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We are all mad here.
-

Lewis Carroll, Alice in Wonderland.
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RESUMO
Nesse trabalho estudo o publicitário como sujeito da comunicação, considerando-se
a sua singularidade, que se produz numa trama de espelhos, desencadeando uma
subjetividade criativa, na perspectiva da amorosidade e da autopoiese. O objetivo é
discutir aspectos da subjetividade dos profissionais atuantes da área de publicidade,
formada através desses espelhos. Compreender e identificar quais as marcas da
subjetividade presentes nos publicitários como sujeitos da comunicação e discutir
como essa singularidade do sujeito é formada desde a sua infância e através de
espelhos que servem como inspiração. Após, analiso se os aspectos que têm
relação com a amorosidade do sujeito são de fato determinantes para a formação da
sua criatividade desde cedo. No final desse trabalho, abordo e analiso dados de um
estudo, pesquisando se os publicitários como sujeitos criativos da comunicação
possuem a sua própria realidade subjetiva, fazendo desse um sujeito que pensa de
forma diferente do senso comum e apresenta algumas características bem
singulares e únicas. A pesquisa permite compreender como se dá a formação do
potencial criativo de cada um de maneira subjetiva e também possibilita entender
que todos os publicitários como sujeitos da comunicação podem possuir traços de
transtornos psicológicos os quais utilizam a seu favor no dia a dia, tornando-os
especiais e únicos.
Palavras-chave: publicitário;
criatividade; singularidade.

comunicação;

subjetividade;

espelhos;
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1 INTRODUÇÃO

O presente trabalho é sobre o publicitário como o sujeito da comunicação,
discutindo aspectos singulares dos profissionais dessa área. Esses aspectos únicos,
presentes em cada um, se constroem e são produzidos através de uma “trama de
espelhos e desejos” (BAPTISTA, 1996), ou seja, referências que acumulamos ao
longo da nossa jornada, de pessoas ou atitudes que admiramos e tomamos como
nossas. Esses aspectos sob os quais nos espelhamos vão compondo uma
subjetividade criativa, em combinação com múltiplas experiências de vida e em
relação ao ambiente em que vivemos. Nesse trabalho, utilizo a expressão ‘marcas
de criatividade’, para denominar essas experiências e exemplos. A proposta é
pesquisar como cada um desses sujeitos adquiriu a característica da criatividade,
em conjunto com outros aspectos específicos do publicitário, como sujeito da
comunicação, e quais espelhos são mais frequentemente trazidos à tona.
Na prática, minha intenção com esse texto é compreender a matriz dos
criativos e, primeiramente, analisar se os publicitários, atuantes em qualquer área da
comunicação, absorvem e canalizam essas experiências, que modificam as atitudes
do sujeito, no sentido de utilizar essas características a seu favor para a autocriação.
Minha pesquisa sugere que os traços subjetivos do publicitário estão presentes em
sua produção diária, através do desenvolvimento dos seus trabalhos.
A publicidade é uma área que tem como um forte estereótipo profissionais
com características subjetivas intensas, conseguindo extravasar um sentimento forte
em relação à maneira de se expressar, através da arte e da criatividade. Os
publicitários são identificados pelo senso comum como sujeitos fora do padrão
considerado normal pela sociedade. Os estereótipos nos afetam diretamente,
interferindo também nas ações que praticamos, porque, através deles, somos
incorporados e submetidos a determinados grupos, com base em características
típicas e delimitadoras que servem para compor toda a nossa identidade.
Para desenvolver esta abordagem e poder compreender as características
subjetivas e de atuação do sujeito publicitário como criativo, tive, como inspiração e
base uma pesquisa publicada na revista Nature Neuroscience, de junho de 2015. A
pesquisa foi feita com uma amostra significativa de sujeitos e pôde concluir que
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traços de transtornos mentais como esquizofrenia e transtorno bipolar compartilham
raízes genéticas com a criatividade, comprovando que sujeitos com carreiras
artísticas e criativas são mais suscetíveis de transportar genes que os predispõem a
um risco de transtorno mental.
Considerando essa pesquisa, proponho-me, então, a discutir aspectos da
subjetividade de profissionais atuantes da área da publicidade, compreendendo que
essa subjetividade é formada através de espelhos. Nesse sentido, identifico as
marcas da subjetividade presente nesses profissionais e discutir como essas marcas
se formaram. Para isso, analiso se a amorosidade presente no sujeito é um fator
determinante para a formação de sua criatividade. Por fim, investigo a relação dos
publicitários em relação aos traços de transtornos mentais e psíquicos que podem
se relacionar com a criatividade.
Acredito ser importante a discussão acerca do tema, bem como interessante
para a Publicidade e para os atuantes em suas áreas, uma vez que o trabalho
propõe pistas para compreender melhor a formação de sua criatividade,
estabelecendo, assim, uma ruptura de como o senso comum conceitua os criativos.
Sinaliza, também, no sentido de que existe uma afeição do publicitário com o seu
trabalho, o que é possível perceber se colocando no papel do personagem desta
pesquisa.
Além disso, os textos existentes, até o momento, decorrentes da produção da
pesquisa, não tratam somente do publicitário como sujeito da comunicação e
portador dessa singularidade, mas de todos os sujeitos, generalizando as suas
marcas. O foco na subjetividade do publicitário e no desenvolvimento de sua
criatividade é algo que movimenta um volume significativo de recursos financeiros
no mundo, envolvendo diretamente a cadeia produtiva e a sociedade como um todo.
Essa pesquisa pode ser útil e essencial para os estudiosos das áreas da
comunicação bem como para todos os profissionais que têm contato com a área,
para que possam construir conhecimento a respeito do outro bem como de si
mesmo.

Serão desta forma, mais bem abordados os saberes, pensamentos e

reflexões desses sujeitos e seus comportamentos, explanando-se como é composta
a sua personalidade e a importância da valorização e compreensão do seu trabalho
criativo. Os leitores e interlocutores dessa pesquisa terão a oportunidade de melhor
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compreensão do publicitário como sujeito da comunicação, podendo colocar-se no
lugar do personagem dessa pesquisa.
Em síntese, essa pesquisa aborda quais os aspectos da subjetividade de
cada sujeito atuante das áreas de publicidade que fazem dele um ser criativo e
como estes aspectos se concretizam. Para tanto, a monografia é construída ao
longo de oito capítulos, sendo eles a Introdução, o Processo de Descoberta, os
Aspectos Metodológicos, A Criatividade e a Publicidade, Comunicação e
Subjetividade, O Sujeito da Publicidade, Entrevistas de Campo e Considerações
Finais.
No quarto capítulo, A Criatividade e a Publicidade, busco compreender como
se dá a formação da criatividade de um sujeito, apresentando conceitos de
criatividade. Por fim, desenvolvo como se dá o processo de criação da maior parte
dos criativos, trabalhando em cima do relacionamento com a inspiração e a
imaginação intuitiva do sujeito. Relaciono a criatividade com os espelhos que abordo
no capítulo seguinte.
O publicitário criativo que pesquiso aqui engloba conceitos de criatividade que
se referem a toda ação criativa; desde a criação com base em percepções do
sujeito, os processos criativos, os resultados obtidos através de espelhos e todos os
outros conceitos de Novaes (1971) e Ostrower (1987).
Segundo Muniz (2004), a origem da palavra publicidade assim como
publicitário vem do latim “publicus”, que é aquilo relativo ao povo e à toda
comunidade. Publicidade é então, tudo aquilo possível de ser compartilhado.
Começo a relacionar aqui a publicidade com o seu sujeito.
No

quinto

capítulo,

Comunicação

e

Subjetividade,

trabalho

mais

profundamente na matriz da criação do publicitário como sujeito criativo, que a partir
da observação e imitação dos adultos é que uma criança forma a sua personalidade,
sempre escolhendo os traços que mais lhe convém e que são mais reforçados e
repetidos para ela. Assim, tornamo-nos seres singulares, com subjetividade própria
e única. Platão fala sobre alteridade e subjetividade, no momento em que diz que o
modo pelo qual “[...] o outro é ser sem cessar de ser o outro ou, inversamente, o
modo pelo qual o ser é também o outro sem cessar de ser”. (LALANDE, 1999, p.47).
Isso significa que alguém só é aquilo que o outro não é, mas sempre traz aspectos
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similares por ter se espelhado no outro. Penso, então, que a partir de espelhos, os
publicitários criativos e sujeitos da comunicação produzem a si mesmos e aos seus
trabalhos, sempre com base em experiências e nesta trama de espelhos montada
ao longo da sua jornada.
Quando me referir a essa produção de material ou de si mesmo, usarei o
termo autopoiese. Segundo Mariotti (2015), poiesis é um termo grego que significa
produção. Autopoiese quer dizer autoprodução. Para ele, os seres vivos funcionam
como sistemas que produzem continuamente a si mesmos. Esses sistemas são
autopoiéticos

por

definição,

porque

recompõem

continuamente

os

seus

componentes desgastados.
Partindo da ideia de Louis Quesnel, que diz que “mas a publicidade, como a
comédia clássica, visa o verossímil em vez da verdade” e que os publicitários são
personagem com uma subjetividade própria, gostaria de abordar a noção de
subjetividade, tal como compreendida por Guattari e Rolnik (1996). Para eles, a
subjetividade é “uma produção incessante que acontece a partir dos encontros que
vivemos com o outro”. O outro compreendido por eles pode ser tanto um outro social
quanto o ambiente que produz efeitos em relação ao sujeito, produzindo sua
personalidade, como já citado anteriormente.
No sexto capítulo denominado O Sujeito da Publicidade, trabalho com a ideia
de que o publicitário como sujeito criativo da comunicação têm, assim como muitos,
sua própria realidade e subjetividade, fazendo dele um sujeito com características
singulares e diferenciadas, agindo e pensando de forma diferente do senso comum.
Na pesquisa publicada pela revista Nature Neuroscience (2015), que aborda essa
temática, conforme cito anteriormente, os autores comprovam, que há uma ligação e
compartilhamento genético entre pessoas com carreiras artísticas e criativas e
pessoas com distúrbios mentais e psicose.
No

capítulo

sete,

são

analisadas

entrevistas

feitas

ao

longo

do

desenvolvimento da pesquisa. O tipo de entrevista que utilizo é a “em profundidade”,
que segundo Mattos (2010), são aquelas mais flexíveis, que permitem ao
entrevistado construir suas respostas sem ficar limitado por um questionário ou
perguntas estruturadas.
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Esse método de coleta de dados tem seu ponto mais forte e positivo no que
se refere à exploração dos pontos de vistas dos sujeitos sociais inseridos na análise.
No último capítulo, são abordadas as considerações finais acerca da
pesquisa, trazendo o que foi abordado em todos os capítulos anteriores e o
resultado das análises das entrevistas anteriormente citadas.
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2 PROCESSO DE DESCOBERTA

Para contextualizar a minha escolha pelo tema, devo explicar, antes de tudo,
que a minha relação com o mesmo se dá desde quando eu era bem pequena. A
pesquisa surge da minha própria experiência e tem um valor sentimental muito
profundo.
Meu avô, Hartmut Érico Schulz, tinha no porão de sua casa uma agência de
publicidade, a Banner Publicidade, atualmente a agência mais antiga do estado. Ele
fazia recortes e colagens, além de muitos desenhos e pinturas, já que, na época,
ainda não existiam computadores com softwares competentes. No ateliê, eu podia
brincar e sempre que descia as escadas, recebia um kit com canetas coloridas para
pintar os meus desenhos.
A tal agência sempre fora um mistério para mim, porque, para chegar à porta
de acesso, era necessário descer uma grande escada, que parecia grande pelo
menos quando eu era pequena, e só tinha um ponto de luz no meio dela, o que me
deixava com muito medo. Sempre imaginei que, quando eu chegasse ao meio e
quisesse voltar, um monstro cinza ia me pegar. Apesar do medo, sempre fui muito
curiosa e aquele lugar me deixava intrigada, porque meus primos mais velhos
desciam e voltavam de lá mais alegres e dispostos, propondo brincadeiras.
Certo dia, acabei tomando coragem e desci a grande escada, abri a porta,
primeiro deixando entrar só um feixe de luz para que eu pudesse espiar. Vi que meu
vô ensinava meu primo mais velho, Daniel, a colorir um carrinho que eles haviam
desenhado. Meu outro primo menor estava ajudando a misturar, com água, algumas
tintas e eu fiquei interessada na tarefa. Abri o restante da porta e meu avô, surpreso
por eu ter descido, me puxou para dentro da agência, que era movimentada, e,
mesmo assim, me deu atenção e um papel em branco. Ele pediu que eu colocasse
naquele papel qualquer coisa que eu imaginasse. Acredito que tenha sido esse o
meu primeiro contato com a criação, em si, como os publicitários compreendem.
Comecei a pensar no que eu queria desenhar. Queria impressionar, mostrar que eu
sabia o que estava fazendo, embora eu não tivesse ideia alguma de qual material
usar. Escolhi um lápis 6B verde que borrou toda a minha mão ao longo do desenho
e consegui, com muito esforço, desenhar uma coruja sentada num galho, que mais
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parecia um gato. Meu avô adorou, escreveu uma mensagem para mim e me
mandou guardar na minha nova pasta de desenhos.
Meu avô sempre foi a minha fonte de inspiração, sempre me fez ter vontade
de aprender mais e poder me tornar uma pessoa parecida com ele: criativa, feliz,
cercada de amigos e sempre de bom humor. O tempo passou, eu cresci e passei a
observá-lo mais, com mais cuidado. Percebi que, no fundo, meu avô era um senhor
rabugento e que, quando entrava algum cliente ou amigo na agência, ele mudava
completamente, se tornava outra pessoa, como se tivesse vestido uma máscara.
Depois questionei meu pai sobre isso e, quando fiquei madura o suficiente, ele me
contou que, na verdade, meu avô estava triste porque tinha desenvolvido um
problema com bebidas. Todas aquelas festas e reuniões alegres serviam para
disfarçar uma angústia que tinha se alastrado dele para a família. Apesar de todos
os problemas, meu avô continuava criativo e me auxiliando nos desenhos e textos
sempre que eu pedia.
Quando fiz dez anos, meu avô decidiu parar de trabalhar e resolveu se
dedicar a um passatempo. Tornou-se pintor. Isso me deixou muito contente, porque
ele pintava com aquarelas lindas araucárias e paisagens que eu nem imaginava que
existiam. Percebi que o céu não era só azul; tinha muitas cores. Era uma mistura
que me mostrava que, do caos, pode emergir algo maravilhoso. Um tempo depois,
meu avô veio a falecer, num almoço de família, engasgado com um pedaço de
galinha e refrigerante. Estava magro, porque tinha resolvido seu problema com
bebidas, mas feliz, muito feliz. Apesar de ausente, ele é o meu maior espelho até
hoje. Guardei todos os desenhos que fiz ao lado dele e sempre que estou sem
ideias para um trabalho específico, penso no que meu avô diria.
Meu pai, não por coincidência, também decidiu ser publicitário. Era o caminho
que ele queria seguir e sempre foi um sonhador com grandes ideias. Acredito que
ele também tenha se espelhado no meu avô ou, então, essa matriz publicitária deve
ser genética. No começo da minha adolescência, meu pai não me apoiou por
completo, quando eu disse que queria ser publicitária ou artista. Então, me inscrevi
no curso de Direito da universidade, que acabei cursando por um ano. Eu ia pra aula
com desgosto, sentia que aquilo não era pra mim, um curso muito regrado, em que
eu não sentia que podia pensar por conta própria ou questionar os professores.
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Quando ele percebeu que eu não poderia ser diferente dele, começou a me apoiar,
me mostrava o trabalho dele e me deixava acompanhar a rotina e visitas aos
clientes. Isso me ajudou muito, aprendi muito com todas as minhas experiências e
fiz de todas elas momentos positivos. Inscrevi-me, então, para o Curso de
Publicidade e Propaganda e também para o curso de Fotografia. Decidi fazer
vestibular novamente e passei em primeiro lugar, o que me deixou ainda mais
motivada.
Logo no meu primeiro semestre no Curso de Publicidade e Propaganda
descobri que eu enxergava o mundo de maneira diferente. Por isso, comecei a
estudar também fotografia na universidade e coloquei todo o amor que eu tinha nas
minhas produções. Hoje trabalho com marketing, desenvolvendo peças e ações
publicitárias e não vejo o meu emprego como algo que me consuma, no sentido
negativo, uma vez que todas as manhãs acordo disposta a dar o melhor de mim.
Tenho também um estúdio de fotografias, que abri com uma amiga que acabei
conhecendo durante o curso.
Comecei a refletir sobre a temática, em uma conversa com a minha querida
psicóloga, enquanto tentava resolver sozinha uma crise interna passageira da minha
vida. Naquele momento, estava sofrendo porque alguns colegas de aula faziam
piadinhas a meu respeito, argumentando que eu não era uma pessoa normal. Na
mesma ocasião em que eu estava tentando resolver esse conflito, minha mãe me
disse que ninguém é realmente normal. Todas as pessoas possuem aspectos e
formas diferentes de pensar e se expressar. O que é então, normal? Chequei à
conclusão de que, naquele momento, não ser normal era muito divertido e me
tornava especial, porque ser igual a todos, para mim, parecia simplesmente chato.
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3 ASPECTOS METODOLÓGICOS

