuna criada entre a maneira de produzir ensinada e ‘ensaiada’ e a maneira 
de produzir no mercado publicitário” (GOMES JÚNIOR, 1999, p.7) 

 
Além destas transformações - que poderia chamar de técnicas – da 

Propaganda, não se pode deixar de destacar o ambiente de concorrência entre as 

agências, que se intensificou e afetou a rentabilidade de todas elas, mesmo as 

pertencentes aos grandes conglomerados globais de Comunicação. Isso faz com 

que se busque cada vez mais o profissional máximo com o custo mínimo, o que 

traduzindo, significaria receber o estudante ou o recém-formado com todas as 

aptidões para assumir uma posição de responsabilidade e disposto a receber um 

salário de iniciante. Muitas das reclamações sobre o egresso ou o estudante de 

Publicidade e Propaganda vêm desta pretensão, que poucos publicitários não 

compartilham, ao menos publicamente. Entre eles, Júlio Ribeiro, que destaco a 

seguir falando sobre a atual formação acadêmica:  
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“acho indispensável. Como em todas as outras profissões de nível universitário o 
conhecimento teórico e os princípios básicos que regem o trabalho têm que ser 
aprendidos nas faculdades de comunicação. Até onde tenho podido ver, o nível em geral 
desssas faculdades é razoável...é importante colocar que as faculdades formam apenas 
bacharéis; não formam profissionais. Em geral, os recém formados necessitam aprender 
a trabalhar através do próprio exercício da profissão. (VITALI, p.142) 

 

Há que se destacar no equilíbrio da colocação do publicitário, a consciência 

dos limites da formação acadêmica. Da mesma forma que ninguém imagina um 

recém formado em Medicina comandando uma intrincada cirurgia cárdio-vascular, 

ou nomearia para um planejamento plurianual de uma Secretaria da Fazenda um 

economista recém-formado, não há de se imputar a responsabilidade criativa de 

uma grande campanha a um recém-egresso de um curso de Comunicação Social.  

Ainda quanto à experiência necessária à plena atuação profissional é 

interessante também analisar outro ponto: é voz corrente que hoje se busca em 

Publicidade e Propaganda o generalista, o capaz de circular com desenvoltura em 

vários campos da Propaganda e de outras formas de comunicação mercadológica. 

Alguns saudosistas poderiam se preparar para o retorno aos “bons tempos”, mas é 

bom advertir que o “generalismo” que se exige não é uma noção básica das várias 

áreas e sim o pleno domínio delas. Deseja-se um humanista, que compreenda o ser 

humano em vários de seus ângulos e um técnico que domine as múltiplas 

ferramentas de comunicação e, dentro de seu repertório saiba tanto escolhê-las, 

como trabalhar as mensagens e ações dentro delas. 
“Antes de sermos técnicos nos ofícios específicos – pesquisa, direção de arte, redação, 
produção, mídia – temos que ter conhecimento e sensibilidade para avaliar o 
consumidor, entender sua cabeça, entrar em sintonia com seus sonhos, ambições, 
medos. Sem conhecimento humanístico, isso é impossível ou fica medíocre”. (Percival 
Caropreso, in VITALI, p. 145) 

 

Feitas estas observações é interessante cotejá-las com o que se oferece hoje 

na habilitação Publicidade e Propaganda. Como visto, o antigo currículo mínimo 

ainda é a base para a maioria dos cursos, até porque ele atende às novas diretrizes 

curriculares, principalmente no que diz respeito ao estabelecimento “de orientações 

para a obtenção de padrão de qualidade na formação oferecida”1. As Diretrizes 

preconizam que o perfil do egresso na habilitação deve conhecer e dominar as 

técnicas da Propaganda, deve saber como converter as necessidades 

mercadológicas e institucionais dos anunciantes em soluções de comunicação e em 

                                            
1 item b, objetivos das Diretrizes Curriculares da Área de Comunicação Social e suas Habilitações 
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vista disso, ser capacitado para gerir, planejar, criar, produzir e difundir através das 

várias ferramentas existentes, a Comunicação Mercadológica desses anunciantes.2

 Estas diretrizes estão em consonância com o que o mercado espera da 

formação acadêmica como visto, e ao se analisar a grade curricular, agora 

particularmente a da habilitação oferecida pela ECA/USP, é perfeitamente plausível 

que com o cumprimento dos créditos obrigatórios e com a incorporação  das 

disciplinas optativas, o egresso tenha o perfil definido pelos parâmetros do CNE.  

Percebe-se que a grade curricular da ECA/USP3 coaduna-se com  as 

diretrizes, com o perfil do egresso e preocupa-se com uma base humanista, através 

da qual se desenvolva a capacidade de análise e se potencialize o desenvolvimento 

cognitivo dos alunos, valorizando a ética profissional. Esta base está representada 

no currículo pelas noções de Sociologia, Geral e da Comunicação, Teoria da 

Comunicação, pelo Estudo da Defesa do Consumidor, Ética e Legislação 

Publicitária, Psicologia da Comunicação e Propaganda Ideológica. Por outro lado, a 

visão generalista da Comunicação Mercadológica justifica-se para proporcionar ao 

aluno uma compreensão 360o  da atividade, de modo que ele visualize as várias 

demandas existentes na carreira. Ao mesmo tempo esta formação dá um suporte 

para um futuro crescimento profissional, prepara-o para uma especialização na área 

desejada, combinando desde as disciplinas básicas, como Teoria e Técnica da 

Publicidade, Língua Portuguesa, Princípios da Economia, Estética em Publicidade, 

Mercadologia, Análise e Planejamento Mercadológico, Teoria e Método de Pesquisa 

em Comunicação, Administração em Publicidade e Estudo do Comportamento do 

Consumidor às disciplinas específicas como Promoção de Vendas, Pesquisa em 

Publicidade, Fotografia Digital, Produção Gráfica, Mídia, Programação Visual, Arte 

Publicitária, Redação Publicitária, Planejamento Publicitário, Produção Audiovisual e 

as disciplinas optativas ligadas à Comunicação Digital. Acrescentando que os alunos 

ainda deve cumprir mais 16 aulas/ crédito dentre todas as disciplinas oferecidas 
                                            
2 Diretrizes Curriculares – Perfil do Egresso em Publicidade 
O perfil do egresso em Publicidade e Propaganda se caracteriza: 
1. pelo conhecimento e domínio de técnicas e instrumentos necessários para a proposição e 
execução de soluções de comunicação eficazes para os objetivos de mercado, de negócios de 
anunciantes e institucionais; 
2. pela tradução em objetivos e procedimentos de comunicação apropriados os objetivos 
institucionais, empresariais e mercadológicos; 
3. pelo planejamento, criação, produção, difusão e gestão da comunicação publicitária, de ações 
promocionais e de incentivo, eventos e patrocínio, atividades de marketing, venda pessoal, 
design de embalagens e de identidade corporativa, e de assessoria publicitária de informação 
3 a grade completa das disciplinas obrigatórias de PP encontra-se nos anexos 
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como optativas por quaisquer unidades da USP, tem-se um núcleo, bastante 

consistente para proporcionar a formação desejada pelo mercado, acrescida da 

flexibilidade necessária a acomodação dos interesses individuais. 

É claro que não se há de julgar o que se forma apenas pela grade de 

disciplinas e suas respectivas ementas. Tem-se claro que nem sempre estas são 

ministradas de acordo com o que é mais atual ou mais relevante para a carreira, seja 

por deficiência de equipamento, método ou do próprio professor. Numa primeira 

avaliação, saltam aos olhos de um observador capacitado, que ocorrem as três 

hipóteses. Mas independentemente de se entrar no mérito do “produto”, ou seja, do 

curso e sua respectiva habilitação é notória a predisposição negativa dos alunos 

relativamente a algumas disciplinas e seus responsáveis. A imagem criada pela 

comunicação interpessoal, entre veteranos e calouros não tem contrapartida 

institucional e isso acaba aumentando a distância entre o curso esperado e o 

efetivamente ministrado.  

Dentro desta situação de mudança permanente do ambiente da Publicidade e 

do crescimento constante das exigências para o egresso, quanto mais o aluno fruir 

de todo o conteúdo da grade curricular, independentemente do “sabor” que ela 

tenha, melhor. Quanto mais ele avançar na busca dos conhecimentos que ela 

oferece, mais próximo ele estará daquilo que o mercado vai exigir dele. Isso é 

verdade, independentemente de quanto, na prática, a habilitação está reproduzindo 

o que o mercado faz e é fundamental que o aluno seja convencido disso.  
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5. USANDO A COMUNICAÇÃO 
 

Grande parte das organizações – e no meio delas a maioria das 
universidades – ainda não descobriram a comunicação, que é capaz de 
renovar o seu ambiente, facilitar as suas relações e colaborar para a eficácia 
de suas realizações” Margarida M. Kröhling Kunsch 

 

Até agora, acho que deve ter ficado claro que os ingressantes no curso de 

Publicidade e Propaganda da ECA entram com uma carga de expectativas, 

fundadas mais em estereótipos da carreira e em ilações sobre seu processo de 

aprendizado, que no pouco conhecimento real que demonstraram ter da profissão e 

dos cursos de Propaganda. Os contatos iniciais e a ausência institucional da escola 

quebram estas expectativas e não as substituem de forma satisfatória; o curso 

imaginado, de exercício constante e evolutivo da criatividade, é substituído pelo real, 

muito menos lúdico e agradável, sem que os seus “usuários” sejam informados e 

convencidos dos motivos e vantagens desta troca. Estes motivos existem, já que a 

habilitação está estruturada “dentro de um layout” que o mercado demanda, ou seja, 

compreendendo uma base humanista, uma visão multidisciplinar das ferramentas de 

comunicação e os conhecimentos específicos das áreas de atuação da Propaganda. 

E, uma vez que o destino ambicionado pela maioria dos alunos é o mercado, pode-

se dizer que eles não conseguem vislumbrar que um bom aproveitamento e fruição 

do curso podem se tornar o caminho mais seguro para o seu sucesso profissional. 

O próprio reconhecimento de que a Publicidade e Propaganda da ECA 

“supera a maioria dos outros cursos” sugere que é possível conseguir um maior 

engajamento dos alunos, sem que se transforme a habilitação no inviável curso 

idealizado por eles, desde a época do vestibular. Sem porém que se pretenda 

manter o curso imutável, é necessário que se faça um trabalho de recuperação 

parcial de expectativas e de motivação; e isso pode se iniciar pela Comunicação, 

justamente pela a especialidade do CRP. 

Ao iniciar esta tese, tencionava terminá-la com a apresentação de uma 

campanha de comunicação que, adotada pelo departamento, deveria resolver os 

problemas da falta de entusiasmo, descrença nos valores do curso, etc. Mas, isso 

logo se mostrou inadequado. Seria uma campanha, planejada e criada a partir de 

um briefing parcial, que levaria em conta apenas a realidade dos receptores, os 

alunos, sem a participação dos emissores, o departamento e seus professores e 
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funcionários. Claro que seria uma campanha tentativa, mas não seria um 

despróposito considerá-la um ato de soberba.  

Por isso, os limites foram fixados no levantamento das bases para a 

construção desta campanha; usando-se as informações colhidas e analisadas, 

discutir objetivos e formas de atingí-los, dentro da realidade da escola e do 

departamento e partindo das necessidades de ambos, alunos e departamento. 

Para a realização de uma campanha de comunicação, o ponto básico é o 

briefing, o conjunto de informações reunidas para que se entenda o problema e 

sejam discutidas as possíveis soluções. E, dentro do Roteiro de Briefing (RIBEIRO, 

1985, P.327),  o ponto que considero mais importante para o sucesso da campanha 

é definir os Objetivos de Comunicação, o que se pretende alcançar com a campanha 

a ser realizada.  Parece uma tarefa fácil saber onde se quer chegar, mas muito mais 

que isso, trata-se de saber onde é possível chegar com os recursos, imagem, 

concorrência, pré-disposição negativa dos receptores, etc. Freqüentemente, pela 

impossibilidade de se alcançar os objetivos maiores, desmembram-se em objetivos 

parciais, a partir dos quais é possível alcançar a meta final. Os Objetivos de 

Comunicação diferenciam-se dos Objetivos de Marketing, uma vez que podem ser 

considerados ferramentas para que estes sejam atingidos(Saatchi & Saatchi, 1986, 

p.12). Como exemplo, se um dos objetivos de marketing do CRP fosse diminuir a 

evasão dos alunos de Publicidade e Propaganda, convencê-los de que o curso vai 

melhorar poderia ser um objetivo de comunicação. Alguns dos objetivos de 

comunicação mais comumente estabelecidos nas campanhas (publicitárias) podem 

ser relacionados:  

-  Criar / Modificar Imagem 
-  Sedimentar / Alterar Atitudes 
-  Reforçar / Mudar Comportamentos 
-  Estimular respostas para cadastro ou feedback  
-  Informar características, condições, etc. 
-  Criar / Aumentar Awareness 
-  Evitar problemas (mau uso do produto, perigo de acidentes, etc) 
-  Levantar o moral da “tropa” 
-  Impulsionar Distribuição 
-  Forçar experimentação 
-  Aumentar freqüência de uso 
-  Incluir a marca entre as Prováveis (a serem compradas), etc. 

