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A Comunicação é Indomável 

Olá! 
Nestas páginas que virão pela frente, queremos que esteja prepara-
do para sair da caixinha, porque a comunicação vai além de apenas 
transmitir uma mensagem. Assim, preparamos nesta pequena Zine, 
uma linha do tempo, ou melhor, a nossa linha do tempo, na qual você 
vai apreciar o mundo de uma forma um pouquinho diferente. A cria-
tividade existe, e pode nos levar para os mais diferentes lugares - se 
estivermos dispostos a isso.

Este projeto foi realizado pelos acadêmicos do 2º período de Publi-
cidade e Propaganda do UNIDEP, que se depararam com os diver-
sos conteúdos das disciplinas de Teorias da Comunicação e Oficina 
de Textos Publicitários, no segundo semestre de 2022. Diante disso, 
transformaram o aprendizado em belas histórias que valem cada se-
gundo para serem apreciadas.

A arte de se comunicar está em fazer isso do jeito que a gente quiser. 

Revolução Industrial, Positivismo, Marxismo, Teoria Hipodérmica, 
Teoria da Informação, Cibernética e Indústria Cultural: não fique 
preso a esses nomes, eles apenas foram a base para tudo que vem 
pela frente. 

Como citado no início, um mundo sem criatividade é um mundo que 
para nós, curiosos, não vale a pena. 

Boa leitura!

Camile Simon Dutra, Maria E. Farias Neves, 
Patrícia Riffel, Roberta Grison - Produção
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Charles - O Menino e O Microfone
Positivismo

Quando John perguntou para Charles: “Por que você sempre anda 
com esse microfone?”, Todos vieram rindo para o seu lado com a 
esperança de fazer o menino se sentir mal e de espalhar remorso 
pelo mundo.

E quando eles viram que o semblante de Charles mudou, eles perce-
beram que não deveriam ter feito isso. O ar pesava como uma mochi-
la cheia de pedras, todos empalideceram e o desgosto era tanto que se 
podia sentir, cheirar e ouvir.

“Perdão, Charles, eu só perguntei por curiosidade, o que tá acontecendo?”

“Você não entende. Por mim eu nunca ia jogar xadrez na sua casa, 
nunca. Você não é mais criança pra querer raciocinar tudo.”

“Não interessa mano, você deixou tudo subir pra cabeça”, parecia só 
uma briga normal, mas não era. John estava muito estranho. Obcecado.  

“Deixa eu ver o seu microfone, eu preciso ver como ele é pra te 
entender” - mas Charles negava, sempre era tomado por uma fúria e 
jamais deixaria alguém pegar o que ele tem de mais precioso.
Então, quando caminhavam pelo corredor, passaram em frente à por-
ta do banheiro. John empurrou Charles contra a porta e arremessou 
Charles em um canto próximo a pia. 

Finalmente o microfone caiu, John o pegou. No momento em que 
sua mão encostou no metal gelado ele se sentiu diferente. Poderoso. 
Conseguia ouvir melhor o barulho da porta rangendo e se sentia cada 
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vez mais inteligente, como se automaticamente tivesse um pendrive 
com todo o conhecimento do mundo. Não mais passaria tempo racio-
cinando sobre as coisas, agora possuía tudo o necessário. 

Então um sentimento ruim começou a aparecer, como se ele perce-
besse todo o mundo com uma lente que distorcia a realidade. Torna-
va tudo sombrio. Percebeu que ter todo o conhecimento do mundo 
trazia amargura. 

Em um piscar de olhos John se sentiu estressado, o seu coração ace-
lerou, ele  podia ouvir os seus batimentos cardíacos e começou a ficar 
sem controle do seu corpo, como um animal faminto. 

Quando percebeu, ele começou a bater em Charles com o microfone. 
Cada golpe era mais forte e a cada segundo que passava ele se sentia 
mais enfurecido. John não era ele mesmo, estava possesso. Foi quan-
do um menino viu a cena. 

John esmagava a cabeça de Charles com o microfone, golpes cer-
teiros em seu olho, boca, nariz. John estava acabando com a vida 
de Charles e não conseguia mais controlar o próprio corpo. Assim o 
ciclo foi reiniciado.

Guilherme Marafon, Luca Bedin e Vinicius Mueller
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Ela morre no final
Teoria Hipodérmica

Em seu palanque, com toda a informação guardada em seu interior, 
ela estava pronta para disseminar todo o seu conteúdo. Estava con-
fiante de que a informação chegaria a todos da mesma maneira e que 
aqueles corpos passivos, manipuláveis, calmos e frágeis a aceitariam 
sem protestar.

Enquanto seus corpos se preparavam para consagrar a sublime comu-
nicação, da qual ela estava ansiando disseminar, eles se enfileiravam 
e enalteciam aquela figura que parecia saber o que estava fazendo e 
que tinha apenas um objetivo: uni-los na mesma ideologia.