No que refere à metodologia dessa monografia, trata-se de uma pesquisa de
caráter qualitativo e exploratório, com base na Cartografia Sentimental de Rolnik
(1989), que resulta da absorção de matérias de variadas procedências para atender
às estratégias do desejo em compreender um fenômeno social da existência
humana do publicitário como sujeito da comunicação, como propus perscrutar.
De acordo com Rolnik (1989), a cartografia sentimental é, antes de qualquer
coisa, um desenho que acompanha e se faz ao mesmo tempo em que os
movimentos de transformação da paisagem. Essa metodologia se baseia
primeiramente na leitura de mapas e paisagens, que vai ao mesmo tempo
desmanchando certos mundos e formando outros que se criam para expressão de
afetos mais contemporâneos em relação aos quais os universos vigentes tornam-se
obsoletos. É tarefa de um cartógrafo estar mergulhado intensamente e atento aos
elementos possíveis para uma composição de pesquisa, e por isso, o que importa
mais não são tanto as referências teóricas, mas sim as paisagens que ele
acompanha a formação, inclusive teorias que eventualmente podem se modificar. O
objetivo é então, compactar tudo o que possa servir para matéria de expressão e se
criar um sentido para que as saídas possíveis desta pesquisa sejam múltiplas. As
fontes de um cartógrafo podem variar, não sendo só escritas nem só teóricas, mas
podem surgir de uma conversa informal, uma filosofia própria ou até de um filme
assistido.
Para conseguir elaborar minha pesquisa utilizando este método, faço uso da
técnica de mapeamento dos saberes, de Baptista (2014, p.342), que inclui três áreas
de saberes. Antes de qualquer coisa, elaborei meus pensamentos picados. Anotei
todas as ideias que tivessem algo a ver com a minha temática e objeto de estudo e
depois separei aquelas que acreditava serem mais válidas e viáveis para serem
trabalhadas.
A primeira etapa para realização do mapeamento são os saberes pessoais;
aqui, escrevo livremente textos sobre as temáticas envolvidas no meu objeto de
estudo, podendo incluir o que penso sobre cada um desses assuntos, que vão me
ajudar como um ponto de partida. Meus textos foram escritos nesta etapa
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compactando todas as informações que eu tinha a respeito dos seguintes conceitos:
Publicidade, comunicação, trama de espelhos, personagem e personalidade,
singularidade e subjetividade e por fim, criatividade. Outra área que mapeei foram os
saberes teóricos; nesta etapa já haviam sido estabelecidas todas as temáticas
envolvidas na minha pesquisa e as trilhas investigativas que vou percorrer. Busquei
teorias textos e informações para trabalhar em cima dos meus saberes pessoais,
assim consegui me organizar acerca dos conceitos que queria trabalhar e das
leituras necessárias. Durante todas estas etapas, fui elaborando um diário de
campo, anotando tudo o que acontecia com a minha pesquisa e seu
desenvolvimento. O autor Severino (2002, p.37) reforça a relevância do uso destes
diários de campo uma vez que segundo ele a informação somente pode ser
considerada válida quando documentada porque estará à disposição do pesquisador
sempre que necessário.
Minha pesquisa foi realizada em duas etapas principais, sendo elas: a
primeira de caráter bibliográfico (SEVERINO, 2002); a segunda de análise de
materiais (BARDIN, 2004) com entrevistas a pessoas ligadas à temática proposta
(FLICK, 2009). O tipo de entrevista que utilizei é a “em profundidade”, que conforme
abordado anteriormente e segundo Mattos (2010), são aquelas mais flexíveis, que
permitem ao entrevistado construir suas respostas sem ficar limitado por um
questionário ou perguntas estruturadas. Esse método de coleta de dados se tem seu
ponto mais forte e positivo referindo-se à exploração dos pontos de vistas dos
sujeitos sociais inseridos na análise. Flick (2009) aborda essa temática justificando
que o aumento no interesse pelo uso da entrevista aberta está associado justamente
à expectativa de que é mais provável que os pontos de vistas dos sujeitos
entrevistados sejam expressos em uma entrevista aberta que em uma padronizada
ou em um questionário. Ainda segundo Flick (2009), a entrevista em questão pode
ser classificada como ‘Focalizada’, em que se apresenta um estímulo ao
entrevistado e então se estuda suas respostas com o objetivo de concentrar-se o
máximo possível em um objeto e seus significados. Cabe informar que foram
selecionados

seis

entrevistados

para

esta

etapa,

porém

somente

quatro

responderam as questões em tempo hábil; e pela qualidade das respostas obtidas,
eu e minha orientadora decidimos utilizá-las.
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Primeiramente fiz um levantamento da bibliografia de acordo com a temática
a ser pesquisada, separando os livros que considerei relevantes e que poderiam
contribuir com novas informações ou me embasar com os meus saberes pessoais.
Todo o material bibliográfico que poderia vir a contribuir para o desenvolvimento da
minha pesquisa foi documentado para que ser consultado, assim como todos os
artigos e informes. Posterior a isso, fiz o que Severino chama de Documentação
Temática, que é basicamente uma coleta de elementos relevantes como anotações
de aulas, conferências, comentários e reflexões próprias. Terminada esta etapa fiz
para análise do material coletado por mim.
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4. A CRIATIVIDADE NA PUBLICIDADE

4.1 Arte e a Publicidade

Nesta pesquisa, trabalharemos com a ideia de que todo o sujeito da
publicidade, ou seja, o publicitário é, de fato, um pouco artista. Arte aqui
compreendida como o “substituto da vida” (FISCHER, 1963), que pode ser
entendida como uma maneira de posicionar o homem em um constante de equilíbrio
com a natureza e o meio em que ele vive. Em outras palavras, a arte é um
fenômeno tão necessário quanto outros da vida, porque é através dela que surgem
todas as ideias. Para Fischer (1963, p.19), “[...] a arte não é só necessária e tem
sido necessária, mas igualmente continuará sempre sendo necessária”, porque é
com ela que surgem ideias na tentativa de manter o equilíbrio.
Mas porque relacionar artistas com publicitários? O que eles têm em comum?
Pelo mesmo fato surpreendente de que milhões de pessoas se reúnem para ler
livros, ir ao cinema, ouvir uma música e ir ao teatro. Todos procuram distração,
divertimento e relaxamento. Sendo assim, Fischer define como artistas todas
aquelas pessoas que, de certa forma, utilizam dos mecanismos da arte para
“mergulhar para fora dos problemas da vida e identificar-se com algo” (FISCHER,
1963). Para ele, o ser humano já não quer ser ele mesmo, ele almeja ser um total,
além da sua vida individual e sente que busca um mundo mais compreensível e
justo, um mundo que tenha significação. Podemos, então, concluir que artistas são
todos aqueles que, assim como os publicitários, não estão satisfeitos com a sua
simples existência, e desejam completar a sua vida com a arte.

Tudo o que

absorvemos e produzimos, com o sentido de nos sentirmos mais completos, pode
então ser compreendido como arte.
O homem anseia por absorver o mundo circundante, integrá-lo a si; anseia
por estender pela ciência e pela tecnologia o seu “eu” curioso e faminto de
mundo até as mais remotas constelações e até os mais profundos segredos
do átomo; anseia por unir na arte o seu “eu” limitado com uma existência
humana coletiva e por tornar social a sua individualidade. (FISCHER, 1963)
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O conceito de arte acima atribuído e definido pelo autor como o meio de
tornar-se um com o todo também pode ser compreendido como o conceito de
publicidade. Sabe-se que o publicitário é o profissional responsável por ‘tornar
público’, ou seja, desde os primórdios do aparecimento desses profissionais, o seu
trabalho é anunciar, não importando o que.
Em sua obra, Fischer (1963) também aborda um conceito diferenciado de
arte, em que ele explica que a arte teve, em verdade, sua origem na magia. Para
ele, a religião, a ciência e a arte eram combinadas em uma forma primitiva de
mágica e esse papel foi progressivamente cedendo lugar ao papel das relações
sociais, para ele, o papel de ajudar o homem a reconhecer e transformar a realidade
social. A função da arte, assim como a da publicidade e da comunicação social, em
si, é transformar o mundo como se fosse mágica. A arte e a comunicação social,
sem mágica, deixa de fazer sentido, porque ela é necessária para que o ser humano
se torne capaz de conhecer e mudar o mundo, com uma sensação agradável.
Para aprofundar um pouco mais essa relação do ser humano com a arte e a
publicidade, precisamos ter claro que ambos os conceitos são aplicados há tanto
tempo quanto o homo sapiens existe. A arte e a publicidade são uma forma de
trabalho, compreendido aqui por Marx (1988) como uma condição necessária entre
o homem e a natureza. Podemos pensar, então, que o trabalho é uma forma que
encontramos para, mais uma vez, interagir com a natureza, se apoderando e
transformando tudo ao nosso redor. Para o ser humano, o trabalho é muito
importante na sua vida, porque representa o desejo do sujeito profissional, com a
relação de mudar o mundo. Trabalhamos por uma causa que procure acrescentar
algo para a sociedade. Piratininga conceitua a arte como algo que
Se inscreveu no universo superestrutural da sociedade em que brota ou é
praticada, isto é, no conjunto de ‘explicações de mundo’ que conformam,
definem e condicionam uma sociedade, servindo assim também como base
para determinadas práticas sociais. (PIRATININGA, 1994, p.46)

A manifestação artística, seja ela qual for ou como se concretize com seus
públicos, fala por alguém e para alguém. Blikstein (1983, p.28) observa que, ao se
refletir a realidade vista de uma posição social definida no tempo e no espaço, os
artistas se expressam para e por alguém. No caso dos publicitários, esse alguém
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pode ser uma marca. Alguns artistas têm esse mesmo propósito em comum: se
expressar de variadas maneiras, assim como o publicitário, que se expressa através
da sua autopoiese.
4.2 Criatividade

Criar qualquer tipo de arte é, antes de tudo, um talento presente em algumas
pessoas singulares e distintas, que faz com que esses sujeitos se destaquem em
uma sociedade estagnada na mesmice. É com criatividade que formamos a nossa
memória, essencial para o desenvolvimento e evolução da espécie humana. A
criatividade funciona como um impulso desde os primórdios da civilização, porque
quem é criativo cria, por meio da interação de pensamentos e um contexto
sociocultural. Em alguns casos, essa competência pode vir à tona naturalmente, em
outros, há uma mistura das características do próprio sujeito com o ambiente em
que ele vive e os espelhos nos quais ele se inspira, bem como no seu trabalho e
formação.
Publicidade também é uma atividade da cadeia produtiva, sendo que muitas
vezes a criatividade é tolhida pela própria produção em cadeia, onde os publicitários
não têm disponível o tempo necessário e condições para criar, precisando elaborar
uma campanha no tempo e na hora que a máquina exige. Os sujeitos que fazem
publicidade são aqueles que pensam fora do padrão normal da sociedade e
conseguem se adaptar a qualquer grupo social dependendo o seu interesse. Ser
publicitário pode se tornar uma atividade um tanto quanto difícil.
Conforme

abordado anteriormente

na introdução desta pesquisa,

a

publicidade é uma área que tem como um forte estereótipo de profissionais com
características subjetivas intensas, conseguindo extravasar um sentimento forte em
relação à maneira de se expressar através da arte e da criatividade. Os publicitários
são identificados pelo senso comum como sujeitos fora do padrão considerado
normal pela sociedade. Os estereótipos nos afetam diretamente, interferindo
também nas ações que praticamos, porque, através deles, somos incorporados e
submetidos a determinados grupos com base em características típicas e
delimitadoras que servem para compor toda a nossa identidade.
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A Box1824, uma empresa de pesquisa em inovação, consumo e cultura,
apresentou uma pesquisa denominada Youthmode: um estudo sobre liberdade.
Nessa pesquisa são apontadas algumas tendências comportamentais da sociedade
em que vivemos e demonstra como essas características ou estereótipos
influenciam no nosso modo de viver, pensar e consumir. Para os pesquisadores da
empresa, ser especial e único não é possível somente por um período curto de
tempo. A idade dos sujeitos sempre esteve amarrada a uma série de expectativas
sociais que estão mais distantes a cada dia, então o vínculo entre idade e
expectativas sociais começa a se desfazer. Para os pesquisadores, a linearidade
das gerações é a mesma há mais de 40 anos, fazendo com que a juventude seja
uma forma de agir; é possível estar jovem em qualquer idade. Para a Box1824,
Juventude não é liberdade em um sentido político. É uma emancipação do
tédio, do previsível, da tradição. É atingir um potencial máximo: a
habilidade de ser a pessoa que você quer ser. Trata-se da liberdade de
escolher como se relacionar; de experimentar coisas novas; de cometer
erros. A juventude entende que toda liberdade tem limites e que ser
adaptável é a única forma de ser livre. Não importa o que você é, o desejo
de escapar das limitações da vida cotidiana é universal.

