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SINOPSE

Investigação das exigências sociais relacionadas à aparência das mulheres. Estudo
da campanha publicitária Dove pela Real Beleza e sua eficácia com o público. Análise do
papel feminino em campanhas de empoderamento.



RESUMO

Considerando-se  as  tecnologias  disponíveis,  é  possível  afirmar  que  há  bastante
espaço para a propaganda online. Anúncios nos vídeos do YouTube parecem ter vindo para
ficar, para a alegria de uns e infelicidade de outros: se, por um lado, temos as empresas
confiantes no fato de que terão seus anúncios visualizados, ainda que por cinco segundos,
por outro, temos o público, normalmente desinteressado nos conteúdos anunciados antes
dos  vídeos.  Apesar  do  suposto  conflito  de  interesses  entre  anunciantes  online e
telespectadores,  encontramos uma campanha,  organizada pela  empresa  internacional  de
cosméticos Dove, que, não só teve um generoso número de acessos, mas também, recebeu
ótimo retorno dos internautas. Detectando-se o sucesso das propagandas de Dove entre o
público, decidimos visitar seu site, pelo qual tomamos conhecimento do engajamento da
empresa no que diz respeito ao aumento da autoestima feminina. Dove acredita que as
mulheres devem ser cuidadas de dentro para fora e, por isso, investe em uma campanha
original, na qual o foco predominante é a noção de beleza e suficiência. Desse modo, as
mulheres são construídas, nas propagandas, como mulheres que já são belas o bastante,
descartando, assim, a necessidade de superarem outras mulheres e/ou a si mesmas, para se
tornarem pessoas mais valiosas. Uma abordagem tão autêntica aumentou nosso interesse
na série de vídeos criados para a campanha. Assim, conduzimos uma pesquisa para analisar
as estratégias de vendas das propagandas, mascaradas sob uma aura bem-intencionada e,
também,  a  imagem  que  Dove  criou  para  si.  Nossa  análise  baseou-se  na  teoria
semiolinguística (CHARAUDEAU 2014; 2015a) e, além dela, nós utilizamos os conceitos
de representações sociais (JODELET, 2001), estereótipos (AMOSSY; PIERROT, 2004),
ethos (MAINGUENEAU,  2005;  2008),  linguagem  verbal  e  linguagem  não  verbal
(AGUIAR, 2004) (BARTHES 1990) (DELL’ISOLA, 2001) (GUIMARÃES 2003; 2000)
(MONNERAT; VIEGAS 2012) . Finalmente, levamos em conta não só a importância do
corpo em nossa cultura (GOLDENBERG, 2010; 2002) (ETCOFF, 2005), assim como a
relevância da propaganda (MENEGUIN, 2009) (MONNERAT 2003) (VASTERGAARD,
T.; SCHRØDER, K. 2000) em uma sociedade carente, que transforma a falta de identidade
em falta de produtos.

Palavras-chave: propaganda, Dove, beleza, mulheres 



ABSTRACT

Observing the technologies wide spread, it is possible to affirm that there is quite a
lot of room for online advertisement. Ads in YouTube videos are definetely coming to stay,
for the joy of some and the misfortune of others: whereas the companies can rely on the
fact  that  their  advertisements  will  have  expressive  views,  the  public  is  normally
uninterested in their contents and skip the ads which appear before the video. Despite the
supposed  conflicting  interests,  we  have  found  out  a  campaign,  organized  by  the
international  cosmetics  company  Dove,  that  had,  not  only  an  outstanding  number  of
accesses,  but also,  some great  feedback from the public.  Reckoning Dove`s  successful
advertisements among the public, we decided to vist its site, where we got to learn about
the company’s engagement on raising women’s self steem. Dove believes women should
be taken care inside out and, considering that, invests in an original campaing, where the
main message focuses on the idea of beauty and sufficiency: women are beautiful enough,
and, this way, they do not have to overcome anybody, not even themselves, to become
more valuable people. Such an authentic approach incresead our interest in the series of
advertisements the company created. Hence, we conducted a research to analyse the ads’
sales strategies, hidden underneath a well-intentioned campaign, and also the image Dove
created for itself. Our analysis was based on the semiolinguistics theory (CHARAUDEAU
2014;  2015a) and,  added to  this,  we also  used  some notions  of  social  representations
(JODELET, 2001), stereotypes   (AMOSSY; PIERROT, 2004),  ethos  (MAINGUENEAU,
2005;  2008),  verbal  and  non  verbal  languages  (AGUIAR,  2004)  (BARTHES  1990)
(DELL’ISOLA, 2001) (GUIMARÃES 2003; 2000) (MONNERAT; VIEGAS 2012) in our
research.  Finally,  we also took into account the importance of the body,  in our culture
(GOLDENBERG,  2010;  2002)  (ETCOFF,  2005),  as  well  as  the  relevance  of
advertisements  (MENEGUIN,  2009)  (MONNERAT  2003) (VASTERGAARD,  T.;
SCHRØDER, K. 2000) in such a needy society we live in, which transforms the lack of
identity into lack of products.

Key-words: adverstisement, Dove, beauty, women
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Introdução

Em uma  época  em que  tantas  imagens  do  corpo  são  veiculadas  nos  meios  de

comunicação,  pode-se  afirmar  que  um  certo  padrão  de  beleza  tem  sido  delimitado,

reforçado e fomentado. Esse padrão, segundo a antropóloga Mírian Goldenberg (2010:9),

no Brasil,  seria a ostentação de um corpo jovem, magro,  em boa forma e sexy.  Desse

modo, não é tarefa difícil  pensar que, atualmente, para alcançar o corpo dos sonhos, é

necessário  que  este  seja,  acima  de  tudo,  um  corpo  consumidor  –  de  cosméticos,

tratamentos estéticos, dietas e serviços, voltados para o aprimoramento da aparência.

As mulheres são as mais afetadas, segundo a reportagem veiculada no  site Super

Interessante1: 

Mesmo com a ascensão do metrossexual, o homem excessivamente preocupado
com a aparência (cujo ícone é o jogador inglês de futebol David Beckham), as
grandes vítimas da pressão social pela beleza continuam sendo as mulheres. Pela
amostra obtida na primeira aplicação do questionário desenvolvido pela Unifesp,
uma em cada cinco mulheres sofre de transtorno da imagem corporal. 

Os discursos  circulantes  na  sociedade  atual  contribuem para  a  insegurança  das

mulheres  ao reforçarem que elas  precisam ser  bonitas,  vaidosas  e  cuidar  da aparência.

Curiosamente, os estereótipos de beleza mais prestigiados, hoje em dia, muitas vezes, são

limitados, ou pior, contraditórios, na maneira de serem alcançados. 

A pele  bronzeada  está  em  alta  no  Rio  de  Janeiro  (GONTIJO,  2002:  51),  por

exemplo, assim como o cabelo liso e louro (SABINO, 2010:143), no entanto, é preciso

reforçar que essa pele bronzeada deve ser livre de rugas e marcas, e o cabelo deve ser bem

tratado. Sabendo-se que uma pele bronzeada exige incidência de raios solares, é notável

que a tarefa de tê-la lisa, sem marcas, deve ser laboriosa; o mesmo ocorre com o cabelo,

afinal, fios lisos e louros são incomuns em cariocas e, assim, os meios artificiais a que

submetem  seus  cabelos  para  obter  tal  resultado  mais  os  estragam que  embelezam.  É

possível  afirmar  que,  muitas  vezes,  mesmo a  mulher  menos  vaidosa  acaba  precisando

investir parte de seu tempo e dinheiro na própria aparência, já que um corpo natural, livre

de procedimentos estéticos (como cabelos pintados ou aplicação de ácidos no rosto, por

exemplo) ou cuidados especiais (tais  como corpo atlético e bronzeado),  é mal visto na

sociedade (MALYSSE, 2002).
1Em  http://super.abril.com.br/comportamento/vaidade-espelho-espelho-meu,  acesso  em  04/10/2016,  às
09:52h.

http://super.abril.com.br/comportamento/vaidade-espelho-espelho-meu
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Com a Revolução Industrial, a indústria da beleza encontrou sua generosa fatia no mercado

contemporâneo, juntamente a um público perfeito: o corpo consumidor, insatisfeito consigo, ávido

para consumir o que for preciso para ser o “corpo dos sonhos”. Desse modo, com a produção em

larga escala e a popularização dos serviços e cosméticos voltados para o aprimoramento estético,

torna-se necessário que a publicidade seja ostensiva, a fim de trazer visibilidade ao que anuncia,

antes que seu produto se perca, em meio a outros similares, que lotam as prateleiras.

Inúmeros comerciais são veiculados nos mais diferentes meios de comunicação e múltiplas

estratégias já foram adotadas, sempre com o mesmo objetivo: captar o consumidor. Dentre essas

estratégias,  algumas empresas  destacam-se por reforçar  sua ideologia2,  juntamente à  ênfase nas

qualidades do produto anunciado. Assim, é possível pensar na marca de artigos esportivos  Nike,

cuja premissa é  integrar  tecnologia aos  seus artefatos,  em prol  de um melhor  desempenho dos

atletas3.  Similarmente, a empresa Natura, marca de empresa de cosméticos, coloca-se no mercado

como promotora do “bem estar bem”4, afirmando buscar matéria-prima nas florestas amazônicas, o

que reforça sua brasilidade, sem descuidar do meio ambiente, por exemplo. 

Isso posto, na presente pesquisa, optou-se por analisar a ideologia norteadora de Dove, ou

seja,  o  discurso  subjacente,  que  intenta  convencer  o  consumidor  a  escolher  sua  marca,  por

afinidade,  pela  maneira  como  ambos  -  anunciante  e  consumidor  -  se  constroem  no  mundo

ideologicamente.

