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RESUMO: Abordamos a prática do ensino de publicidade, mapeando desafios e estratégias 
para a execução de uma disciplina de redação no ensino remoto emergencial. Objetivamos 
perceber as aplicações práticas e o engajamento dos discentes. Por meio de um pensamento 
metodológico cartográfico e rizomático, realizamos a observação participante, tendo como 
base também as reflexões a partir de Hansen, Petermann e Correa (2020). Os resultados 
demonstram que há pontos positivos e negativos nessas estratégias, permeados pela 
subjetividade dos discentes, que influenciam a aprendizagem na sala de aula virtual. 
 

PONTOS DE PARTIDA 

Em março de 2020 foi declarado pela Organização Mundial da Saúde (OMS) a pandemia da 

Covid-19, um vírus altamente letal que se disseminou rapidamente pelo mundo. Por ser uma 

enfermidade nova, a recomendação para enfrentarmos e vencermos essa pandemia é 

permanecer em casa e manter um isolamento ou distanciamento social. Obviamente tais 

medidas impactam toda a sociedade, principalmente na saúde e economia. Mas há também 

outras áreas com grandes dificuldades e adaptações, como a educação. 

Entre tantas telas, aplicativos, programas e múltiplas possibilidades da internet, o que os 

jovens estudantes não esperavam era uma mudança abrupta no cenário da sua graduação, 

fazendo com que, em dias, tanto o ensino quanto o estágios migrassem para ambientes 
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virtuais. Nesse cenário, as Universidades lançaram emendas emergenciais para o ensino 

remoto.  

A pesquisa Juventude e a pandemia do Coronavírus5 demonstrou que apenas 2 em cada 10 

jovens não estão tendo aulas no formato remoto/digital. A pesquisa questionou sobre quais 

atividades as instituições de ensino estavam oferecendo nesse período, sendo: 52% aulas em 

plataformas digitais com mediação de professor, 50% conteúdos e materiais disponíveis em 

aplicativos ou plataformas online, 29% vídeos pelo youtube, 27% conteúdos e exercícios pelo 

WhatsApp e apenas 14% com materiais impressos a serem retirados na Instituição 

(acreditamos ser uma maneira de também contemplar os estudantes que possuem acesso 

limitado à tecnologia e internet). 

Questionados sobre como está sendo estudar de casa, a pesquisa também conseguiu 

compreender que para 49% destes estudantes o lado emocional (ansiedade, medo, estresse 

etc) estão atrapalhando seus estudos, 48% tem dificuldades de organizar a rotina de estudos à 

distância, 44% sentem falta do contato presencial com o professor para tirar dúvidas, 32% não 

tem local adequado para estudar em casa bem como acredita que os professores não estão 

capacitados para dar aula nesse formato, 24% não tem equipamentos adequados e 17% estão 

sem tempo de estudar. 

Aliamos esse contexto a todo um processo de evolução do ensino de publicidade, que já 

necessitava mudanças estruturais profundas. Já nos questionávamos a respeito das 

transformações da propaganda, do impacto destas no ensino de publicidade e de aspectos 

específicos do ensino de criação publicitária. As aulas de criação publicitária são criativas? 

Oportunizamos espaços e práticas, criamos condições favoráveis para o aprimoramento da 

capacidade criativa de nossos alunos e alunas? E neste momento, como isso acontece no 

ambiente digital? 

Refletindo sobre esses questionamentos e com uma mudança brusca em nosso cotidiano e 

prática pedagógica (com a chegada da pandemia), nos vimos no desafio de construir uma 

disciplina de Redação Publicitária pelo ensino remoto. Compartilharemos, neste artigo, os 

desafios, estratégias e reflexões que tivemos ao longo do segundo semestre de 2020, com o 
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mapeamento de desafios (zonas de intensidade), o planejamento de estratégias, a aplicação em 

sala de aula e reflexões posteriores. 

Para tanto, seguimos uma linha de pesquisa entre as autoras, que investiga o ensino de 

publicidade e propaganda por meio da cartografia. Nossa escolha metodológica, que se alinha 

a nossas intenções, reflexões teóricas e observações empíricas, visa acompanha um processo e 

é pensada a partir de um trilhar metodológico específico. 

Para Rosário e Coca (2018, p. 35), a cartografia “é uma perspectiva metodológica recente que 

pode ser compreendida como metodologia, método ou procedimento metodológico, 

dependendo do uso, da intenção de quem pesquisa e da dimensão” que ela ocupa no processo.  

É por meio desse processo metodológico, que entende a pesquisa como uma paisagem que 

muda a cada momento, que se desenvolve um estudo não somente do objeto, mas dos 

processos. 