Com base na pesquisa acima abordada, sugiro que os publicitários,
independentemente da idade, estariam presentes em um grupo de estereótipo da
sociedade chamado de normcore em que, diante da necessidade de compreender
os consumidores, consegue se adaptar a qualquer outro grupo, procurando sempre
compreender além destes, a si próprio em primeiro lugar. O grupo social em questão
engloba o conceito de liberdade em que é possível poder estar com qualquer pessoa
e querer pertencer, compreendendo que o normal na verdade não existe. Os sujeitos
que se encaixam nesse grupo aproveitam a possibilidade de uma interpretação
ambígua como uma oportunidade de conexão e sabem que as escolhas do
consumidor não são irrelevantes, mas temporárias, e que as pessoas que se
comprometem são muitas vezes inconsistentes. Para eles, fazer uma determinada
escolha hoje e outra conflitante amanhã não faz do consumidor hipócrita, mas
complexo. Eles compreendem que a liberdade de expressão vem do entendimento e
que só a adaptabilidade leva ao pertencimento, não de um grupo específico, mas do
mundo. Eles são os sujeitos da comunicação.
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Sujeito da comunicação, nesta pesquisa, refere-se ao publicitário criativo,
aquele que faz a ação e tem a ideia de compartilhar informações. Não há como
analisá-lo separadamente porque a comunicação é o compartilhamento de ideias,
assim como a subjetividade é composta de aspectos comuns a pessoas próximas.
De acordo com Muniz (2004), a palavra publicidade tem origem do latim “publicus”,
que é tudo aquilo relativo ao povo e à comunidade, o que possibilita ampliar o
conceito de publicidade para tudo aquilo que pode ser compartilhado com todos.
O publicitário criativo sobre o qual tratarei ao longo dessa pesquisa engloba
conceitos de criatividade que se referem à toda ação criativa; desde a criação com
base em percepções do sujeito, os processos criativos, os resultados obtidos
através de espelhos e todos os outros conceitos de Novaes (1971).
A criatividade pode ser compreendida por muitos teóricos e estudiosos como
um fenômeno complexo e mágico. Para Novaes (1971), criar significa dar existência
a algo, estabelecendo relações e visando fins específicos. Em outras palavras, a
criatividade, em sua essência, surge no momento em que percebemos essas
relações em nosso próprio universo e então percebemos um sentido antes não
captado. Criar algo não é necessariamente a partir do nada, mas estabelecer
relações entre signos já compreendidos por nós.
A criatividade pode estar relacionada diretamente com o trabalho do
publicitário atuante, em todos os momentos de sua jornada. Desde as reflexões
iniciais, em uma reunião com um cliente, o publicitário já começa a assimilar certos
conceitos pré-existentes, com base nas suas vivências, e resgata isso para elaborar
algo novo. A criatividade é o que faz com que busquemos soluções para tudo,
inclusive para os nossos conflitos internos. A criatividade é um impulso para sempre
ir além.
A criatividade não é definida sempre da mesma forma, sendo quatro as
abordagens que considero mais importantes. A primeira refere-se à pessoa que cria,
levando em conta aqui aspectos do seu temperamento, atitudes, emoções, valores e
traços. A segunda trata do processo de criação, em si, analisando pensamentos e
motivações. Já terceira, por sua vez, menciona o produto criado, analisando obras e
intervenções. A última, mas não de menor importância, diz respeito às influências,
como condicionamentos educativos, culturais e sociais. Matisse explica que “[...]
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criar é expressar o que se tem dentro de si, devendo ser a concepção criativa,
sempre original e individual, uma vez que todo esforço autêntico de criação é
interior”. (MATISSE apud NOVAES, 1971, p. 18)
Também Torrance (1962) registra que a criatividade é um processo capaz de
deixar um sujeito sensível a problemas, deficiências ou lacunas. Esse processo leva
o mesmo a sempre procurar soluções, formular hipóteses e testá-las, modificando
uma realidade antes despercebida e, então, comunicando este resultado para o
universo ao seu redor.
O termo ‘criatividade’ não possui uma definição exata, por se tratar de um
conceito um tanto quanto complexo. Muitos teóricos defendem que um sujeito
criativo é aquele que sempre surge com novas invenções, novas resoluções de um
problema, novas ideias e novas teorias. Basicamente, aquele que cria é um sujeito
que pensa de maneira diferente. Segundo Ostrower (1987, p.9), “criar é,
basicamente, formar, é poder dar forma a algo novo”. Para elaboração de algo novo,
é necessário uma base e referências, que estou chamando, nesta pesquisa, de
espelhos. Essas referências servem para que possamos contextualizar novas
coerências na nossa mente; portanto, o ato de criar está diretamente ligado à nossa
capacidade de compreensão das coisas. Ainda segundo Ostrower (1987),
retomando, o homem desde o início é um ser formador de coisas, de objetos, de
opiniões. O que acontecia no passado e acontece ainda hoje e vai acontecer no
futuro é que o ser humano estabelecerá sempre relacionamentos entre tudo o que
acontece ao redor dele e internamente. Desse modo, os eventos vão sendo
configurados na sua vivência, fazendo com que ele encontre soluções novas ao agir,
imaginar, sonhar e então formar. Foi com criatividade que o ser humano conseguiu
elaborar uma lança para pescar, um objeto pontudo para perfurar e cortar, e será
com a criatividade que o homem continuará criando novas soluções, conforme essas
se tornem necessárias.
Sem nos darmos conta, nós nos orientamos de acordo com expectativas,
desejos, medos, e sobretudo de acordo com uma atitude do nosso ser mais
íntimo, uma ordenação interior. E cada ato nosso, no exercê-lo, no
compreendê-lo e no compreender-nos dentro dele, transparece a projeção
da nossa ordem interior. Constituímos uma maneira específica de focalizar
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e interpretar fenômenos, sempre na busca por significados. (OSTROWER,
1987)

Em outras palavras, somos pessoas que criam expectativas sobre si mesmas,
sempre querendo ir além daquilo que já conseguimos conquistar, buscando uma
ordenação e compreendendo e absorvendo tudo o que acontece ao nosso redor,
através da observação dos outros, fazendo uma interpretação dos eventos e sempre
os associando com novos significados. É nessa necessidade de ordenação que
surge a motivação para criar.
O homem é um ser que nunca está plenamente satisfeito com aquilo que
sabe e como ser consciente sempre buscará compreender mais sobre a própria
vida, sua origem, formação; nós precisamos sentir e nos comunicar. Não é à toa que
os astrônomos e físicos mais criativos e ousados tentam há décadas compreender
as questões sobre o universo, a singularidade e a vida. É através dessas
possibilidades apresentadas nas teorias que criamos que surge mais potencial para
criar, fazendo da criatividade uma bola de neve capaz de mover o mundo. O homem
cria porque gosta, mas, além disso, porque sabe que precisa para crescer e se
autocompreender.
Apesar de extremamente explorador da sociedade, a mais importante das
aventuras do homem moderno deveria ser a exploração de si mesmo. Como foi
citado anteriormente, o ser humano busca compreender o seu interior e, por isso,
cria raízes profundas e explora a sua história. Essa exploração de si próprio se inicia
quando começa a perceber os espelhos e referências, desencadeando o
questionamento e tentativa de superação de dores e frustrações, desenvolvendo
consciência crítica e, então, criando novas soluções.

4.3 Formação do potencial de criação

Como abordado acima, o homem é um ser pensante e extremamente
explorador, começando essa busca pela compreensão das coisas ainda no
ambiente intrauterino, mesmo que sem consciência. Para Cury (1998, p.11), é
através dos malabarismos fetais e da deglutição do líquido amniótico que
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começamos a nossa exploração, sendo que, ao nascer, passamos a explorar o
mundo que nos envolve, interpretando estímulos sensoriais.
De acordo com Baptista (1996, p.34), no ventre da mãe, a criança ainda não
seu deu conta da sua própria existência ou da existência de qualquer outro. Antes
do nascimento, somos sujeitos onipotentes, somos tudo o que conhecemos. Ao
nascer, nos deparamos com a nossa primeira decepção da vida, percebendo que a
nossa mãe não faz parte de nós e que somos algo diferente dela, não estamos mais
conectados. Neste momento, passamos a depender do outro, para ter nossas
necessidades supridas, precisando de auxílio. Aí aprendemos que, para conseguir o
que queremos, vamos precisar chorar ou gritar, realizar alguma ação.
É depois do nascimento que começamos a nos dar conta de que não somos
únicos, mas fazemos parte de um conjunto dentro da sociedade. Levamos a
lembrança do útero para sempre, inconscientemente, sempre procurando reviver
esse “lugar ideal, de plenitude”. (BAPTISTA, 1996, p.43). Ou seja, realizamos ações
ao longo da vida para tentar trazer de volta essa sensação de conforto, de nos
sentirmos onipotentes e plenos. De acordo com Lacan (LACAN, apud BAPTISTA,
1996, p.45), o primeiro espelho que temos sempre serão os olhos da mãe ou de
quem ocupa o lugar dela.
Depois de certo tempo do nascimento, começa um jogo de presença e
ausência da mãe. Em alguns momentos, vamos estar sozinhos e desacompanhados
da mãe e teremos que fazer experimentações sozinhos, é que aí que vamos nos
diferenciando e ocorre o momento da conscientização. Quando mais nos damos
conta de que somos um eu independente do outro, mais vamos criando nossa
própria personalidade e singularidade. Para Baptista (1996, p.45), “a criança vai
sentindo, ou seja, vai apreendendo esse “mundo externo” a partir dos seus
universos de referência”. Isso significa que, conforme temos mais contato com
outros espelhos, mais vamos tomá-los como referência para formação da nossa
formação futura, sendo sempre singular o resultado da interação com o outro.
Em outras palavras, quando nascemos, começamos a compreender
comportamentos da sociedade através da observação e da formação social da
mente. Para Vigotski (2003, p.10), podemos fazer uma analogia entre crianças
humanas e macacos, uma vez que, para ambos, “o início da inteligência prática da
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criança, assim como no chimpanzé, é independente”. Um humano em fase de
desenvolvimento é então capaz de começar a fazer ligações perceptivas sozinho,
sem que precise interferência alguma. Ele pode compreender como funcionam
determinadas ferramentas sem que um adulto tenha que mostrar; por isso,
chamamos esse tipo de raciocínio de técnico, uma vez que se baseia principalmente
da experimentação.
Esse raciocínio técnico passa a se desenvolver de maneira acelerada no
momento em que apresenta pontos semelhantes com o pensamento adulto. Toda a
experiência social da criança passa a ser e exercer seu papel através do processo
de imitação. As ações surgem espontaneamente, mas quando repetidas inúmeras
vezes, acumulam-se umas sobre as outras, sobrepondo-se; os traços comuns
tornam-se nítidos e as diferenças são descartadas. Ou seja, conforme a criança vai
se tornando mais experiente, maior número de espelhos e modelos ela compreende,
refinando todas as suas ações similares e constituindo a sua personalidade.
É então, a partir da observação e imitação dos adultos que uma criança forma
a sua personalidade, sempre escolhendo os traços que mais lhe convém e que são
mais reforçados e repetidos para ela. Assim, nos tornamos seres singulares, com
uma subjetividade própria e única. Platão fala sobre alteridade e subjetividade, no
momento em que diz que o modo pelo qual “o outro é ser sem cessar de ser o outro
ou, inversamente, o modo pelo qual o ser é também o outro sem cessar de ser”.
(LALANDE, 1999, p.47). Isso significa que alguém só é aquilo que o outro não é,
mas sempre traz aspectos similares por ter se espelhado no outro. Para Baptista
(1996, p.45), “[...] nos processos comunicacionais, os universos corporais e
incorporais; as dimensões visíveis e invisíveis, que se entrelaçam, na produção da
trama complexa, de saberes, de vivências, de sujeitos”.
Gostaria de abordar ainda uma definição de Baudrillard (1991) sobre o real e
o imaginário, que ajuda a compreender essa complexa trama, a que se refere
Baptista (1996). Para Baudrillard (1991), o real é produzido a partir de matrizes e de
memórias, de modelos de comando. O real não precisa ser racional, pois cada
sujeito possui um real próprio. Na verdade, o meu real não é o seu real, pois está
envolto em um imaginário. “É um hiper-real, produto de síntese irradiando modelos
combinatórios num hiperespaço sem atmosfera.” (BAUDRILLARD, 1991). É nesse
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espaço entre o não real, real e verdadeiro que surge a era da simulação. Para ele,
tudo o que fazemos ou como agimos é simulado a partir da nossa própria realidade,
que trabalho aqui como sendo a subjetividade de cada sujeito e a imaginação.

4.4 Processo de Criação

O processo de criação pode variar muito, já que cada sujeito é um ser
complexo, a partir de múltiplas conexões e referência. Nesse sentido, há um imenso
potencial de criação, que acaba acionando a produção de métodos próprios de se
iniciar um trabalho. Embora o processo para elaboração seja singular e único,
variando de pessoa para pessoa, ele pode ser, algumas vezes, intuitivo. Ele tende a
integrar, como abordado anteriormente, espelhos e experiências de vida, todo o
processo é intuitivo. A intuição está presente em cada um de nós e funciona como
um instinto; é quando, involuntariamente, chegamos a uma conclusão sobre algo. O
raciocínio que fazemos para chegar a tal conclusão é, em sua maioria, inconsciente.
Para Ostrower (1987, p.10), no entanto, não somente ocorre no âmbito inconsciente,
mas também no consciente em algumas circunstâncias muito específicas.
“Intuitivos, esses processos se tornam conscientes na medida em que são
expressos, isto é, na medida em que lhes damos uma forma.” (OSTROWER, 1987).
Isso quer dizer que, mesmo que a elaboração permaneça subconsciente ou
inconsciente, os processos criativos teriam que, de alguma forma, se referir à
consciência, porque somente assim poderíamos nos questionar sobre alguma
intuição. Sabe-se, portanto, que a nossa consciência nunca é algo acabado ou
definitivo; não sabemos até que ponto é consciente e quando tudo vai se formando
na nossa cabeça até que possamos perceber.
A percepção tende e tem a possibilidade de ser a alavanca que distingue a
criatividade dos publicitários; ela é consciente e está sempre presente uma vez que
no exercício de sua profissão, o publicitário se obriga a resolver possíveis situações
e se antecipar mentalmente. Quando estamos refletindo sobre como se iniciar
determinado trabalho, vamos pensando em inúmeras possibilidades de criação e
comunicação com um determinado público-alvo, já indagando o que poderia dar
certo ou errado em determinada campanha. Não antevemos somente possíveis
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soluções, mas também possíveis problemas, e é por esse motivo que algumas
pessoas compreendem a intuição como algo divino, como uma previsão de um
futuro próximo. As circunstâncias hipotéticas que impomos ao imaginar e formar o
processo

criativo

podem

ser

percebidas

e

interligar-se

na

imaginação,

representando assim um modo de ação mental.
Assim como todo o processo de criação é intuitivo, ele também é sensível. A
criação tem tudo a ver com a nossa sensibilidade, e não está presente somente nos
publicitários criativos, mas em todos os seres humanos. Ocorre, contudo, que, para
o sujeito da comunicação aqui abordado, o nível de sensibilidade em relação à
criatividade é mais aguçado do que em outras pessoas, mas todo o homem sente. A
sensibilidade diz respeito às sensações internas das pessoas e continua sendo uma
ação inconsciente. As reações involuntárias que temos são resultado da nossa
sensibilidade em relação a algo. Ainda segundo Ostrower (1987), parte desse
processo sensitivo chega ao nosso consciente. “Ela chega de modo articulado, isto
é, chega em formas organizadas. É a nossa percepção”. (OSTROWER, 1987, p.12).
A percepção é, por sua vez, a relação mental que fazemos com as nossas
sensações. Ela nos mostra o que somos capazes de sentir e compreender, através
de estímulos; ela articula quem nós somos.
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5 COMUNICAÇÃO E SUBJETIVIDADE

5.1 Sujeito da Comunicação

Compreendemos o sujeito, na língua portuguesa, como um dos termos
essenciais da oração e que geralmente é responsável por realizar ou sofrer uma
ação ou estado. O publicitário pode ser entendido então como o sujeito da
comunicação,

aquele

que

pratica

a

ação

de

comunicar.

Comunicação,

primeiramente compreendida por Muniz (2004, p.93) como um tipo de discurso cujo
produto veicula uma dupla mensagem, de caráter informativo com objetivo de
divulgação e também de imposição num sistema de valores.
É importante ressaltar que, nessa pesquisa, sujeito é diferente de indivíduo. O
conceito de indivíduo remete à individualidade, que não cabe nesse momento
discutir, mas sim as noções subjetiva de diversos sujeitos publicitários. Segundo
Baptista,
O sujeito se forja e só existe em relação com o outro. E esse outro não e
formado só por pessoas. Esse outro é múltiplo, heterogêneo e composto de
várias matérias, uma verdadeira trama de existências. É nessa trama que o
sujeito existe.
(BAPTISTA, 1996, p.60)

Podemos compreender então que a subjetividade do sujeito é social e vivida
por indivíduos em suas existências particulares, ou seja, apesar de as pessoas
serem indivíduos, o sujeito dessa pesquisa aborda todos os publicitários, deixando
claro que eles são singulares, diferentes entre si, com características próprias e
singulares, que os entrelaçam em modos de ser transversais.
Na sociedade aparentemente consumista, tornou-se papel do publicitário
informar uma possível futura aquisição de um produto. Por conta desse objetivo da
profissão, tende a ser essencial que o publicitário como sujeito da comunicação
saiba se adaptar a diversos grupos da sociedade. Conforme mencionado
anteriormente nessa pesquisa, o publicitário pode ser adaptável, encaixando-se
socialmente em qualquer grupo que hoje conhecemos. Esse grupo cuja
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adaptabilidade é a principal característica pode ser chamado de Normcore, e quem
pertence a esse grupo torna-se um sujeito cuja liberdade consiste em estar com
qualquer pessoa.
A Box 1824, desenvolvedora da pesquisa Youth Mode: Um estudo de
liberdade cita que sujeitos adaptáveis são aqueles que não entendem nada de
futebol, mas mesmo assim sentem um arrepio com o grito da torcida na Copa do
Mundo. Em Normcore, os sujeitos não fingem pertencer a variados grupos, eles
simplesmente pertencem naturalmente porque são adaptáveis. “Normcore são os
olhos da Mona Lisa”, ou seja, são aqueles que tudo veem e absorvem. Os
publicitários podem ser pertencentes a esse grupo específico e, por isso, não são
sujeitos individualistas, mas vivem num universo constante de liberdade pessoal em
que eles podem viver com seus próprios termos. Essa sensação é a libertação leva
ao entendimento de que só a adaptabilidade leva ao pertencimento.
Pelo fato de que os publicitários como sujeitos da comunicação têm a
possibilidade de serem adaptáveis e pertencerem a variados grupos sociais,
compreendo, nessa pesquisa, que esses sujeitos atuam em suas vidas como
personagens. Entendo que esses personagens variam de acordo com a situação a
qual pertencem. Os publicitários, assim como muitas outras pessoas, podem atuar
de uma maneira quando estão trabalhando, na sua vida profissional e de outra
maneira quando estão com os amigos, na sua vida pessoal. Essa é uma
característica da complexidade subjetiva esquizofrênica, que veremos mais adiante.
Os publicitários, como personagens, são aqui compreendidos como seres que
têm ou podem se aproximar a diversas personalidades e incorporá-las da melhor
forma possível em diferentes situações. As exigências das práticas cotidianas da
profissão exigem uma certa versatilidade subjetiva, assim como intensa, em função
dos processos de criação. De acordo com Pallotini (1989, p.6), personagem é
aquele que faz uma imitação ou recriação de traços de um ou mais sujeitos,
acrescentando traços próprios que lhe pareçam ideais; é uma pessoa de fictícia,
mas ao mesmo tempo verdadeira.
O personagem é um ser composto a partir da realidade e reúne todos os
traços passíveis de serem encontrados em uma ou mais pessoas, compreendidos
aqui como espelhos. Personagem seria a imitação e a recriação de traços

