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Onde todos os desejos se encontram? Na aventura, no sonho, na mente, na cama, em 

Deus, ou numa torta de chocolate? Todos os desejos se encontram em descontrole. É isso que a 

mostra fotoliterária [DES]CONTROLE, organizada pelos alunos do segundo período de 

Publicidade e Propraganda – Manhã – Coração Eucarístico pretende revelar. Essa exposição é 

resultado de um trabalho que integra as disciplinas de Comunicação e Literatura, Fotografia e 

Produção Gráfica.  

O desejo é a vontade de cumprir um propósito. Podemos desejar objetos materiais, 

situações ou pessoas. A ideia que conduziu a criação da mostra foi exatamente essa diversidade 

do desejo e, ao mesmo tempo, sua proximidade com o fato de que todo desejo é falta – e uma 

lembrança do passado. 

A partir da escolha de obras literárias os alunos construíram textos interpretativos com 

base em romances, poemas, contos e histórias em quadrinhos que refletissem desejos 

cotidianos. Em seguida, eles produziram fotografias que representassem o conteúdo lido – para 

permitir uma releitura imagética. Após a reunião desses dois trabalhos, a turma partiu para a 

produção gráfica com o objetivo de divulgar a mostra a partir de cartazes, folders e banners. 

Para Robertson Mayrink, coordenador do curso de Publicidade e Propaganda, “esse tipo 

de trabalho reunindo disciplinas de um mesmo período é uma política do próprio curso de 

Publicidade e Propaganda. Consta no projeto pedagógico o incentivo ao envolvimento dos alunos 

em mais disciplinas com trabalhos conjuntos que contribuem para a formação na perspectiva de 

integração das disciplinas e da formação acadêmica. É pensar a Publicidade de forma mais 

ampla, principalmente na Comunicação e Literatura que é uma disciplina mais voltada para as 

reflexões das letras, da Literatura e a importância delas no trabalho de um publicitário hoje: 

envolvimento com relações artísticas, conceituais e culturais. A capacidade de integração das 

múltiplas habilidades do profissional é o que está em discussão no mercado. Esse projeto é de 

fundamental importância tanto para o curso quanto para os alunos, que tem a possibilidade de 

refletir e ir além. A Publicidade é muito mais do que criar peças ou publicar, é caminhar cultural, 

sociológico, filosófico e literária e esse trabalho contribui muito para que isso aconteça. 
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Abertura da exposição: 29 de maio de 2017 às 13h 
De 29/05 a 09/06  9 às 21 horas 

Galeria de Arte – Biblioteca da PUC Minas 