 Estes objetivos, incluidos como exemplos no documento de planejamento da 

agência de propaganda Saatchi & Saatchi, Compton de Nova Iorque, relacionado na 
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bibliografia (p.14), referem-se a campanhas publicitárias, mas são perfeitamente 

extensíveis a campanhas feitas através de outras ferramentas de comunicação, ou a 

campanhas de comunicação integradas, com o uso combinado de várias 

ferramentas. Outra observação a ser feita é que para uma mesma campanha, 

podem ser estabelecidos vários objetivos; por exemplo, no lançamento de um 

produto pode-se desejar criar awareness (reconhecimento de marca) e, ao mesmo 

tempo, criar uma imagem para o produto e forçar a sua experimentação. 

 No presente caso, para que fosse obtido um maior engajamento nas 

atividades didáticas, para que houvesse um maior comprometimento dos alunos com 

o curso e para que o aproveitamento discente fosse maior (objetivos de marketing 

que teriam que ser complementados com a chefia departamental e com os 

professores),seria necessário que, em termos de comunicação, fossem 

conseguidos, primeiramente: 

   -modificar a imagem do curso; 

   -alterar as atitudes frente às disciplinas. 

 A imagem do curso não precisaria ser alterada na comparação com outros 

cursos, pois como já se viu, neste ponto ele é tido ainda em alta conta. A alteração 

necessária é a substituição da imagem de um curso teórico e sem conexão com a 

realidade prática, pela imagem de um curso que caminha na direção das demandas 

do mercado e, ao mesmo tempo, está proporcionando uma base sólida de 

desenvolvimento profissional aos alunos, o que vai assegurar a eles a possibilidade 

de extrapolar os limites exigidos nos primeiros anos da profissão.  

 O segundo objetivo seria ligado ao primeiro, à medida que a imagem fosse 

mudando, as disciplinas seriam mais palatáveis e, ainda que os comportamentos 

não fossem alterados imediatamente, só o fato de entender que o conteúdo de uma 

dada disciplina vai ter uma conexão futura com o desenvolvimento profissional, pode 

mudar as atitudes, eliminando ou ao menos minimizando as predisposições 

negativas a ela. As mudanças de comportamento, como por exemplo, cumprir as 

atividades programadas na disciplina, viriam a posteriori, incentivadas pelas 

mudanças de atitude e eventualmente até por ações específicas de comunicação.  

Não se pode esquecer porém que, nem a mudança de imagem, nem a 

alteração das atitudes são tarefas simples e alcançáveis através de comunicação 

direta. Não é porque a chefia do departamento ou o diretor da escola afirmam que o 

currículo é adequado ao mercado, que os alunos vão acreditar e incorporar isso. Em 
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primeiro lugar, há que se analisar a credibilidade da fonte. Nesse ponto é 

interessante analisar o que diz Kotler sobre a credibilidade da mensagem:  
“o efeito de uma comunicação sobre uma audiência será influenciado pela forma como 
esta percebe o comunicador. As mensagens transmitidas por fontes altamente confiáveis 
serão mais persuasivas. Três fatores permeiam a credibilidade da fonte: experiência, 
confiabilidade e agradabilidade”. (KOTLER, 1994, p.320) 

 

Ao se entrar na ECA, os calouros acreditam na experiência e na 

confiabilidade da instituição. Não tem nenhuma referência quanto à agradabilidade. 

Sem nenhuma experiência positiva no tocante à comunicação da escola e com a 

iniciação informal por conta dos veteranos, começa-se a desconfiar da experiência 

(nada é mostrado para evidenciá-la) o que vai solapando a confiabilidade. A 

mudança da imagem e a alteração das atitudes não será fácil portanto, se partir de 

ações explícitas da instituição. Quanto à agradabilidade, há que se considerar dois 

fatores: o conteúdo e a forma. Apesar de ir contra o que foi imaginado e até contra 

as evidências, acreditar que o curso, como é oferecido, vai ampliar horizontes e 

garantir o sucesso profissional, é desejável pelos alunos, poderia reduzir a 

dissonância cognitiva a favor do que eles pensavam antes; isso significa que uma 

mensagem nesse sentido, que chegue a eles da maneira certa, tem possibilidades 

de ser crível. Quanto a forma, infelizmente o que se faz normalmente em termos de 

comunicação na ECA e no CRP é literalmente amadorístico. Até porque é feito por 

pessoas sem formação específica em Relações Públicas ou em Publicidade e 

Propaganda.  É claro que o ninguém quer que, de uma hora para outra, a 

comunicação administrativa do departamento tenha uma elevação de qualidade a 

ponto de ser  merecedora de algum Prêmio Aberje ou Prêmio USP de Comunicação 

Corporativa1, mas não há como se arvorar a expertise em Comunicações, quando 

na prática, se mostra exatamente o contrário. De fato, como podem os alunos 

acreditar que entraram num curso que vai transformá-los em brilhantes publicitários 

se quem vai conduzí-los nesse caminho aparentemente não consegue mostrar 

competência num cartaz, num aviso, num site ou numa apresentação em power 

point? Vai contra o senso comum deles, que é fazer para aprender; e logo quem faz, 

sabe. E, quem não sabe...fica fácil generalizar. 

Para que se mude a imagem do curso portanto, é necessário, ou que se 

restaure a credibilidade do curso de dentro para fora, ou que se utilizem 
                                            
1 Os prêmios mais cobiçados do mercado, que distinguem as melhores iniciativas na área da 
Comunicação Corporativa, onde se insere a Comunicação Interna. 
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interlocutores que não sofreram desgaste, os principais representantes do mercado, 

aqueles que são referência para os alunos, por exemplo. Aliás, se o curso fosse 

visto como parceiro do mercado, das agências, empresas anunciantes, veículos ou 

outros fornecedores (ou vice-versa), o processo de reversão de imagem seria 

bastante acelerado.  

Mas, infelizmente não é a regra. Mesmo quando existe uma parceria ou uma 

interação com o mercado isso acaba não sendo capitalizado. É de supor que haja 

entre nós, uma dificuldade intrínseca de divulgação aos alunos, tanto dos fatos 

relativos à ECA, como ao CRP, particularmente. É comum que a comunicação de 

eventos ou fatos onde haja interesse do conhecimento e/ou da mobilização dos 

alunos em que a divulgação, ou simplesmente não é feita, ou é feita com atraso, ou 

ainda de forma totalmente inadequada e não atraente. As edições das PCC – 

Políticas de Comunicação Corporativa2, raramente são assistidas por mais de 50 

pessoas e trazem os maiores nomes do mercado da Comunicação para a escola; 

também as apresentações públicas do Prêmio USP de Comunicação Corporativa 

não mobilizam mais que esse número de pessoas para assistir as maiores empresas 

do país detalharem seus cases de maior sucesso na área de interesse de nossos 

alunos. Isso também ocorre com relação à não-valorização do que é feito 

internamente ou pelos professores da casa: o incensado mercado valoriza, mas a 

escola perde boas oportunidades de ter ganhos de imagem com isso. Um caso 

emblemático é a personagem Dona Zezé, “a moça do café”, criada pelo professor 

Dorinho Bastos e veiculada na última página da revista Propaganda há mais de 25 

anos. Apesar de ser um sucesso no mercado, objeto de livro próprio e merecedora 

de várias exposições, inclusive na APP – Associação Paulista de Propaganda  e 

ESPM - Escola Superior de Propaganda e Marketing, nunca foi exposta na ECA.   

Mas como diz Júlio Ribeiro, “a primeira reserva de mercado de uma empresa 

são as áreas da sua própria incompetência (RIBEIRO, 1998, P.127). Bem 

traduzindo, é na na solução das falhas de comunicação com os alunos que se deve 

iniciar o processo de recuperação da imagem do curso e a mudança de suas 

atitudes. E, não é preciso se debruçar muito sobre a temática para se concluir que a 

mídia a ser escolhida para iniciar essa recuperação deva ser a digital: a Internet. Já 

se disse no item 3.1.1. que os ingressantes buscam cada vez mais informações 

                                            
2 Apresentações de empresas que detalham suas estruturas, políticas e estratégias de Comunicação 
Corporativa, que acontecem periódicamente na ECA.  
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sobre a carreira, o curso e a escola na internet, principalmente nos sites das escolas. 

E, uma vez alunos, usam intensamente a rede para pesquisa, comunicação intra e 

extra-grupos, realização de trabalhos, praticamente tudo relacionado à vida escolar. 

Toda classe tem seu e-group, muitos alunos têm seus blogs, photoblogs, conversam 

via MSN, enfim têm parte de seu relacionamento dentro da rede e investem uma 

razoável quantidade de tempo nela. Além de tudo o investimento necessário para a 

comunicação digital é dos menores que se pode ter. Para um curso que necessita de 

uma comunicação constante, sem pecha burocrática e a um custo reduzido as 

possibilidades oferecidas pela Internet são perfeitas.  

Já tem havido iniciativas de se incrementar a comunicação do CRP via 

Internet, usando-se o site da ECA. A divulgação do calendário de apresentação dos 

TCCs – Trabalhos de Conclusão de Curso - do departamento, no primeiro semestre 

de 2006, é um exemplo positivo disso. São porém iniciativas isoladas e pouco 

divulgadas. Por isso os acessos ao calendário eletrônico devem ter sido poucos e a 

finalidade dupla: informar os alunos e aliviar o trabalho dos funcionários, não deve 

ter sido cumprida. Aliás, não existe entre os alunos o hábito de acessar o site da 

ECA, nem as páginas do CRP, até porque nem um nem outro oferecem nenhum 

atrativo, nem de forma, nem de conteúdo. O site da ECA, apesar de ter sido 

reformulado há cerca de 2 anos é pouco atrativo visualmente e “seco” nas 

informações, dispostas burocraticamente, sem a intenção de estimular a leitura e 

facilitar a compreensão. Elimina  facilmente a “navegação diletante” e fica apenas 

com “navegação compulsória”3 A intuitividade da navegação também é baixa: para 

que se acesse o conteúdo específico da habilitação em Publicidade e Propaganda 

são necessários 6 passos: na página inicial da ECA, deve ser clicada a opção 

Organização, nela selecionada a Departamentos, onde se clica CRP e finalmente 

neste, Cursos. Após tudo isso, o navegador vai se defrontar com a opção 

Publicidade e Propaganda, que o brindará com uma “descrição sumária” da 

habilitação e uma relação das disciplinas obrigatórias da graduação, com links para 

a ementa e programa de cada uma delas. Transpôs-se o papel para a internet, sem 

a preocupação de adequar a informação ao meio Internet e, muito menos, às 

expectativas dos públicos.  

                                            
3 Chamo de navegação diletante a busca descompromissada de informações para eventual 
atualização ou por simples prazer ou curiosidade; por compulsória a que tem a finalidade de 
satisfazer uma necessidade determinada, específica.  
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Tanto o site da ECA, como as páginas do departamento mereciam também 

um maior cuidado estético, para não dizer um pouco mais de dinâmica e movimento, 

que na Internet significam também facilidade de navegação. Certamente estes 

cuidados contribuiriam para a criação de um diferencial positivo para a escola. O que 

acontece atualmente é exatamente o contrário: o trabalho não resiste a uma 

comparação com até com o realizado pelos alunos (pessoalmente ou contratado por 

eles, não importa) para suas entidades acadêmicas, como o CALC – Centro 

Acadêmico Lupe Cotrim ou a ECA Jr., a agência montada para a prática de 

Relações Públicas, Propaganda e Turismo. As imagens falam por si: 

 
Figura 11 – Página inicial do site da ECA – o projeto gráfico não levou em consideração a cor correta 
do logotipo (cyan), O logo original não tem o nome Escola de Comunicações e Artes integrado 
abaixo, muito menos Universidade de São Paulo, em vermelho – acesso em 20/07/06 
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Figura 12 – página de abertura do CRP – acesso em 19/07/06 

 

 
Figura 13 – conteúdo total de PP: descrição sumária e disciplinas. Acesso em 20/07/06 
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Figura 14 – página inicial do site do C.A. – o site da ECA hospeda, mas não mantém um link 

para ele. Acesso em 20/07/06 
 

 
Figura 15 – a página de eventos do C.A. acesso em 20/07/06 
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Figura 16 – A ECA Jr. tem domínio próprio - www.ecajr.com.br e usa de animação: ao passar 

o mouse os ícones são identificados. Acesso em 20/07/06 
 

 

 
Figura 17 – ao clicar no ícone, há o deslocamento lateral da imagem e surgem as 

informações sobre a agência. O ícone permanece ativado para a volta à página de origem. Acesso 
em 20/07/06 
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Acredito serem desnecessários muitos comentários para evidenciar que o que 

está sendo apresentado em termos de comunicação digital não chega ao mínimo do 

que deveria ser oferecido aos alunos, tanto para efetivar a comunicação bi-direcional 

que o meio disponibiliza , como para servir aos alunos de paradigma de excelência 

de comunicação.  