É sabido que sujeitos podem aderir a determinados discursos e isso acaba fazendo com que

outros, que possuam igual percepção, unam-se aos primeiros, em um processo de adesão discursivo-

ideológica. Desse modo, decidimos explorar como a marca de cosméticos Dove busca-se posicionar

no mundo, a partir de uma série de vídeos feita na campanha “Dove pela Real Beleza”5. No site da

marca, a empresa esclarece sua missão6: 

2Compreenderemos “ideologia” segundo Charaudeau (2015b: 201): “(…) uma ideologia se funda em um sistema de
valores de natureza afetiva e normativa que tende a definir as aspirações humanas ao afirmá-las como princípios e
organizá-las em um discurso de racionalização autojustificativa”. 
3“Nossa missão: trazer inspiração e inovação para cada atleta* do mundo. *Se você tem um corpo, você é um atleta.”,
tradução livre, extraído de http://about.nike.com, acesso em 04/10/2016, às 13:34h.
4“Nossa  missão  é  promover  o  Bem  Estar  Bem.  Nossos  produtos  são  a  maior  expressão  da  nossa  essência.  Para
desenvolvê-los, mobilizamos uma rede de pessoas capazes de integrar conhecimento científico e o uso sustentável da
rica  biodiversidade  botânica  brasileira.”,  extraído  de  http://www.natura.com.br/a-natura,  acesso  em  04/10/2016,  às
13:43h. 
5“A campanha de Dove pela Real Beleza foi lançada globalmente em 2004 como um pontapé inicial para amplificar a
definição e discussão sobre beleza. Tudo teve origem com uma parte de uma pesquisa que revelou a dificudade que as
mulheres  tem  em  reconhecer  sua  real  beleza.”  [sic],  extraído  de  http://www.dove.com.br/pt/Nossa-missao/Nossa-
Visao/default.aspx, acesso em 04/10/2016, às 14:00h.
6Extraído de http://www.dove.com.br/pt/Nossa-missao/Nossa-Visao/default.aspx, acesso em 04/10/2016, às 13:53h.

http://www.dove.com.br/pt/Nossa-missao/Nossa-Visao/default.aspx
http://www.dove.com.br/pt/Nossa-missao/Nossa-Visao/default.aspx
http://www.dove.com.br/pt/Nossa-missao/Nossa-Visao/default.aspx
http://www.natura.com.br/a-natura
http://about.nike.com/
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Dove quer criar um mundo no qual a beleza seja fonte de confiança, não de preocupação.
Nossa missão é garantir que a próxima geração cresça tendo um relacionamento positivo
com a própria aparência e ajudar as meninas a ter mais autoestima e desenvolver todo o
potencial que têm. 
Nossa pesquisa de abrangência global demonstra que 6 em cada 10 meninas se preocupam 
tanto com a própria aparência que até deixam de aproveitar a vida. Elas deixam de fazer 
atividades como nadar ou praticar esportes, ir ao médico, ir à escola e até mesmo 
manifestar uma opinião. Também sabemos que 9 em cada 10 meninas gostariam de mudar 
algum detalhe na própria aparência. Com certeza, é preciso fazer alguma coisa. E esse é o 
motivo do nosso trabalho. [sic]

O motivo para a escolha da referida empresa é que os vídeos da campanha deram destaque à

beleza, mas não necessariamente à atratividade, o que, possivelmente, chamou a atenção do público,

propiciando um alto número de visualizações no  YouTube7. Cabe esclarecer, desde já, a diferença

que a empresa postula entre “atratividade” e “beleza”, sendo a primeira voltada, exclusivamente,

para o físico e a segunda, para algo mais subjetivo, no qual a personalidade também é levada em

conta. 

Após  algumas  pesquisas  feitas  no  site da  empresa,  tivemos  acesso  a  um  estudo

encomendado pela Unilever (representante da Dove), em que foi feito um levantamento em dez

países sobre o que as entrevistadas entendiam por beleza e como percebiam suas imagens e as de

outras  mulheres.  O objetivo  da  marca,  segundo  a  pesquisa,  era  traçar  um esboço  de  como as

mulheres, mundialmente, encaravam esse assunto, que parece tão sufocante: o que é ser bonita. Os

resultados da pesquisa mostraram que, apesar da distância geográfica e cultural que as separa, as

mulheres possuem visões muito semelhantes na forma de perceberem a beleza. Essa é uma das

justificativas que norteiam o nosso trabalho: a amostragem já feita pela marca Dove.

A segunda justificativa para a presente pesquisa é o alcance que os vídeos da Campanha

Dove  teve,  o  que  não pode ser  ignorado.  O número  de  visualizações  dos  vídeos  selecionados

ultrapassa a marca de vinte milhões8, sendo que, possivelmente, muito mais pessoas tiveram acesso

a esses vídeos, já que foram reproduzidos em outros canais e idiomas. O somatório apontado é,

exclusivamente, dos vídeos que usaremos na pesquisa. 

Uma terceira justificativa para trabalhar com a marca em questão, quiçá, a mais relevante, é

a maneira como Dove encara a beleza, trazendo uma perspectiva mais voltada para a beleza interior

do que para o aprimoramento físico.

O objetivo  deste  trabalho é  1)  descrever  e  analisar  as  estratégias  linguístico-discursivas

postas  em  cena  por  Dove,  a  fim  de  captar  seu  público-alvo.  Para  isso,  2)  consideraremos  a

7Acesso https://www.youtube.com em 01/02/2017, às 16:16h.
8Em 19/01/2017, às 19:27h, o somatório de visualizações dos vídeos foi 22.241.504.

https://www.youtube.com/
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(des)construção do estereótipo de beleza proposto por Dove nos curtas-metragens e, também, 3)

levaremos  em  conta  a  maneira  como  a  marca  se  constrói,  em  busca  de  uma  identidade.  4)

contemplaremos,  ainda,  a  maneira  como  o  público  reage  ao  tipo  de  campanha  implementada.

Assim,  podemos  transformar  os  objetivos  do  trabalho  nas  seguintes  perguntas  de  pesquisa,

respectivamente: 1) Quais estratégias Dove utiliza para buscar individuação e captar seu público?;

2)  Que  estereótipo(s)  de  beleza  te(ê)m  sido  acionado(s)  pela  marca?;  3)  Sob  quais  alicerces

identitários Dove se constrói? e 4) De que forma o público reage a tal campanha?

Nossa hipótese é a de que Dove utiliza as mesmas estratégias para conquistar seu público,

demonstrando, desse modo, grande segurança na projeção que faz de seu TUd. Ademais, também

sustentamos a hipótese de que a estratégia de promoção ideológica, seja, na verdade, um disfarce

para  a  venda  do  produto,  o  que,  de  todo  modo,  não  tira  o  valor  da  campanha.  A seguir,

apresentaremos a maneira como o trabalho foi organizado, a fim de responder a nossas perguntas de

pesquisa, bem como averiguar as hipóteses levantadas.

No capítulo 2, partiremos para a fundamentação teórica. Este capítulo será subdividido, da

seguinte maneira: em 2.1 abordaremos a análise semiolinguística do discurso; no subcapítulo 2.2,

deter-nos-emos nos estudos das representações sociais e dos estereótipos; em 2.3, trataremos do

ethos, e em seguida, no subcapítulo 2.4 explanaremos alguns dos estudos relacionados ao o corpo

na  contemporaneidade,  afinal,  entender  as  mazelas  que  subjazem  à  construção  do  corpo,

diariamente, é imprescindível para o encaminhamento desta pesquisa, que se voltará para o corpo e

para a percepção feminina a respeito de si mesma. Em 2.5, trataremos de alguns conceitos acerca de

publicidade,  propaganda  e  estereótipos  relacionados  a  eles.  Por  último,  no  subcapítulo  2.6,

voltaremos nosso foco para alguns entendimentos sobre Linguagem verbal e Linguagem não verbal.

Apresentaremos, no Capítulo 3, a metodologia desta pesquisa, subdividindo o capítulo em

dois subcapítulos: em 3.1, trataremos da constituição do  corpus e em 3.2, dos procedimentos de

análise. 

No capítulo 4, encontra-se a análise de quatro vídeos da campanha Dove pela Real Beleza,

dentre catorze selecionados. A investigação dos curtas-metragens foi feita a partir da observação e

transcrição  dos  mesmos.  Assim,  esse  capítulo  também se  subdivide,  segundo  o  aspecto  a  ser

examinado em cada seção: em 4.1, a análise foca nos aspectos semiolinguísticos das propagandas;

em 4.2, a análise privilegia as noções de representação social e estereótipo; em 4.3, o  corpus é

analisado sob a perspectiva do ethos. Em seguida, em 4.4, as peças em questão são investigadas sob

a ótica do corpo como capital; em 4.5, deter-nos-emos na análise dos conteúdos, considerando os
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saberes  sobre  publicidade,  propaganda  e  os  estereótipos  nelas  presentes.  Por  último,  em  4.6,

examinaremos as propagandas selecionadas sob a perspectiva da linguagem verbal e da linguagem

não verbal.

No capítulo 5, será apresentada a conclusão deste trabalho.
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2 Fundamentação Teórica

Nesta parte, apresentaremos o referencial teórico que dará suporte à pesquisa; portanto,

será dividida, nas seguintes seções: a Teoria Semiolinguística do discurso, as representações sociais

e  os  estereótipos  -  de  suas  origens  à  circulação  social  corrente,  as  noções  de  ethos, o  estudo

antropológico do corpo na contemporaneidade, as diferenças entre publicidade e propaganda e os

estereótipos a elas relacionados e, por último, a linguagem verbal e a linguagem não verbal.
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2.1 Análise Semiolinguística do discurso

O campo de estudos da linguagem é muito fértil  quanto às abordagens teóricas.  As

teorias  dos  estudos  de  linguagem são  variadas,  inclusive,  porque  a  compreensão  do objeto  de

estudo, em si, é, também, múltipla.

Há estudos que apontam o ato linguageiro como um objeto transparente cujo processo

de comunicação seja simétrico, ou seja, envolve única e exclusivamente a decodificação de um

emissor por um receptor. Por outro lado, há os que percebem a linguagem como um objeto opaco

cujas relações sócio-históricas não devem ser ignoradas. Desse modo, o ato de linguagem parece ir

além da decodificação de códigos entre  as instâncias  de emissão e  recepção;  elaborar  esse ato

dentro  dessa  perspectiva  é  considerar  o  que  o  ato  de  linguagem  representa  naquele  contexto

situacional e as relações que estabelece com/ entre os envolvidos e o meio.

Charaudeau  ([2008]  2014:20)  resume as  abordagens  teóricas  sobre  a  linguagem da

seguinte maneira:

-  uma [abordagem de linguagem] que se  caracteriza  por sua concepção de  linguagem-
objeto-transparente, por seu método de atividade de abstração, e se interessa por  do que
nos fala a linguagem;
- outra que se caracteriza por sua concepção de linguagem-objeto-não-transparente, por seu
método de atividade de elucidação, e se interessa por como nos fala a linguagem. (Grifos
do autor)

Sabendo-se que, no que tange à compreensão da linguagem, há, pelo menos, duas fortes

correntes como as mencionadas, é importante situar a Semiolinguística nesse cenário. 