32

fundamentais de pessoas, selecionados pelo ator segundo seus próprio critérios.
Segundo Pallotini (1989), para Hegel, um bom personagem é o que poderíamos
chamar de personagem-sujeito; um ser livre e senhor das suas ações, que tem
vontade própria, quer, decide, escolhe e age conforme o que acredite ser bom. Um
personagem assim é aquele que não finge personificar, mas faz isso naturalmente.
“O personagem-sujeito só tem sua liberdade limitada pela vontade de outro
personagem sujeito, igualmente livre.” (Pallotini, 1989, p.37). Já que nesta pesquisa
estamos tratando o publicitário como sujeito da comunicação e um ator capaz de
incorporar diversos personagens, há a possibilidade dele só ser impedido de ser o
sujeito principal de uma ação quando outro personagem interfere. Desse modo, o
publicitário só não será mais livre para agir como quiser quando outro alguém
interferir na ação dele. O publicitário pode ser compreendido aqui como um
personagem de improviso, sempre trabalhando com aquilo que lhe é passado e
fazendo o melhor para as pessoas se divertirem, ou para agirem conforme as
proposições de sua comunicação.
Esses traços singulares de personalidades variadas utilizadas na composição
do personagem são observados ainda na infância, quando o indivíduo ainda não
desenvolveu a capacidade de compreensão do “eu”. Segundo Vigotski (2003) a
criança passa a desenvolver seu papel na sociedade a partir de imitações, formando
a sua personalidade própria.
É a partir da observação e imitação dos adultos que uma criança forma a sua
personalidade, sempre escolhendo os traços que mais lhe convém e que são mais
reforçados e repetidos para ela. Assim, nos tornamos um ser singular, com uma
subjetividade própria e única, ainda que produzida a partir das transversalidades
subjetivas com outros seres sujeitos singulares. Platão fala sobre alteridade e
subjetividade, no momento em que diz que o modo pelo qual “o outro é ser sem
cessar de ser o outro ou, inversamente, o modo pelo qual o ser é também o outro
sem cessar de ser”. (LALANDE, 1999, p.47). Isso significa que alguém só é aquilo
que o outro não é, mas sempre traz aspectos similares por ter se espelhado no
outro.
Para compreendermos melhor como se dá a formação da nossa
personalidade, devemos primeiramente entender o surgimento de tal conceito e
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termo. A palavra personalidade deriva do grego persona que nomeava um orifício
em uma máscara de teatro por onde ‘personava’ a voz dos autores. A mesma raiz
dessa palavra deu origem ao termo pessoa e, por consequência, à personalidade.
Pallotini (1989, p.7) explica que um personagem pode ser uma pessoa de
mentira, fictícia, simulacro, máscara ou sombra. Isso significa que antigamente,
quando colocada a máscara para interpretação de um personagem, a pessoa por
detrás dela já não era ela mesma, mas adquiria características singulares de outro
ser completamente distinto, diferente e único. Esse personagem geralmente era
criado a partir de pessoas humanas para mostrar como surgem acontecimentos e
dificuldades. Pallotini (1989, p.77) também reforça que esses confrontos criados no
teatro na verdade representam a realidade que todos enfrentam de certa forma.
Quando, numa peça, o objetivo do personagem é dominar um povo, um império ou
uma nação para o bem comum, na verdade e por outro lado o objetivo é sempre o
mesmo: “a conquista de uma posição que assegura domínio sobre gentes”.
Conquistar o poder é o dever do personagem, assim como é o dos publicitários,
objeto dessa pesquisa, como sujeitos da comunicação. Em certo sentido,
publicitários podem ser personagens como quaisquer outros, que, em determinadas
situações, vestem uma máscara para driblar certos confrontos existenciais ou
profissionais.
Gostaria de acrescentar aqui um conceito de simulacro. Segundo Baudrillard
(1981, p.2), “o simulacro nunca é aquilo que esconde a verdade – é a verdade que
esconde que não existe. O simulacro é verdadeiro”. Com base nesse conceito e no
de Pallotini, concluo que o personagem criado pelo sujeito é, então, ao mesmo
tempo, verdade e mentira, podendo ser uma representação da realidade ideal de um
determinado sujeito, como abordarei nesse projeto.
No teatro grego, por exemplo, ser um personagem era antes de mais nada
transvestir-se de algum ser para representá-lo, incorporando sua realidade. Quando
ocorriam apresentações no teatro antigo, o personagem era aquele capaz de
personificar a sua voz, ou seja, amplificar; era o sujeito que vestia uma máscara com
um orifício específico para isso e incorporava outra realidade. As histórias eram
sempre contadas na terceira pessoa, até o momento em que um primeiro ator falou
em voz alta na primeira pessoa.
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Pallotini conclui ainda em seu livro que todo personagem é, sem dúvida, uma
projeção pessoal, suscita e ao mesmo tempo fictícia mas que a partir dali passa a
agir com o próprio nome, num verdadeiro aqui e agora. É por este motivo que os
gregos não sabem com certeza a veracidade da história sobre os seus deuses. Será
mesmo que Apolo é sacerdote de Zeus, ou apenas uma representação teatral?
Personagem bem interpretado é aquele que confunde. “A que altura o templo passa
a ser um teatro e o deus uma ficção?” (Pallotini, 1989, p.8).
Conforme especificado no capítulo anterior, o nosso potencial de criação
surge ainda quando somos crianças, bem como a nossa personalidade. Chiappin
(1975, p.19) explica que, assim como construímos um personagem a partir da
observação de sujeitos que consideramos exemplares, a personalidade também se
forma com base no aperfeiçoamento. Tudo é, na verdade, parte da evolução do ser
humano

como

habitante

desse

planeta;

sobrevive

aquele

com

melhores

características e que melhor se adapta. “Configurar-se essencialmente para uma
real construção pessoal e plenificação mais harmoniosa e integrativa.” (CHIAPPIN,
1975). Isso significa, em outras palavras, que nosso objetivo inicial de vida é a
construção de uma personalidade com base em exemplos harmoniosos.
Poderá ser essencial para a formação de um personagem a nossa própria
personalidade. Conforme citado anteriormente, o personagem ideal é aquele
personagem-sujeito, que incorpora o seu papel como se real fosse. Podemos então,
concordar que, apesar de fictício e mentiroso, o personagem quando posto em
prática é tão verdadeiro quanto o ar que respiramos. Para Chiappin (1975, p.19),
não há uma pessoa mais artificial e vazia do que aquele que quer se expressar
naquilo que não é. O personagem-publicitário que menciono nessa pesquisa, apesar
de mentiroso, é verdadeiro, passando a não perceber quando atua e incorpora um
personagem diferente em situações distintas da vida, porque ele não mais finge,
mas age naturalmente, conforme precisa se adaptar a diferentes grupos da
sociedade.
O papel do personagem-publicitário é se expressar e passar um ideal de si
mesmo. O autoconhecimento e a aceitação da configuração de si são os pilares que
sustentam a confiança e a expressão da nossa personalidade. Chiappin (1975, p.20)
ainda explica que, para os estudiosos, o homem tende a projetar quatro tipos de
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personalidade em si mesmo. A rudimentar e imperfeita, a ideal de si mesmo, a
autêntica e a ideal de um modelo. Essa projeção de personalidades é o que forma a
nossa própria personalidade. Juntamos aquela defeituosa com as ideais e, assim,
forma-se a autêntica, com defeitos e perfeições.
Na formação da personalidade, algumas pessoas podem apresentar um
transtorno dissociativo de identidade, com os mesmos sintomas daquilo que
chamamos de dupla personalidade. Essa é uma condição mental em que um sujeito
pode apresentar características de duas ou mais personalidades, interagindo com o
meio de maneira distinta. Quando o sujeito é diagnosticado com esse transtorno,
essas personalidades tomam o controle do comportamento do sujeito de uma hora
para outra, podendo causar perda de memória. Para alguns psicólogos, os traumas
psicológicos são a causa da maioria dos diagnósticos, podendo esses ser uma
situação social na qual a pessoa não sabe lidar. Quem tem dupla personalidade
acredita nas suas próprias mentiras como se fosse realidade e cria convicções. Por
conta disso, pessoas com esse transtorno podem muito facilmente enganar pessoas
ao seu redor, por incorporar com perfeição um de seus personagens. A intenção,
mesmo que inconsciente das pessoas portadoras desse transtorno, é usar suas
variadas faces a favor de si no dia a dia.
Outras pessoas podem ser diagnosticadas com a esquizofrenia, que ao
contrário do que muitos pensam, é completamente diferente do transtorno de
identidade. A esquizofrenia refere-se mais a uma anomalia no cérebro do que da
personalidade. Ela é caracterizada principalmente pela alteração no contato com a
realidade, fazendo o sujeito dividir o seu mundo em duas realidades distintas, às
vezes apresentando visões e alucinações bem como paranoia.
Segundo Goldman (1999, p.25), há uma grande diferença entre todas essas
desordens, podendo eles ainda ser confundidos com o transtorno bipolar de humor.
A bipolaridade é uma alteração mental que, para Milheiro (2000, p.237), é maníacodepressivo, causando alterações drásticas no humor em períodos de depressão.
Sujeitos com esse diagnóstico perdem o controle e o bom senso, na maioria das
vezes. Em todas as situações acima mencionadas, é possível que os transtornos
não sejam negativos, trazendo à tona características positivas. Essas características
singulares talvez presentes no personagem-publicitário serão abordadas de forma

36

mais elaborada no próximo capítulo. O personagem que analiso nessa pesquisa é
um campo subjetivo plural que se singulariza.

5.2 Trama de espelhos: características da subjetivação publicitária

Para compreendermos melhor como começamos a adquirir características da
nossa subjetivação, devemos entender um pouco mais sobre como a mente humana
funciona, desde os estágios iniciais. Vigotski (2003) fala da formação da mente do
ser

humano,

explicando

como

as

crianças

começam

a

compreender

comportamentos da sociedade. Pode-se fazer, nesse primeiro estágio, uma analogia
entre crianças humanas e macacos uma vez que “o início da inteligência prática da
criança, assim como no chimpanzé, é independente” (Vigotski, 2003, p. 10). Um
humano em fase de desenvolvimento é como um chimpanzé, capaz de começar a
fazer algumas ligações perceptivas sozinho, sem que precise interferência alguma.
Ele pode compreender como funcionam determinadas ferramentas sem que um
adulto tenha que mostrar, por isso chama-se esse tipo de raciocínio de técnico, uma
vez que se baseia principalmente da experimentação.
Esse raciocínio técnico passa a se desenvolver de maneira acelerada no
momento em que apresenta pontos semelhantes com o pensamento adulto. Toda a
experiência social da criança passa a ser e exercer seu papel através do processo
de imitação. Vigotski (2003) ainda explica que as ações surgem espontaneamente,
mas quando repetidas inúmeras vezes, acumulam-se umas sobre as outras,
sobrepondo-se; os traços comuns tornam-se nítidos e as diferenças são
descartadas. Ou seja, conforme a criança vai se tornando mais experiente, maior
número de espelhos e modelos ela compreende, refinando todas as suas ações
similares e constituindo a sua personalidade.
Conforme abordado anteriormente e segundo Chiappin (1975, p.19),
precisamos sempre antes de compreender o mundo que nos cerca, entender a nós
mesmos e as nossas funções, sempre com base no aperfeiçoamento. Tomamos
algumas pessoas como exemplos e espelhos pelo simples fato de que estamos,
desde crianças, buscando aprimorar certas características que estão configurandose, identificando-as numa real construção pessoal. “Nada será tão desastroso como
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o partir para nossa construção pessoal do que não se é. Sem os pés no chão da
realidade pessoal. Tentar construir-se boiando no ar. Sem fundamentação sólida.”
(CHIAPPIN, 1975). Em outras palavras, os espelhos que imitamos ao longo da vida
são essenciais para a nossa formação e posterior inspiração.
Para melhor compreendermos essa fase inicial do desenvolvimento da nossa
personalidade e das forças motivadoras, precisamos primeiramente perceber o que
determina o caráter psicológico do sujeito. Segundo Vigotski (2001), a criança
quando começa a se perceber como ser consciente, assimila o mundo objetivo como
um mundo de objetos humanos reproduzindo ações humanas com eles. Um
exemplo para tornar essa explicação mais clara é que uma criança ‘dirige’ um carro
de mentirinha, fazendo de conta que pressiona a buzina, mesmo que seja
impossível naquela fase uma criança realmente dirigir ou ter consciência plena
desse ato. Nesse ponto do desenvolvimento, todas essas questões sobre a
realidade ainda são irrelevantes para ela porque suas necessidades vitais são
satisfeitas pelos adultos; ela somente os está imitando e absorvendo esse exemplo.
Durante os primeiros anos da vida do ser humano, o mundo ao seu redor se
decompõe conforme Vigotski (2001) aponta, em dois grupos: um de pessoas
inteiramente relacionadas à criança. Esse primeiro grupo é composto de pessoas
mais próximas e íntimas que são os principais espelhos e que determinam suas
relações com o resto do mundo, podendo essas bases serem nossos pais, quem
nos cria ou até mesmo uma professora da pré-escola. Um segundo grupo mais
amplo é formado pelas demais pessoas, como as outras crianças do jardim de
infância ou outros adultos. Quando percebemos que temos mais intimidade com um
grupo fechado é que nosso modo de vida começa a mudar radicalmente, mas em
tese, psicologicamente, nossas atividades permanecem as mesmas, dentro dos
limites básicos das crianças.
Também para Baptista (1996), o conceito de espelho tem a ver com como o
sujeito começa a se tornar um ser singular e forma a sua personalidade. Ainda no
ventre da mãe, a criança não seu deu conta da sua própria existência ou da
existência de qualquer outro; antes do nascimento somos sujeitos onipotentes,
somos tudo o que conhecemos. Ao nascer nos deparamos com a nossa primeira
decepção da vida, percebendo que a nossa mãe não faz parte de nós e que somos
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algo diferente dela, não estamos mais conectados. Neste momento passamos a
depender do outro para ter nossas necessidades supridas, precisando de auxílio; aí
aprendemos que para conseguir o que queremos vamos precisar chorar ou gritar,
realizar alguma ação.
É depois do nascimento que começamos a nos dar conta de que não somos
únicos, mas fazemos parte de um conjunto dentro da sociedade. Segundo Baptista,
levamos a lembrança inconsciente do útero para sempre, sempre procurando reviver
esse “lugar ideal, de plenitude”. (BAPTISTA, 1996, p.43). Ou seja, realizamos ações
ao longo da vida sempre para tentar trazer de volta essa sensação de conforto, de
nos sentirmos onipotentes e plenos. Para alguns pesquisadores dessa temática, o
primeiro espelho que teremos sempre serão os olhos da mãe ou de quem ocupa o
lugar dela.
Depois de certo tempo do nascimento, começa um jogo de presença e
ausência da mãe. Em alguns momentos, vamos estar sozinhos e desacompanhados
da mãe e teremos que fazer experimentações sozinhos, é que aí que vamos nos
diferenciando e ocorre o momento da conscientização. Quando mais nos damos
conta de que somos um eu independente do outro, mais vamos criando nossa
própria personalidade e singularidade. Para Baptista, “a criança vai sentindo, ou
seja, vai apreendendo esse “mundo externo” a partir dos seus universos de
referência”. Isso significa que conforme temos mais contato com outros espelhos,
mais vamos tomá-los como referência para formação da nossa formação futura,
sendo sempre singular o resultado da interação com o outro.
Partindo da psicanálise e segundo Baptista (1996), o sujeito nasce onipotente.
Durante o tempo em que ficamos dentro da barriga da mãe somos tudo o que
conhecemos. Temos ali todo o conforto necessário e todos os nossos desejos
satisfeitos. Todos nós temos a nossa primeira decepção ao perceber que o outro
quanto mãe (ou aquilo que ela representa) não estará sempre conosco e presente. A
presença da mãe pode ser compreendida como uma satisfação em relação aos
nossos desejos e necessidades, compondo um mundo ideal e por consequência o
nosso ideal. Esse ideal se dá justamente porque na fase intrauterina somos
onipotentes e nesse momento temos uma espécie de memória inconsciente na qual
gostaríamos de ter permanecido um todo.
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Somente no momento em que nascemos é que percebemos o outro como
presença consciente. Percebemos isso porque acontecem momentos de presença e
ausência dos sujeitos e vamos ficando marcados e existindo em relação ao outro.
Passamos então a nos caracterizar como nós mesmos. Vemos que a mãe não faz
parte de nós, que somos dois seres distintos e que precisamos chorar ou gritar para
receber alguma atenção. Aí vamos observando os comportamentos dos nossos
espelhos em relação a nós mesmos e determinando a nossa personalidade.
Conforme vamos crescendo e percebendo o mundo externo é que vamos
sentindo e aprendendo de acordo com os nossos universos de referência. Para
Baptista (1996), é aos poucos que vamos nos dando conta de que somos esse ser
consciente. Segundo Lacan (LACAN, apud BAPTISTA, 1996, p.45), o primeiro
espelho sempre serão os olhos da nossa mãe ou de quem ocupa o lugar dela, o
sujeito que nos cria, podendo ser esse nosso pai, tia, avô, avó ou até uma
professora que tomamos como exemplo. Lacan explica que os olhos da ‘mãe’ são
aqueles que refletem em nós não só o que se vê, mas também o que se espera. Os
nossos pais sempre têm uma expectativa sobre nós e esperam coisas de nós
nessas fases iniciais em que os espelhos são tão importantes. Aí vamos compondo
as nossas características singulares de acordo com aquilo que vamos aprendendo
com o nosso espelho principal, a ‘mãe’. A partir desse momento em que algo nos é
esperado é que percebemos que temos certos instrumentos, como no momento em
que sorrimos e a mãe sorri de volta ou em qualquer circunstância em que
recebemos algo em troca. Mesmo não sabendo ainda se comunicar de forma clara,
utilizamos nossos espelhos para expressar vontades através da imitação; por
exemplo: se uma comida está muito quente, vamos assoprá-la como faz a mãe na
tentativa de esfriar; aí adquirimos a nossa subjetividade e singularidade a partir de
espelhos.