Ao se pensar em como essa comunicação digital poderia ser melhorada, o 

normal seria consultar primeiro os usuários potenciais, o que no caso poderia gerar 

inconvenientes e melindres de ambos os lados. Mas para a promoção das primeiras 

melhorias, poderia ser suficiente um benchmarking, em unidades semelhantes, ou 

pelo caráter público ou por atuarem no ensino da Comunicação, e em outras 

organizações que se relacionam intensamente com seus públicos. E, tenho a 

certeza que não se precisaria ir muito longe: na nossa escola vizinha, a FEA, que 

não é de comunicações, já se podem colher alguns inputs: Seu site abre destacando 

os 60 anos da instituição, (enquanto o da ECA sequer faz menção aos nossos 40, 

completados em 2006) e dispõe de uma seção específica para os alunos, com 

informações e links de seu interesse, como a CCInt – que divulga os programas de 

intercâmbio no exterior - ou as ofertas de estágio (estas dando entrada a uma 

intranet, com acesso restrito aos cadastrados - número USP + senha). Ainda na 

página inicial estão os links para as entidades estudantis, Centro Acadêmico, 

Atlética, FEA Jr. e Comissão de Formatura. Destaca-se ainda na página inicial, o link 

dos ex-alunos, o FEA+. Como se pode ver, ao mesmo tempo em que abre espaço 

para os alunos, a FEA os “convida” a freqüentar o site e os integra ao ambiente da 

escola.  
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Figura 18 – portal da FEA – alternativas bem claras e muito espaço para os interesses dos 

alunos.  

 

Outro exemplo, um pouco distante das possibilidades, ao menos das mais 

imediatas da ECA, também pode ser comentado: o de uma das fundações de apoio 

da FEA, a FIA - Fundação Instituto de Administração. A oferta de comunicação aos 

navegantes surpreende: há pouco mais de um ano foi lançado um Podcasting que 

disponibiliza entrevistas e comentários dos professores e experts sobre os assuntos 

mais pulsantes relacionados à Administração, com link direto no site da FIA. O 

Podcasting evoluiu e hoje encontra-se disponível também um Vídeocasting, que a 

fundação diz atualizar diariamente. Claro que isso envolve estrutura e verbas, mas 

por que não sonhar? 

A verdade é a ECA, a exemplo da FEA, recebe constantemente ótimas 

ofertas de estágio para os alunos, aqui também existe um órgão para coordenar as 

bolsas e programas de intercâmbio internacional, a RInt, e a ZECA, Associação de 

Ex-Alunos da ECA, foi fundada recentemente. Mas a comunicação disso tudo, ou 

não é centralizada pela instituição, ou fica restrita aos cartazetes “formato A4, all 

type”, impressos em deskjets e afixados nos “quadros de aviso”. Como já visto, 

algumas entidades estudantis, como o Centro Acadêmico Lupe Cotrim e a ECA Jr. 
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dispõem de sites próprios, sem link com o oficial. Por que não integrar tudo isso num 

único local, de forma simples, direta e atrativa?  

Não se pode esquecer que a utilização correta da comunicação administrativa 

também funciona para diminuir a utilização dos canais interpessoais de informação. 

Assim, ao disponibilizar informações de forma atrativa e compreensível num canal 

que seja efetivamente utilizado pelos alunos, vão ser evitadas muitas ligações 

telefônicas, liberando o tempo dos atendentes da secretaria. Até por isso valeria a 

pena investir na comunicação interna do departamento. 

Numa primeira e minúscula divagação, já se podem vislumbrar algumas 

alternativas para o atingimento daqueles Objetivos de Comunicação iniciais, a 

mudança da imagem e a alteração das atitudes. O aproveitamento e a divulgação 

sistemática de trabalhos de professores e alunos com reconhecimento no mercado, 

as palavras representativas desse reconhecimento, trazidas aos olhos e ouvidos dos 

alunos por esses próprios representantes e uma mudança total naquilo que é feito 

em comunicação dirigida aos alunos, principalmente no âmbito digital, já devem 

provocar uma percepção de mudança de perspectivas no departamento. Continuar o 

processo é uma tarefa coletiva, a ser construída em cada ação, em cada contato 

com os alunos na comunicação mediada ou não. E, é claro que deveriam ser 

pensados treinamentos de motivação e comunicação também para os funcionários 

do departamento, os maiores responsáveis pela comunicação interpessoal com os 

alunos. Não para tratá-los melhor, com subserviência, mas para conhecer suas 

expectativas e poder gerenciá-las e dirigí-las para os melhores caminhos da 

instituição.  

Mas não se pode deixar de dizer que, qualquer que seja a direção a ser 

tomada, o importante é isso seja feito com a genuína motivação de quem acredita 

que é importante promover um maior aproveitamento dos alunos e que isso trará 

frutos para todos. Talvez antes de se partir para a motivação  dos alunos seja 

necessária uma equalização os valores do curso e o engajamento de mais atores 

para melhorar o desempenho para a platéia.       
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6. CONCLUSÕES 

Do querer ser ao crer que já se é, vai a distância do trágico ao cômico.  
Esse é o passo entre o sublime e o ridículo.  

Ortega y Gasset, Meditaciones del Quijote 
 

 

 Voltando ao que escrevi na Introdução deste trabalho, acabo de usar um 

pouco mais de tinta para falar sobre a Propaganda e a Comunicação, indicando sua 

aplicação para a potencialização do aproveitamento discente na ECA/USP, na 

correspondente habilitação. Ao contrário porém do que é sugerido em muitas 

ocasiões, neste caso a aplicação das ferramentas de comunicação não é análoga à 

do “Emplastro Brás Cubas”1, a solução para todos os males do personagem 

machadiano.  

Parti de uma sensação bastante evidente e procurei mostrá-la objetivamente: 

a decepção dos alunos de Publicidade e Propaganda com a realidade do curso que 

lhes é oferecido e a insatisfação com a instituição e com seus professores. E, 

efetivamente o que se pode observar é que elas de fato existem e alcançam uma 

grande parcela, a maioria do corpo discente. Na detecção de suas causas ficou 

evidente que o início para muitos deriva de expectativas irreais quanto à carreira e 

sua forma de aprendizado.  

Desde os primórdios do ensino da Propaganda no Brasil as escolas sempre 

buscaram oferecer o que o mercado demandava, vale dizer jovens com boas noções 

dos procedimentos publicitários, em condições de assumir os postos de entrada nas 

agências, anunciantes, veículos e fornecedores. E, na história do ensino, isso 

funcionou sem problemas até que a Propaganda se “glamourizou”, quando começou 

a ser reconhecida como atividade criativa, dinâmica e rentável, em meados dos anos 

70.  

A imagem que se criou e que favoreceu a grande disseminação dos cursos de 

Propaganda colocou em choque, de um lado as expectativas dos alunos de um 

curso eminentemente prático, de desenvolvimento de criatividade e do outro os 

pareceres e resoluções do MEC, que desenharam cursos diferentes, que mesclam 

uma base teórica e uma formação humanística ao ensino teórico-prático das 

                                            
1 “Essa idéia era nada menos que a invenção de um medicamento sublime, um emplastro anti-
hipocondríaco, destinado a aliviar a nossa melancólica humanidade” (Memórias Póstumas de Brás 
Cubas – Machado de Assis) 
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matérias específicas da Publicidade. Mesmo as atuais Diretrizes Curriculares, que 

liberaram as IES – Instituições de Ensino Superior – das amarras dos antigos 

Currículos Mínimos e liberaram as escolas para adotar grades flexíveis, não 

provocaram, no geral muitas alterações estruturais nos cursos de propaganda. 

Ocorre daí que grande parte dos alunos idealiza um curso e uma carreira e ingressa 

num programa de ensino que pouco se parece com o idealizado. Aí se identifica a 

gênese da decepção com a habilitação de Publicidade e Propaganda, comprovada 

no caso de nosso curso.  

É difícil de acreditar que milhares de jovens estudantes se disponham a 

enfrentar o vestibular da carreira mais concorrida da Fuvest sem terem uma visão 

objetiva do curso a que estão se candidatando, mas é exatamente isso que 

acontece. A imagem da atividade publicitária, a grande procura pela carreira e o 

nome ECA/USP acabam, sinergicamente, avalizando virtualmente as expectativas.  

Um dos avalistas porém, a ECA, garante a excelência do curso, apenas para 

o público externo, para uma parte do mercado da Propaganda e da Comunicação, 

mas acaba não tendo uma interação positiva com os novos alunos, no sentido de 

facilitar uma transição do curso imaginado para o que de fato existe. Ao não fazer 

um trabalho de gestão das expectativas dos novos alunos, de não prepará-los, não 

informá-los, não ampará-los e nem tentar persuadí-los a aceitar a “nova” realidade, 

sinaliza-se para a massa de ingressantes, um inadmissível descaso, da parte da 

instituição.  

Isso explica em parte um rápido distanciamento discente dos posicionamentos 

oficiais e  uma progressiva auto-suficiência grupal que tendem a se transformar 

numa predisposição desfavorável tanto às iniciativas quanto ao discurso 

institucionais. Alguns alunos chegam a falar em um stand by, em um período 

dedicado à reflexão e pouco esforço. Se, ao contrário, houvesse uma interação com 

o departamento e se ocorresse um comprometimento maior com o curso e com o 

aprendizado, haveria um ganho generalizado. 

Em verdade, caso fossem convencidos a se abrirem mais para o 

relacionamento interativo com o departamento e a se debruçarem mais nas 

matérias, inclusive nas “básicas” ou “só teóricas”, como reclamado, os alunos 

estariam indo ao encontro do que o mercado efetivamente demanda. Pode haver - e 

efetivamente há - uma defasagem de intensidade, profundidade e de atualidade no 

que se ensina da prática publicitária, mas o ensino de Propaganda na ECA é 
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projetado na direção correta, de uma formação humanista e generalista na área, que 

como se viu é o que se busca.  

Nesse ponto é evidente a falha de Comunicação da instituição e do 

departamento. Ao se ausentar como interlocutor dos alunos e não assumir uma 

postura ativa na comunicação com eles, perde-se a oportunidade de se reforçar um 

posicionamento de competência que é presumido, por ocasião do ingresso. Tanto o 

descaso com os receptores, traduzido tanto na ausência de ações institucionais 

(principalmente de comunicação), como as realizações visíveis nessa área, quebram 

ou desgastam essa imagem de competência.  

Entendo que para recuperá-la e alterar as atitudes de não adesão ao curso é 

preciso, em primeiro lugar uma maior atenção, mais cuidado e mais carinho com o 

que se faz na área de Propaganda, de Marketing e de outras ferramentas de 

Comunicação, na ECA e no CRP. O que o mercado reconhece como bom ou ótimo 

naquilo que é feito pelo departamento, pelos núcleos, centros de estudos ou pelos 

professores individualmente, tem que ser divulgado, tem que chegar até os alunos, 

de forma competente e criativa.  

Já se disse que a “principal necessidade das empresas modernas é fazer 

acontecer coisas através da comunicação” (RIBEIRO, 1998, p. 147). Ao mesmo 

tempo em que se domina a expertise da Propaganda e das Relações Públicas, o 

CRP não pode se esquecer de cuidar da motivação interna, também incluído aí o 

corpo docente e o time de funcionários. Afinal, o cuidado com a comunicação em 

todos os seus níveis também tem que ser tarefa de cada um que representa direta 

ou indiretamente o departamento. É a obrigação mínima da escola que tem 

Comunicação e Artes no nome, pensar e realizar criativamente a sua comunicação. 