A Semiolinguística  não  participa,  exclusivamente,  de  nenhum  dos  posicionamentos

teóricos referidos, mas conjuga ambos à sua maneira de estudar e entender o ato de linguagem:

O ato de linguagem não pode ser concebido de outra forma a não ser como um conjunto de
atos significadores que falam o mundo através das condições e da própria instância de sua
transmissão.  De  onde  se  conclui  que  o  Objeto  do  Conhecimento  é  o  do  que fala  a
linguagem através do  como fala a linguagem,  um constituindo o outro (e não um após o
outro). (CHARAUDEAU, [2008] 2014:20; grifos do autor)

Finalmente, para que um indivíduo compreenda o que é uma análise semiolinguística do

discurso, podemos afirmar que essa análise é semiótica, porque se interessa por um objeto que se

constitui na intertextualidade; assim, para que esse objeto exista, de fato, é necessário considerar os

sujeitos  envolvidos  no  ato,  responsáveis  pela  criação/  ressignificação  de  novos  significantes.
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Ademais, a análise é também linguística visto que “o instrumento que utiliza para interrogar esse

objeto  é  construído  ao fim de  um trabalho de  conceituação estrutural  dos  fatos  linguageiros.”.

(CHARAUDEAU, [2008] 2014:21).

A seguir, passaremos à explanação do que Patrick Charaudeau chama de duplo processo

de semiotização do mundo, conceito fundamental para a compreensão da Teoria Semiolinguística.

2.1.1 O duplo processo de semiotização do mundo

Para tratar dos conceitos de contrato e estratégias, faz-se interessante conhecer o que

nos leva a chegar até eles. Desse modo, trataremos do duplo processo de semiotização do mundo. 

Conforme  explicado,  entende-se  por  uma  análise  semiolinguística  do  discurso  uma

análise  que  contemple  o contexto  discursivo  a  partir  da  decodificação dos  signos  verbais  (daí,

linguística)  considerando o sentido dos  referidos  signos além do semântico,  isto  é,  atrelando à

análise dados extralinguísticos, como a situação de comunicação, o perfil dos sujeitos envolvidos no

ato linguageiro, o tipo de ato etc. (OLIVEIRA, 2003:24). 

Para o processo de semiotização do mundo ocorrer, são necessários dois movimentos,

daí,  falar-se  em  duplo  processo  de  semiotização.  O  primeiro  processo  é  um  movimento  de

transformação, em que um mundo a significar é convertido em um mundo significado por um

falante. (CHARAUDEAU, 2005). Entendemos por um “mundo a significar” um lugar onde coisas

existiriam,  mas  não poderíamos  falar  sobre  elas,  pois  faltar-nos-iam ferramentas:  não  teríamos

como nomeá-las nem qualificá-las; não poderíamos falar sobre o que fazem essas coisas e por que

fazem, uma vez que tais relações não seriam materializadas discursivamente. O segundo movimento

seria o processo de  transação. Nesse processo, já tendo o mundo significado, faremos deste um

objeto de troca com outros falantes. Ou seja, coisas existiriam e seria possível falar e fazer relações

entre elas.

O processo de transformação compreende quatro operações: identificação, qualificação,

ação e causação.

A identificação consiste em nomear os seres do mundo (reais ou imaginários, materiais

ou abstratos), ou seja, transformá-los em “identidades nominais”.  

A qualificação consiste em diferenciar os seres do mundo a partir da possibilidade de

descrevê-los,  qualificá-los.  Essa  operação  transforma  os  seres  do  mundo  em  “identidades

descritivas”. 
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A ação  confere um motivo de ser aos seres do mundo, uma vez que conceitualiza as

ações  que  fazem  ou  sofrem.  Aqui,  os  seres  do  mundo  são  transformados  em  “identidades

narrativas”. 

Por  último,  a  causação  propõe  que  os  seres  do  mundo  ajam ou  sofram ações  por

determinados motivos, estabelecendo relações de causa e efeito. Assim sendo, a causação serve para

inscrever os sujeitos do mundo em uma “relação de causalidade”. 

O processo de transação, por sua vez, fundamenta-se em quatro princípios: alteridade,

pertinência, influência e regulação.

O princípio de  alteridade  define   que um ato de linguagem é um fenômeno de troca

entre dois parceiros. Esses parceiros devem se reconhecer mutuamente para que haja a interação. O

referido conhecimento, embora mútuo, é assimétrico, convém lembrar. Nas palavras de Charaudeau

e Maingueneau (2014:35):

Esse princípio [de alteridade] define o ato de linguagem como um ato de troca entre dois
parceiros que são, no caso, o sujeito comunicante (eu) e o sujeito interpretante (tu). Eles se
encontram em uma relação interacional não simétrica, já que cada um deles desempenha
um papel  diferente:  um, o da produção do sentido do ato de linguagem, o outro,  o  da
interpretação do sentido desse ato.  'Instaura-se,  então, entre os dois parceiros, um olhar
avaliador  de  reciprocidade  que  postula  a  existência  do  outro  como  condição  para  a
construção do ato de comunicação no qual se coconstrói o sentido' (...). (Grifo dos autores)

A verificação das semelhanças e diferenças entre os sujeitos é imprescindível na troca

comunicativa,  porque  é  a  partir  de  semelhanças,  como  saberes  compartilhados  e  finalidades

comuns, que o ato linguageiro pode-se estabelecer. Quanto às diferenças, essas também se fazem

significativas,  uma vez que são a razão para que um sujeito se reconheça como indivíduo: um

sujeito só pode perceber a si mesmo diante do diferente, do não-eu, em que cada um desempenha

um papel na situação de comunicação, sendo ou produtor ou interpretante da fala. 

O princípio  de  pertinência  ou  relevância pressupõe  que  o  ato  de  linguagem esteja

apropriado ao contexto comunicativo, ou seja, os parceiros da troca linguageira devem reconhecer

os  saberes  (ainda que não os  adotem) implicados no ato de linguagem, servindo-se do mesmo

universo  de  referências  a  respeito  de  determinado  tema.  Nas  palavras  de  Charaudeau  e

Maingueneau:

(…) o que torna o enunciado relevante é a possibilidade para o interpretante de construir
inferências a partir de dados de um enunciado, colocando-os em relação com outros dados
já registrados em sua memória. (…) Charaudeau diz desse princípio que ele 'implica que
existe, por parte dos parceiros do ato de comunicação, um reconhecimento recíproco de
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aptidões-competências para falarem 'sobre' e terem 'direito à palavra'. É preciso, portanto,
por um lado, que esses parceiros possam supor que eles tenham uma intenção, um projeto
de fala que dará ao ato de linguagem sua motivação, sua razão de ser, e, por outro lado,
que, dado esse postulado de intencionalidade, eles postulem ainda, por meio da intervenção
de um olhar avaliador, que o outro compartilha dos mesmos lugares de reconhecimento.'
(...) (CHARAUDEAU; MAINGUENEAU, 2014:429).  (Grifo dos autores)

O princípio de influência propõe que um indivíduo deseje influenciar outro durante uma

troca comunicativa;  nas  palavras  de Charaudeau (2005:3):  “todo sujeito  que produz um ato de

linguagem visa a atingir seu parceiro, seja para fazê-lo agir, seja para afetá-lo emocionalmente, seja

para orientar seu pensamento”. Esse princípio depende de restrições, uma vez que, embora seja

desejável  influenciar  o  próximo da maneira  que for  mais  conveniente  ao enunciador,  isso nem

sempre é apropriado. 

Finalmente, chegamos ao último princípio:  o de regulação. Esse princípio está ligado

estritamente ao princípio anterior. O princípio de regulação, como o próprio nome sugere, é o que

vai regular, controlar, a forma de um sujeito colocar-se no ato de linguagem – considerando sua

identidade social, discursiva, o espaço-tempo em que se inscreve o ato e a maneira como pretende

influenciar  seu  interlocutor.  A manutenção  do ato  de  linguagem dá-se  por  este  princípio,  caso

contrário, atos linguageiros poderiam romper-se muito mais frequentemente. Dizemos isso, pois, a

despeito  dessa  regulação,  uma  das  partes  envolvidas  pode  quebrar  “as  regras”  norteadoras,

consciente ou inadvertidamente. A esse respeito, Charaudeau afirma o seguinte:

Tal princípio faz parte, consciente ou inconscientemente, daquilo que os parceiros sabem a
respeito  do  ato  de  linguagem de  que  participam.  Para  que  a  troca  implícita  ao  ato  de
linguagem não termine em confronto físico ou em ruptura de fala, ou seja, para que ela
prossiga e chegue a uma conclusão, os parceiros procedem à << regulação >> do jogo de
influências. Para isso, eles recorrem a estratégias no interior de um quadro situacional que
assegure  uma  intercompreensão  mínima,  sem  a  qual  a  troca  não  é  efetiva.
(CHARAUDEAU, 2005:3).

Na próxima seção, discorreremos sobre os sujeitos do ato de linguagem e a maneira como

operam nessa mise-èn-scène.

2.1.2 Os sujeitos do ato de linguagem 

Para tratar dos conceitos teóricos seguintes, comecemos pelo entendimento dos sujeitos

no ato linguageiro. Charaudeau aponta que:
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(...) o ato de linguagem não deve ser concebido como um ato de comunicação resultante da
simples produção de uma mensagem que um Emissor envia a um Receptor. Tal ato deve ser
visto como um encontro (…) entre dois processos: 
- processo de Produção, criado por um EU e dirigido a um TU-destinatário;
-processo de Interpretação, criado por um TU-interpretante, que constrói uma imagem do
Eu' do locutor.  ([2008] 2014: 44, grifo do autor)

O linguista  também propõe que  o  ato  de  linguagem é  interenunciativo  e  comporta

quatro sujeitos, ao invés de dois, conforme veremos adiante. Porém, antes de discorrer sobre esses

quatro sujeitos do ato enunciativo, vale considerar dois circuitos de produção de saber na situação

de comunicação: o externo e o interno.

Compreende-se por  circuito  externo à  fala,  o  espaço onde se encontram os  sujeitos

agentes, ou seja, os  seres do fazer.  Chamamos de seres do fazer  os sujeitos sociais, que agem no

mundo: o sujeito comunicante e o sujeito interpretante. 

No circuito interno, paralelamente, estão os sujeitos de fala, isto é, os  seres do dizer.

Entende-se por  seres do dizer aqueles que fazem uso da palavra e projetam/ fabricam imagens a

partir desta. Nesse caso, contamos com o sujeito enunciador e o sujeito destinatário. 

Desse modo, pode-se perceber que, na proposta do autor, o ato de linguagem não é

reduzido à mera emissão - recepção de um determinado código em uma relação direta entre EU e

TU.  Em verdade,  têm-se  quatro  sujeitos  envolvidos  no  ato  de  linguagem,  sendo  dois  sujeitos

pertencentes  à  esfera  do  EU  e  outros  dois  pertencentes  à  esfera  do  TU.  Passemos,  então,  ao

entendimento dos quatro sujeitos mencionados.

Conforme  dito,  no  circuito  externo  da  fala,  estão  os seres  do  fazer.  São  eles  “os

parceiros”: o EU comunicante (doravante EUc) e o TU interpretante (doravante TUi). 