5.3 Acaso e Autopoiese

Os exemplos da nossa jornada se transformam posteriormente em inspiração.
Inspiração única e singular nossa que surge do acaso e de coincidências. Eles
atuam como catalisadores da nossa criatividade e auxiliam na nossa autopoiese.
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Nessa etapa convém primeiramente abordar o conceito do fenômeno do acaso.
Tudo o que percebemos como espelhos e tornamos nosso é senão uma infinita teia
de acasos. Ostrower (1998) aborda esse conceito e frisa que
Antes de mais nada, há o grande acaso na vida de cada pessoa, que é a
própria existência. É a personalidade da pessoa: na constelação de certas
potencialidades, certas predisposições vitais diante do viver, certos dotes e
inclinações, seu ânimo e também suas atitudes de caráter. Nesta unicidade
de cada pessoa há o acaso existencial. (OSTROWER, 1998, p. 13)

Em outras palavras, tudo aquilo que fazemos inconscientemente por
automático, consequência da nossa personalidade única pode ser posteriormente
motivo de inspiração. Ostrower (1998) dá como exemplo uma situação em que
fazendo gravuras de forma organizada (como de praxe, dado a sua personalidade)
deixou cair, ao acaso, um pingo de tinta no papel, que naquele momento parecia
que havia estragado toda a obra, mas depois reapareceu como um elemento da
composição, devido a mudança que ela fez para adequar aquela produção.
No momento em que percebemos um acaso e o compreendemos é que ele
se torna algo significativo que irá compor a nossa produção singular. Devo deixar
claro que embora não possamos prever um acaso, quase sempre eles acontecem
devido à uma necessidade. No instante em que o acaso toma a nossa atenção, já
impregnamos conteúdos existenciais ligados àquela ação particular e conectando
isso a certos desejos íntimos e significativos para o nosso ser. Para Ostrower (1998,
p14), nunca se trata de acontecimentos aleatórios, no sentido de não estarem
relacionados com a pessoa que os percebeu. Devemos entender que, embora
jamais os acasos possam ser planejados programados ou controlados, eles
acontecem conosco porquê de certo modo já eram esperados. Os acasos são então
imprevistos esperados numa expectativa inconsciente. Nós atraímos esses acasos e
os percebemos para usá-los como inspiração na nossa autopoiese.
Quando nos damos conta desses acasos, podemos nos surpreender num
primeiro instante, eles assumem uma nova forma lógica e uma nova maneira de
compreendermos certas coisas. Assim, esses acasos são fundamentais para o
publicitário como sujeito da comunicação e da publicidade em si, porque abrem a
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nossa mente e um mundo novo se amplia para nós. É por isso que publicitários são
considerados um grupo de pessoas que pensa ‘fora da casinha’; porque
percebemos mais acasos e fazemos uso deles como inspiração, para a nossa
autoprodução.
Os acasos têm tudo a ver com a amorosidade do nosso trabalho e em relação
a nós mesmos, sempre que nossa imaginação se vê num estado de equilíbrio com a
vida. Ainda conforme Ostrower (1998, p.18), os acasos são de caráter afetivo e
acontecem de forma esperada pelo nosso inconsciente porque estão ligados à
nossa memória e ao abstrato, por isso podem ser transpostos em qualquer tipo de
linguagem, inclusive a artística como forma de expressão.
Trago como exemplo aqui Wolfgang Mozart, celebridade conhecida por suas
belíssimas composições e que precisava, por ser artista, de inspiração. Mozart diz
que é quando ele está só e de bom humor, viajando ou passeando depois de uma
boa refeição ou ainda durante a noite quando não consegue dormir que as ideias
mais fluem, ao acaso. “De onde vêm e como, nada sei, nem posso forçá-las”, ele diz.
Aqui está o exemplo que considero perfeito para deixar claro que em algumas
situações, nossa fonte de inspiração para autopoiese é sim, o acaso que
percebemos por conta da nossa personalidade e dos espelhos que tomamos como
nossos ao longo da jornada.
Mas o que é a autopoiese que se formou desses acasos? Baptista (2013)
explica que o termo autopoiese remete à ideia de autoprodução. Autoprodução aqui
compreendida não como a produção de material ou conteúdo, mas de si mesmo.
Assim como Baptista (2013), penso que o sujeito só existe em relação ao
outro. Conforme abordei anteriormente, Platão fala sobre isso no momento em que
diz que o modo pelo qual “[...] o outro é ser sem cessar de ser o outro ou,
inversamente, o modo pelo qual o ser é também o outro sem cessar de ser”. Isso
significa em outras palavras que eu sou tudo aquilo que você não é, porque temos
características únicas e subjetivas, portanto diferentes. Esse conceito de outro
quanto ser similar, mas subjetivo deve ser compreendido nesse sentido para
entendermos que toda a produção que fizermos de nós mesmos é autopoética e só
se dá decorrente do encontro, da percepção e do reconhecimento do outro. Essa
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percepção é importante porque podemos transformar, recriar e assim construir com
autonomia outro ser singular, mesmo que inconscientemente.
Guattari e Rolnik (1996) ainda reforçam que para eles, a subjetividade é “uma
produção incessante que acontece a partir dos encontros que vivemos com o outro”.
O outro compreendido por eles pode ser tanto um outro social quanto o ambiente
que produz efeitos em relação ao sujeito, produzindo sua personalidade. Também
Maturana (1997, p.15) explica que o ser vivo não é só um aglomerado de moléculas,
mas um processo singular que se origina a partir de uma interação entre moléculas
mais próximas umas das outras e que então se constituem. Utilizarei essa metáfora
aqui para exemplificar, comparando as moléculas com os sujeitos. Isso significa
então que todas as pessoas, apesar de possuírem algumas características
semelhantes são sempre diferentes, variando conforme as pessoas mais próximas a
ela, aqui denominadas espelhos. Por isso somos todos seres autopoiéticos, que se
constituem sempre de maneira diferente.

5.4 Relação com a Amorosidade

O conceito de amorosidade que aqui vou abordar tem sim relação com o
sentimento de amor, porque está diretamente ligada no sentido de que ela é uma
qualidade presente nas pessoas amorosas, que são aquelas que sentem de fato,
amor. Partimos então da ideia de que a comunicação para os publicitários pode ser
amorosa, ou seja, conter laços amorosos. Para Baptista (2013), esses laços não são
de concordância, mas sim laços amorosos de aceitação na convivência. Trata-se, na
verdade, do que a autora chama de a ética da relação. O amor implica em
reconhecer as diferenças e limitações do outro, aceitando esses defeitos. Quem
ama tende a fazer certa força pra compreender o outro e, acima de tudo,
compartilhar, estabelecer vínculos fortes, fidelizar. Como já vimos anteriormente,
esse é justamente um dos propósitos do publicitário: comunicar algo a alguém ou
para alguém no sentido de se expressar e compartilhar. É por isso que aquilo que
expressamos, através da nossa autopoiese, precisa ser afetivo e ético, no sentido de
que reconhecermos o outro e o lugar dele.
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Maturana (1997) ensina que o amor é o reconhecimento do outro, como
legítimo outro na convivência. Trata-se de uma concepção que implica em ética da
relação e também em responsabilidade no relacionamento, o que é também uma
tendência na relação das empresas, das marcas com os consumidores. O amor,
como sentimento, é uma mistura de diversas sensações, em que é possível, em
determinados momentos, proporcionar alegria extrema, tristeza, prazer, ódio e ainda
assim, ser amor. Se pudermos compreender o amor como um mix de sensações ou
sentimentos, mas também como o que nos mobiliza para atitudes, podemos
conectá-lo com praticamente qualquer coisa, inclusive a relação do publicitário com
o seu trabalho, por exemplo. É importante lembrar que a intensificação desse
sentimento só é possível em qualquer situação com a interação de sujeitos e
comunicação. O amor tem como base a aceitação do outro e a convivência. Não
existe amor sem que haja planos amorosos, da predisposição da compreensão e
convivência, do estar junto e nem sempre concordar, mas partilhar e produzir como
sujeito, mas ao mesmo tempo, junto.
Entendemos que crescer e saber de si é essencial para descobrirmos o nosso
potencial e realizá-lo. É um mandamento não só religioso, mas da vida: amar-se da
mesma maneira com que se ama ao próximo, e por isso se auto criar e auto produzir
é tão importante para os publicitários quanto respirar. Essa necessidade do
autoconhecimento é interna e profunda. Para Ostrower (1998, p.16), a necessidade
surge nas entranhas do ser, algo que nenhum sujeito saberia explicar o que é, mas
que todos conseguem sentir e sabem que ela existe, buscando o tempo inteiro e
inconscientemente de variadas maneiras, tentando identificar-se na identificação das
suas potencialidades, porém só as conhecemos ao longo do nosso viver. Em outras
palavras, saber do que realmente gostamos é uma necessidade primária do ser
humano e essencial para a nossa vivência. Nesse momento devemos compreender
que essa busca interior de si tem relação direta com os nossos espelhos, acasos e a
inspiração

que

tiramos

deles.

Precisamos

esclarecer

a

importância

do

autoconhecimento para os sujeitos, bem como da conexão com os muitos universos
de referência que nos circundam. Não há como criar se não compreendermos a
usina criativa que somos e também os universos existenciais com os quais entramos
constantemente em contato.
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Quando ocorre esse momento de luz em que compreendemos e percebemos
um acaso ou uma intuição, ele se apresenta de forma indiscutível. Nenhum artista
ou cientista de qualquer área do conhecimento poderia negar o sentido inexplicável
dessa experiência. Sempre buscamos melhorar como sujeito e aperfeiçoar as
nossas habilidades. As necessidades que nos surgem ao longo da vida para
conquistar o nosso ser ideal são desejos de felicidade e realização que cada um
possui. Ostrower ainda argumenta que,
A necessidade de se realizarem desejos de felicidade de cada um, na
sensualidade de seu ser e na plena participação da vida, corresponderia,
em termos de criatividade artística, à necessidade de cada um realizar as
suas potencialidades sensíveis. Desta maneira, psicologia e arte poderiam
enriquecer-se, mutuamente, numa compreensão mais profunda das
manifestações criativas. (OSTROWER, 1998, p.11)

Para aplicar o conceito de amorosidade a um exemplo do cotidiano do sujeito
publicitário, falaremos aqui do seu trabalho e do seu papel como profissional,
também para exemplificar essa necessidade e desejo contínuo por sentir felicidade.
Sabemos que o trabalho desses profissionais envolve muitas atividades diárias, num
prazo curto, o que indica que pode haver prazer, mas também sofrimento. Moraes,
Vasconcelos e Cunha (2012), explicam em seu trabalho, que é possível que se gere
sofrimento na medida em que surgem imprevistos, mas que esse sentimento pode
ser revertido a partir do uso da inteligência prática, ou seja, buscamos uma solução
para o problema, e mesmo que não haja, devemos tentar compreender que erros e
imprevistos fazem sentido e são comuns para todo o ser humano. Aqui podemos
estabelecer um vínculo com a amorosidade que antes estávamos discutindo, porque
nem todos os sujeitos conseguem ver um imprevisto como algo positivo e que pode
se transformar num sentimento amoroso. Em outros momentos, o prazer está
diretamente ligado às nossas atividades diárias, quando somos recompensados ou
reconhecidos por algo que realizamos de maneira adequada e de acordo com o
esperado, ou até mesmo quando superamos as nossas expectativas, o que mobiliza
o prazer e cede espaço para aquela sensação de felicidade que todos procuramos.
Pude observar com base na minha própria vivência que pessoas que trabalham com
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algo que realmente gostam e amam têm muito mais sucesso do que pessoas que
trabalham somente com o propósito de se sustentar. Confúcio já dizia que quem
trabalha naquilo que ama, nunca terá que trabalhar. No momento em que
conhecemos a nós mesmos, podemos escolher o que será mais prazerosos para o
nosso futuro, e essa escolha racional e lógica é que vai nos beneficiar com
felicidade.
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6. O SUJEITO DA PUBLICIDADE