Com o olhar cartográfico, nos amparamos em uma técnica de coleta de dados para fortalecer a 

presente pesquisa: a observação participante, visto que as autoras são também docentes 

(orientadora e orientandas) da disciplina em questão. Além disso, nos valemos de um conceito 

basilar na cartografia por Deleuze e Guattari (1995), o rizoma, que nos remete a uma maneira 

de entender o pensamento e construir o conhecimento. 

O rizoma é uma trama, um emaranhado que compõe a vivência e a complexidade humana. 

Para Deleuze e Guattari (1981) o rizoma é diferente das árvores ou raízes, pois conecta um 

ponto qualquer com outro ponto qualquer e cada um de seus traços, não remetendo 

necessariamente a traços de mesma natureza. É fundamental que o rizoma não seja concebido 

como transferência, decalque ou reprodução estanque sem movimento. O rizoma se constitui 

nas conexões que é capaz de engendrar e pela identificação das linhas de fuga, e deve ser 

compreendido na sua complexidade e dinamicidade que são reflexos do próprio objeto 

(ROSÁRIO, 2016). 

Para Rosário (2016, p. 190), uma mescla de tramas que se combina, se mistura, se embaralha, 

se junta e se afasta. Sem centro, hierarquias, tampouco memória organizada, o rizoma “é a 

trama da vida e a trama da pesquisa”. Na cartografia, o mapa pode se dar a partir dos rizomas, 

para relatar o observado com pontos de intensidade das linhas de segmentaridade. 
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Um rizoma é feito de dimensões, de unidades e direções movediças. Sem início e nem fim, 

sem sujeito nem objeto, é feito de linhas, de segmentaridade e estratificação como dimensões, 

mas também linhas de fuga ou de desterritorialização. Um rizoma é feito de platôs, regiões 

contínuas de intensidades, que estão sempre no meio, nem no início, nem no fim, vibrando 

sobre ela mesma. Se desenvolvem evitando toda orientação sobre um ponto culminante ou em 

direção a uma finalidade exterior. “Chamamos "platô" toda multiplicidade conectável com 

outras hastes subterrâneas superficiais de maneira a formar e estender um rizoma” 

(DELEUZE, GUATTARI, 1981, p. 32). 

Ademais, temos como objetivos deste estudo (1) identificar e descrever as estratégias de 

ensino-aprendizagem de criação publicitária no ensino remoto emergencial; (2) perceber as 

aplicações práticas na sala de aula virtual e o engajamento dos discentes e (3) refletir sobre a 

inserção da disciplina de redação publicitária no ensino remoto emergencial. Para nos auxiliar 

nesse caminho, contamos com Hansen, Petermann e Correa (2018, 2020) nas reflexões sobre 

ensino de criação publicitária, Martín-Barbero (2004, 2014) sobre aspectos da educação e 

juventude, e Deleuze e Guattari (1981) e Rosário e Coca (2016, 2018) na estrutura do 

pensamento cartográfico e rizomático. 

 

MAPEANDO DESAFIOS E PLANEJANDO ESTRATÉGIAS  

Para planejar a disciplina de redação publicitária no ensino remoto emergencial precisamos 

não apenas dar um novo olhar ao plano de ensino da disciplina, com propostas de atualização 

de conteúdo e repertório, mas também compreender as possibilidades e limitações 

tecnológicas e humanas nesse processo de ensino-aprendizado digital. Além disso, também 

foi necessário compreender o caráter criativo da disciplina e o contexto de sua aplicação, o 

segundo semestre do ensino remoto emergencial. 

Levamos em consideração também as características do público discente, em sua maioria 

jovens estudantes que possuem uma maior proximidade com as conectividades das 

tecnologias digitais, por serem de uma juventude tida como nativa digital (PRENSKY, 2001) 

e que “se constituem em grande medida na conexão/desconexão com as tecnologias e sua 

capacidade de se inserir na velocidade dos tempos.” (MARTÍN-BARBERO, 2004, p. 256). 

Assim, com essas particularidades, mapeamos de forma antecipada os possíveis desafios do 
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semestre aliados aos objetivos da disciplina: atualização do conteúdo, autoria, repertório, 

sobrecarga de trabalho, problemas técnicos, encontros virtuais e monotonia da vida 

digital. 

Primeiro, desenhamos desafios inerentes da disciplina: a atualização do conteúdo (que deve 

ser realizada de forma recorrente, visto que estamos em um campo em transformação, com 

mudanças na prática publicitária), o repertório (pois para atuarmos criativamente precisamos 

ter vivências e experiências plurais) e autoria (visando discutir, complexificar e incentivar os 

gestos autorais por parte de docentes e discentes). Com a transposição das relações e 

atividades para o ambiente virtual, mapeamos que haveria sobrecarga de trabalho, 

problemas técnicos e que, estaríamos obrigatoriamente restritos aos encontros virtuais. E, 

por trabalharmos com jovens estudantes nativos digitais e no contexto do segundo semestre 

do ensino remoto emergencial, identificamos também a monotonia digital como um desafio a 

ser observado. Todos esses desafios, que tensionaram nossa prática docente na disciplina, são 

apresentados como zonas de intensidade na cor roxa do nosso mapa rizomático, que 

apresentaremos a seguir. 