O EUc é o produtor de fala, é o sujeito que operacionaliza o ato de linguagem. Em

contrapartida, o TUi, conforme o próprio nome sugere, é o responsável pela interpretação desse ato.

 No circuito interno da fala encontram-se os sujeitos “protagonistas”, seres fabricados

pelos sujeitos do circuito externo. No momento em que o EUc produz sua fala, constrói para si um

outro EU, que irá representar seu traço de intencionalidade no ato comunicativo (CHARAUDEAU,

[2008]  2014:48).  Similarmente,  o TUi também construirá uma imagem do produtor  da fala  em

questão e essa imagem, que não necessariamente será a mesma construída pelo EUc e pelo TUi,

será chamada de EU enunciador (doravante EUe). Ainda nas palavras de Charaudeau:

EUe é somente uma representação linguageira parcial  de EUc. (…) EUe é apenas uma
máscara de discurso usada por EUc. É por isso que EUc, consciente desse estado de fato,
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pode jogar, com finalidades estratégicas, tanto o jogo da transparência entre EUe e EUc
quanto o da ocultação. ([2008] 2014:49)

Da mesma forma que não se confundem autor com narrador, não se deve misturar EUe

com EUc. Por fim, resta-nos elucidar o TU, como imagem projetada no ato de fala. Observemos a

seguinte definição:

“O TUd é o interlocutor fabricado pelo EU como destinatário ideal, adequado ao seu ato

de enunciação. O Eu tem sobre ele um total domínio, já que o coloca em um lugar onde supõe que

sua intenção de fala será totalmente transparente.” (CHARAUDEAU, [2008] 2014:45).

Quando  em  um  ato  de  fala,  o  sujeito  enunciador  busca  produzir  efeitos  em  seu

interlocutor; a estratégia da qual irá se utilizar para obtenção dos efeitos desejados dependerá da

verossimilhança entre o TUi (ser social) e o TUd, imaginado pelo Eu. Quanto mais próximo o TUd,

do TUi,  maior  a  chance  de  sucesso  na  comunicação.  Daí,  falar-se  que  o  ato  de  linguagem é,

também, uma aposta. 

Segundo o autor, pode-se dizer, então, que:

- O TUd (sujeito destinatário) é um sujeito de fala, que depende do EU, já que é instituído
por este último. Pertence, portanto, ao ato de produção produzido pelo EU.
- O TUi (sujeito interpretante) é um sujeito que age independentemente do EU, que institui
a si próprio como responsável pelo ato de interpretação que produz” (CHARAUDEAU,
[2008] 2014:47)

(…) o EUe isoladamente não permite o acesso a EUc e (…) não somos obrigados a passar
por EUc para criar hipóteses sobre EUe – pois é EUe e não EUc que produz o que se pode
chamar de efeito de discurso. Enfim, pareceu-me ter ficado claro para todos que o ato de
linguagem é algo operacionalizado pelo EUc (...) (CHARAUDEAU, [2008] 2014:50)

Finalmente, vale afirmar que o conhecimento sobre os sujeitos do ato de linguagem será

útil no que tange à análise do corpus selecionado, pertencente ao gênero de discurso propagandista.

Esse discurso é responsável por fabricar um TUd que será beneficiário de algo, caso adquira o que a

publicidade sugere. Por isso, pesquisas são feitas com o intuito de delimitar prováveis públicos-

alvo: classe social, gênero, raça, perfis etc são levantamentos que possibilitam a fabricação de TU

destinatários que, espera-se, estejam afinados com os iminentes sujeitos interpretantes.

Em virtude  de  todas  as  colocações  feitas  até  aqui,  é  aceitável  argumentar  que  um

enunciador está sempre vinculado ao seu interlocutor, ainda que este seja imaginário; ou seja, um

sujeito produtor de fala depende do interpretante na construção de sua enunciação, assim, podemos

pensar tal situação como o ato de “sujeitar-se a um sujeito”. Na próxima sessão, aprofundaremos a
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questão dos traços identitários que compõem um sujeito e explicaremos, em seguida, a diferença

entre identidade social e identidade discursiva.

2.1.3 As identidades do sujeito

É  necessário  compreender  que,  quando  falamos  em  “sujeitos”,  há  mais  que  se

considerar do que a simples participação destes nas situações de comunicação. Se um EUc, por

exemplo, fabrica um TUd, é fato que ele o faz a partir de entendimentos oriundos de representações

sociais,  características  de determinados grupos.  O mesmo ocorre  na  instância  de  interpretação:

quando um TUi ouve seu interlocutor, certamente, acessa os conhecimentos da comunidade a que

pertence, a fim de melhor interpretar o que ouve. 

Esses  conhecimentos  acessados  pelos  sujeitos  no  processo  de  interpretação  serão

tratados nas linhas a seguir,  pois se o ato de fala leva (ou deveria  levar) em conta os sujeitos

envolvidos, cabe, neste momento, precisar de que forma esses sujeitos existem no mundo. 

Charaudeau (2009) afirma que a identidade é a responsável pela tomada de consciência

de um indivíduo sobre si mesmo e ainda esclarece que tal conscientização parte do  princípio de

alteridade, já mencionado na sessão anterior.

Sobre o referido princípio, entende-se que um sujeito compreende a si mesmo como

aquilo que  não é.  A partir  do momento em que um indivíduo percebe-se branco, por exemplo,

exclui-se a  possibilidade de que este  seja negro,  pardo, amarelo ou vermelho. Nas palavras do

autor:

É somente ao perceber o outro como diferente, que pode nascer, no sujeito, sua consciência
identitária. A percepção da diferença do outro constitui de início a prova de sua própria
identidade, que passa então a “ser o que não é o outro”. A partir daí, a consciência de si
mesmo existe na proporção da consciência que se tem da existência do outro. Quanto mais
forte  é  a  consciência  do  outro,  mais  fortemente  se  constrói  a  sua  própria  consciência
identitária. É o que se chama de princípio de alteridade.  (CHARAUDEAU, 2009:1, grifo
do autor)

O autor ainda defende que a identidade dos sujeitos é constituída por um paradoxo.

Supondo-se que um indivíduo toma consciência de si ao identificar diferenças em outrem, alega-se

que este mesmo ser pode vivenciar dois processos – um de atração e outro de rejeição. O processo

de atração seria movido pela curiosidade, pela vontade de compreender o outro, não no sentido

moral, necessariamente, mas no sentido etimológico, por assim dizer. O processo de rejeição, por
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outro lado, vem de uma suposta ameaça que desestabilizaria o sujeito – a partir do momento em que

um  constata  uma  diferença,  esta  pode  tornar-se  intimidadora,  pois  não  há  garantias  de  qual

indivíduo detém a diferença “mais correta”/ “superior” em relação ao outro. Crê-se que é em virtude

disso  que  o  processo  de  rejeição  a  determinadas  diferenças  geradoras  de  preconceito  tenha  se

instaurado. 

Desse  modo,  Charaudeau  (2009)  explica  que  “cada  um  precisa  do  outro  em  sua

diferença para tomar consciência de sua existência, mas, ao mesmo tempo, desconfia desse outro e

sente necessidade ou de rejeitá-lo, ou de torná-lo semelhante para eliminar a diferença”. O autor,

enfim, alerta para o fato de que ao tornarmos um indivíduo semelhante ou rejeitarmos a diferença

existente entre nós, corre-se o risco de perda da consciência identitária, uma vez que esta só se

constrói mediante as referidas diferenças. 

Ao considerar as identidades, é importante salientar que não se trata de características

globais  engessadas,  mas  sim de  traços  identitários, uma vez  que as  mesmas  são compósitas  e

variam  de  indivíduo  para  indivíduo.  Alega-se  que  as  identidades  são  compósitas  porque  são

constituídas  pelo  que  falam e  falamos  sobre  nós  mesmos;  assim,  distinguem-se  as  identidades

sociais e discursivas. 

A identidade social é, basicamente, formada por aquilo que um indivíduo é, a partir do

papel que desempenha/ ocupa na sociedade. Desse modo, a identidade social é concebida a partir

das marcas que um sujeito traz consigo no meio em que vive: profissão, estado civil, gênero, raça,

papel no eixo familiar etc.

A identidade  discursiva,  ao  contrário,  trata  do  que  indivíduos  dizem a  respeito  de

outrem. A forma como um sujeito fala e as escolhas que faz em suas interações colaboram na

construção de sua identidade: tímido X extrovertido; amável X frio; amigável X rabugento, servem

de exemplo para ilustrar possíveis identidades discursivas. É importante ressaltar, porém, que uma

identidade não exclui nem implica a outra, pois além de compósita, a mesma é variável, conforme

dito anteriormente. 

Antes  de  partir  para  uma  descrição  mais  detalhada  dos  conceitos  identitários

mencionados, vale o breve resumo:

A identidade social necessita ser reiterada, reforçada, recriada, ou, ao contrário, ocultada
pelo  comportamento  linguageiro  do  sujeito  falante,  e  a  identidade  discursiva,  para  se
construir,  necessita de uma base de identidade social. Postulamos, pois, que existe uma
diferença entre estes dois tipos de identidade, e que é pela sua combinação que se constrói o
poder de influência do sujeito falante. (CHARAUDEAU, 2009:3)
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2.1.3.1 A identidade social

A identidade social  é caracterizada pela  necessidade de reconhecimento/autenticação

pelos/dos outros. “Em análise do discurso, a noção de legitimação pode ser utilizada para significar

que o sujeito falante entra em um processo de discurso, que deve conduzir a que reconheça que tem

direito  à  palavra  e  legitimidade  para  dizer  o  que  diz.”  (CHARAUDEAU;  MAINGUENEAU,

2014:295, grifo dos autores).

Portanto, entende-se por legitimidade, em análise do discurso, o fato de um indivíduo

ter seu direito à palavra reconhecido, ou, ainda, de ser autorizado a agir da maneira pela qual age.

Esse reconhecimento pode vir de instituições (como no caso de advogados, médicos e dentistas, por

exemplo) ou pela própria força dos integrantes de uma comunidade (premiação, titulação honorífica

ou  vitória  em  competição  esportiva,  por  exemplo).  Novamente,  nas  palavras  de  Charaudeau;

Maingueneau:

Essa legitimidade pode derivar tanto de uma situação de fato (como em uma conversação
amigável,  na  qual  todo  locutor,  por  definição,  tem  direito  –  sob  certas  condições
conversacionais – de falar), quanto do lugar que lhe é dado por uma instituição qualquer
(como quando um professor fala na sala de aula, ou quando uma personalidade política faz
uma  declaração  na  televisão).  Mas  é  possível  também  que  ele  tenha  necessidade  de
construir uma posição de legitimidade aos olhos de seu interlocutor. (2014: 295)

Há quem ainda defenda “a legitimidade da palavra” (CHARAUDEAU, 2009), que se

trata de um reconhecimento atribuído a um saber-fazer – sendo o caso de medalhistas que se tornam

comentaristas de esportes, testemunhas, indivíduos engajados em causas específicas, homenageados

etc. 