Mas isso só é possível de ser feito quando existe motivação para fazê-lo, quando se 

acredita na causa do ensino da Propaganda e na importância de motivar os alunos 

para o seu aprendizado.  

Pode até parecer quixotesco, mas é exatamente o contrário, como observa na 

epígrafe, Ortega y Gasset: é importante o querer ser: aspirar a excelência, a 

evolução contínua, a melhoria do aprendizado e da relação entre os públicos que 

interagem no CRP. E isso inclui também o querer ser melhor compreendido, melhor 

escutado e melhor assimilado. Tarefas nobres que atribuo em nosso caso à 

comunicação persuasiva. 
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Esta, por outro lado, não deve servir ao cabotinismo, sugerindo que o ponto 

máximo foi alcançado, que já se é. Há  muito que se evoluir, tanto na eliminação de 

falhas e problemas do curso, até na pavimentação de um caminho mais dinâmico e 

produtivo no ensino, não só da Propaganda, mas das várias ferramentas 

combinadas. O pioneirismo da ECA a meu ver, deveria se direcionar para o 

chamamento persuasivo de todos os públicos, tanto internos quanto externos, para 

unir esforços em torno de um desenvolvimento aplicado do ensino da Comunicação; 

com projetos e estudos que tragam ao mercado parâmetros de atuação técnica ou 

ética visando sempre a maior eficácia de nossas ferramentas de trabalho.  

Sem nunca se esquecer de comunicar isso com persuasão e transparência, 

para abandonarmos definitivamente nosso “espeto de pau” 
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ANEXOS 



 I

Questionário Calouros USC 
 
Bem-vindo ao Curso de Publicidade da USC. 
 
Pedimos que você responda a todas as perguntas deste questionário, com 
sinceridade e lendo com cuidado as perguntas. Suas respostas vão nos ajudar a 
conhecer suas expectativas e a aperfeiçoar nosso curso.  
Procure responder as perguntas sozinho, sem fazer comentários com outros 
colegas. Caso tenha alguma dúvida, peça ajuda ao responsável pela pesquisa.  
Conhecer os alunos e suas expectativas é a melhor forma de podermos satisfazer 
suas necessidades. 
 
Obrigado. 
 
 
1)Há quanto tempo atrás você decidiu cursar Publicidade? 
(   ) há menos de 1 ano  (   ) entre 1 e 2 anos atrás 
(   ) entre 2 e 3 anos atrás  (   ) há + de 3 anos  
 
2)Por que você resolveu fazer Publicidade?  
 
 
 
3)Caso não fosse Publicidade, qual seria sua 2ª opção de carreira? 
 
 
4)Como você imagina que vai ser o curso de Publicidade aqui na USC? 
(   )excelente 
(   )muito bom 
(   )bom 
(   )regular 
(   )ruim 
(   )muito ruim 
(   )péssimo 
 
5)Por que você acha que seu curso vai ser _________(conforme sua resposta 
anterior)? 
 
 
 
6)Você acha que, com relação aos outros Cursos de Publicidade  que são 
oferecidos por outras escolas, o da USC é: 
(   )superior a todos eles 
(   )superior à maioria deles 
(   )na média 
(   )inferior à maioria deles 
(   )inferior a todos eles 
 
7)Quais matérias você acha que irá cursar no curso de Publicidade? (mesmo que 
não saiba, cite ao menos 3 matérias que você acha que deveria ter)  



 II

 
 
8)O que você acha que é mais importante aprender num curso de Publicidade? 
 
 
 
 
9)Quais você acha que vão ser os pontos fortes do curso aqui da USC? 
 
 
 
10)E, quais você imagina que vão ser os pontos fracos? 
 
 
 
11)Sobre a atividade publicitária, de um modo geral, você se considera: 
(   )muito bem informado 
(   )bem informado 
(   )razoavelmente informado 

(   )pouco informado 
(   )muito pouco informado 

 
12)Quanto às informações que você tem sobre Cursos de Publicidade, quanto 
à estrutura, curriculum, conteúdo, etc... você diria que está:  
(   )muito bem informado 
(   )bem informado 
(   )razoavelmente informado 
(   )pouco informado 
(   )muito pouco informado 



 III

 
13)Como você se informou (ou se informa) sobre Publicidade e sobre os cursos 
de Publicidade?de um modo geral?  Cite tudo: quais revistas, quais outras 
publicações, pessoas (que pessoas?), etc, etc... 
  
 
 
 
 
 
14)Qual a característica que você acredita que seja a mais importante para ser 
um(a) bom(a) publicitário(a)? Explique porque. 
 
 
 
 
 
15)Em que tipo de empresa você pretende trabalhar, na área de Publicidade? 
 
 
 
 
 
16)Pretende se especializar em que área da Publicidade? 
 
 
 
Nome Completo_______________________________________________  
Fone_________________ 



 IV

Questionário Calouros ECA/USP 
 
 
Seja bem-vindo ao Curso de Publicidade da ECA/USP. 
 
Pedimos que você responda a todas as perguntas deste questionário, com 
sinceridade e lendo com cuidado as perguntas. Suas respostas vão nos ajudar 
a conhecer suas expectativas e a aperfeiçoar nosso curso.  
 
Devolva-o à secretária, verificando antes se preencheu seu nome, endereço e 
telefone. 
 
Conhecer nossos alunos e suas expectativas é a melhor forma de podermos 
satisfazer suas necessidades. 
 
Obrigado. 
 
 
1)Há quanto tempo atrás você decidiu cursar Publicidade? 
(   ) há menos de 1 ano  (   ) entre 1 e 2 anos atrás 
(   ) entre 2 e 3 anos atrás  (   ) há + de 3 anos  
 
2)Por que você resolveu fazer Publicidade?  
 
 
 
 
3)Caso não fosse Publicidade, qual seria sua 2ª opção de carreira? 
 
 
4)Para você, entrar na ECA ao invés de em outra faculdade: 
(   ) era fundamental 
(   ) era importante 
(   ) tinha pouca importância  
(   ) tinha nenhuma importância 
 
5)Como você justificaria sua resposta anterior? [seja o mais objetivo(a) 
possível].  
 
 
 
6)Como você imagina que vai ser o curso de Publicidade aqui na ECA? 
(   )excelente 
(   )muito bom 
(   )bom 
(   )regular 
(   )ruim 
(   )muito ruim 
(   )péssimo 
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7)Por que você acha que seu curso vai ser _________(conforme sua resposta 
anterior)? 
 
 
 
 
8)Você acha que, com relação aos outros Cursos de Publicidade  que são 
oferecidos por outras escolas, o da ECA é: 
(   )superior a todos eles 
(   )superior à maioria deles 
(   )na média 
(   )inferior à maioria deles 
(   )inferior a todos eles 
 
9)Quais matérias você acha que irá cursar no curso de Publicidade? (mesmo 
que não saiba, cite ao menos 3 matérias que você acha que deveria ter)  
 
 
 
10)O que você acha que é mais importante aprender num curso de 
Publicidade? 
 
 
 
11)Quais você acha que vão ser os pontos fortes do curso aqui da ECA? 
 
 
 
12)E, quais você imagina que vão ser os pontos fracos? 
 
 
 
13)Sobre a atividade publicitária, de um modo geral, você se considera: 
(   )muito bem informado 
(   )bem informado 
(   )razoavelmente informado 
(   )pouco informado 
(   )muito pouco informado 
 
14)Quanto às informações que você tem sobre Cursos de Publicidade, quanto 
à estrutura, curriculum, conteúdo, etc... você diria que está:  
(   )muito bem informado 
(   )bem informado 
(   )razoavelmente informado 
(   )pouco informado 
(   )muito pouco informado 
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15)Como você se informou (ou se informa) sobre Publicidade e sobre os cursos 
de Publicidade?de um modo geral?  Cite tudo: quais revistas, quais outras 
publicações, pessoas (que pessoas?), etc, etc... 
  
 
 
 
16)Qual a característica que você acredita que seja a mais importante para ser 
um(a) bom(a) publicitário(a)? Explique porque. 
 
 
 
 
 
17)Em que tipo de empresa você pretende trabalhar, na área de Publicidade? 
 
 
 
 
 
19)Pretende se especializar em que área da Publicidade? 
 
 
 
 
 
 
Nome Completo_______________________________________________  
 
Fone_________________ 
 
(   )Matutino    (   )Noturno       



 VII

 Roteiro para pesquisa Calouros PP/99 
 
I- Agradecimentos 
II- Aquecimento – Apresentações 
III- Antecedentes 

III.1. Formação 
III.2. Primeiras Referências  
III.3. Motivos da escolha de PP/  diferenciação de outras carreiras 
III.4. Motivos da escolha, referências, de cursos, etc 

IV- Primeiros Contatos 
IV.1. A aprovação – comemorações 
IV.2. Matrícula – sensações 
IV.3. Semana de Calouros – avaliação/ retenção/ dissonâncias 
IV.4. Sugestões 

V- Expectativas 
V.1. Quanto ao curso 
 V.1.1. Em geral – confronto com outras escolas 
 V.1.2. Programação (disciplinas) 
 V.1.3. Exigências (tempo/dedicação) 
 V.1.4. Professores 

V.1.5. Infraestrutura 
V.2. Quanto à formação profissional 
 V.2.1. Como eles vão sair da USC 
 V.2.2. O que é um profissional bem preparado 

V.2.3. O que é o sucesso profissional em publicidade 
  V.2.4. Pretendem complementar a formação? Como? 
VI- Conclusões 

VI.1. O Curso dos Sonhos 
VI.2. Como viabilizar 
 



 VIII

Questionário 4o semestre ECA/ USP 
 
 
Olá! 
Nada melhor que começar um curso de pesquisa, participando de uma. O que 
você tem aqui na seqüência é um questionário que chamamos auto-
preenchimento. Nele, o próprio pesquisado anota suas respostas, o que faz 
com que ele seja uma forma barata e rápida de fazer pesquisa. 
 
Leia atentamente as questões antes de respondê-las. Assim você estará 
evitando um dos problemas mais freqüentes que este tipo de pesquisa 
apresenta. Vá respondendo as questões à medida que as for lendo. Evite ler a 
pergunta seguinte antes de responder a que acabou de ler. 
 
Se tiver alguma dúvida, não a manifeste publicamente. É só chamar e 
tentaremos esclarecê-la da melhor maneira. 
 
Não deixe de responder nenhuma questão. Tente ser o mais claro possível, 
lembrando que as respostas devem comunicar seu ponto de vista a uma 
pessoa diferente de você. Após respondê-las, procure identificar quais os 
pontos positivos e quais os negativos desse tipo de pesquisa.  Vamos discutir 
isso depois. 
 
Obrigado. 
 
 

QUESTIONÁRIO 
 
 
1)Quanto tempo antes de prestar vestibular você se decidiu por Publicidade? 
 
(   ) menos de 1 ano  (   ) 1 a 2 anos antes 
(   ) + de 2 a 3 anos antes  (   ) + de 3 anos antes 
 
2)Na época que você prestou o vestibular, você achava que para fazer 
publicidade: 
 
(   ) era fundamental que fosse na ECA/ na USP 
(   ) era importante, mas não fundamental que fosse na ECA/ na USP 
(   ) tinha pouca importância ou nenhuma importância, se fosse na USP ou em 
outra escola. 
 
 
3)Como você justificaria sua resposta anterior [seja o mais objetivo(a) possível].  
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4)Com relação ao nível de informação que você tinha sobre a Publicidade em 
geral, você acha que, na época do vestibular você estava: 
 
(   )otimamente  informado 
(   )bem informado 
(   )razoavelmente informado 
(   )mal informado 
(   )pessimamente informado 
 
5)Quanto às informações que você possuia sobre Cursos de Publicidade, 
quanto à estrutura, curriculum, conteúdo, etc... você diria que estava:  
 
(   )otimamente  informado 
(   )bem informado 
(   )razoavelmente informado 
(   )mal informado 
(   )pessimamente informado 
 
6)E, quanto à ECA e ao Curso de Publicidade que você cursa agora, na época 
de seu vestibular você estava:  
 
(   )otimamente  informado 
(   )bem informado 
(   )razoavelmente informado 
(   )mal informado 
(   )pessimamente informado 
 
 
 
 
7)Antes de prestar vestibular, como você se informou sobre a área de 
Publicidade, sobre os Cursos existentes e, especificamente, sobre o Curso da 
ECA? 
 