Com esses desafios mapeados, partimos ao planejamento de estratégias para o plano de 

ensino. Utilizamo-nos de estratégias de vídeo aulas assíncronas disponíveis no Youtube e 

encontros síncronos para tirar dúvidas e exercícios, bem como horário da aula disponível para 

leitura ou visualização do vídeo assíncrono e diminuição da carga de leitura. Essas estratégias 

foram definidas para que o discente tivesse acesso ao conteúdo mesmo com problemas 

técnicos, além de ofertar encontros virtuais mais dinâmicos e curtos, diminuindo a 

monotonia digital e a sobrecarga de trabalho. 

Ainda para evitar a sobrecarga de trabalho e a monotonia digital, definimos atividades 

avaliativas de forma continuada ao longo do semestre, com a estratégia de avaliação de 

portfólio construído a partir dos exercícios de sala de aula e a proposta de dois eventos: 

evento Entre Nós e o evento Sarau Literário. O primeiro evento, Entre Nós, trouxe como 

objetivo aproximar os discentes de profissionais da área, em encontros virtuais quinzenais 

(que aconteciam em parte do horário destinado à aula, em torno de uma hora de duração) com 

relatos de experiências sobre a área da publicidade e da redação, a partir de bate papo com 

profissionais. Já o segundo evento, o Sarau Literário, é uma proposta consolidada da 

disciplina já há 10 anos, como avaliação final, em que os alunos organizam o evento e sua 
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divulgação, além de participar de um momento de trocas culturais, fortalecendo o repertório e 

incentivando a autoria entre os alunos do curso de Publicidade.  

Ambos os eventos apresentam conexão com a estratégia da diversidade de atuação 

profissional da publicidade e também atuam junto com a abertura de diálogo com a prática 

publicitária, que por sua vez auxiliam na reflexão e na absorção dos conhecimentos teóricos. 

Essas estratégias então foram traçadas para compreender os desafios de atualização do 

conteúdo, autoria e repertório. Apresentamos abaixo o mapa rizomático com os desafios e 

estratégias para a disciplina de redação publicitária no ensino remoto emergencial. 

Figura 1: Desafios e estratégias da docência em redação publicitária no ensino remoto emergencial 

 

Fonte: Autoras (2021) 

 

A partir deste rizoma construímos o planejamento do semestre e aplicamos em sala de aula. 

Adentramos então em uma técnica de observação participante para avaliar o retorno dos 

estudantes, os resultados das dinâmicas estratégicas e a possibilidade ou não do surgimento de 

novos desafios. 

A APLICAÇÃO: EXPERIÊNCIAS DURANTE A DISCIPLINA 

Com uma experiência atravessada pelo espectro da cotidianidade, a pandemia, o ensino de 

publicidade, e, em específico neste artigo, a disciplina de redação publicitária, não apenas 
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precisou se adaptar ao ensino remoto emergencial, como também prever desafios e 

estratégias de oportunidades impostas pela dinâmica das tecnologias digitais. Com a 

observação participante ao longo do semestre, que iniciou em outubro de 2020 e foi 

finalizado em fevereiro de 2021, podemos aplicar as estratégias definidas a partir dos 

desafios elencados no mapa rizomático, percebendo suas aderências. 

O primeiro ponto analisado foi o período no qual o semestre ocorreu. Já havíamos previsto 

que, por ser o segundo semestre realizado de forma remota e virtual, haveria monotonia 

digital e sobrecarga de trabalho. Mas a duração do semestre compreendendo o final e começo 

do ano (com duas semanas de recesso entre o final de 2020 e o início de 2021) apresentou um 

desgaste ainda mais intenso para os discentes. Assim, no começo do semestre observamos 

um engajamento maior nos encontros virtuais (aula ou evento Entre Nós), com mais câmeras 

ligadas e alunos e alunas interagindo pelo microfone. Mais próximo ao final do semestre, 

observamos uma participação significativamente menor nos encontros virtuais, câmeras e 

microfones, em sua grande maioria, desligados e pouca interação ocorrendo 

predominantemente no espaço de chat, por escrito. 