A identidade social de um sujeito é definida pela situação de comunicação, uma vez que

é quase impossível  conceber  um sujeito  que  viva integral  e  exclusivamente um de seus  traços

identitários. Um pai, por exemplo, usufrui de seu traço identitário de paternidade quando diante de

seus filhos/ família, porém, essa identidade social não necessariamente será acessada durante uma

reunião de negócios, por exemplo. Desse modo, é válido reforçar que a identidade social pode ser

constantemente reconstruída, deslocada e/ou mascarada, dependendo da situação de comunicação. 
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2.1.3.2 A identidade discursiva

Se a identidade social está relacionada à legitimidade, a identidade discursiva associa-se à

credibilidade e à captação, respectivamente. Enquanto a primeira destina-se a refletir sobre “o que

falar” mediante o papel  que um ser desempenha socialmente,  a  segunda busca estratégias para

fazer-se crível e captar a atenção dos interlocutores através da persuasão ou da sedução.

A identidade  discursiva  está  em  constante  processo  de  construção,  diferentemente  da

identidade social que, embora também esteja em contínua (re)construção, é pré-construída. Assim,

considerando-se que “em um ato linguageiro” a instância de produção pretenda produzir efeitos no

interpretante, é oportuno que se observem as atitudes discursivas selecionadas para a situação de

comunicação em questão. Naturalmente, o processo de seleção dessas atitudes será refinado a partir

do que o enunciador é (identidade social) e do que imagina sobre seu interlocutor (TUd). Passada

esta  etapa  seletiva  inicial,  o  EUc/EUe  pode  valer-se  de  três  estratégias  na  construção  de  sua

identidade discursiva. São elas: legitimação, credibilidade e captação

A legitimação, conforme tratado anteriormente, visa a estabelecer a posição de autoridade do

sujeito; a credibilidade busca credenciar o sujeito em sua posição de verdade; e a captação visa a

fazer  o  parceiro  da  troca  entrar  no  quadro  de  pensamento  do  enunciador.  (CHARAUDEAU;

MAINGUENEAU; 2014). Privilegiar-se-ão os entendimentos sobre credibilidade e captação nas

linhas seguintes. 

A estratégia de credibilidade requer que o interlocutor creia no enunciador, ou seja, essa

atitude discursiva propõe que se acredite no valor de verdade do sujeito falante podendo apresentar-

se de três modos: atitude discursiva de neutralidade, de distanciamento e de engajamento. 

A estratégia de neutralidade consiste em um apagamento do sujeito de seu discurso por meio

da omissão de um possível julgamento ou avaliação pessoal. “É a atitude da testemunha que fala

para constatar, para relatar o que viu, ouviu, experimentou”. (CHARAUDEAU, 2009:4). 

A atitude  discursiva  de  distanciamento  fundamenta-se  na  fala  de  um  especialista,  por

exemplo, que analisaria fatos sem paixão, sob o restrito âmbito do raciocínio lógico. 

É comum que as estratégias de neutralidade e distanciamento sejam de difícil compreensão,

mas o fato é que estas se distinguem pela ideia de que o primeiro discurso seria livre de marcas,

enquanto o segundo seria a fala de alguém olhando de fora da situação, como um experto. 

Por último, um sujeito pode fazer valer sua credibilidade através de uma atitude discursiva

de  engajamento.  Essa  atitude  seria  contrária  à  de  neutralidade:  o  sujeito  enunciador  opta  por
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posicionar-se acerca de algo e constrói-se, desse modo, como “'ser de convicção'. A verdade, aqui,

confunde-se  com  a  força  de  convicção  daquele  que  fala,  e  espera-se  que  esta  influencie  o

interlocutor”. (CHARAUDEAU, 2009:5)

Ao valer-se das estratégias de credibilidade, um sujeito propõe, conscientemente, ou não, a

impossibilidade  de  discussão  e,  nesse  caso,  seu  interlocutor  deveria  aceitar  o  que  escuta,  sem

questionar. 

Finalmente,  passaremos  agora,  à  definição  do  conceito  de  estratégia  de  captação.

Iniciaremos a explanação desse conceito com as palavras de Patrick Charaudeau: 

As estratégias de captação surgem quando o Eu-falante não está, para com seu interlocutor,
numa relação de autoridade. Se estivesse, seria suficiente dar uma ordem para que outro a
cumprisse.  A captação  vem da necessidade,  para  o sujeito,  de  assegurar-se  de  que  seu
parceiro na troca comunicativa percebe seu projeto de intencionalidade, isto é, compartilha
de  suas  ideias,  suas  opiniões  e/ou  está  “impressionado”  (tocado  em  sua  afetividade).
(CHARAUDEAU, 2009:5)

Charaudeau afirma  que,  da  mesma sorte  que  as  estratégias  de  credibilidade  podem

dividir-se em três (neutralidade, distanciamento e engajamento), o mesmo também ocorre com as

estratégias de captação, que podem se subdividir em três atitudes, a saber: atitude polêmica, de

sedução e de dramatização. 

A atitude  polêmica  é  concebida  quando  o  enunciador  prevê  e  confronta  possíveis

objeções  quanto  ao  que  comunica,  questionando  prováveis  contra-argumentos  e,  às  vezes,  até

mesmo seu interlocutor. 

A atitude de sedução consiste em um fazer-sentir  em que um enunciador/comunicante

apresenta a seu interlocutor uma imagem de sujeito carente de algo e, ao mesmo tempo, de herói

beneficiário, caso se engaje no que o enunciador propõe. 

Por último, a atitude de dramatização busca fazer o interlocutor sentir certas emoções

por meio de analogias, relatos, metáforas, encenações, comparações e outros meios que possibilitem

ao interpretante ter acesso a histórias que sejam afins com os valores afetivos da sociedade em que

vive. (CHARAUDEAU, 2009).

Podem-se resumir os entendimentos sobre identidades da seguinte forma: as identidades

discursiva  e  social  constituem o  sujeito  e  é  através  do  reforço,  deslocamento  e/ou  disfarce  da

primeira em relação à segunda que o processo de influência entre um sujeito e outro acontece. A

identidade social traz “a marca” (de gênero, raça, classe social, profissão etc) do sujeito; essa marca
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será concebida, conforme exposto anteriormente, através das representações sociais a que pertence;

caberá, então, ao sujeito alimentar essas representações do imaginário coletivo ou refutá-las.

A identidade social recorre, basicamente, a estratégias de legitimação uma vez que, para

deter certa “marca”, faz-se essencial que outros a reconheçam no indivíduo. 

A identidade discursiva, por sua vez, é aquela relacionada ao que o sujeito diz sobre si e

sobre  os  outros  e  funda-se,  largamente,  nas  estratégias  de  captação  e  credibilidade,  em que  o

enunciador busca atrair a atenção do interpretante e ser levado a sério no que diz. 

Os conceitos explanados neste primeiro capítulo sobre os sujeitos no ato linguageiro e

suas identidades serão imprescindíveis à análise do corpus da presente pesquisa, uma vez que serão

observadas:  1)  as  estratégias  escolhidas  pela  instância  publicitária  para  atingir  seu  público  e,

também, (2) a (des)afinação entre TUd e TUi.

Passemos  aos  entendimentos  sobre  as  restrições  e  possibilidades  na/da  situação  de

comunicação.

2.1.4 O ato de linguagem: estratégias e contrato

O duplo processo de semiotização do mundo, com seus mecanismos de transformação e

de transação corresponde, enfim, ao postulado de  intencionalidade. Esse postulado aponta para o

entendimento de que cada sujeito tenciona uma influência no ato linguageiro e que, para que esta

ocorra, é necessário que se observem as condições de espaço-tempo/ identidades, no momento da

troca, a fim de melhor escolher estratégias para atingir o objetivo primário: exercer influência sobre

o interlocutor.  Charaudeau também fala  sobre tal  postulado em sua obra  Discurso das  Mídias:

“Toda troca linguageira se realiza num quadro de cointencionalidade, cuja garantia são as restrições

da situação de comunicação.”(CHARAUDEAU, [2006a] 2015a: 68)

O linguista compreende a situação de comunicação como um quadro de referências em

que os interlocutores estão inseridos física, social e psicologicamente e de onde fazem suas escolhas

discursivas, conforme os dados que retiram desse quadro. Ainda nas palavras do autor: “A situação

de  comunicação  é  como  um palco,  com suas  restrições  de  espaço,  de  tempo,  de  relações,  de

palavras,  no  qual  se  encenam as  trocas  sociais  e  aquilo  que  constitui  o  seu  valor  simbólico.”

([2006a] 2015a:67)

Dessa maneira,  pode-se dizer que um ato de linguagem comporta dois espaços:  um

espaço de  restrições, que define as condições mínimas para que um ato de fala seja considerado
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válido (reconhecimento de direito à fala do sujeito, compartilhamento de saberes acerca do mundo,

partilha de finalidades comuns no ato comunicativo, são exemplos dessas condições mínimas) e um

espaço de estratégias em que um sujeito, apesar da regulação imposta pelo contexto comunicativo,

pode  servir-se  das  manobras  (estratégias)  espalhadas  na  mise-en-scène do  ato  de  linguagem.

(CHARAUDEAU, 2005). 

Isso  posto,  grosso  modo,  chamaremos  de  contrato  o  espaço  de  restrições  do  ato

linguageiro  que  constituem  as  condições  essenciais  para  que  este  ocorra;  paralelamente,

entenderemos por estratégias as possibilidades discursivas das quais o sujeito falante pode valer-se

para influenciar seu interlocutor.  Charaudeau ([2008]  2014:56) esclarece o que compreende por

contrato nas linhas que seguem: 

A noção de  contrato  pressupõe que  os  indivíduos  pertencentes  a  um mesmo corpo  de
práticas  sociais  estejam  suscetíveis  de  chegar  a  um  acordo  sobre  as  representações
linguageiras dessas práticas sociais. Em decorrência disso, o sujeito comunicante sempre
pode supor que o outro possui uma competência linguageira de reconhecimento análoga à
sua. Nesta perspectiva, o ato de linguagem torna-se uma proposição que o EU faz ao TU e
da qual ele espera uma contrapartida de conivência. (Grifos do autor)

Da mesma sorte,  o autor explica o que entende por estratégia (CHARAUDEAU,  [2008]

2014:56):

A noção de  estratégia repousa na hipótese de que o sujeito comunicante (EUc) concebe,
organiza e encena suas intenções de forma a produzir determinados efeitos – de persuasão
ou de sedução – sobre o sujeito interpretante (TUi), para levá-lo a se identificar – de modo
consciente ou não – com o sujeito destinatário ideal (TUd) construído por EUc. (Grifos do
autor)

Assim, também esclarece que:

Contrato de comunicação e projeto de fala  se completam, trazendo,  um, seu quadro de
restrições situacionais e discursivas, outro, desdobrando-se num espaço de estratégias, o
que faz com que todo ato de linguagem seja um ato de liberdade, sem deixar de ser uma
liberdade vigiada. (CHARAUDEAU, [2006a] 2015a:71)

A partir dos conceitos de contrato e estratégias, podemos compreender os motivos de

sucesso/ fracasso em um ato de fala. O triunfo ou o infortúnio de um ato linguageiro depende da

maneira de o indivíduo articular seu projeto de comunicação, projeto este destinado a fazer com que

a finalidade discursiva de um indivíduo se realize. Oliveira (2003:34-35) ressalta:
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Na verdade, a força do discurso de um locutor (Eu-comunicante) vem da eficiência com
que ele elabora e executa seu projeto de comunicação, processo em que tem de administrar
certo número de variáveis, entre as quais – sem dúvida – se inclui seu próprio status e o do
interlocutor (...). (Grifo da autora). 

