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O trabalho discute a recepção publicitária, a partir de dados de uma 

pesquisa concluída2, com o objetivo de colocar em pauta alguns apontamentos 

empíricos para que sirvam de estímulo para a definição de protocolos 

metodológicos. Destacamos três aspectos para pensar essas pesquisas: o 

fluxo, a apropriação de representações e a baixa memória de anúncios do 

receptor. 

Embora a publicidade possa ser reduzida a uma técnica de venda, ela 

configura-se também como um processo de comunicação, “cujas mensagens 

persuasivas são produzidas e recebidas em contextos contraditórios, 

implicados tanto pelo sistema hegemônico da estrutura econômica quanto 

pelas práticas culturais dos sujeitos” (PIEDRAS, 2009, p.20). Dessa forma, 

adotamos o viés que a trata “como fenômeno cultural cuja natureza é 

multifacetada” (ibidem, p. 59), o que demostra a necessidade de investigar os 

anúncios a partir do olhar do receptor que os recebe e confere sentido ao 

discurso. 

Mais do que produtos e serviços, os anúncios sugerem representações 

sociais - modos de ser e socializar, estilos de vida e valores - que transcendem 

a materialidade e o financeiro, estando à disposição do uso dos receptores, 

independe de sexo, raça ou classe. Mazetti reforça: “se uma das principais 

funções da publicidade seria verbalizar os poderes comunicativos dos bens de 
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consumo, as representações sociais produzidas pelo discurso publicitário não 

se limitariam a esfera das mercadorias” (2011, p. 8).  

Nesse contexto, apresentamos o primeiro desafio metodológico na 

recepção publicitária: apreender o fluxo dos anúncios sem que haja a sua 

ruptura e o deslocamento dos anúncios para fora do espaço de circulação. A 

análise isolada e sem a temporalidade de veiculação dos anúncios nos parece 

que pode gerar concepções divergentes ou superficiais sobre o consumo 

publicitário. No entanto, embora acreditemos que esse seja o caminho mais 

adequado, reconhecemos também a dificuldade pela ausência de protocolos 

metodológicos capazes de abarcar todo ou parte da continuidade desse fluxo. 

Nesta direção, o outro ponto de discussão está relacionado à 

incorporação pelos receptores das representações sociais presentes na 

publicidade. Para nós, elas ganham sentido dentro do fluxo publicitário, afinal, a 

estabilização e a conformação das representações ocorrem pela 

intertextualidade e a ampla distribuição dos anúncios, isto é, pela repetição em 

um período relativamente longo. Portanto, é somente assim que passam a 

integrar a cultura e as identidades dos atores, o que nos exigiria a análise do 

fluxo e não de peças específicas. Além disso, a situação também propõe a 

discussão sobre o momento/parte do fluxo em que os receptores, de fato, se 

apropriam das representações.  

O terceiro aspecto de reflexão surge desde os passos metodológicos 

iniciais (estudo exploratório do campo) onde se detectou a pouca memória dos 

receptores sobre os anúncios veiculados no fluxo cotidiano. A maioria dos 

pesquisados não recordava de anúncios, nem mesmo, daqueles vistos no dia 

da pesquisa. Quando houve lembrança, esteva relacionada àquelas 

publicidades épicas da comunicação brasileira ou outras específicas 

relacionadas unicamente à sociabilidade do receptor. Ainda assim, na maioria 

dos casos, os exemplos não correspondiam às categorias da pesquisa, o que 

gera novos desafios para o processo empírico de investigação. A baixa 

lembrança pode estar associada ao bombardeio publicitário, portanto, “a 

fugacidade é uma das características das representações midiáticas” 

(GASTALDO, 2013, p.21), o que justifica nossa preocupação quanto ao 

segundo aspecto levantado. 
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Por fim, procuramos trazer para o debate os desafios apontados, com o 

intuito de, conjuntamente, encontrarmos trajetos metodológicos adequados e 

que deem conta de compreender a apropriação (negociação ou resistência) 

das representações sociais propostas pelos anúncios e em que medida eles 

atuam como referências para que os sujeitos construam as suas identidades. 

 
Referências 
 
GASTALDO, É. Publicidade e Sociedade: uma perspectiva antropológica. 
Porto Alegre: Sulina, 2013. 
 
MAZETTI, H. As aporias da publicidade: entre a abordagem socioeconômica 
e a perspectiva cultural. Anais... Disponível em: <http://pucposcom-
rj.com.br/wp-content/uploads/2011/11/mazetti.pdf>. Acesso em: 23 abr. 2014 
 
PIEDRAS, E. R. Fluxo publicitário. Anúncios, produtores e receptores. Porto 
Alegre: Editora Saraiva, 2009. 
 

http://pucposcom-rj.com.br/wp-content/uploads/2011/11/mazetti.pdf
http://pucposcom-rj.com.br/wp-content/uploads/2011/11/mazetti.pdf