Informou-se sobre Publicidade: 
 
 
Informou-se sobre Cursos: 
 
 
Informou-se sobre a ECA: 
 
 
 
8)Quais as referências positivas que você tinha da ECA naquela época pré-
vestibular? 
 



 X

 
 
 
9)E, quais as referências negativas? 
 
 
 
 
10)Com relação ao curso de Publicidade da ECA, hoje você diria que: 
 
(   )superou em muito suas expectativas 
(   )superou um pouco suas expectativas 
(   )correspondeu exatamente às suas expectativas 
(   )ficou um pouco aquém de suas expectativas 
(   )ficou muito aquém de suas expectativas 
 
11)Justifique de modo bem objetivo e sintético a sua resposta anterior. ( por 
que você acha que o curso .........) 
 
 
 
 
12)E quanto à continuidade do curso, do que ainda falta para você fazer, você 
acha que: 
 
(   )vai melhorar muito  
(   )vai melhorar um pouco 
(   )vai manter o mesmo nível 
(   )vai piorar um pouco 
(   )vai piorar muito 
 
 
 
 
 
13)Justifique suas expectativas conforme sua resposta anterior: 
 
 
 
 
14)O que você considera como aspectos mais positivos no curso de 
Publicidade da ECA? (vale tudo) 
 
 
 
 
15)E, por outro lado, o que você diria que são os pontos mais negativos? 
(idem) 
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16)Se você fosse encarregado(a) de mudar o Curso de Publicidade da ECA, o 
que você faria em primeiro lugar? 
 
 
 
17)Você acha que com relação aos outros Cursos de Publicidade  que são 
oferecidos por outras escolas, o da ECA é: 
 
(   )superior a todos eles 
(   )superior à maioria deles 
(   )na média 
(   )inferior à maioria deles 
(   )inferior a todos eles 
 
18)Sua pretensão de trabalho na área de Publicidade é: 
 
(   )em agências 
(   )em anunciantes 
(   )em veículos 
(   )em fornecedores - Que categoria de fornecedores?_________________ 
(   )não pretendo trabalhar na área 
 
19)Pretende se especializar em que área da Publicidade? 
 
(   )arte publicitária 
(   )redação 
(   )atendimento 
(   )planejamento 
(   )mídia 
(   )produção gráfica 
(   )produção eletrônica 

(   )outras - Qual?__________________________ 
 



 XII

 
 
1) Como você imagina que eles são? 
 
 
 
 
 
2)  Será que eles fazem alguma coisa além de estudar? O que? 
 
 
 
 
 
 
3) Gostam de estudar? Por que? 
 
 
 
 
 
 
4) Qual deve ser o sonho deles?  
 
 
 
 
 
5) Como se divertem? 
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6) Encarava uma balada com eles? Que balada? Por que? 
 
 
 
 
 
 
7) Como você imagina que eles vão estar daqui a dez anos? 
 
 
 
 
 
 
 
8) Será que vão estar trabalhando daqui a dez anos? Onde? Fazendo o que? 
 
 
 
 
 
 
 
9) Onde eles passam as férias? O que fazem nas férias? 
 
 
 
 
 
 
 
10)Vão ser bem sucedidos profissionalmente? 
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1) Como você imagina que eles são? 
 
 
 
 
 
2)  Será que eles fazem alguma coisa além de estudar? O que? 
 
 
 
 
 
 
3) Gostam de estudar? Por que? 
 
 
 
 
 
 
4) Qual deve ser o sonho deles?  
 
 
 
 
 
5) Como se divertem? 
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6) Encarava uma balada com eles? Que balada? Por que? 
 
 
 
 
 
 
7) Como você imagina que eles vão estar daqui a dez anos? 
 
 
 
 
 
 
 
8) Será que vão estar trabalhando daqui a dez anos? Onde? Fazendo o que? 
 
 
 
 
 
 
 
9) Onde eles passam as férias? O que fazem nas férias? 
 
 
 
 
 
 
 
10)Vão ser bem sucedidos profissionalmente? 
 
 
 



 XVI

 
1) Como você imagina que eles são? 
 
 
 
 
 
2)  Será que eles fazem alguma coisa além de estudar? O que? 
 
 
 
 
 
 
3) Gostam de estudar? Por que? 
 
 
 
 
 
 
4) Qual deve ser o sonho deles?  
 
 
 
 
 
5) Como se divertem? 
 



 XVII

 
 
 
 
6) Encarava uma balada com eles? Que balada? Por que? 
 
 
 
 
 
 
7) Como você imagina que eles vão estar daqui a dez anos? 
 
 
 
 
 
 
 
8) Será que vão estar trabalhando daqui a dez anos? Onde? Fazendo o que? 
 
 
 
 
 
 
 
9) Onde eles passam as férias? O que fazem nas férias? 
 
 
 
 
 
 
 
10)Vão ser bem sucedidos profissionalmente? 
 
 
 



 XVIII

 
1) Como você imagina que eles são? 
 
 
 
 
 
2)  Será que eles fazem alguma coisa além de estudar? O que? 
 
 
 
 
 
 
3) Gostam de estudar? Por que? 
 
 
 
 
 
 
4) Qual deve ser o sonho deles?  
 
 
 
 
 
5) Como se divertem? 
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6) Encarava uma balada com eles? Que balada? Por que? 
 
 
 
 
 
 
7) Como você imagina que eles vão estar daqui a dez anos? 
 
 
 
 
 
 
 
8) Será que vão estar trabalhando daqui a dez anos? Onde? Fazendo o que? 



 XX

Tabulação calouros total 159 questionários   
     
     
Pergunta 1 - Quanto tempo antes de prestar vestibular     
 você se decidiu por Publicidade     
Menos de 1 ano 47 0,30   
1 a 2 anos antes 48 0,30   
mais dois anos a 3 anos antes 29 0,18   
mais de 3 anos antes 35 0,22   
     
     
Pergunta 2 - Por que você resolveu fazer Publicidade?    
     
desenvolver criatividade 11 0,07   
dominar comunicação 6 0,04   
publicidade brasileira é boa 1 0,01   
vocação/ perfil 61 0,38   
mais interessante 17 0,11   
produção 2 0,01   
criação e idéias 27 0,17   
características da profissão 28 0,18   
desenho/design/imagens 9 0,06   
criação e mídia 1 0,01   
segunda opção 1 0,01   
interesse vendas 1 0,01   
persuasão 6 0,04   
mercado de trabalho 13 0,08   
para conhecer 1 0,01   
nr 7 0,04   
pela propaganda na tv 3 0,02   
amplitude da área 4 0,03   
grade/ matérias 3 0,02   
outros 11 0,07   
ns 2 0,01   
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Pergunta 3 - Caso não fosse publicidade, qual seria  
sua 2a opção de carreira?     
nr. 8 0,05   
audiovisual 25 0,16   
direito 5 0,03   
arquitetura 12 0,08   
design gráfico 5 0,03   
artes plásticas 5 0,03   
jornalismo 30 0,19   
relações internacionais 4 0,03   
editoração 5 0,03   
não teria 2a opção 9 0,06   
economia 5 0,03   
educação física 2 0,01   
relações públicas 2 0,01   
letras 1 0,01   
medicina 4 0,03   
engenharia 7 0,04   
desenho industrial 2 0,01   
administração 10 0,06   
biologia 1 0,01   
psicologia 1 0,01   
história 3 0,02   
web design 1 0,01   
turismo 2 0,01   
computação 2 0,01   
artes cênicas 2 0,01   
ciências sociais 3 0,02   
     
     
Pergunta 4 - Para você, entrar na ECA ao invés de outra faculdade:   
     
era fundamental  90 0,57   
era importante  68 0,43   
tinha pouca importância  1 0,01   
tinha nenhuma importância     
     
     
Pergunta 5 - Porque era fundamental? (base 90 - RM)    
     
tradição / nome no mercado de trabalho 16 0,18   
gratuita 27 0,30   
melhor escola/ mais conceituada/ otima escola 33 0,37   
USP/ formação mais ampla/ambiente univ. 2 0,02   
usp é melhor 10 0,11   
usp 13 0,14   
outras 10 0,11   
usp publica 9 0,10   
sucesso dos ex alunos 1 0,01   
nr 1 0,01   
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Pergunta 5 - Por que era importante? (base 68 - RM)    
     
era 1a opção mas não a única 4 0,06   
profissão não exige formação/ depende da pessoa 1 0,01   
eca ajuda abrir portas 8 0,12   
se não passasse faria outra 6 0,09   
USP 3 0,04   
Faria ESPM 4 0,06   
gratuita 23 0,34   
simpatia pela eca 5 0,07   
está entre as melhores/ bem conceituada 34 0,50   
faculdade boa 3 0,04   
outras 6 0,09   
USP/ formação mais ampla 2 0,03   
existem outras boas escolas / cursos 3 0,04   
     
     
Pergunta 6 - Como você imagina que vai ser o curso de publicidade   
aqui na ECA?     
excelente 81 0,51   
muito bom 58 0,36   
bom 17 0,11   
regular 1 0,01   
ruim     
muito ruim      
péssimo     
     
     
Pergunta 7) Porque  você acha que vai ser muito bom/ excelente?    
(base 139)     
matérias interessantes/ grade curricular  8 0,06   
informações de professores 2 0,01   
informações de alunos 4 0,03   
não sabe 1 0,01   
excelência/ qualidade da usp 36 0,26   
oportunidades de crescimento 2 0,01   
eca é boa/ tradicional 35 0,25   
pelos alunos bons 4 0,03   
pelo meu esforço 11 0,08   
pelos professores 11 0,08   
outros 8 0,06   
nr 8 0,06   
ouvir falar 8 0,06   
gosto da área 6 0,04   
expectativas 8 0,06   
informações de profissionais 5 0,04   
poucos alunos 2 0,01   
infraestrutura 4 0,03   
não sei se a eca tem recursos 2 0,01   
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Pergunta 8) Você acha que com relação aos outros cursos de    
publicidade que são oferecidos por outras escolas, o da ECA é:   
superior a todos eles 41 0,26   
superior à maioria deles 105 0,66   
na média 10 0,06   
inferior à maioria  0,00   
inferior a todos eles  0,00   
nr 3 0,02   
     
     
Pergunta 9) Quais matérias você acha que irá cursar     
Mesmo que não saiba, cite ao menos 3 matérias que acha que deveria ter.  
     
Fotografia 39 0,25   
História  8 0,05   
Línguas/ ingles 4 0,03   
Sociologia 23 0,14   
Marketing/Mercadologia 33 0,21   
Lingua Portuguesa/português 45 0,28   
Ética 10 0,06   
Produção artistica 6 0,04   
Estética/ arte Publicitária 6 0,04   
Redação 33 0,21   
Publicidade na TV 1 0,01   
Direção 1 0,01   
História da arte 20 0,13   
Informatica  0,00   
criatividade 6 0,04   
direito do consumidor 17 0,11   
economia 12 0,08   
criação 12 0,08   
audiovisual 3 0,02   
filosofia 17 0,11   
estatística 11 0,07   
Mídia 6 0,04   
administração 2 0,01   
comunicação social 14 0,09   
pesquisa 5 0,03   
computação gráfica 9 0,06   
técnica publicitária 8 0,05   
nr 7 0,04   
teoria da com. 8 0,05   
programação visual/ design 12 0,08   
psicologia 22 0,14   
linguagem 3 0,02   
outras 35 0,22   
produção gráfica 4 0,03   
teoria da publicidade 5 0,03   
planejamento 1 0,01   
propaganda 1 0,01   
criação de logotipos 1 0,01   
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Pergunta 10) O que você acha que é mais importante aprender num  
curso de publicidade?     
ser criativo/ potencializar/operacionalizar 27 0,17   
criação 13 0,08   
ética/ direitos do consumidor 11 0,07   
persuasão 14 0,09   
lidar com o mercado/entender demandas 17 0,11   
tudo  4 0,03   
estratégias/ táticas 5 0,03   
expor / desenvolver idéias 13 0,08   
identificar e atingir mercados 10 0,06   
compreender targets 10 0,06   
base teórica 1 0,01   
sensibilizar targets 17 0,11   
lidar com mentes/ser humano 3 0,02   
diferenciar boa da má propaganda  0,00   
outros 13 0,08   
formação humanística 1 0,01   
nr 11 0,07   
dinâmica de grupo  0,00   
diagramação  0,00   
ns 1 0,01   
sociologia 2 0,01   
formas de comunicação 6 0,04   
técnicas de produção/ produção 3 0,02   
mídia / veiculação 3 0,02   
prática 8 0,05   
entender o cliente 5 0,03   
visão geral do processo 3 0,02   
     