Ainda sobre os projetos de comunicação, é possível afirmar que podem ser seguros ou

“aventureiros” (OLIVEIRA, 2003: 35). Um projeto é seguro quando o contrato é consolidado e os

parceiros desta troca parecem respeitar as restrições previstas na circunstância discursiva: o contrato

aluno-professor prevê que o primeiro participe em sala de aula, responda às perguntas do segundo e

tire dúvidas, por exemplo. Contudo, um aluno poderia se arriscar em um contrato aventureiro caso

resolvesse convidar o professor para dançar enquanto requebrasse em cima da mesa; desse modo, o

estudante romperia as limitações do contrato outrora vigente (aluno-professor) e proporia um novo,

em que o professor poderia ou, não, engajar-se. 

Na verdade, defende-se que um contrato tende a ser mais seguro quanto mais o TUi se

aproximar de um ça. O “ça” (isso) é uma espécie de entendimento discursivo-social a respeito de

determinados traços identitários, tais como faixa etária, gênero, raça etc. “Quando falo, falo eu com

minhas  características  pessoais,  mas  fala  também  um  “ça”  por  meu  intermédio,  ou  seja,  um

segmento social, uma faixa etária, um grupo profissional, etc de que sou porta-voz.” (OLIVEIRA,

2003:31)

Desse modo, pode-se compreender o porquê de um contrato ser mais seguro à medida

que o TUi se identificar com o ça: sabe-se que a linguagem é uma aposta em que EUc projeta uma

imagem de seu TUd; sabe-se, também, que quanto maior a semelhança entre TUd e TUi, mais bem-

sucedido  será  o  ato  linguageiro.  Assim  sendo,  se  o  EUe  valer-se  das  representações  sociais

difundidas para construir a imagem de seu TUd e se este estiver afinado com o ça então previsto, a

comunicação  terá  menos  chances  de  malograr,  já  que  o  ça,  sendo  socialmente  construído  e

difundido, facilitará a escolha de estratégias mais eficazes no repertório das possibilidades do EUc. 

Conforme esclarecemos antes,  as estratégias  são responsáveis  por mascarar,  reforçar

e/ou deslocar identidades. Charaudeau (2010) menciona as instruções (restrições) do contrato de

maneira  tal  que  nos  mostra  a  amplidão  do  repertório  de  estratégias  disponíveis  para  o  sujeito

falante:

Essas instruções são ditas discursivas porque determinam os comportamentos de linguagem
sem  necessariamente  prejulgar  as  formas  linguísticas  específicas  que  poderão  ser
empregadas. Não são dadas instruções linguísticas ou semiológicas que digam que palavras
ou construção gramatical empregar, qual imagem, grafismo, cor ou gesto utilizar, porque
isso é parte das escolhas do sujeito falante, mas sim que modos de organização do discurso
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(descritivo,  narrativo,  argumentativo),  que  composição  textual  ou  para-textual,  quais
seleções e organizações temáticas a mobilizar no discurso. 

O autor ainda destaca o papel do princípio de alteridade na elaboração das estratégias

em uma dada situação de comunicação. Segundo ele, o princípio de alteridade, gerador das relações

de atração e rejeição entre EU e TU, é o que forma ora um processo de coletivização (relação de

atração, ideia de NÓS), ora um de individualização (relação de diferenciação, ideia de não-EU):

“Assim, é a título de Eu-Nós que o sujeito se inscreve em uma situação de comunicação e deve

assumir as instruções desta, e é a título de Eu/ não-Eu que o sujeito desencadeia um processo de

linguagem  voltado  para  a  individuação”.  (CHARAUDEAU,  2010b,  grifo  do  autor).  São  as

estratégias, pois, que permitem ao sujeito realizar seu projeto de fala de maneira mais ou menos

pessoal, manifestando seu ato de individuação. (CHARAUDEAU, [2006a] 2015a). 

Desse modo, pode-se perceber que, ao mesmo tempo em que o enunciador se encontra

constrangido pelas  restrições do contrato,  pode buscar certa diferenciação em meio a este.  Um

sujeito pode buscar a individualização por meio do posicionamento perante o outro e, também, por

meio de um posicionamento perante o saber. 

Quando  tratamos  de  identidade,  estudamos  três  estratégias,  a  lembrar:  legitimidade,

credibilidade (subdividida em neutralidade, distanciamento e engajamento) e captação (subdividida

em polêmica, sedução e dramatização). Essas estratégias são as que posicionam o sujeito em relação

ao outro, uma vez que o enunciador precisa garantir seu direito à fala (legitimidade), deve parecer

crível ao outro (credibilidade) e deve “tomar” seu interlocutor pelo que diz, isto é, fazer com que

este entre em relação com o universo discursivo proposto (captação).

Contudo,  ainda  resta-nos  comentar  sobre  a  estratégia  de  individualização  perante  o

saber.  Charaudeau (2010) afirma que “o sujeito se confronta com a questão da percepção e da

apreensão conceptual do mundo através de diferentes sistemas de pensamento que organizam o

saber sobre mundo”. O autor ainda assevera que os sistemas de pensamento podem ser de dois

tipos:  sistema de  saber  “do conhecimento”,  mais  objetivo,  exterior  ao  sujeito,  oriundo de uma

experiência amplamente compartilhada; e sistema de saber “de crença”, mais subjetivo, interior ao

sujeito, relacionado a julgamentos axiológicos. Desse modo, para que um sujeito se engaje em uma

estratégia de individualização, posicionando-se perante o saber, é necessário que utilize os sistemas

de conhecimento de que dispõe, conjugando-os a seus sistemas de crença.
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2.1.4.1 Características do contrato de comunicação

Todo  contrato  de  comunicação  pressupõe  uma  troca  entre  os  sujeitos  envolvidos,

considerando a situação de comunicação vivenciada no momento; essa situação de comunicação

será  a  encarregada  de  determinar  as  restrições  e  as  possibilidades  discursivas,  conforme  suas

variações.  As  situações  de  comunicação  variam segundo características  físicas,  identitárias  dos

parceiros e contratuais. As características físicas levam em conta se os parceiros estão presentes,

fisicamente, um ao outro, próximos ou afastados, se são únicos ou múltiplos, se falam de modo

direto ou indireto, por canais orais ou gráficos e/ ou se utilizam de outro código semiológico; as

características  identitárias dos  parceiros  consideram  fatores  sociais,  socioprofissionais,

psicológicos e relacionais (ex: se os parceiros se conhecem, ou não, se tem familiaridade um com o

outro,  se é a primeira vez que se encontram  etc;);  as  características contratuais,  que mais nos

interessam  no  momento,  privilegiam  alguns  aspectos  a  saber:  troca/  não  troca,  os  rituais  de

abordagem e os papéis comunicativos (CHARAUDEAU, [2008] 2014: 70/71):

Acerca da relação de Troca/ não troca, afirmamos que certos contratos permitem que

haja uma troca dialogal (ou interlocutiva) entre os parceiros, durante a situação de comunicação

(conversas cotidianas, por exemplo); outros contratos, no entanto, não preveem essa troca, sendo

considerados monologais ou monolocutivos. Seria um exemplo desse tipo de contrato uma palestra,

em que, inicialmente, o palestrante apresenta seu conteúdo, enquanto a plateia o ouve. Somente ao

fim da exposição do primeiro, as perguntas são abertas à segunda, caracterizando turnos de troca e

não-troca.

Quanto aos rituais de abordagem, é possível pontuar que estes se relacionam, como o

próprio nome sugere,  às maneiras de abordar determinadas situações de acordo com o contrato

vigente:  saudações,  despedidas,  pedido  de  favor,  interrupções  de  eventos  etc.  Os  rituais  de

abordagem  também  valem  para  situações  monologais  escritas,  como  avisos,  prefácios,

agradecimentos, abertura de cartas etc.

Por último, sobre os papéis comunicativos, é válido ressaltar  que se destinam a que

papéis o EUc e TUi devem desempenhar, conforme o contrato em que se inserem. Ex: não está

previsto  no  contrato  médico-paciente  que  o  primeiro  cante  e  dance  para  o  segundo,  isso,

possivelmente, deixaria o paciente confuso, pois fere a ideia de situação de comunicação esperada

no referido contexto.
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Apesar  da  explanação  anterior  contemplar  as  características  das  situações  de

comunicação, Patrick Charaudeau aprofunda-se no tema, em sua obra Discurso das Mídias ([2006a]

2015a) e separa as restrições do contrato entre restrições semiotizadas e discursivas, relacionando

ambos conceitos a dados externos e internos da situação de comunicação, respectivamente. 

Os  dados  externos,  segundo o  autor,  são  semiotizados,  ou seja,  fazem parte  de  um

repertório  situacional  cujo  uso  se  tornou  cristalizado  pelas  representações  sociais  e,  por  isso,

tornaram-se constantes:

Os dados  externos  são aqueles  que,  no campo de  uma prática  social  determinada,  são
constituídos pelas regularidades comportamentais dos indivíduos que aí efetuam trocas e
pelas  constantes  que  caracterizam  essas  trocas  e  que  permaneceram  estáveis  por  um
determinado período; além disso, essas contantes e essas regularidades são confirmadas por
discursos  de  representação  que  lhes  atribuem  valores  e  determinam  assim  o  quadro
convencional  no  qual  os  atos  de  linguagem fazem sentido.  (CHARAUDEAU,  [2006a]
2015a:68)

Os  dados  externos  podem se  subdividir  em quatro  grupos,  sendo  responsáveis  por

diferentes tipos de condição de enunciação da produção linguageira:  condição de identidade,  de

finalidade, de propósito e de dispositivo. (CHARAUDEAU, [2006a] 2015a:68)

A condição de identidade, tal qual o princípio de alteridade, parte do pressuposto de que

uma troca linguageira depende dos sujeitos inscritos na mesma. Essa condição é a responsável por

responder à pergunta “quem troca com quem”; contudo, a condição de identidade opera no campo

das  restrições,  uma  vez  que  serão  considerados  dados  sociais,  étnicos,  econômicos,  culturais,

psicológicos, dentre outros, que influenciam as escolhas feitas pelos indivíduos envolvidos na troca.