6.1 Marcas da Singularidade Criativa

As marcas que tratarei nesse capítulo são aquelas que alguns publicitários
podem adquirir ao longo da sua jornada e que são importantes para definir aquele
estereótipo que as pessoas, em geral, têm dos profissionais dessa profissão.
Para iniciar, devemos saber qual o conceito de estereótipo e quais são essas
características estereotipadas dos profissionais de publicidade e propaganda.
Estereótipos correspondem a pressuposições relativas a uma tipologia, que fazem
crer que um sujeito pertence a um determinado grupo com certas características,
que são, em sua maioria, negativas. São pressuposições no sentido de que
cristalizam a ideia de que esses sujeitos realmente agem e se submetem a
atividades relacionadas a esse modelo estereotipado, o que pode resultar no
surgimento de uma pressão e, às vezes, em redução de desempenho. É importante
ressaltar que alguns estereótipos podem ser positivos, no sentido de que são uma
imagem pertencente a um grupo da sociedade e com caráter imutável. Segundo
Lippmann (1922), estereótipo é uma imagem que representa um coletivo e trata de
um conjunto de crenças e características que são generalizadas para os sujeitos.
O blog Vitamina Publicitária (2014), gerenciado por publicitários, lista algumas
dessas características, como correspondentes à própria profissão, destacando, por
exemplo, que um profissional do atendimento, em algumas situações, não irá
concordar e pode ir contra um colega da área de criação. Segundo o blog, o mídia é
aquele que normalmente reclama da falta de verba; o diretor de arte é egocêntrico e
não aceita bem quando alguma ideia é reprovada por um cliente; o redator é o chato
que sempre aparece com uma alteração, e assim por diante. O blog ressalta que
essas características podem, sim, às vezes, serem válidas e verdadeiras; porém, diz
que isso se verifica somente em algumas situações. Considerando que o mundo
está em constante transformação e que novas ideias sempre podem surgir por conta
dessa constante de mudanças e transformações, não devemos nos limitar a esses
estereótipos propostos pela sociedade ou nos preocupar com eles, mas ver neles
uma chance de mostrar que somos únicos e diferentes; especiais.
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Com base na observação em laboratório de pesquisa, uma das trilhas
investigativas propostas por Baptista (2014), na Cartografia de Saberes, pude
perceber que algumas pessoas que não trabalham na área ou não conhecem bem a
publicidade, acreditam que o publicitário é egocêntrico, aquele que acredita que
sabe tudo sobre tudo e que é nada além de criativo e um pouco artista. Atualmente,
se você questionar pessoas na rua sobre quais as características mais marcantes de
quem faz publicidade, seja esse sujeito estudante ou não, as possíveis respostas
que poderá obter serão relacionadas a um profissional cool e descolado, criativo e
que se relaciona bem com as pessoas, está por dentro dos assuntos da atualidade,
entre outras marcas mais significativas. O problema maior que pode surgir se dá
quando essas características são negativas, como no caso do egocentrismo
exacerbado. Pode acontecer de que, diante de qualquer erro, aquele pequeno
'defeito' seja apontado, deixando o sujeito desconfortável, frustrado e, muitas vezes,
traumatizado. Para Novaes (1971), os traumas podem influenciar a nossa
criatividade e, em alguns casos, dependendo da magnitude e importância de damos
para tal acontecimento, podem até impedir qualquer tipo de realização. Claro que
tudo isso depende da maneira como o sujeito lida com a imagem de si mesmo e
com a sua resistência a suportar adversidades e eventuais ataques a essa imagem.
Ainda segundo Novaes (1971), esses traumas podem vir à tona nos
momentos de inspiração, pois esses não passam de uma retomada de algumas
situações infantis e de acasos da nossa memória. Quando resgatamos esses
momentos, alguns conflitos da infância podem ser retomados e influenciar nosso
processo de autopoiese1 naquele momento, porque todo o ser constantemente está
se renovando e autocriando. Para Baptista (1996), durante o processo de criação, o
sujeito aciona níveis inconscientes, onde podem estar registrados aspectos
traumáticos. Esses traumas quase nunca são favoráveis a uma situação criativa,
mas é inevitável que todos os sujeitos tenham conflitos existenciais próprios de cada
um. Esse acesso ao inconsciente também explica nossos lapsos de memória ou
momentos criativos e artísticos. Os psicanalistas discípulos de Freud argumentam
que “[...] não há dúvidas que as experiências da infância haverão de influenciar,

1

O termo está sendo usado no sentido de Maturana (1998) e Baptista (2014), como processo de autoprodução e
reinvenção de si mesmo.
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como tema recorrente, todos os pensamentos de uma pessoa, seus sonhos e
criações artísticas” (KRIS, 1952, p.19).
Cabe aqui dar enfoque no processo de trabalho artístico, a partir de impulsos
inspiradores em que o artista trabalha com a sua sensibilidade e experiência de vida.
Ostrower (1998, p.13) afirma que não é especificamente dos conflitos infantis e
dessa retomada que resulta a inspiração de um artista ou, nesse caso, do
publicitário, mas de sua capacidade de absorver e compreender conflitos pela sua
experiência como adulto. Conforme Baptista (1996), quando somos adultos somente
é que conseguimos gerar esse discernimento e avaliar os nossos problemas, para
procurarmos soluções, reformulando esses conflitos.
Segundo Novaes (1971), esses traumas e conflitos são de extrema
importância para o sujeito publicidade, porque, com eles, adquirimos valores e
maturidade; a criação e inovação é um fruto da maturidade e do crescimento. O ato
de criar é que dá ao publicitário ou ao artista a liberdade de formular novos
conteúdos e se expressar de outra maneira, sempre melhorando a complexidade. “É
preciso ver que, desde sempre, desde as cavernas pré-históricas, a arte fala de
adulto para adulto. Por isto mesmo, as obras têm o poder de nos comover tão
profundamente. Elas são respostas a uma vida vivida”. (OSTROWER, 1998, p.13).
Para exemplificar a importância dos nossos traumas, nem sempre
compreendida por pesquisadores, trago, como exemplo, o artista Van Gogh. Para
Ostrower (1998, p.13), o histórico infantil desse artista acrescentou algo essencial ao
conteúdo expressivo de suas obras. Isso ocorre também para alguns publicitários,
fotógrafos, cineastas ou qualquer tipo de criativo. Van Gogh teve sérios problemas
na sua infância. Filho de pastor, teve uma criação severa e rígida que hoje não
conseguimos sequer imaginar. Aos 37 anos de idade, o artista suicidou-se. Se
analisarmos as suas obras, podemos ver, mesmo com um olhar leigo, que, apesar
dos conflitos da infância, e das graves depressões quando adulto, o artista não
expressa nada mórbido ou doentio. Isso, embora muitos acreditassem que ele era,
de fato, louco. Louco porque era uma pessoa que pensava fora do padrão
psiquiátrico de personalidade. O conteúdo de suas obras é expressivo e lindo, uma
visão de vida diferente da nossa e que nos fascina. Ostrower (1998, p.15) ainda
ressalta que, sobre os conflitos da infância, devemos reconhecer a importância para
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a formação da personalidade de cada um, dando, muitas vezes, um sentido
produtivo e positivo em relação à criação artística, compreendendo que essa é uma
maneira de se expressar muito singular dos criativos.
Assim como a arte, a publicidade também tem esse mesmo caráter de
expressar. Em ambos os casos, é necessária a transparência de um sentimento ou
sensação em relação ao que estamos vendo. Por conta do objetivo de expressão de
forma singular dos publicitários criativos, a interpretação dos consumidores em
relação às peças pode variar. Em outras palavras, artistas do século passado eram
considerados loucos, simplesmente por não pensar ou agir conforme os demais,
sempre numa tentativa de se expressar ou deixar transparecer um sentimento.

6.2 Traços de Transtornos
O processo criativo está ligado diretamente ao nosso mergulho ao inconsciente,
e, por isso, acionamos sentimentos e processos emocionais e cognitivos que
podem, às vezes, ser semelhantes aos presentes nos transtornos. É importante
ressaltar que transtornos foram definidos com base em um padrão da psiquiatria da
personalidade. Esses padrões foram traçados, e todas as pessoas que não se
encaixavam nele eram consideradas transtornadas, pelo simples fato de serem
diferentes, especiais e fora do padrão. É por esse motivo que, nos séculos
passados, existiam tantas pessoas e criativos, principalmente, considerados
transtornados. De acordo com Pereira (2011), na Idade Média acreditava-se que
‘loucos’ eram aqueles que tinham uma pedra na cabeça e que precisava ser
retirada. Podemos ver algo semelhante sendo retratado pelo artista Hieronymus
Bosch, que mostra uma tulipa sendo removida da cabeça de um sujeito. Os
exemplos de criativos fora do padrão são inúmeros, podendo trazer aqui nomes
como Virginia Woolf, Vincent Van Gogh, Robert Schumann, Friedrich Nietzsche,
entre outros. Todos esses criativos possuem características singulares, mas em
comum, apresentam traços de problemas psiquiátricos e muita criatividade. Eles são
pessoas exemplares e especiais, utilizando esses traços presentes em sua
personalidade como algo positivo e tirando proveito disso para criar.
No filme O Senhor do Labirinto, de Motta (2010), é sugerido que os sujeitos
singulares com esses traços de transtornos mentais são como beija-flores, que
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nunca pousam, mas ficam a dois metros do chão. Em outras palavras, sujeitos
singulares são como todos os outros sujeitos, mas com particularidades e
características que permitem que eles sejam diferentes e ainda assim especiais e
belos. O beija-flor é um pássaro distinto, mas ainda é pássaro, e assim como os
publicitários singulares dessa pesquisa, pode apresentar uma dificuldade em ‘manter
o pé no chão’.
Como abordei acima, a noção de que genialidade e certa ‘loucura’ estariam
relacionadas pode ser observada há mais de dois mil anos. Nos exemplos que
abordei, Pereira (2011) aponta que Virginia Woolf dizia sempre, durante suas crises,
estar “mergulhada em águas profundas”. Para ela, Virginia era bipolar e podia
alternar de períodos melancólicos para outros altamente criativos e saudáveis. Com
relação à amorosidade presente nesses sujeitos, em geral eles podem reagir mais
emocionalmente em diversas situações, mostrando uma intensidade afetiva
excessiva bem como a produção de ideias inovadoras.
Conforme abordamos anteriormente, algumas pessoas podem apresentar traços
de transtornos dissociativos de identidade, quando começam a definir a sua
personalidade. Para compreender quais são esses traços, devemos entender que
existem diversos tipos de transtorno, mas, nessa pesquisa, os traços mais
significativos são da esquizofrenia e da chamada bipolaridade. Analisarei esses
traços em particular porque eles podem ser mais frequentemente observados em
sujeitos criativos. Isso significa que há aproximações, não que os sujeitos criativos
sejam doentes. A aproximação está justamente no mergulho no inconsciente, o que
não deixa de ser um privilégio, quando bem aproveitado e direcionado.
Sobre a esquizofrenia e bipolaridade, vale ressaltar que possuem características
diferentes da dupla personalidade. A dupla personalidade é uma condição especial
em que um sujeito pode apresentar características de duas ou mais personalidades,
e elas tomam o controle do sujeito de uma hora para outra.
Para alguns psicólogos, os traumas que abordei no capítulo acima são a causa
da aparição da maioria desses traços de transtornos. Os sujeitos com dupla
personalidade acreditam nas suas mentiras e podem muito facilmente enganar
pessoas ao seu redor por incorporar com perfeição seus personagens. É importante
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frisar que em qualquer situação de transtorno que tratar aqui nessa pesquisa, o
sujeito usa esse fator ao seu favor e de maneira positiva.
Os traços da esquizofrenia são completamente diferentes dos de transtorno de
identidade. A esquizofrenia é caracterizada principalmente pela alteração no contato
com a realidade, fazendo o sujeito dividir o seu mundo em duas realidades distintas,
às vezes apresentando visões e alucinações assim como ocorre na paranoia. O
termo é usado para designar um conjunto de traços que apontam sempre para a
existência de uma dissociação da ação e do pensamento, aquilo que chamamos
literalmente de “viajar na maionese”, expressando alguns possíveis delírios. Já os
traços da bipolaridade são uma alteração mental que, para Milheiro (2000, p.237),
causam alterações drásticas no humor em períodos de depressão e angústia.
Sujeitos com esses traços podem perder o controle. Desde
As teorias psicológicas propõem que os traços de transtornos psiquiátricos como
a esquizofrenia e a bipolaridade compartilham atributos psicológicos com a
criatividade. Como abordei anteriormente, essas características em comum são
trazidas à tona quando acessamos o nosso inconsciente, quando acionamos
sentimentos e processos emocionais e cognitivos semelhantes aos dos transtornos.
Esses atributos podem estar relacionados ao ambiente em que vivemos ou à
simples genética singular de cada sujeito.
Criatividade pode ser definida de várias maneiras, como vimos anteriormente,
mas, aqui, o conceito ideal para fins científicos, é aquele em que a pessoa criativa é
mais frequentemente considerada aquela que toma novas abordagens, exigindo
processos cognitivos que são de diferentes modos de pensamento ou expressão.
Pensar de forma diferente dos outros é, portanto, um pré-requisito para a
criatividade.
Os traços da esquizofrenia e do transtorno bipolar podem estar relacionados a
pensamentos e emoções, o que significa que podem mostrar alterações no
processamento cognitivo e afetivo. O artigo que usei como base para essa etapa da
pesquisa presente na revista Nature Neuroscience (2015) investiga que variantes
comuns que afetam o risco de esquizofrenia e transtorno bipolar podem conter
traços cognitivos vantajosos para a sociedade. Com base em resultados de análises,
concluíram

no

estudo

que

ambos

os

escores

para

criatividade

foram
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significativamente associados com o perfil dos sujeitos, tanto os de risco poligênico
como os de risco genético. Isso significa que os traços que podem aparecer nos
sujeitos podem ser resultado tanto de uma alteração genética, como de um
envolvimento com o ecossistema e o ambiente em que vivemos.
Uma observação importante, que deve ser feita a respeito dos estudos nessa
área, é que o número de sujeitos com traços do transtorno bipolar e da esquizofrenia
vem aumentando ao longo dos anos por se tratar de características passadas
também geneticamente, assim como se acredita ocorrer com a criatividade. Para a
Nature Neuroscience (2015), os traços da esquizofrenia são elevados em familiares
de sujeitos portadores da esquizofrenia. Dessa forma, o artigo afirma que dezenas
de parentes de primeiro grau possam ter esse grau pela metade e os de parentes de
segundo grau possam apresentar até um quarto dessas características. É possível
que a associação entre o escore de risco de esquizofrenia e criatividade poderiam
ser conduzidos por ter um parente com esquizofrenia. Neste caso, a elevação
observada em pessoas criativas exigiria que, em média, eles tenham um parente até
de segundo grau com traços de esquizofrenia.
Os estudos da associação entre criatividade e desordens psiquiátricas, no
passado, abordavam dois tipos de estudos: os que avaliam traços de transtornos
psiquiátricos em indivíduos criativos e os estudos que avaliam a criatividade em
sujeitos com transtornos psiquiátricos e seus familiares. O artigo da Nature
Neuroscience se apoia em influências diretas dos fatores genéticos sobre
criatividade. Assim, a principal descoberta é aqui apresentada sendo que a
criatividade, é atribuída, pelo menos em parte, por variantes genéticas comuns.
Como esta sobreposição genética se encaixa em modelos evolutivos da persistência
do transtorno, ele continua a ser determinado.
Em um estudo recente, Rawlings (2010, p. 388) relatou uma forma branda da
esquizofrenia, chamado-a de esquizotipia. Ela pode ser positivamente associada
com a experiência de fluxo criativo. Compreendemos por fluxo, o estado mental de
estar completamente imerso à uma tarefa criativa, de forma com que as distrações
externas se afastem e a mente fique aberta e completamente em sintonia com o ato
de criar. Esse fluxo pode ser essencial para o criativo.
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Ainda de acordo com Rawlings (2010), os traços de esquizofrenia podem
estar presentes em aproximadamente 1% da população e envolvem estados
alterados de consciência e experiências "anormais" perceptivas. Esquizotipia, que é
uma versão diluída da esquizofrenia, é composta por uma constelação de traços de
personalidade que são evidentes em algum grau em todos. Altos níveis de
esquizotipia são normalmente encontrados em parentes de indivíduos com traços de
esquizofrenia e criativos. Alguns pesquisadores propuseram que os genes
subjacentes à esquizofrenia podem permanecer no genoma humano por causa dos
benefícios que a esquizotipia proporciona, em termos de criatividade; aqueles com
esquizotipia têm os genes que podem contribuir para a criatividade sem os genes
debilitantes que os impeçam de alcançar seu potencial máximo.
Para Rawlings (2010, p. 392), pesquisas confirmam uma ligação entre
esquizotipia e realização criativa. Em particular, traços positivos esquizotípicos, tais
como experiências perceptivas incomuns e crenças mágicas tendem a ser elevados
em criativos mais artísticos e traços esquizotípicos negativos como anedonia físico e
social e introversão tendem a ser associados com criatividade matemática e
científica.
Perry comenta que o criativo
Ele não deve jogar em qualquer uma das suas ansiedades sobre a perda de
controle que vem com o fluxo se eu compartilhar com vocês que frouxidão e
a capacidade de atravessar fronteiras mentais são aspectos de ambos
pensamento esquizofrênico e pensamento criativo.
(K. PERRY, 2010)

Nos relatos dos sujeitos abordados por Rawlings na sua pesquisa, muitos
relacionam o processo criativo como sendo uma mudança definitiva na natureza ou
um tipo de experiência. Essa mudança na experiência incluiu aspectos como a
perda da autoconsciência, a repartição dos limites, uma sensação de contato com
uma força além do eu individual, e uma confiança e ausência de esforço sobre a
atividade artística. Alguns sujeitos também relacionaram o processo de criação com
uma sensação de ansiedade e vulnerabilidade, particularmente após a conclusão do
processo. Outros ainda associaram a criatividade com prazer, relacionando esse
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fato com um senso de controle durante o processo criativo. De acordo com Rawlings
(2010), alguns pesquisadores argumentam que a inteligência e a memória de
trabalho podem ser fatores que protegem o indivíduo com potencial criativo de cair
sobre a borda da ‘loucura’. Fatores como memória de trabalho e alto funcionamento
executivo podem permitir que o sujeito não ‘enlouqueça’, ao mesmo tempo em que
faz uso do influxo de emoções e sensações, tendo uma ampla gama de ideias.
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7. ENTREVISTAS DE CAMPO

7.1 Explicando as perguntas elaboradas

Para esta etapa da minha pesquisa, escolhi quatro sujeitos para entrevistar.
Os entrevistados têm uma idade média de 31 anos, sendo dois dos sujeitos
estudantes de publicidade e propaganda e outros dois publicitários formados. Dois
são do sexo feminino, sendo que uma é formada e outra é estudante. Os outros dois
são do sexo masculino, um formado e outro estudante. Ao todo, na minha entrevista,
elaborei 15 questões que dizem respeito aos meus objetivos em torno dessa
pesquisa.
Meu objetivo geral é, primeiramente, discutir aspectos da subjetividade
desses sujeitos, formada através de espelhos. Os objetivos específicos dizem
respeito à compreensão e à identificação de algumas marcas da subjetividade
presente neles bem como se essas marcas têm relação com a amorosidade e a
formação da criatividade. Meu último objetivo, comentado no capítulo anterior, é
analisar se esses sujeitos possuem algum histórico de depressão ou sintomas
comuns de transtornos mentais e características que podem relacionar esses
transtornos com a criatividade.