     
Pergunta 11) Quais você acha que vão ser os pontos fortes do curso   
aqui da ECA?     
professores 56 0,35   
alunos 19 0,12   
infraestrutura da eca 5 0,03   
eca 5 0,03   
criação  13 0,08   
outros 24 0,15   
todos 8 0,05   
ns 9 0,06   
prática 4 0,03   
integração das áreas 1 0,01   
optativas 1 0,01   
integração com o mercado 7 0,04   
nr 21 0,13   
teoria 15 0,09   
fotografia 1 0,01   
rádio e tv 3 0,02   
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eca jr 2 0,01   
linguistica 2 0,01   
marketing 2 0,01   
formação humanística 5 0,03   
ambiente/ cultural 10 0,06   
     
     
Pergunta 12) E quais você imagina que vão ser os pontos fracos?   
     
pouca verba/ recursos 23 0,14   
ns 26 0,16   
nr 24 0,15   
outros 16 0,10   
marketing 8 0,05   
algumas matérias 1 0,01   
administração 4 0,03   
infraestrutura/ laboratorios/ instalações 34 0,21   
burocracia 2 0,01   
pouca interação  1 0,01   
nenhum 11 0,07   
prática 5 0,03   
greves 6 0,04   
legislação  0,00   
corpo docente 1 0,01   
falta de professores 3 0,02   
     
     
Pergunta 13/14) Sobre a atividade publicitária, de um modo geral,    
você se considera... E sobre os cursos...?     
 atividade  cursos  
muito bem informado 6 0,04 12 0,08 
bem informado 63 0,40 32 0,20 
razoavelmente informado 74 0,47 87 0,55 
pouco informado 11 0,07 21 0,13 
muito pouco informado 2 0,01 4 0,03 
nr 2 0,01 3 0,02 
     
     
Pergunta 15) Como você se informou ou se informa sobre publicidade   
e sobre os cursos de publicidade?     
internet 57 0,36   
televisão 15 0,09   
jornal 29 0,18   
familiares 9 0,06   
amigos/conhecidos 29 0,18   
revistas 45 0,28   
midia especializada 19 0,12   
palestras 12 0,08   
nr 12 0,08   
orientação vocacional 5 0,03   
manuais de escolas 5 0,03   
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guia do estudante 24 0,15   
cursinhos 15 0,09   
profissionais 38 0,24   
visita à escola 7 0,04   
não se informou 2 0,01   
alunos 15 0,09   
livros 7 0,04   
     
     
Pergunta 16) Qual a característica que você acredita que seja    
mais importante para ser um bom publicitário?    
Conhecer mercado 4 0,03   
entender targets 14 0,09   
criatividade 94 0,59   
dinamismo 11 0,07   
outros 20 0,13   
saber ouvir 1 0,01   
envolvimento com trabalho 3 0,02   
ser bem informado 12 0,08   
boa formação 5 0,03   
raciocínio analítico 5 0,03   
transmitir idéias 19 0,12   
nr 8 0,05   
desenvoltura 1 0,01   
versatilidade 4 0,03   
ética 6 0,04   
trabalhar em equipe 5 0,03   
relacionamento 1 0,01   
persuasão 7 0,04   
     
     
Pergunta 17) Em que tipo de empresa você pretende trabalhar    
na área de publicidade?     
produtora 5 0,03   
agência 79 0,50   
freelancer 4 0,03   
empresa  12 0,08   
ns 19 0,12   
nr 22 0,14   
editora 3 0,02   
comunicação visual 4 0,03   
televisão 2 0,01   
empresa de criação 13 0,08   
empresa de marketing 1 0,01   
web 1 0,01   
propaganda 2 0,01   
agência para tv 2 0,01   
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19) em que área pretende trabalhar? 
     
criação 66 0,42   
criação de logos  0,00   
nr 21 0,13   
publicidade em rádio e tv 4 0,03   
ns 30 0,19   
atendimento 4 0,03   
estratégia/ planejamento 5 0,03   
marketing 15 0,09   
mídia impressa  0,00   
criação design 3 0,02   
redação 6 0,04   
comercial 1 0,01   
direção de arte 6 0,04   
produção 6 0,04   
mktg político 2 0,01   
mídia 5 0,03   
pesquisa 5 0,03   
mktg cultural 1 0,01   
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Tabulação 4o semestre - total 250 questionários   
     
     
     
Pergunta 1 - Quanto tempo antes de prestar vestibular                NA   %   
você se decidiu por Publicidade     
Menos de 1 ano 118 0,47   
1 a 2 anos antes 65 0,26   
mais dois anos a 3 anos antes 29 0,12   
mais de 3 anos antes 38 0,15   
     
     
Pergunta 2 - Na época que você prestou vestibular, você achava    
que para fazer publicidade     
     
era fundamental que fosse na ECA/ USP 128 0,51   
era importante mas não fundamental  117 0,47   
tinha pouca importância  4 0,02   
tinha nenhuma importância     
     
     
     
Pergunta 3 - Porque era fundamental? (base 128 - RM)    
tradição / nome no mercado de trabalho 20 0,16   
gratuita 64 0,50   
curso noturno 4 0,03   
melhor escola/ mais conceituada/ otima escola 39 0,30   
USP/ formação mais ampla/ambiente univ. 20 0,16   
usp é melhor 37 0,29   
usp 16 0,13   
outras 4 0,03   
usp publica 21 0,16   
eca/espm 4 0,03   
concorrencia 2 0,02   
melhores alunos 3 0,02   
qualidade do ensino 2 0,02   
s.paulo 3 0,02   
teorica 1 0,01   
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Pergunta 3 - Por que era importante? (base 117 - RM) 
     
era 1a opção mas não a única 21 0,18   
profissão não exige formação/ depende da pessoa 5 0,04   
eca ajuda abrir portas 4 0,03   
se não passasse faria outra 10 0,09   
USP/  15 0,13   
Faria ESPM 40 0,34   
gratuita 34 0,29   
melhor da área 3 0,03   
está entre as melhores/ bem conceituada 21 0,18   
faculdade boa 7 0,06   
profissão aceita outras formações 2 0,02   
USP/ formação mais ampla 8 0,07   
existem outras boas escolas / cursos 26 0,22   
não sabia muito das escolas 1 0,01   
formação teórica 2 0,02   
outras carreiras 3 0,03   
depende do aluno 3 0,03   
casper líbero 2 0,02   
nr 1 0,01   
     
     
Perguntas 4/5/6 - Quanto às informações que você possuía...    
     
otimamente informado Publicidade  Cursos  
bem informado 8 0,03 4 0,02 
razoavelmente informado 50 0,20 48 0,19 
mal informado 132 0,53 99 0,40 
pessimamente informado 55 0,22 79 0,32 
nr 4 0,02 19 0,08 
 2 0,01 1 0,00 
     
     
 ECA    
 3 0,01   
 47 0,19   
 96 0,38   
 78 0,31   
 25 0,10   
 1 0,00   
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Pergunta 7 - Como se informou? 
     
Publicidade (RM)     
livros 12 0,05   
Revistas 3 0,01   
palestras 24 0,10   
Jornais 34 0,14   
reportagens 4 0,02   
Manual da Fuvest 19 0,08   
Estudantes de Publicidade 17 0,07   
orientação vocacional 20 0,08   
Agências de Propaganda 5 0,02   
professores/escola 31 0,13   
sites/internet 34 0,14   
Amigos/parentes 53 0,21   
Outros  8 0,03   
NR 15 0,06   
conversas com pessoas da área 52 0,21   
Não se informou 11 0,04   
Guia  /do Estudante 62 0,25   
midia espec 25 0,10   
não lembra 1 0,00   
tv 11 0,04   
feiras 3 0,01   
foi a faculdades 2 0,01   
mídia 8 0,03   
     
     
     
     
Cursos de Publicidade (RM)     
     
Amigos/ conhecidos/parentes  40 0,16   
Estudantes de publicidade 24 0,10   
Manual da Fuvest 22 0,09   
Revistas 34 0,14   
Jornais 17 0,07   
Indo a escolas 12 0,05   
Colégio/ Professores das Escolas/ 34 0,14   
Cursinhos/ material de cursinhos 26 0,10   
TV 3 0,01   
Ranking/ Playboy 10 0,04   
Mídia 1 0,00   
Não se informou 10 0,04   
Outros/ informativos/jeca 12 0,05   
nr 18 0,07   
Guia/ do Estudante 81 0,33   
Livros 4 0,02   
palestras 8 0,03   
profissionais da área 16 0,06   
manuais das escolas 23 0,09   
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internet 35 0,14   
ver especif. 1 0,00   
grade curricular 2 0,01   
nr 2 0,01   
public. especif. 8 0,03   
orientador 8 0,03   
     
     
Sobre a ECA (RM)     
amigos/estudantes/ conhecidos 74 0,30   
assistindo aulas     
jornais 10 0,04   
Ranking Playboy 5 0,02   
Guia Fuvest/ Manual do candidato 51 0,20   
escola/ professores 23 0,09   
Cursinho 14 0,06   
Não se informou/ muito pouco 36 0,14   
reportagens 3 0,01   
foi à ECA 23 0,09   
Outros (irmão/prima/irmã) 11 0,04   
NR 14 0,06   
Revistas 11 0,04   
Internet/ site 43 0,17   
Guia(s)/ do Estudante 28 0,11   
profissionais da área 5 0,02   
visita aberta 10 0,04   
palestra 3 0,01   
publicações espec 7 0,03   
livros 2 0,01   
feiras 1 0,00   
     
     
     
     
     
8) Quais as referências positivas da ECA? (RM)     
     
vários cursos de comunicação 6 0,02   
conceituação boa/ nome de peso/ fama 56 0,22   
da USP 113 0,45   
bons professores/ melhores professores/ profissionais 42 0,17   
diploma de valor 2 0,01   
difícil de entrar/ concorrida 17 0,07   
fácil arrumar emprego 7 0,03   
pública / grátis 33 0,13   
metodologia de ensino 5 0,02   
bom aprendizado teórico 14 0,06   
melhor/ melhor do país 19 0,08   
bons alunos/ criativos 23 0,09   
curso voltado à criação 8 0,03   
pessoal / ambiente descontraído 8 0,03   
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profissionais formados na eca 21 0,08   
outros (pesquisa) 3 0,01   
visão humanista 9 0,04   
posição no ranking playboy/guia estudante 9 0,04   
eca jr./ empresa jr. 5 0,02   
usp - ambiente universitario   16 0,06   
nenhuma 8 0,03   
classes poucos alunos 4 0,02   
nr 6 0,02   
bom curso 8 0,03   
biblioteca 3 0,01   
curriculo 4 0,02   
horário 2 0,01   
ambiente eca 5 0,02   
     
     
9) E quais as referências negativas? (RM)     
curso fraco 9 0,04   
defasada/decadente 30 0,12   
teórica/ pouco prática 15 0,06   
nenhuma 35 0,14   
poucos equipamentos/ informática/ recursos 71 0,28   
drogas 10 0,04   
"estadual"/ falta de verbas 40 0,16   
largada 7 0,03   
alunos/ bicho grilos/ doidos 21 0,08   
desorganizada/ mal administrada 13 0,05   
falta infraestrutura 70 0,28   
greves 33 0,13   
sujeira 2 0,01   
professores 22 0,09   
sem comunicação departamentos 3 0,01   
não exige dedicação/ pouco séria/ sossegada 11 0,04   
não tem aulas/ professores 35 0,14   
burocratizada 5 0,02   
espm era melhor 3 0,01   
sem matérias de marketing 1 0,00   
difícil de entrar/ concorrida 4 0,02   
descaso com os alunos 3 0,01   
nr 10 0,04   
faltam matérias 3 0,01   
pouca importancia na usp 2 0,01   
falta de disciplina 1 0,00   
predios feios/ mal conservados 8 0,03   
ns 1 0,00   
não era dos melhores cursos 2 0,01   
incendio 4 0,02   
site 1 0,00   
avaliação do guia do estudante 1 0,00   
outros 4 0,02   
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10) O curso ...     
     
superou em muito as expectativas 9 0,04   
superou um pouco as expectativas 40 0,16   
correspondeu exatamente às expectativas 31 0,12   
ficou um pouco aquém das expectativas 134 0,54   
ficou muito aquém das expectativas 34 0,14   
nr 2 0,01   
     