A condição de finalidade relaciona-se com o princípio de influência, ou seja, percebe-

se,  através  da  condição  de  finalidade,  que  cada  troca  linguageira  possui  um  objetivo,  uma

finalidade.  Essa  condição é  a  responsável  por  responder  à  pergunta  “estamos  aqui  para  quê?”.

Charaudeau ([2006a] 2015a: 69) afirma: 

 A resposta a essa questão, numa problemática da influência, se dá em termos de visadas,
pois na comunicação linguageira o objetivo é, da parte de cada um, fazer com que o outro
seja incorporado à sua própria intencionalidade. (Grifo do autor)

Por isso, relacionamos tal condição ao princípio de influência: a finalidade de toda e

qualquer enunciação é influenciar o outro.
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Na sessão que trata sobre a condição de finalidade, Patrick Charaudeau ([2006a] 2015a:

69) ainda destaca quatro visadas discursivas, a saber: visada prescritiva (consiste em um fazer fazer,

em que um indivíduo tem por objetivo influenciar o outro a agir de determinada forma),  visada

informativa (trata-se de um fazer saber, ou seja, um sujeito almeja que o outro passe a saber algo

que, supostamente, desconhece),  visada incitativa (consiste em um fazer  crer, isto é, a finalidade

dessa  visada  é  colocar  um dos  interlocutores  em uma posição  de  credibilidade,  restando  ao(s)

outro(s) o papel de acreditar no que lhe(s) está sendo dito como verdadeiro) e  visada do pathos

(trata-se de um fazer sentir  em que provocar uma mudança no estado emocional do outro, para o

bem ou para o mal, é o desejável). 

A condição de propósito serve para restringir as escolhas dos sujeitos envolvidos numa

troca a partir da delimitação de certo tema em detrimento de outros tantos possíveis universalmente.

“Do que se trata?” é a pergunta norteadora dessa condição. A condição de propósito relaciona-se ao

princípio de pertinência ou relevância.

Finalmente,  a  última  condição  presente  nos  dados  externos  apresentados  por

Charaudeau é a condição de dispositivo. Essa condição relaciona-se com o princípio de regulação,

portanto,  trata-se  das  condições  materiais  em que uma troca  linguageira  ocorre.  Por  condições

materiais, podemos entender: o ambiente em que os indivíduos estão, o canal de transmissão usado,

o lugar ocupado pelos envolvidos no ato etc. 

Mesmo tendo feito as devidas correlações entre as condições de enunciação da produção

linguageira e os princípios de transação que atuam no duplo processo de semiotização do mundo

(juntamente às operações de transformação), proporemos, aqui, uma tabela, na tentativa de melhor

sistematizar as relações entre nomes e conceitos:

Princípios de Transação Condições das trocas linguageiras

ALTERIDADE IDENTIDADE

PERTINÊNCIA PROPÓSITO

INFLUÊNCIA FINALIDADE

REGULAÇÃO DISPOSITIVO
Quadro 1 (da autora)

Não se  pretende,  com essa  tabela,  apresentar  os  termos  como sinônimos,  mas  sim,

facilitar a compreensão da teoria como um todo, atrelando um ponto a outro quando convergirem. 

Esses conceitos diferem se encararmos as condições das trocas linguageiras como um
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espaço de restrição, como um contrato vigente no ato em si. Os princípios de transação, quando

apresentados, não têm como postulado a noção de restringir as realizações dos falantes, mas sim, de

propor os eixos fundamentais para que uma troca linguageira ocorra e seja razoavelmente bem-

sucedida.  O foco nesses princípios recai na vitalidade destes para que as trocas sobre o mundo

aconteçam;  por  outro  lado,  as  condições  das  trocas  linguageiras  têm como objetivo  apresentar

alguns  modos  de  restrição  aos  quais  os  interlocutores  devem/  precisam  se  submeter  no  ato

enunciativo. 

Os  dados  internos  da  situação  de  comunicação,  diferentemente  dos  externos,  são

discursivos, isto é, são os responsáveis por entender “como dizer”:

Uma  vez  determinados  os  dados  externos,  trata-se  de  saber  como  devem  ser  os
comportamentos dos parceiros da troca, suas maneiras de falar, os papéis linguageiros que
devem  assumir,  as  formas  verbais  (ou  icônicas)  que  devem  empregar,  em  função  das
instruções  contidas  nas  restrições  situacionais.  Esses  dados  constituem  as  restrições
discursivas de todo ato de comunicação, são o conjunto dos comportamentos linguageiros
esperados  quando  os  dados  externos  da  situação  de  comunicação  são  percebidos,
depreendidos, reconhecidos. (CHARAUDEAU, [2006a] 2015a:70)

Três espaços de comportamentos linguageiros são propostos por Charaudeau ([2006a]

2015a): o espaço de locução, de relação e de tematização.

O espaço de locução é aquele em que o sujeito decide o momento de tomar a palavra e

identifica a que interlocutor se dirige. 

O  espaço de  relação,  por  sua  vez,  é  o  espaço onde o  sujeito  falante  se  constrói  e

constrói seu interlocutor estabelecendo, assim, relações de aliança, disputa, conivência, inclusão,

exclusão ou força.

O espaço de tematização, conforme o nome sugere, relaciona-se com os temas da troca,

sejam estes predeterminados pela situação de comunicação ou propostos pelos participantes da troca

linguageira.  O espaço de tematização distingue-se da condição de propósito,  uma vez que esta

última relaciona-se à mera esquematização temática de determinada organização do saber, enquanto

o primeiro está voltado para a maneira como os interlocutores lidarão com o tema discursivamente.

Diante de certa escolha temática imposta pelo contrato, o sujeito deve posicionar-se aceitando, ou

não, o tema, por exemplo. Ou ainda, pode optar por uma variedade de modos de intervenção e/ou

organização discursivos:

O sujeito  falante  deve  não  somente  tomar  posição  com relação  ao  tema  imposto  pelo
contrato (aceitando-o, rejeitando-o, deslocando-o, propondo outro), escolhendo um  modo
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de intervenção (diretivo, de retomada, de continuidade etc), mas também escolher um modo
de organização discursivo particular (descritivo, narrativo, argumentativo) para esse campo
temático, em função, como já dissemos, das instruções contidas nas restrições situacionais.
(CHARAUDEAU, [2006a] 2015a:71)

Retomando o que foi visto nesse capítulo, a análise da pesquisa será semiolinguística,

uma vez que tomaremos como objeto de estudo atos linguageiros e também códigos semióticos. Os

referidos atos linguageiros serão enquadrados em determinada situação de comunicação, que será

definida posteriormente, juntamente aos códigos semióticos que os acompanharem. 

Levando-se em conta que o ato de linguagem é uma aposta em que EUc constrói um

TUd e, que, quanto mais próxima a imagem então criada for semelhante ao TUi, maiores as chances

de sucesso do ato, presumimos que há um universo de referências, um possível ça, do qual este EUc

se serve no momento de sua aposta.

Assim, trataremos do estudo das representações sociais e dos estereótipos, a seguir. 
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2.2 Representações sociais e estereótipos

 As representações sociais e os estereótipos têm em comum o fato de que são construídos 

sociodiscursivamente nas relações cotidianas. Grosso modo, o primeiro está mais relacionado aos 

saberes de crença (CHARAUDEAU, 2010b) e aos imaginários, também citados por Patrick 

Charaudeau. O segundo relaciona-se, de certa maneira, à formação das identidades e das alteridades

(CHARAUDEAU, 2009). 

Primeiramente, trataremos das representações sociais. 

2.2.1 Representações Sociais

Inicialmente, desejamos situar as representações sociais no contexto em que Denise Jodelet

(2001)  as  inscreve.  Segundo  a  autora,  vitalidade,  transversalidade e  complexidade são

características próprias dos estudos das representações sociais. A vitalidade atribuída a esses estudos

dá-se pela quantidade de publicações, inclusive, em diferentes países e, também, pelo fato de que as

representações sociais se constroem na interação e na comunicação, provendo, portanto, material

atualizado continuamente para quem deseje dedicar-se aos estudos na área. 

Jodelet (2001) também afirma que as representações sociais são vitais, uma vez que o tema

permite  múltiplas  interpretações  sobre  um mesmo objeto;  isso  parece  reforçar,  similarmente,  o

caráter  transversal  desse  campo  de  estudo,  atravessado  pela  Psicologia  Social,  Sociologia,

Antropologia, História, Psicologia Cognitiva e Psicanálise, por exemplo. 

Sendo  um  objeto  de  estudo  tão  passível  de  múltiplas  interpretações,  é  evidente  que  a

compreensão deste, como um todo, torne-se complexa, conforme aponta Doise (1986:19-83, apud

Jodelet, 2001:26):

A pluralidade de abordagens da noção e a diversidade de significações que veiculam fazem
dela um instrumento de trabalho difícil de manipular. Mas a própria riqueza e a variedade
dos  trabalhos  inspirados  por  ela  fazem  com que  se  hesite  em fazê-la  evoluir  por  um
reducionismo que privilegiaria,  por exemplo, uma abordagem psicológica e sociológica.
(…)

Portanto, a multiplicidade  de  perspectivas  de  análises  possíveis  dos  fenômenos

representativos propicia estudos variados sobre um mesmo tema, o que dificulta a delimitação dos

territórios por onde transitaremos. Apesar disso, Jodelet (2001) sinaliza alguns entendimentos que

as pesquisas atuais buscam explicar/ analisar, de maneira geral. Trataremos deles a seguir.
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Em primeiro lugar,  aponta-se o fato de as representações serem sempre referentes a um

sujeito e/ou objeto. Assim, não existe representação sem um alvo a ser representado e caracterizado;

a representação assume, com seu objeto, uma relação de interpretação. 