OBJETIVOS
Discutir

e

PERGUNTA

identificar -

Escolha

aqui

um

personagem

que

possua

aspectos da subjetividade características parecidas com as suas para usá-lo como
dos

publicitários,

formada pseudônimo para essa pesquisa e explique o porquê da

através de espelhos.

sua escolha.
- Como você se descreve?
- O que você costuma fazer no seu tempo livre?
- Você acredita pertencer a um grupo social específico?
Qual?
- Se pudesse ser um animal, qual escolheria? Porque?

Discutir

como

a - Alguma pessoa serviu de inspiração para você?

singularidade do sujeito é Quem? Porque?
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formada desde sua infância - Como é o seu processo criativo dentro e fora da
e através de uma trama de agência?
espelhos.
Analisar se os aspectos têm - Você gosta do seu trabalho? Se pudesse mudar
relação com a amorosidade qualquer coisa, o que mudaria?
do

sujeito

e

se

determinantes

para

formação

da

são
a
sua

criatividade.
Pesquisar se os publicitários - Você se considera uma pessoa criativa?
em sua maioria possuem - Como você costuma lidar com momentos de tensão,
algum sintoma ou histórico estresse,
de

transtorno

ainda

mental

angústia

e

depressão?

Como

esses

ou momentos interferem no seu processo criativo?

características - Você acredita ser uma pessoa capaz de absorver

específicas que possam se críticas pesadas e agir sob pressão no dia a dia? De
relacionar com eles e a que forma isso interfere no seu desempenho social?
criatividade.

- Você se considera um artista? Por quê?
- Você acredita que é uma pessoa dentro ou fora do
padrão considerado “normal” pela sociedade?
- Você acredita que o seu comportamento varia muito
de acordo com quem convive ou o ambiente?

A primeira pergunta da entrevista sugere que o sujeito escolha um
personagem que possa representá-lo através de um pseudônimo. A sugestão é a de
que o entrevistado faça a escolha deste pseudônimo com base em características
semelhantes da personalidade de ambos. Outra pergunta que diz respeito aos
traços da personalidade pede para o entrevistado se descrever livremente. Também
é perguntado o que cada um deles costuma fazer no seu tempo livre, pois acredito
que algumas atitudes podem mostrar traços do sujeito. Quando questiono se o
entrevistado acredita pertencer a algum grupo social, também estou analisando
traços da sua subjetividade e personalidade, pois conforme comento anteriormente,
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penso que os publicitários possuem a capacidade de se adaptar a qualquer grupo,
interpretando e incorporando outras personalidades que possuem. Também é
possível analisar essa mudança nas atitudes e na personalidade quando pergunto
se o sujeito acredita que o seu comportamento muda de acordo com as pessoas
com quem convive. Questiono também qual animal da natureza o sujeito escolhe ser
se pudesse se transformar, analisando o porquê dessa escolha e quais as
características mais marcantes de cada ser.
A fim de analisar os espelhos desses sujeitos, pergunto se existe alguma
pessoa que possa tê-los inspirado, questionando quem são elas e porque elas
serviram como inspiração, seja no que tange às escolhas profissionais ou às
atitudes cotidianas. Também pergunto aos entrevistados se eles se consideram
artistas e porque, pois acredito que essa seja uma marca significativa na formação
da criatividade.
Para analisar mais profundamente os aspectos da criatividade, pergunto se os
sujeitos entrevistados se consideram pessoas criativas e como é feito o processo de
criação dentro ou fora do trabalho. Também questiono sobre a amorosidade deles
em relação ao trabalho, perguntando o que eles mudariam e o quanto gostam de
suas atividades.
Faço perguntas relacionadas aos sintomas dos transtornos que pesquiso para
saber se eles estão evidentes na subjetividade do sujeito. Através das perguntas
pude analisar como os entrevistados lidam com momentos de tensão, estresse,
angústia ou depressão, perguntando como eles agem nesses momentos e se eles
se consideram pessoas capazes de absorver críticas em relação ao trabalho e agir
sob pressão, perguntando também como eles acreditam que essas críticas e a
pressão interferem no desempenho social deles. Pergunto, enfim, se eles se
enquadram no padrão considerado “normal” pela sociedade.

7.2 Respostas dos entrevistados

AMELIE POULAIN
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A primeira pessoa que entrevistei escolheu ser representada pelo
personagem da doce Amelie Poulain. Assim como a personagem do filme, ela se
considera “linda, sedutora, inteligente, simples e carismática”. Podemos perceber,
pela sequência de adjetivos, que Amelie, a entrevistada, também é um tanto quanto
convencida. Refletindo sobre as características dessa personagem, penso que ela é
uma pessoa inocente, disposta a sempre ajudar o próximo e que vê o mundo de
uma maneira diferente das demais pessoas.
Ela também se descreve como uma pessoa ansiosa e que cobra muito de si
mesma e das outras pessoas que trabalham com ela. Reconhece essa sua
característica, afirmando que, às vezes, gostaria de ser mais tranquila e fazer menos
pressão sobre os outros. Por conta da ansiedade, confessa que, em determinados
momentos, acontecem pequenos “surtos”, mas que eles a ajudam no sentido de que
servem como uma alavanca que aciona a sua criatividade. Quando criticada, Amelie
tem reações negativas, mas é capaz de mudança e, então, se acalma, analisando
se a crítica pode ajudá-la a melhorar em algum aspecto.
Para ela, as atitudes de um cachorro a define com perfeição, porque quando
se sente acoada, sai latindo e mordendo, mas geralmente é bobalhona; demonstra
isso com facilidade quando responde que muda muito rapidamente o seu
comportamento de acordo com as pessoas com quem convive.
O espelho principal citado pela publicitária entrevistada é Bernardo*,
publicitário renomado da cidade, dono de uma agência. Para ela, o que a encantou
foi a amorosidade dele em relação ao seu trabalho, sempre empolgado e que vê a
vida e a carreira de uma forma considerada inspiradora. Pelas suas respostas, pude
perceber que as experiências que teve no ambiente de trabalho com Bernardo foram
positivas. Ela cita ainda que “quanto mais experiências tivermos em nossas vidas,
mais aberta é a nossa mente”; e que o inconsciente busca essas experiências,
transformando tudo em ideias. O processo criativo de Amelie é simples, fácil e
objetivo. Para completar uma tarefa ela sempre estuda o seu objetivo, o que pode
ser feito para alcançá-lo, e então executa. Considera-se uma pessoa estratégica.
Como abordei acima, a amorosidade é um fator significativo em sua vida,
então a publicitária procura trabalhar com o que ama, e de fato adora o seu trabalho,
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mas se pudesse mudar alguma coisa do dia para a noite mudaria essa sua
ansiedade e mania de cobrar demais de si mesma e das pessoas ao seu redor.
Sua válvula de escape para não se estressar é cozinhar e beber. Amelie cita
que é capaz de transitar em vários grupos, convivendo com pessoas diferentes, mas
que tem sim um grupo de amigos os quais prefere. Quando questionei se ela se
considerava uma pessoa dentro do padrão considerado normal pela sociedade, a
resposta que obtive é de que ela não se encaixa, mas que dentro dos grupos com
quem se relaciona, é a mais ‘normal’.

JEAN GREY

A segunda entrevistada também é do sexo feminino e optou como
personagem para representá-la a mutante da Marvel, Jean Grey. Ela acredita ser
uma boa representação de sua personalidade porque Jean é uma pessoa que muda
constantemente por consequência da sua telepatia, telecinese e outros poderes. A
publicitária atribui a identificação com essa personagem, ao fato de que ambas têm
o cabelo avermelhado e são passíveis dessas mudanças de atitude e
comportamento, além de serem sensitivas quanto ao que está ao redor, agindo a
partir do que ela entende como um “sexto sentido”.
Também se descreve como alguém muito criativa, mas um pouco tímida
apesar de sociável, persistente, desorganizada, impaciente e preguiçosa. Essas
características singulares dela interferem no seu processo criativo no momento em
que se sente estressada ou deprimida porque esses sentimentos negativos a
dominam de tal forma, fazendo com que ela não consiga mais produzir nada da
maneira como gostaria. As críticas não a ajudam de forma alguma, só a desmotivam
e, dependendo da pressão, confessa que “explode” facilmente. Se o seu estado
emocional estiver num momento bom, a tensão no ambiente de trabalho pode até
gerar um esforço excessivo para produção. Como citou anteriormente, a mudança
de humor ocorre sempre.
Jean explica que não tem nenhum espelho como referência para sua carreira,
nenhuma pessoa especial que a inspira, mas que por isso no seu processo criativo
sempre precisa buscar diversas referências diferentes, variados artistas e trabalhos,
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e tenta criar a partir da análise do material que reunir. Suas referências surgem nos
momentos de descontração porque, no seu tempo livre, gosta de assistir seriados e
filmes, ler e viajar para sair da rotina.
Apesar de criativa, Jean não se considera muito artística como publicitária
porque vê a parte profissional mais no sentido lógico das coisas. Por ser mutável,
ela acredita que não pertence a um grupo social específico, mas vários; é de fácil
adaptação e inquieta, não gosta de ficar sempre com as mesmas pessoas. Por esse
motivo, quando questiono se há algum animal que ela gostaria de ser, sua escolha é
um pássaro colorido, no sentido de que esse bichinho é livre e pode voar para onde
quiser. Quando convive socialmente com os amigos, o seu comportamento é um,
mas profissionalmente ela é outra pessoa, quase como se existissem duas Jean,
uma profissional e outra social. Jean infelizmente, conforme afirma, não trabalha na
área da publicidade e, por esse motivo, não gosta tanto do seu trabalho; se pudesse
mudaria de emprego. Talvez, se trabalhasse na área, iria gostar mais do seu
trabalho, como já ocorrera antes.

DOM CASMURRO

O publicitário escolheu Dom Casmurro para representá-lo. Segundo ele,
Casmurro é uma pessoa ensimesmada, ou seja, introvertido, talvez egocêntrico,
preso em si. Descreve-se ainda como uma pessoa que se cobra muito, o tempo
todo. Ele acredita que como publicitário seu papel é, antes de fazer publicidade,
pensar em relações. Reconhece e se emociona porque possui as mesmas
condições e ferramentas de grandes mentes da humanidade. Ele se considera sim
uma pessoa criativa, apesar de achar complicado o conceito de criativo. Se criativo
for quem trabalha exclusivamente com criação dentro de uma agência, então ele
não é; mas se criativa for uma pessoa que busca novos ângulos de abordagem e é
inovador, então sim, ele é criativo.
Para Dom Casmurro, os maiores espelhos que o inspiraram foram o irmão e
um amigo mais velho. Ele sempre gostou de escrever, por isso ficava dividido entre
jornalismo e publicidade. Acompanhando o trabalho de ambos, optou por ser
publicitário e trabalhar com a escrita criativa. Ele acredita ter herdado esse dom.
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Por ser uma pessoa muito criativa, no seu processo criativo, Dom Casmurro
rabisca muito e anota todas as ideias com lapiseira e num rascunho. Como é
sociável, também busca referências nas pessoas com quem conversa se colocando
sempre na pele do outro quando produz, sempre pensando nas pessoas primeiro.
Reconhece que, no trabalho, podem surgir momentos de estresse e angústia e
quando isso acontece, procura sempre pensar em coisas boas; caso contrário,
torna-se uma pessoa rabugenta. Ele é alguém que odeia agir sob pressão, não sabe
lidar bem com algumas críticas negativas porque elas geram uma espécie de auto
decepção.
Sua personalidade não permite que ele divida o ‘Eu-publicitário’ do ‘Eupessoal’, mas reconhece que seu comportamento muda rapidamente de acordo com
as pessoas e o ambiente em que ele se encontra. Para ele, a boa convivência com
as pessoas depende de adaptabilidade. Ele afirma não se enquadrar em nenhum
grupo estereotipado, como conhecemos, ressaltando que não existe um “normal”.
Quando questionei se ele se considera alguém nos padrões normais estabelecidos
pela sociedade, a resposta que obtive foi: “Sou normal como todos os outros doidos
por aí”; ou seja, ele reconhece que ninguém é realmente normal, todos temos
características únicas.
No seu tempo livre e para descontrair, procura não ficar parado. Seus hobbies
incluem leitura, assistir filmes e seriados, ficar cercado das pessoas que ama, comer
e fazer exercícios. Dom Casmurro é uma pessoa que aprecia toda forma de cultura.
Como um ser criativo e cultural, se considera um artista que “é sem ser”, ou seja,
“escreve mas não é escritor; desenha mas não é pintor”. Para ele, existem sim
artistas publicitários, mas nem todo publicitário tem o dom de ser artista. Ainda
conclui dizendo que “quem sabe, dentro de mim, há um artista em hibernação”, o
que me faz acreditar que para ele, todo mundo é sim, de fato, um pouco artista.
Em relação a amorosidade, Dom Casmurro adora o seu trabalho, mas
acredita que na sociedade em que vivemos as vezes falta um trabalho braçal como
rachar lenha, porque as pessoas estão cada vez mais prepotentes e impositivas;
falta nos colocarmos no lugar do outro e pensar mais em relações afetivas. O amor
poderia ser maior.
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TIO PATINHAS

O último entrevistado escolheu o famoso Tio Patinhas como personagem para
representá-lo. Assim como Tio Patinhas, esse publicitário se considera cartesiano e
pragmático, no sentido de que tudo para ele tem que ser certinho. Sabemos que
para o personagem do desenho, o dinheiro é um bem muito precioso, mas para ele
não, o que importa mais é o fato de que ele é organizado e exigente. Quando as
coisas não estão indo bem e o resultado vai ser diferente daquele imaginado, ele sai
de perto para não ficar bravo. Também se descreve como uma pessoa frustrada e
não compreende porque as pessoas o admiram; acha que não alcançou o sucesso
pleno. Ele se considera uma pessoa criativa, apesar de achar que é criativo somente
para algumas coisas e situações; para ele, ninguém é criativo em tudo.
Em momentos de tensão, ele perde a paciência com facilidade, mas tenta
sempre priorizar os problemas maiores e analisar se eles realmente interferem no
seu comprometimento com o trabalho. Por não lidar muito bem com momentos
estressantes, é uma pessoa que fica totalmente mal humorada quando recebe
críticas e precisa corrigir um trabalho; por isso evita ter contato social com as
pessoas, para não discutir com elas.
Seu processo criativo é muito melhor fora do ambiente de trabalho, em
momentos de viagens em que ele anota tudo o que lhe passa a cabeça e depois
analisa quais ideias pode aprofundar. Por trabalhar em um ambiente em que sempre
há pressão e os prazos são curtos, acaba levando muitos trabalhos para casa,
fazendo eles no seu tempo livre, e pouco relaxa.
Seu principal espelho é o seu próprio pai que também era publicitário e um
sócio que com ele trabalhava. Ele se sente inspirado por conta do senso criativo de
ambos e da capacidade de expressão fora do comum. Apesar de sua inspiração e
motivação ser essa, quando questionei se ele se considerava uma pessoa dentro do
padrão considerado normal pela sociedade, a resposta que obtive foi que sim, ele se
encaixaria no padrão por ser muito certinho.
Apesar de organizado, Patinhas é uma pessoa que se identifica com todos os
grupos sociais e é capaz de mudança repentina de humor para interagir sempre de
forma divertida com todos. Confessa que seu comportamento muda muito de acordo
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com as pessoas que convive, porque é quase que uma obrigação da profissão ser
agradável e interagir dessa maneira.
Se pudesse ser algum animal, Patinhas optaria por ser um tubarão ou um
golfinho, porque eles têm sonares e podem ver muito a frente, representando uma
visão de futuro, e ao mesmo tempo são seres sensíveis, mas que quando atacam
agem de forma silenciosa e rápida.
Em relação à amorosidade, Patinhas é extremamente apaixonado pelo seu
trabalho, mas se pudesse, levaria a sua empresa bem como todas as outras
pessoas e tarefas que ama para outro país.