     
11) Porque   (base 168)  
ficou aquém/ muito aquém     
     
curso superficial 17 0,10   
aulas teóricas/ não tem aulas práticas 40 0,24   
professores ultrapa/ picaretas/ desinteressados 94 0,56   
tem que correr atrás das coisas 4 0,02   
greves 2 0,01   
expectativas exageradas 5 0,03   
outra (metodista era mais prática)     
avaliação deficiente/ não exige do aluno 11 0,07   
curso mal estruturado/desintegrado 23 0,14   
corpo discente 16 0,10   
não esperava muito do curso     
faltam equipamentos/recursos 32 0,19   
matérias mal estruturadas/ mal dadas 15 0,09   
falta criação/ produção 4 0,02   
curriculum inadequado/ defasado 22 0,13   
curso pouco estimulante 7 0,04   
não ensina publicidade/ faltam matérias específicas 11 0,07   
desorganizada 9 0,05   
falta contato com a profissão 13 0,08   
ficou desamparado 2 0,01   
professores faltam 6 0,04   
desorganização nas optativas 2 0,01   
salas lotadas     
descaso geral 7 0,04   
falta estrutura 15 0,09   
estrut. Burocrática 3 0,02   
aulas dispensáveis 1 0,01   
esperava mais da usp 3 0,02   
biblioteca ultrapassada 1 0,01   
sucateada 3 0,02   
funcionarios 1 0,01   
faltam técnicos 1 0,01   
administração escola/ depart 1 0,01   
outros 3 0,02   
faltam professores 12 0,07   
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porque (superou) : professores, interdisciplinaridade, infraestrutura razoavel, 
está começando a melhorar, não tinha informações, etc    
     
     
12) O curso agora vai....(RU)     
     
melhorar muito 24 0,10   
melhorar um pouco  146 0,58   
manter o mesmo nível 72 0,29   
vai piorar um pouco 5 0,02   
vai piorar muito 1 0,00   
nr 2 0,01   
     
     
13) Justifique as expectativas...     
desorganização / burocracia da usp (melhora pouco) 2 0,01   
aulas mais específicas 45 0,18   
matérias mais práticas 70 0,28   
matérias menos cca 9 0,04   
os alunos vão se desenvolvendo 10 0,04   
otimismo 7 0,03   
eca está preocupada com qualidade 3 0,01   
matérias mais interessantes 26 0,10   
professores melhores/ da área 14 0,06   
vou me dedicar mais 5 0,02   
picaretagem vai continuar  5 0,02   
veteranos disseram que vai ficar igual 12 0,05   
a escola não se mexe para melhorar 16 0,06   
curso é pobre mas eficiente 1 0,00   
professores mais dedicados 4 0,02   
veteranos disseram que vai melhorar 10 0,04   
professores vão ser os mesmos 5 0,02   
pessimismo 4 0,02   
não tem matérias de marketing 1 0,00   
protestos dos alunos vão funcionar 1 0,00   
o curso melhora com o decorrer dos anos 2 0,01   
nr 6 0,02   
optativas 1 0,00   
projetos de alunos/ pro crp 4 0,02   
recursos diminuem 1 0,00   
piorar / nada pode ser pior 1 0,00   
piorar / prática não tem equipamentos 1 0,00   
igual já conheço o curso 11 0,04   
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14) O que é mais positivo no curso de publicidade da ECA? (RM) 
     
liberdade no método de ensino/ avaliação 30 0,12   
alguns professores 89 0,36   
networking 15 0,06   
gratuidade/ ser público 18 0,07   
contato com professores 11 0,04   
alunos 100 0,40   
eca jr 23 0,09   
ambiente USP 31 0,12   
biblioteca 20 0,08   
forte na teoria 16 0,06   
nr 6 0,02   
trabalhos em grupo/integração 8 0,03   
c a  2 0,01   
nome escola 5 0,02   
nica 2 0,01   
disponibilidade de informações 8 0,03   
ambiente eca 27 0,11   
é USP /imagem em algumas empresas 21 0,08   
algumas matérias 9 0,04   
carga horária pequena 3 0,01   
flexibilidade curricular/optativas/ integração 51 0,20   
formação ética/ humanística 20 0,08   
facil para estágio 3 0,01   
contato com profissionais 10 0,04   
espirito crítico 25 0,10   
classes pequenas 14 0,06   
é para criação 2 0,01   
visão geral da área 9 0,04   
enfase/ formação teórica 14 0,06   
clima relaxado não exige muito 2 0,01   
tudo é positivo 1 0,00   
ter que se virar 5 0,02   
curriculo 1 0,00   
grade horária 1 0,00   
     
     
15) quais os pontos mais negativos? (RM)     
     
professores ruins 61 0,24   
professores desinteressados/ picaretas 79 0,32   
curriculum mal organizado 22 0,09   
falta de infraestrutura - laboratórios - recursos 117 0,47   
alguns professores 21 0,08   
matérias sem importância 9 0,04   
falta de professores 29 0,12   
banheiros 2 0,01   
greves 2 0,01   
bagunça  11 0,04   
aulas desvinculadas do mercado 25 0,10   
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falta de aulas práticas 26 0,10   
nenhum 4 0,02   
falta de avaliação 10 0,04   
não tem planejamento pedagógico 3 0,01   
funcionarios  7 0,03   
instalações/ estrutura física 13 0,05   
burocracia 11 0,04   
alunos desinteressados 22 0,09   
falta de pontualidade 7 0,03   
pequena carga horária 4 0,02   
imagem abalada 2 0,01   
1 aula por dia 1 0,00   
falta de vontade de melhorar  7 0,03   
não tem peso na universidade 3 0,01   
desestrutura da usp 2 0,01   
diretoria corrupta 7 0,03   
falta de seriedade 8 0,03   
conseguir optativas 5 0,02   
goteiras 1 0,00   
defasagem 1 0,00   
não tem integração de matérias 10 0,04   
faltam eventos 5 0,02   
nr 4 0,02   
falta de investimento externo 3 0,01   
comunicação interna 1 0,00   
     
     
16) O que faria em primeiro lugar? (RM)     
     
contrataria profissionais para dar aulas 3 0,01   
vincularia a eca jr às aulas. 1 0,00   
n.r. 12 0,05   
melhorar professores 15 0,06   
contratar professores novos / mercado 67 0,27   
mudar postura de professores e alunos 13 0,05   
melhorar corpo docente  38 0,15   
avaliar com maior rigidez 7 0,03   
arrumar dinheiro 15 0,06   
adequar o curso/ contatos com o mercado 25 0,10   
avaliar professores 11 0,04   
rever curriculo/  83 0,33   
computadores/ criação 6 0,02   
reforma administrativa 7 0,03   
bibliografia  1 0,00   
continuidade a algumas matérias 4 0,02   
melhorar estrutura 18 0,07   
melhoria nos laboratórios 16 0,06   
projeto pedagógico 4 0,02   
escola empresa 1 0,00   
pontualidade 2 0,01   
reuniões do corpo docente 5 0,02   
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misturar matérias teoricas e praticas 3 0,01   
melhoraria o acesso a optativas 2 0,01   
integraçao entre disciplinas 5 0,02   
trocaria as carteiras 1 0,00   
pagaria melhor os professores 4 0,02   
endomarketing para os alunos 1 0,00   
maior carga horária/mais matérias 10 0,04   
consulta aos alunos 2 0,01   
biblioteca 2 0,01   
estudio fotográfico 2 0,01   
estudio de criação 1 0,00   
dividir curso academica x mercado 1 0,00   
integração com outros cursos 7 0,03   
outros 5 0,02   
fazer func. Trabalhar 4 0,02   
2 materias por dia 2 0,01   
nova eleição depto 2 0,01   
demitiria professor 4 0,02   
ns 1 0,00   
     
     
17)Você acha que propaganda na ECA é... (RU)     
     
superior a todos os outros cursos 35 0,14   
superior à maioria 127 0,51   
na média 69 0,28   
inferior à maioria 11 0,04   
inferior a todos 1 0,00   
nr 7 0,03   
     
     
     
18) Pretende trabalhar em (RM)     
     
agências 151 0,60   
anunciantes 70 0,28   
veículos 26 0,10   
fornecedores 11 0,04   
não pretende trabalhar na área 25 0,10   
nr 8 0,03   
ns 5 0,02   
produtora vt/ musica 1 0,00   
cinema/ entretenimento 1 0,00   
web 1 0,00   
design 1 0,00   
mktg  4 0,02   
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19) Especialização (RM) 
   
arte publicitária  78 0,31
redação  65 0,26
atendimento 28 0,11
planejamento 77 0,31
mídia 15 0,06
produção gráfica 35 0,14
produção eletrônica 29 0,12
outros 32 0,13
nr 9 0,04
comunicação interna 1 0,00
design 3 0,01
ns  9 0,04
marketing  28 0,11
merchandising 1 0,00
mktg  cultural 1 0,00
administração 3 0,01
fotografia 1 0,00
comunicação integrada  2 0,01
embalagem 1 0,00
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Tabulação calouros USC  38 questionários     
      
      
Pergunta 1 - Quanto tempo antes de prestar vestibular você se decidiu por Publicidade 
 
Menos de 1 ano 18 0,47    
1 a 2 anos antes 14 0,37    
mais dois anos a 3 anos antes 2 0,05    
mais de 3 anos antes 4 0,11    
      
 
Pergunta 2 - Por que você resolveu fazer Publicidade? (RM)   
      
      
vocação/ perfil 8 0,21    
mais interessante 8 0,21    
persuasão 4 0,11    
criação e idéias 13 0,34    
características da profissão 9 0,24    
desenho/design/imagens 1 0,03    
criação e mídia 5 0,13    
já trabalha/ trabalhou na área 4 0,11    
mercado de trabalho 3 0,08    
nr 4 0,11    
pela propaganda na tv 2 0,05    
amplitude da área 1 0,03    
grade/ matérias 1 0,03    
      
      
Pergunta 3 - Caso não fosse publicidade, qual seria sua 2a opção de carreira? 
      
nr. 1 0,03    
audiovisual 2 0,05    
direito 1 0,03    
arquitetura 1 0,03    
artes plásticas 3 0,08    
jornalismo 11 0,29    
relações internacionais 1 0,03    
editoração  0,00    
não teria 2a opção 5 0,13    
economia  0,00    
rp 5 0,13    
letras 1 0,03    
desenho industrial 5 0,13    
nutrição 1 0,03    
psicologia 2 0,05    
turismo 4 0,11    
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Pergunta 4 - Como você imagina que vai ser o curso de publicidade aqui na USC? 
      
excelente 18 0,47 54 0,9  
muito bom 16 0,42 32   
bom 4 0,11 4   
regular      
ruim      
muito ruim       
péssimo      
 
Pergunta 7) Porque  você acha que vai ser muito bom/ excelente?   
      
matérias interessantes/ grade curricular  2 0,06    
informações de alunos 1 0,03    
excelência/ qualidade da usc 15 0,44    
investimento da USC 2 0,06    
curso novo 5 0,15    
pelos alunos bons 1 0,03    
pelo meu esforço 7 0,21    
pelos professores 10 0,29    
primeiras impressões 4 0,12    
gosto da área 1 0,03    
expectativas 2 0,06    
      
Pergunta 6) Você acha que com relação aos outros cursos de publicidade   
que são oferecidos por outras escolas, o da USC vai ser:    
      
superior a todos eles      
superior à maioria deles 13 0,34    
na média 19 0,50    
inferior à maioria 1 0,03    
inferior a todos eles      
nr 2 0,05    
      
      
Pergunta 7) Quais matérias você acha que irá cursar no curso de publicidade.  
Mesmo que não saiba, cite ao menos 3 matérias que acha que deveria ter.  
      