Com sua agulha hipodérmica, ela foi abastecendo aquelas mentes 
sedentas por sabedoria, injetando de forma linear, dentro delas. Acre-
ditando que todos aqueles “débeis” a interpretariam da mesma ma-
neira, mas nem tudo é o que parece.

Aqueles corpos que aparentavam ser passivos, na verdade eram 
donos da sua própria razão, mas na sua ilusão ela seguia se es-
vaindo, pouco a pouco, na expectativa de que no fim tudo seria 
pacífico e igual.

A ideia de que tudo ia bem foi se extinguindo junto com seu con-
teúdo e quando finalmente se esgotou ela em plena exaustão se 
viu diante de algo que ela não conseguia mais controlar, aquelas 
mentes agora tinham seu próprio controle do que acabara de re-
ceber, se posicionando e avaliando de formas diferentes, fazendo 
com que ela entrasse em colapso e sucumbisse dentro da sua pró-
pria existência. 
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Toda aquela informação guardada em sua derme, que um dia já foi 
dela, hoje não pertence a mais ninguém.

Ana Julia Rudnik, Débora Cristiny, Kamilli de Quadros 
e Luciano Pontes
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Erros Putrefados
Teoria da Informação

Estava finalizado. O trabalho de uma vida em busca de redenção, 
agora a um toque de distância. Conectei os fios de cobre no disposi-
tivo das minhas artérias e esperei pelo sinal de rejeição da máquina. 
Silêncio. Apenas a indagação na tela que parecia espelhar a mesma 
da minha mente: “Prosseguir?” O reflexo de um cientista enruga-
do na tela do computador me enxergava de volta. Essa poderia ser 
minha única tentativa de reverter o maior erro de minha existência. 
Uma viagem ao passado para consertar esse futuro. Sem mais hesitar, 
cliquei no botão que gritava vermelho. Prosseguir.

Minha consciência flutuou pelos fios conectados em minhas artérias, 
até submergir no software tele-temporal que projetei. Lá dentro, re-
conheci a familiaridade nas coisas que já havia a tempos esquecido. 
O pó que flutuava e se fazia visível pelas réstias de luz tímidas da 
minha antiga sala. A cadeira que rangia e danificava minhas costas. O 
barulho dos computadores dos meus colegas. As equações borradas 
no quadro escuro. Mas da epifania daquele momento eu não precisa-
va tentar lembrar.

Eu era o expectador do exato momento, a 24 anos atrás, em que con-
segui produzir o dispositivo neural que cessaria os males da socie-
dade carnal. Um controle total das emoções e anseios. Não haveriam 
mais desvios de conduta. O sofrimento da perda não seria mais senti-
do. A angústia de um erro não atrapalharia mais o sono de ninguém.
A euforia daquele momento, naquela sala, os sorrisos e a alegria, 
não entenderiam minha revolta de agora. Essa era minha chance de 
avisá-los. A redenção pela qual me dediquei todos esses anos. Com 
todo meu arrependimento armazenado eu gritei o mais alto que pude: 
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“Não produzam o dispositivo! O que move mais a humanidade se não 
seus erros e preocupações? O que somos nós sem o que sentimos?”
 
Mas meu alerta não gerou reação nos outros alí presentes. Um ruí-
do temporal que não previ em minhas fórmulas neuro-matemáticas. 
Todos ainda celebrando enquanto eu, um mero fantasma do futuro, 
seguia indetectável. Apenas um telespectador amordaçado da maior 
cicatriz da minha vivência. Então eu aguardei o instante em que a 
memória acabaria. Quando a cena resetasse e eu voltasse para minha 
sala, arrancaria os fios e reprogramaria o software para que na próxi-
ma vez, pudesse me comunicar com o passado. Mas o final da minha 
memória, o momento que todos saíram da fatídica sala, apenas fez 
tudo voltar ao início. Nas primeiras trinta vezes em que reassisti o 
mesmo desenrolar de acontecimentos, ainda havia um resquício de 
esperança que eu retornaria. Me custou acreditar. Minha mente esta-
ria para sempre acorrentada a esse loop temporal. 

Um dia encontrariam meu corpo necrosado lá fora, um sarcófago do 
que um dia fui. Mas seria apenas meu casulo naquela cadeira. Porque 
minha mente continuaria encarcerada neste computador. Forçado a 
reviver meu maior arrependimento. Meu eterno purgatório, cativeiro 
dos meus erros.

Gabriela Betiato Grison, Ágatha Comochena, Stefhani Ferreirra 
e Tayná Dariva
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1 bilhão de enganos 
Cibernética

Brasil. 2022. Caos. Segurança. Internet. Dados expostos. Eduardo. 
Jamais se imaginou tal situação, um clique e as informações de 
cada brasileiro estariam expostas. Tudo se inicia quando Eduardo é 
contratado pela IAM -Technology, o maior complexo tecnológico 
do país. Em seu primeiro dia na empresa, nervoso pelo novo em-
prego, acaba atrapalhando-se e derrubando as pastas que carregava 
ao entrar no elevador. 