7. 3 Análise de acordo com a Psicologia

Neste item, a análise foi feita com a ajuda da estudante de psicologia Priscila
Telles, onde traçamos o perfil de cada sujeito a partir das respostas por eles
fornecidas. Priscila atualmente trabalha como profissional de recursos humanos em
uma grande empresa da cidade e possui um método próprio de análise verbal em
entrevista semi dirigida; para traçar essas características subjetivas dos sujeitos,
como segue:

AMELIE POULAIN

Demonstra comportamento extrovertido e amigável. Fala de forma viva,
fluente, estimulante e persuasiva. Se "agrega bem", é equilibrada, ativa e responde
bem às situações sociais. Particularmente cuidadosa profunda e exata ao trabalhar
com detalhes. Ansiosa por fazer aquilo que se espera dela e da forma correta. Por
ser muito preocupada com a exatidão de seu trabalho e fortemente inclinada a fazêlo por si própria, poderá encontrar dificuldade em delegar ou estará muito envolvida
com a outra pessoa que estiver fazendo seu trabalho. Comunica-se de forma muito
persuasiva e estimulante, articulada, equilibrada, capaz de projetar entusiasmo e
fervor. Sente-se bem e segura com grupos ou quando faz novos contatos. É
gregária, extrovertida e está sempre "vendendo" num senso comum. Possui uma
particular habilidade para treinar e desenvolver o melhor nas pessoas e se sente
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orgulhosa em contribuir para o sucesso do negócio. Indivíduo auto iniciador que
pode delegar responsabilidade e autoridade quando necessário.

JEAN GREY

Esta pessoa mostra-se modesta, não egoísta que tem um sincero interesse
pelos outros e um forte conhecimento intuitivo sobre eles. É muito sensível a críticas
em relação ao seu trabalho e fortemente inclinada a fazer, ela mesma, todo trabalho
para assegurar-se de que o mesmo será feito corretamente. Revela-se reservada,
intensa e fortemente orientada para resultados, iniciadora cujo impulso e senso de
urgência são temperados e disciplinados pelas suas preocupações com a qualidade
e precisão do seu trabalho. Pode ter dificuldade em chegar a uma decisão e agir de
forma firme com resoluções claras e definidas, as quais poderão causar indecisão,
ambivalência e irritação. Geralmente é introspectiva e analítica, sua aproximação a
tudo o que faça é cuidadosa e pensada antecipadamente, baseada no conhecimento
detalhado de todos os fatos pertinentes e completa análise. Ainda, poderá
desenvolver considerável dificuldade em delegar, uma vez que vê a si mesma tão
profundamente envolvida nos detalhes. Dessa forma, enquanto é uma pessoa
imaginativa, capaz de inovação, essa mesma preocupação bloqueará seu impulso
para colocar suas ideias em ação. Comumente irá procurar orientação e apoio de
conhecidos e familiares para apoio com problemas e situações novas ou
excêntricas.

DOM CASMURRO

Geralmente é imaginativo e introspectivo. Mostra-se como um indivíduo
pensador analítico e sério sobre assuntos de interesse técnico ou científico, sempre
curioso em encontrar solução de problemas complexos ou abstratos. Muito
reservado e capaz de uma concentração profunda, pode algumas vezes estar
preocupado com seus próprios pensamentos e responsabilidades, parecendo estar
fora da realidade e de suas atividades no seu ambiente de trabalho. Frequentemente
preocupado com seus pensamentos e alguma coisa fora de suas atividades e seu
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ambiente imediato, passa a impressão de estar com a "mente ausente". Sua
abordagem

é

sistemática,

paciente

e

caracterizada

pela

persistência

no

desenvolvimento de suas ideias ou solução de problemas. Uma vez treinado em sua
especialidade e informado dos limites de sua autoridade, poderá trabalhar de forma
independente para desenvolver os seus planos e de outros. Enquanto esses planos
e ideias possam não ser dramaticamente novos, envolverá um pensamento rápido,
que é o produto de sua própria experiência e imaginação. Revela confiança na sua
habilidade e conhecimento profissional. Imaginativo e criativo, uma boa fonte de
novas ideias bem pensadas, sistemas, planos, sendo um solucionador de problemas
habilidoso. Tem espírito altruísta, direcionado a trabalhar com as pessoas e por elas,
sendo capaz de compreendê-las com empatia, tem habilidade para utilizar essa
compreensão para conseguir amizade de outros. É importante para ele ser amado,
aceito e admirado pelos outros. Prefere realizar suas tarefas de modo calmo e
paciente, sem um grande senso de urgência.

TIO PATINHAS

O sujeito mostra-se autodisciplinado, sendo capaz de desenvolver um alto
grau de conhecimento e habilidade especializada num trabalho no qual seja crítica a
exigência de detalhes minuciosos. Mostra-se cooperativo, mas com tendência a se
esquivar, quando as situações/pessoas fogem de seu controle. Aprende e trabalha
num ritmo muito mais rápido que a média e sempre com cuidadosa atenção voltada
para a exatidão dos detalhes. Interessado em fazer tudo àquilo que se espera que
faça. Ainda que esteja atento e interessado nas ideias e opiniões dos outros, será
muito pouco influenciado por elas ou por precedentes e políticas tradicionais,
preferindo desenvolver e agir sobre seus próprios planos, que com frequência serão
novos, desafiando convenções. Apresenta ainda, nível muito alto de liberalismo, com
uma concepção de que muitos valores sociais, éticos e legais podem ser
relativizados, usualmente apresentando uma compreensão de que não existem
verdades absolutas ou valores inquestionáveis. Apresenta necessidade de receber
atenção dos outros, alimentando a crença de que os demais o invejam e revela
grande predisposição a falar excessivamente sobre si, suas qualidades e suas
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posses. Pode apresentar dificuldade em desenvolver intimidade com os outros. Em
contrapartida, mostra-se consciencioso, particularmente atento, cuidadoso e preciso
para com detalhes, tais como números, medidas precisas, trabalhos de alta
qualidade e sistemas estruturados.

7.4 Análise Cruzada

Observando as respostas que obtive dos quatro entrevistados, pude perceber
que três deles citam um espelho, referência forte e relevante em suas vidas e que
serve de inspiração. Todos os três citam pessoas próximas, o próprio pai, irmão ou
amigos. Baptista (1996) ressalta a importância desses espelhos, explicando que
esses espelhos são sempre pessoas próximas de nós, como os pais, por exemplo,
porque desde pequenos somos dependentes de pessoas para suprir nossas
necessidades. Nesses momentos de dependência quando crianças é que
aprendemos táticas para conseguir o que queremos. Através da observância dos
sujeitos próximos à nós é que começamos a formar a nossa personalidade e
preferências; por isso a importância de um espelho.
Também observei que os entrevistados possuem algumas características em
comum, como no caso da sensação de angústia em momentos tensos e de pressão,
ou ansiedade e nervosismo. Pude perceber que os quatro não sabem lidar muito
bem quando são criticados ou quando se sentem ameaçados no ambiente de
trabalho. A maioria deles se considera um profissional muito exigente, que cobra
muito de si e das pessoas ao seu redor, as vezes causando uma auto decepção.
Um ponto importante que devo ressaltar é que todos os quatro entrevistados
se disseram pessoas criativas, mesmo que com ressalvas. Um dos sujeitos ressalta
que para a área da publicidade, criativo é quem trabalha com criação, mas que se
pensarmos que criativo é quem busca novos ângulos e é inovador, então ele se
considera sim uma pessoa criativa. Para Novaes (1971), a palavra criatividade
deriva do verbo criar, que significa dar existência à algo, estabelecendo relações e
visando determinados fins. Os entrevistados aparentam compreender que a
criatividade surge nos momentos em que percebemos a nossa relação com o
universo e encontramos sentidos em situações antes não percebidas. Criatividade
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aqui não é compreendida como a função do profissional de criação, mas como uma
habilidade presente no sujeito capaz de perceber relações entre signos já existentes.
Observei com as respostas que todos eles gostam de pensar e se expressar
de maneira distinta ao senso comum; como quando a entrevistada cita que o seu
espelho é um amigo por sua “forma como enxerga a vida” ou o outro sujeito que
explica que o motivo do seu espelho ser seu pai é o sendo criativo e a capacidade
de expressão, que era fora do comum.
Questionei também se os entrevistados se consideravam pessoas ‘normais’,
ou seja, dentro do padrão aceito pela sociedade. Somente um disse se enquadrar
nesses padrões, justamente pelo fato de ser mais pragmático e certinho; porém os
outros se consideram sujeitos completamente fora do normal. Um dos entrevistados
cita que “sou normal como todos os outros doidos por aí”, ou seja, para ele não
existem pessoas normais.
Quando questionei sobre o processo criativo, obtive respostas bem simples e
diretas. Observei que a entrevistada que julga não ter nenhum espelho ou pessoa
que sirva de inspiração é a que sente maior necessidade de buscar diversas
referências externas. Os outros três entrevistados descreveram o processo como
objetivo, em que se pensa no problema para buscar uma solução, anotando ideias
soltas ou rabiscando.
Somente um dos entrevistados se considera artista, comentando que os
publicitários são artistas sem ser. O argumento do sujeito diz respeito às pessoas
que escrevem, mas não são escritores, desenham, mas não são pintores; para ele,
existem artistas publicitários, porém nem todo o publicitário é artista. É exatamente
isso o que pude observar ao longo da pesquisa; que embora todos se considerem
criativos, poucos reconhecem o lado artístico da profissão por conta do trabalho, que
é muito corrido no dia a dia.
Com relação à amorosidade dos sujeitos em relação com o seu trabalho e
vida profissional, pude observar que três deles dizem serem apaixonados pelo seu
trabalho e gostam; se sentem satisfeitos. A única exceção é uma das entrevistadas,
que diz não gostar tanto do seu trabalho como gostava antes, porque nesse
momento não trabalha dentro da área da publicidade.
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O conceito de amorosidade aqui abordado, como citei no capítulo específico para
esse item, tem sim relação com o sentimento de amor. A comunicação pode ser
então, amorosa, ou seja, conter laços amorosos. Para Baptista (2013), esses laços
não são de concordância, mas sim laços amorosos de aceitação na convivência.
Trata-se, na verdade, do que a autora chama de a ética da relação. O amor implica
em reconhecer as diferenças e limitações do outro, aceitando esses defeitos e os
seus próprios.
Outro ponto importante que devo ressaltar e que todos os sujeitos afirmam
mudar constantemente o seu comportamento em relação às pessoas que os cercam
ou situações no cotidiano. Sabemos que todos nós mudamos para termos uma boa
convivência, mas nos publicitários isso pode ser mais presente e forte. Uma das
entrevistadas exemplifica isso de forma simples no momento em que cita que
socialmente é uma pessoa, mas profissionalmente é outra. Outro entrevistado cita
que pode mudar muito de humor, ficando facilmente mal humorado e por isso em
diversas situações, evita contato social. Embora todas as pessoas possam
apresentar essas características singulares de forma suave, o objeto da minha
pesquisa são os publicitários e, no último capítulo, as marcas dessa singularidade e
traços de transtornos. As duas características singulares que mencionei acima
podem ser traços claros de um possível transtorno, como o de dupla personalidade
ou bipolaridade. Não estou dizendo que os sujeitos que entrevistei possuem tais
transtornos, mas que a ausência deles pode não ser completa.
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8 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Finalizo essa monografia com uma sensação de êxito para com os objetivos
propostos na pesquisa. Discuti, ao longo dos capítulos, quais são os aspectos da
subjetividade dos sujeitos publicitários, ressaltando a importância dos espelhos que
nos servem de inspiração. Compreendi e identifiquei algumas marcas dessa
subjetividade e como elas são formadas desde a infância. Analisei que estes
aspectos em sua maioria têm relação com a amorosidade no ambiente de trabalho
que, conforme uma das entrevistadas citou, dizendo que “quanto mais experiências
tivermos em nossas vidas, mais aberta é a nossa mente” e transformamos tudo isso
em ideias, em que geralmente nos apaixonamos no meio desse longo trajeto.
Abordei, por fim, uma temática um tanto quanto complicada e controversa,
mas em que tive a liberdade de expressar a minha própria opinião sobre uma
profissão que amo e admiro muito. Pesquisei nessa etapa final do curso se os
publicitários com quem convivo podem possuir algum traço de transtorno
psicológico. É importante deixar claro a essa altura do ‘campeonato’ de que
transtornos não podem ser sempre vistos de maneira negativa. Transtornado é uma
pessoa considerada fora do normal imposto pela sociedade; mas quem é, de fato,
normal? Em minhas orientações conversamos muito eu e minha professora sobre o
porquê que a sociedade considera um contador, por exemplo, uma pessoa normal
mas um publicitário um sujeito fora do padrão, e percebemos, também ao longo das
entrevistas, que nenhum de nós é realmente normal ou se encaixa nesse padrão
imposto, mas não significa também que sejamos malucos, loucos, doentes.
Conforme um dos entrevistados, somos normais como muitos outros loucos por ai, e
possuímos traços de transtorno, que utilizamos para o nosso próprio bem no nosso
dia a dia. Essa loucura nos é tão natural, que as vezes esquecemos a sua presença.
A arte, a criatividade e essa “loucura” são, a meu ver, uma das mais belas
habilidades que possuímos porque com tudo isso, podemos sim, ver o mundo com
outros olhos e apreciá-lo de maneira diferente. Isso não é para qualquer um. Somos
sujeitos especiais. Com as minhas análises, se pudesse ir mais a fundo, tenho
certeza que descobriria ainda mais inúmeras maravilhas e marcas presentes nos
publicitários como sujeitos da comunicação. É uma pena que o tempo para
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conclusão da pesquisa seja limitado e escasso, o que me impossibilitou de
pesquisar esses traços que possuímos ainda mais a fundo.
Espero que com essa pesquisa eu possa ter contribuído de alguma forma
para os profissionais que assim como eu se sentem diferentes e especiais e para
que os futuros estudantes de publicidade possam se identificar e sentir esse
gostinho que é ver o mundo como eu vejo, cheio de magia. Espero também que eu
tenha deixado alguém com ‘uma pulga atrás da orelha’ para incentivar novas
pesquisas a respeito dessa temática.
Concluir essa monografia foi um desafio para mim, que não sei lidar com
prazos e pressões e gosto de me sentir livre. Foi cansativo no sentido físico e
também mental, mas de qualquer maneira, foi uma honra. Espero que os
energéticos que tomei não me façam mal no futuro, assim como a falta de exercício
nesse período de tempo. Ansiosa e feliz termino agora no final do ano esse curso
lindo que me possibilitou passar por inúmeras experiências fantásticas e conhecer
pessoas tão fantásticas quanto. De certa forma, escrever essa monografia foi o meu
jeito maluco de mostrar, expressar e deixar transparecer, um pouquinho de Amanda.
Até a próxima.
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Have I gone mad? I’m afraid so, but let
me tell you something, the best people
usualy are.
-

Lewis Carroll, Alice in Wonderland.