Fotografia 4 0,11    
História  2 0,05    
Línguas/ ingles 12 0,32    
Marketing/Mercadologia 3 0,08    
Lingua Portuguesa/português 14 0,37    
Produção / prática 2 0,05    
Redação 4 0,11    
criação 20 0,53    
audiovisual/ jornal 5 0,13    
filosofia 3 0,08    
técnica publicitária 6 0,16    
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Pergunta 8) O que você acha que é mais importante aprender  
num curso de publicidade?      
      
ser criativo/ potencializar/operacionalizar 2 0,05    
criação 16 0,42    
ética/ direitos do consumidor 2 0,05    
persuasão 5 0,13    
tudo  3 0,08    
expor / desenvolver idéias 4 0,11    
base teórica 3 0,08    
sensibilizar targets 2 0,05    
diferenciar boa da má propaganda 1 0,03    
outros 4 0,11    
nr 2 0,05    
técnicas de produção/ produção 1 0,03    
 
Pergunta 9) Quais você acha que vão ser os pontos fortes do curso aqui da USC? 
      
professores 6 0,16    
ética 1 0,03    
criação  9 0,24    
outros 4 0,11    
todos 4 0,11    
ns 4 0,11    
nr 4 0,11    
teoria 2 0,05    
fotografia 2 0,05    
línguas 1 0,03    
marketing 7 0,18    
formação humanística 4 0,11    
ambiente/ cultural 3 0,08    
      
      
Pergunta 10) E quais você imagina que vão ser os pontos fracos?   
      
      
ns 18 0,47    
nr 7 0,18    
outros 8 0,21    
algumas matérias 5 0,13    
      
      
      
Pergunta 11/12) Sobre a atividade publicitária, de um modo geral, você se considera...  
E sobre os cursos...?      
      
 atividade  cursos   
muito bem informado 1 0,03 2 0,05  
bem informado 6 0,16 6 0,16  
razoavelmente informado 23 0,61 18 0,47  
pouco informado 8 0,21 10 0,26  
muito pouco informado   2 0,05  
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Pergunta 13) Como você se informou ou se informa sobre publicidade   
 e sobre os cursos de publicidade?      
      
internet 3 0,08    
televisão 8 0,21    
jornal 9 0,24    
familiares 9 0,24    
amigos/conhecidos 9 0,24    
revistas 18 0,47    
midia especializada 7 0,18    
nr 1 0,03    
orientação vocacional 3 0,08    
manuais de escolas 3 0,08    
guia do estudante 4 0,11    
cursinhos 2 0,05    
profissionais 9 0,24    
      
      
Pergunta 14) Qual a característica que você acredita que seja mais importante  
para ser um bom publicitário?      
      
Conhecer mercado 1 0,03    
entender targets 2 0,05    
criatividade 25 0,66    
dinamismo 2 0,05    
saber ouvir 4 0,11    
envolvimento com trabalho 4 0,11    
ser bem informado 5 0,13    
boa formação 1 0,03    
transmitir idéias 13 0,34    
desenvoltura 2 0,05    
versatilidade 1 0,03    
ética 2 0,05    
ns 1 0,03    
arrojado 2 0,05    
persistente 2 0,05    
bom português 3 0,08    
      
      
Pergunta 15) Em que tipo de empresa você pretende trabalhar na área de publicidade? 
      
produtora 2 0,05    
agência 15 0,39    
freelancer 1 0,03    
empresa  6 0,16    
ns 5 0,13    
nr 2 0,05    
editora 2 0,05    
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televisão 4 0,11    
qualquer uma 1 0,03    
midia exterior 1 0,03    
com o pai 1 0,03    
empresa de propaganda 4 0,11    
      
      
16) em que área pretende trabalhar?     
      
criação 6 0,16    
criação de logos 1 0,03    
nr 1 0,03    
publicidade em rádio e tv 2 0,05    
ns 11 0,29    
marketing 3 0,08    
criação design 2 0,05    
produção 5 0,13    
propaganda e marketing 2 0,05    
programação visual 1 0,03    
fotografia 2 0,05    
redação de arte 1 0,03    
frases informativas 1 0,03    
propaganda  2 0,05    
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Disciplinas Obrigatórias

1º Período Ideal
Créd. 
Aula

Créd. 
Trab.

Carga 
Horária

CCA0218 Língua Portuguesa - Redação e Expressão Oral I 4 0 60

CCA0258 Fundamentos de Sociologia Geral e da Comunicacao 4 0 60

CRP0292 Estudo da Defesa do Consumidor 2 1 60

CRP0349 Teoria e Tecnica da Publicidade I 4 1 90

CRP0350 Principios da Economia Aplicados a Comunicacao 2 0 30

CRP0421 Estética em Publicidade 2 0 30

Subtotal: 18 2 330

2º Período Ideal
Créd. 
Aula

Créd. 
Trab.

Carga 
Horária

CCA0219 Lingua Portuguesa-Redação e Expressão Oral II 4 0 60

CCA0255 Teoria da Comunicacao 4 2 120

CRP0322 Etica e Legislacao Publicitaria 2 0 30

CRP0426 Teoria e Tecnica da Publicidade II 4 1 90

CRP0435 Mercadologia e Publicidade 4 0 60

Subtotal: 18 3 360

3º Período Ideal
Créd. 
Aula

Créd. 
Trab.

Carga 
Horária

CCA0220 Língua Portuguesa - Redação e Expressão Oral III 4 0 60

CCA0277 Teoria e Método de Pesquisa em Comunicação 4 0 60

CRP0168 Promoção de Vendas 4 1 90

CRP0171 Propaganda Ideológica 2 0 30

CRP0297 Análise e Planejamento Mercadológico 4 1 90

Subtotal: 18 2 330

4º Período Ideal
Créd. 
Aula

Créd. 
Trab.

Carga 
Horária

CCA0278 Psicologia da Comunicação 4 2 120

CRP0285 Pesquisa Em Publicidade 4 1 90

CRP0314 Lingua Portuguesa IV (linguagem Publicitaria) 4 1 90

CRP0422 Fotografia Digital 4 0 60

Subtotal: 16 4 360

5º Período Ideal
Créd. 
Aula

Créd. 
Trab.

Carga 
Horária

CRP0323 Programacao Visual 4 1 90

CRP0325 Redação Publicitária I 4 1 90

CRP0357 Produção Gráfica 4 1 90

CRP0425 Mídia 4 0 60

Subtotal: 16 3 330

6º Período Ideal
Créd. 
Aula

Créd. 
Trab.

Carga 
Horária

CRP0326 Redacao Publicitaria II 4 1 90

CRP0335 Arte Publicitaria 4 1 90

CRP0354 Administracao Em Publicidade 2 1 60

CRP0359 Estudo do Comportamento do Consumidor I 2 1 60

CRP0423 Produção Audiovisual em Publicidade I 4 1 90

Subtotal: 16 5 390

7º Período Ideal
Créd. 
Aula

Créd. 
Trab.

Carga 
Horária

http://sistemas1.usp.br:8080/jupiterweb/jupDisciplina?sgldis=CCA0218&codcur=27011&codhab=502
http://sistemas1.usp.br:8080/jupiterweb/jupDisciplina?sgldis=CCA0258&codcur=27011&codhab=502
http://sistemas1.usp.br:8080/jupiterweb/jupDisciplina?sgldis=CRP0292&codcur=27011&codhab=502
http://sistemas1.usp.br:8080/jupiterweb/jupDisciplina?sgldis=CRP0349&codcur=27011&codhab=502
http://sistemas1.usp.br:8080/jupiterweb/jupDisciplina?sgldis=CRP0350&codcur=27011&codhab=502
http://sistemas1.usp.br:8080/jupiterweb/jupDisciplina?sgldis=CRP0421&codcur=27011&codhab=502
http://sistemas1.usp.br:8080/jupiterweb/jupDisciplina?sgldis=CCA0219&codcur=27011&codhab=502
http://sistemas1.usp.br:8080/jupiterweb/jupDisciplina?sgldis=CCA0255&codcur=27011&codhab=502
http://sistemas1.usp.br:8080/jupiterweb/jupDisciplina?sgldis=CRP0322&codcur=27011&codhab=502
http://sistemas1.usp.br:8080/jupiterweb/jupDisciplina?sgldis=CRP0426&codcur=27011&codhab=502
http://sistemas1.usp.br:8080/jupiterweb/jupDisciplina?sgldis=CRP0435&codcur=27011&codhab=502
http://sistemas1.usp.br:8080/jupiterweb/jupDisciplina?sgldis=CCA0220&codcur=27011&codhab=502
http://sistemas1.usp.br:8080/jupiterweb/jupDisciplina?sgldis=CCA0277&codcur=27011&codhab=502
http://sistemas1.usp.br:8080/jupiterweb/jupDisciplina?sgldis=CRP0168&codcur=27011&codhab=502
http://sistemas1.usp.br:8080/jupiterweb/jupDisciplina?sgldis=CRP0171&codcur=27011&codhab=502
http://sistemas1.usp.br:8080/jupiterweb/jupDisciplina?sgldis=CRP0297&codcur=27011&codhab=502
http://sistemas1.usp.br:8080/jupiterweb/jupDisciplina?sgldis=CCA0278&codcur=27011&codhab=502
http://sistemas1.usp.br:8080/jupiterweb/jupDisciplina?sgldis=CRP0285&codcur=27011&codhab=502
http://sistemas1.usp.br:8080/jupiterweb/jupDisciplina?sgldis=CRP0314&codcur=27011&codhab=502
http://sistemas1.usp.br:8080/jupiterweb/jupDisciplina?sgldis=CRP0422&codcur=27011&codhab=502
http://sistemas1.usp.br:8080/jupiterweb/jupDisciplina?sgldis=CRP0323&codcur=27011&codhab=502
http://sistemas1.usp.br:8080/jupiterweb/jupDisciplina?sgldis=CRP0325&codcur=27011&codhab=502
http://sistemas1.usp.br:8080/jupiterweb/jupDisciplina?sgldis=CRP0357&codcur=27011&codhab=502
http://sistemas1.usp.br:8080/jupiterweb/jupDisciplina?sgldis=CRP0425&codcur=27011&codhab=502
http://sistemas1.usp.br:8080/jupiterweb/jupDisciplina?sgldis=CRP0326&codcur=27011&codhab=502
http://sistemas1.usp.br:8080/jupiterweb/jupDisciplina?sgldis=CRP0335&codcur=27011&codhab=502
http://sistemas1.usp.br:8080/jupiterweb/jupDisciplina?sgldis=CRP0354&codcur=27011&codhab=502
http://sistemas1.usp.br:8080/jupiterweb/jupDisciplina?sgldis=CRP0359&codcur=27011&codhab=502
http://sistemas1.usp.br:8080/jupiterweb/jupDisciplina?sgldis=CRP0423&codcur=27011&codhab=502


CRP0327 Redação Publicitária III 4 0 60

CRP0353 Planejamento Publicitário 4 1 90

CRP0360 Estudo do Comportamento do Consumidor II 2 1 60

CRP0424 Produção Audiovisual em Publicidade II 4 1 90

Subtotal: 14 3 300

8º Período Ideal
Créd. 
Aula

Créd. 
Trab.

Carga 
Horária

CRP0317 Projetos Experimentais Em Propaganda e Publicidade 4 4 180

CRP0440 Trabalho de Conclusão de Curso 2 2 90

Subtotal: 6 6 270

         

  
Disciplinas Optativas

1º Período Ideal
Créd. 
Aula

Créd. 
Trab.

Carga 
Horária

CRP0449 Comunicação Interativa e o Texto Eletrônico-digital 4 0 60

CRP0448 Ecologia e Comunicação Mercadológica 2 1 60

         

3º Período Ideal
Créd. 
Aula

Créd. 
Trab.

Carga 
Horária

CCA0281 Aspectos Teóricos da Comunicação Digital 4 0 60

         

6º Período Ideal
Créd. 
Aula

Créd. 
Trab.

Carga 
Horária

CRP0420 Comunicação Digital 4 3 150

 

http://sistemas1.usp.br:8080/jupiterweb/jupDisciplina?sgldis=CRP0327&codcur=27011&codhab=502
http://sistemas1.usp.br:8080/jupiterweb/jupDisciplina?sgldis=CRP0353&codcur=27011&codhab=502
http://sistemas1.usp.br:8080/jupiterweb/jupDisciplina?sgldis=CRP0360&codcur=27011&codhab=502
http://sistemas1.usp.br:8080/jupiterweb/jupDisciplina?sgldis=CRP0424&codcur=27011&codhab=502
http://sistemas1.usp.br:8080/jupiterweb/jupDisciplina?sgldis=CRP0317&codcur=27011&codhab=502
http://sistemas1.usp.br:8080/jupiterweb/jupDisciplina?sgldis=CRP0440&codcur=27011&codhab=502
http://sistemas1.usp.br:8080/jupiterweb/jupDisciplina?sgldis=CRP0449&codcur=27011&codhab=502
http://sistemas1.usp.br:8080/jupiterweb/jupDisciplina?sgldis=CRP0448&codcur=27011&codhab=502
http://sistemas1.usp.br:8080/jupiterweb/jupDisciplina?sgldis=CCA0281&codcur=27011&codhab=502
http://sistemas1.usp.br:8080/jupiterweb/jupDisciplina?sgldis=CRP0420&codcur=27011&codhab=502
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