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Ética Pragmática na Propaganda

A Ética  Pragmática,  de  acordo  com  Hugh  (2008),  referencia-se  no  Pragmatismo, 

movimento filosófico iniciado um pouco antes de se começar o século XX, com o trabalho de vários 

filósofos norte-americanos, entre os quais se destacam Charles Sanders Peirce, William James e John 

Dewey.  O que  unifica  o  Pragmatismo e  a  Filosofia,  para  o  autor,  são  suposições  epistemológicas 

relativas à natureza da verdade, da objetividade e da racionalidade.

A teorização da Ética, de acordo com Hugh (2008), não deve estar dissociada da prática. 

Para o autor, essa teorização se inicia quando se começa a pensar sobre como se deve viver, de maneira 

que muitas pessoas abrem mão de diversos recursos para encontrar um critério moral: como uma lista 

de  regras  e  princípios  que  permitem  distinguir  entre  o  bem/bom  e  o  mal/mau;  o  correto  e  o 

inapropriado/errado e uma lista de virtudes que devemos seguir.

A Ética Pragmática,  como se pode observar,  pauta-se por traçar uma conduta que se 

estrutura de acordo com critérios que são considerados verdades, de maneira que o comportamento do 

indivíduo é analisado e classificado segundo certos  parâmetros.  Na Propaganda,  esse tipo de ética 

relaciona-se com o imediatismo do homem contemporâneo, em desejar tudo aqui e agora. A fim de ser 

fiel ao seu compromisso com as vendas, a publicidade recorre ao desejo. O público-alvo é atingido 

quando um anúncio consegue mexer com o desejo do outro, despertando-o ou provocando-o. 

As propagandas  norte-americanas,  por  exemplo,  são  pragmáticas  no sentido  em que 

expõem ao  target  um ideal, uma fantasia a ser conquistada, como luxo,  status, riqueza, poder, entre 

outros aspectos. O importante não é ter o mesmo que o outro, mas sim ter algo que o outro não possa 

vir a ter. Cria-se um imaginário fantasioso em que tudo dá certo e pode ser alcançado por meio do 

produto e/ou serviço anunciado; no entanto,  contradiz a realidade da maioria das pessoas, que não 

possuem grande poder aquisitivo, ou até mesmo compram os produtos/serviços, mas a situação não 

muda.

Percebe-se assim, uma clara distinção entre  propagandas que se propõem a uma função 

social, como por exemplo, as campanhas da Benetton, e as propagandas americanas que idealizam o 

consumo a partir do inconsciente e do desejo. Campanhas publicitárias que buscam instaurar uma ética 



condizente com o sistema capitalista, ditando o que é “bom”, “certo” e o que é “mau”, como se tais 

aspectos se constituíssem em uma verdade única e absoluta.

REFERÊNCIAS

LAFOLLETE,  Hugh.  “Ética  Pragmática.”  In:  MENDONZA,  Jaime  Ernesto  Vargas. Ética 
Pragmática:  lecturas  para  un  seminario.  Disponível  em:  <http://www.conductilan.net/ 
etica_pragmatica.pdf> Acesso em: 16 set. 2008.

http://www.conductilan.net/etica_pragmatica.pdf
http://www.conductilan.net/etica_pragmatica.pdf
http://www.conductilan.net/