Neste momento, ele se apaixonou perdidamente por Julia, que esta-
va saindo do elevador, e gentilmente o ajudou a recolher as folhas. 
As semanas se passaram, mas Eduardo não conseguia esquecer 
aquela cena. Certo dia, foi chamado na sala do CEO da empresa, 
Mark Gamber, que designou um projeto importantíssimo para ele, 
em parceria com Julia. A partir disso, começaram a trabalhar no 
projeto, que se baseava em avaliar os dados e informações de cada 
usuário da internet. Assim, cada clique foi realizado com extremo 
cuidado por Eduardo, pois qualquer movimento em falso causaria 
enormes danos. 

Horas depois, finalizando seu trabalho, resolveu ligar o noticiário no 
qual a repórter anunciava incrédula “É inacreditável, cerca de 1 bi-
lhão de dados foram vazados recentemente, o Brasil está em caos, é 
possível acessar as informações de qualquer um!”. O rapaz estava em 
extremo choque, foram apenas alguns cliques, não era possível que ele 
tivesse causado tudo isso. A repórter prosseguia extasiada “Seria tudo 
isso causado pela nova inteligência artificial da IAM Technology?”. 

Assustado com a situação, ele vai até a sala do CEO, que começa a 
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questioná-lo furiosamente sobre a situação. Diversos pensamentos 
vieram em sua cabeça, ele havia seguido todos os relatórios e veri-
ficou cada detalhe com calma. Seria possível que quando resolveu 
buscar o nome de Júlia no sistema, acidentalmente teria feito isso? 
Não, pensou ele, seria algo bobo demais. Nesse instante, Eduardo 
lembra-se de algo importante: havia hackeado a conta de Julia para 
obter seus dados. 

- A única coisa diferente que fiz, foi pesquisar e entrar na conta da 
Julia no sistema, eu estou muito apaixonado por ela. 

- Eduardo, Júlia é a nossa inteligência artificial, que está em processo 
de desenvolvimento! Como você se apaixonou por ela?
Nesse instante seu mundo caiu, só poderia ser um sonho, não erra 
possível. Seu grande amor, era um robô e por causa de sua paixão en-
louquecedora havia exposto as informações de todos os brasileiros. 
Ele estava muito ferrado.  

Igor Cecílio, Luiz Felipe Berbosa, Suelen Oldoni e Tiago Lodi
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Planeta Conhecimento
A Escola de Frankfurt

A reconstrução do Planeta Conhecimento será uma tarefa dura para 
o jovem escritor Pedro, e do passado vêm as lembranças de uma 
sociedade extremamente destrutiva: o Capitalismo, principal res-
ponsável pela estagnação da consciência política e crítica em uma 
sociedade capitalista. 

E assim a escola Frankfurt denominou a sociedade em massa. 

Jovem Pedro, o mais fiel e dedicado aluno da escola de Frankfurt. 
Acaba pegando no sono e chega até parecer impossível, mas então 
os poucos sobreviventes descobrem, um tanto surpresos, que o Pre-
sidente preserva intactas as memórias armazenadas de milhares de 
robôs que estão, supostamente, todos em modo offline. 

Pelo menos é o que o governo disse, que são memórias de grande 
importância para a humanidade. Memórias que muitos acreditavam 
que haviam sido esquecidas, heranças de muitas pessoas, como por 
exemplo arquivos de livros e fotos. 

São robôs históricos, guardados em um armazém ou eles estão, na 
verdade, presos? 

Por que querem escondê-los? 

Diga, Pedro, porque essas máquinas estão destruídas, infestadas 
por larvas? 

Nossa grande missão é recuperá-las. E conhecer a história guardada.
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Então, seu professor, Theodor Adorno, totalmente preocupado com 
o Jovem Pedro, bate em suas costas com um leve tapinha. Pedro 
totalmente assustado acordou de seu mundo de ilusões e percebeu 
que seu sonho parecia real, como se ele já tivesse realmente passa-
do por aquilo. 

E seu desejo é ser aceito pelos demais: encaixar-se nas determina-
ções genéricas de um mundo massificado.

Ana Letícia Alves, Francielly Brasil, Giovana da Silva 
e Guilherme Lins
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Este material foi composto durante a disciplina de Teo-
rias da Comunicação, para o segundo período do curso 
de Comunicação Social com Habilitação em Publicidade 
e Propaganda, no segundo semestre de 2022. Basean-
do-se em algumas das teorias apresentadas, as alunas e 
alunos criaram narrativas ficcionais, acompanhadas de 
um material gráfico, que se envolvessem com as bases 
dos estudos realizados.

UNIDEP - Centro Universitário de Pato Branco
Janeiro de 2023 
Prof. Me. João Pedro Cardoso Faccio
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