Também tivemos um retorno dos discentes em relação ao planejamento do semestre. Foi 

relatado por eles a dificuldade de aprendizado da modalidade remota virtual, mesmo com a 

oferta de uma dinâmica mais ativa da disciplina (vídeo no Youtube, encontros para dúvidas, 

eventos com profissionais e avaliações diluídas ao longo do semestre). Além disso, os 

discentes solicitaram o cancelamento (propuseram, no caso, o adiamento do evento para um 

período após a pandemia) do segundo evento, o Sarau Literário, que seria organizado pela 

turma. A justificativa foi pela sobrecarga de trabalho em outras disciplinas, além da única e 

exclusiva possibilidade do evento ser realizado online, o que desmotivou a turma. Nesse 

ponto percebemos que, mesmo os jovens estudantes possuindo características com adaptação 

às tecnologias digitais e à velocidade dos tempos, eles estavam com dificuldades pelos 

desafios impostos do período pandêmico, o que é completamente compreensível e precisa ser 

considerado.  

Os discentes também solicitaram com frequência a disponibilização das gravações dos 

encontros síncronos, para complementar os vídeos com conteúdos que já eram 

disponibilizados previamente. Além disso, percebemos que a aplicação de disciplina de 
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redação necessita de uma prática que permita a proximidade dos alunos, para troca de ideias 

e trabalhos em conjunto, o que ficou prejudicado pela modalidade do ensino nesse contexto. 

Porém, há também pontos positivos dessa experiência. A possibilidade de aproximar 

vivências diversas, com profissionais da publicidade atuantes em diversos mercados: São 

Paulo, Curitiba, Florianópolis e Santa Maria, sem custos com deslocamento e com ampla 

possibilidade de agenda, através do evento Entre Nós, foi um ganho importante para a 

atualização do conteúdo e repertório da disciplina. Acreditamos que essa estratégia pode ser 

utilizada em um formato híbrido, entre presencial e digital, quando se encerrar a dinâmica do 

ensino remoto emergencial. Além disso, frente às avaliações, no formato de portfólios 

entregues pelos estudantes, percebemos a aplicação dos conceitos e teorias abordados nas 

aulas expositivas. Na sua maioria, os portfólios apresentaram excelente desenvolvimento, 

tanto formal quanto criativo.  

 

REFLEXÕES FINAIS 

No mapa rizomático, apresentamos primeiramente as zonas de intensidade, em roxo, que 

emergiram a partir do planejamento da disciplina, no momento de criação do plano de ensino. 

Aliamos, portanto, os desafios do contexto pandêmico, as características do ensino remoto 

emergencial aos objetivos da disciplina. Após, elencamos quais estratégias foram possíveis 

para a execução de uma disciplina de redação publicitária no contexto do ensino remoto 

emergencial, sendo este nosso problema de pesquisa. 

Com a observação participante, nos resultados parciais encontramos outros platôs como as 

subjetividades dos estudantes (com baixa concentração, desmotivação e desânimo com a 

modalidade virtual do ensino). Isso nos remete ao que Martín-Barbero (2004, p. 239) afirmou 

sobre “transformar a docência em um espaço de experimentação social, exige a abertura do 

trabalho acadêmico para novos modos de relação com a ‘vida real’”. Ou seja, por mais que 

haja um planejamento a partir de desafios e estratégias previstas, a docência requer doses de 

ajustes, improvisos e adequações por tratar-se de um experimento social de relacionamento 

entre sujeitos e subjetividades. Ressaltamos que, por isso, no transcorrer da disciplina, 

tivemos como princípio o diálogo: isso permitiu que ouvíssemos os estudantes e que 
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acatássemos suas demandas, ajustando o plano da disciplina às necessidades apresentadas por 

eles.  

Percebemos também que a aplicação de disciplina de redação publicitária necessita de uma 

prática que permita a proximidade dos alunos, o que ficou prejudicado pela modalidade 

emergencial. Mas também há pontos positivos nessas estratégias virtuais, como o excelente 

desenvolvimento dos estudantes na avaliação proposta no formato de portfólios, assim como a 

possibilidade de encontros com profissionais externos de cidades distantes. Assim, um 

hibridismo pode ser possível para o futuro da disciplina pós-pandemia.  

Relembramos que, por medidas emergenciais, precisamos nos adaptar, mas é “assumindo os 

meios como dimensão estratégica da cultura hoje é que a escola poderá interagir [...] com os 

novos campos de experiência surgidos da reorganização dos saberes, dos fluxos de 

informação e das redes de intercâmbio criativo e lúdico” (MARTÍN-BARBERO, 2014,  p. 

52), ou seja, os aprendizados do ensino remoto, precisam ser integrados no futuro do ensino 

da disciplina e suas próximas estratégias, no remoto ou no presencial. As reflexões que 

trouxemos nesta pesquisa são pontos iniciais para avaliações, verificações e próximos passos. 

Nossa metodologia, a cartografia, nos permite realizar uma espécie de fotografia desta 

experiência, com o objetivo de registrar esse período para auxiliar a prática da docência no 

futuro desta disciplina.  
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