Em segundo lugar, Jodelet afirma que, entre as ciências sociais, há um consenso de que os

estudos das  representações,  necessariamente,  devem considerar  o meio,  o contexto  social,  para

analisar  seu  objeto.  Nas palavras  da autora:  “(…) a representação será  apresentada  como uma

modelização  do  objeto  diretamente  legível  em  (ou  inferida  de)  diversos  suportes  linguísticos,

comportamentais ou materiais.” (2001:28) Desse modo, a legitimação do saber não-científico ganha

força:

“(…) o  conhecimento ingênuo não  deve  ser  invalidado como falso  ou enviesado,  (…)
Trata-se de um conhecimento “outro”,  diferente da ciência,  mas que é adaptado à ação
sobre o mundo e mesmo corroborado por ela. Sua especificidade, justificada por formação
e finalidades sociais, constitui-se em objeto de estudo epistemológico não apenas legítimo
mas  necessário  para  compreender  plenamente  os  mecanismos  de  pensamento  (...).
(JODELET, 2001:29)

Finalmente, Jodelet (2001) ressalta, como compreensão geral das ciências sociais, que as

representações são práticas porque se constroem no dinamismo das interações dos sujeitos com os

outros e o mundo, assim, as representações servem para agir sobre outras pessoas no mundo. 

Na  verdade,  Denise  Jodelet  (2001)  aponta,  como  postulado  fundamental  do  estudo  das

representações, as próprias inter-relações sociais, o que implica um vasto campo de pesquisa, dada a

sua versatilidade e dinamismo.

As representações sociais são criadas, em primeira instância, porque é através delas que

podemos nos situar no mundo, a partir dos construtos criados acerca deste, dos que nele habitam e

das  relações  que o  permeiam.  De certa  forma,  podemos  associar  as  representações  sociais  aos

saberes  de  crença  de  Charaudeau  (2010),  saberes  estes  relacionados  a  valores  e  julgamentos

axiológicos, que se diferenciam do saber científico, que é mais externo e objetivo ao sujeito. 

Conjugando-se o conhecimento sobre as representações sociais e imaginários discursivos,

contratos  e  estratégias  (CHARAUDEAU,  [2008]  2014),  podemos  oferecer  um panorama  mais

consistente de como as inter-relações se constroem: os falantes norteiam seus discursos por meio

das representações sociais elaboradas para determinados  contratos  e orientam suas estratégias  a

partir  da mesma fonte de conhecimento – o das representações. Jodelet ainda explica:

Sempre há necessidade de estarmos informados sobre o mundo à nossa volta. Além de nos
ajustar a ele, precisamos saber como nos comportar, dominá-lo física ou intelectualmente,
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identificar  e  resolver  os  problemas  que  se  apresentam:  é  por  isso  que  criamos
representações.  Frente a esse mundo de objetos,  pessoas,  acontecimentos ou ideias, não
somos (apenas) automatismos, nem estamos isolados num vazio social: partilhamos esse
mundo com os outros, que nos servem de apoio (…) Eis por que as representações são
sociais e tão importantes na vida cotidiana. Elas nos guiam no modo de nomear e definir
conjuntamente  os  diferentes  aspectos  da  realidade  diária,  no  modo de  interpretar  esses
aspectos, tomar decisões e, eventualmente, posicionar-se frente a eles de forma defensiva.
(JODELET, 2001:17)

É pertinente ressaltar, contudo, que, apesar de as representações sociais serem responsáveis

por nortear os sujeitos em suas interações,  essas representações não necessariamente refletem a

realidade tal qual ela é. Conforme dissemos, as representações são construídas socialmente e, por

isso,  muitas  vezes,  se  apoiam  em  valores  variáveis,  como  experiências  de  saberes  anteriores

reavivadas por situações particulares. Ademais, é importante frisar, também, que as representações,

eventualmente, podem servir a grupos específicos, mantendo determinado objeto sob a ótica de uma

representação desfavorável a fim de garantir uma suposta estabilidade nas relações, sobretudo, nas

de opressão. Alguns artifícios apontados por Jodelet como geradores de defasagem entre referente e

representado são estes: distorção, subtração e suplementação. (JODELET, 2001:36)

Na distorção,  os atributos do objeto são aumentados ou diminuídos por mecanismos de

redução  ou  inversão.  A redução  seria,  como o  próprio  nome sugere,  a  atenuação  de  atributos

presentes em certo objeto; e a inversão muito se assemelha à ideia de uma imagem cujo reflexo no

espelho  fosse  invertida,  assim,  o  oprimido  teria  características  inversas  à  do  dominante,  por

exemplo. Na subtração, alguns traços do objeto são desconsiderados, isto é, há uma subtração de

atributos pertencentes a este; na suplementação, características que não são próprias ao objeto são

atribuídas a ele, resultando, portanto, em um acréscimo de significações. (JODELET, 2001:36-37)

Podemos depreender, pela leitura feita até aqui, que as representações sociais  forjam uma

realidade,  e  essa  aparente  “totalidade  significante”  que  carregam  oferece  à  ciência  inúmeras

perspectivas de estudo, inclusive, a visão dessas representações como produto e processo. 

Entendemos por processo a atividade de elaboração sociocognitiva de uma realidade externa

ao pensamento, realidade externa esta que, em princípio, apresenta-se como  produto constituído.

Desse modo, é possível perceber que as representações sociais são movediças, por assim dizer.

Afinal,  um sujeito  “aprende” as  representações  sociais  que circulam cotidianamente ao mesmo

tempo  em que  as  elabora.  O processamento  entre  elaboração  e  depreensão  das  representações

sociais acontece simultaneamente, o que caracteriza as representações como altamente dinâmicas e

explica o porquê a ciência as tem estudado como produto e processo, uma vez que um estágio

pressupõe o outro e vice-versa.
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Durkheim (1985 apud Jodelet 2001) foi o primeiro teórico que relacionou as representações

sociais como produções mentais sociais, extraídas de um estudo sobre a ideação coletiva. Moscovici

(1961 apud Jodelet 2001), por outro lado, foi o teórico que enfatizou as representações sociais como

próprias das sociedades contemporâneas, haja vista a fluidez e a pluralidade das relações sociais e o

desenvolvimento  da  ciência.  Essa  forte  associação  das  representações  com  as  sociedades

contemporâneas muito se aproxima do entendimento que a ciência traz sobre o assunto ainda nestes

dias: “é uma forma de conhecimento, socialmente elaborada e partilhada, com um objetivo prático,

e que contribui para a construção de uma realidade comum a um conjunto social.” (JODELET,

2001:22)

É pertinente ressaltar,  neste  momento,  que as representações não são apenas  fenômenos

construídos discursivamente e repetidos pelos sujeitos engajados no mundo. Para que haja uma

representação, de fato, é necessário também que haja adesão ao discurso. Aderir a um determinado

discurso  é  não  só  engajar-se  nele,  mas  também  criar  um  senso  de  unidade,  de  pertença  a

determinado grupo. Nas palavras de Jodelet (2001:34): 

Partilhar uma ideia ou uma linguagem é também afirmar um vínculo social e uma 
identidade. (…) A partilha serve à afirmação simbólica de uma unidade e de uma pertença. 
A adesão coletiva contribui para o estabelecimento e o reforço do vínculo social. 

A adesão à determinada representação dependerá do lugar que o sujeito ocupa socialmente,

ou seja, quem ele é na sociedade; sua função e posição social serão responsáveis por fazer com que

um indivíduo adira ou rechace determinado discurso, segundo a relação ideológica que tem com o

mundo social. Lembrando as questões sobre identidades discutidas no capítulo anterior, é correto

afirmar que, quando um sujeito adere a um determinado discurso, ele cria senso de unidade. Porém,

também é correto dizer que, quando um indivíduo  não adere a determinado discurso, o mesmo

acontece, uma vez que também é possível construir-se a partir da diferença, a partir do que não se é.

Convém enfatizar, entretanto, que apesar de as representações pressuporem adesão, estas

nem sempre atravessarão a todos. 

Os discursos circulantes possuem a aparente função de elucidar as relações a fim de tornar

as interações mais fáceis e dinâmicas, contudo, esse suposto desembaraço das inter-relações só é

possível  se  as  estruturas  e  maneiras  de  se  relacionar  permanecerem as  mesmas;  isto  é,  novas

representações podem surgir, mas só se manterão ativas por meio de sua circulação nos discursos.

Para que as representações se configurem como tal, é necessário que elas estejam  operantes nas

memórias  dos  indivíduos  que  delas  se  servirão  e  que  estejam  cristalizadas no  meio  social.  É
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importante salientar, portanto, que, para que isso aconteça, as representações devem trabalhar no

sentido de se estabilizarem em si mesmas, na medida do possível. 

Sendo assim, constatamos que as representações sociais norteiam nossos comportamentos

porque protegem e legitimam a ordem dos discursos, ou seja, mantêm as estruturas sociais do jeito

em que estão, ainda que veladamente. Conforme já apontamos, as representações são dinâmicas

porque se constroem e se mantêm por meio das relações sociais. Porém, não devemos esquecer que

essas mesmas representações servem a determinados grupos que têm interesse em prolongar seus

privilégios  por  meio  da  manutenção de  representações  cristalizadas.  Ao mesmo tempo em que

compreendemos as representações como dinâmicas, não podemos descartar a noção de que há, por

outro lado, um grupo interessado em mantê-las inertes a fim de gozar dos privilégios e status que

herdam por conta destas. 

Um  exemplo  que  muito  tem  sido  discutido  nas  redes  sociais  é  o  dos  “brinquedos  de

meninos” e “brinquedos de meninas”. Sabendo-se que os brinquedos representam o imaginário das

crianças,  críticas  têm sido  feitas  no  que  tange  à  exclusividade  de  bonecas  para  as  meninas  e

carrinhos para os meninos: não seria essa uma maneira de proteger uma representação machista das

relações de gênero, em que as mulheres supostamente devem ficar em casa, cuidando dos filhos

(bonecas), enquanto os homens exploram todo seu potencial aventureiro em veículos (carrinhos)?

Na  verdade,  as  críticas  quanto  aos  brinquedos  parecem apontar  para  a  necessidade  de

diversificar os “brinquedos de meninas”, dando-lhes possibilidades de se verem representadas em

carrinhos de corrida e/ em profissões ditas masculinas, como bombeiras, por exemplo. Entretanto, a

proposta de bonecas para meninos ainda não é tão popular quanto as novas possibilidades apontadas

para  as  meninas;  resta  saber  se  a  diversificação dos  “brinquedos de  meninas”  é  um ganho do

movimento feminista, ou uma estratégia de empresas mais engajadas para conquistar esse público,

inclusive.  Paralelamente  à  luta  pela  diversificação  dos  “brinquedos  de  meninas”,  será  que  há,

também, um movimento que proponha bonecas,  como opção, de “brinquedos de meninos”? Na

sociedade  machista  em  que  estamos  inseridos,  isso  seria  um  grande  desestabilizador  das

representações sociais vigentes do gênero masculino.

Em  outras  palavras,  podemos  afirmar  que  as  representações  sociais  têm  um  caráter

facilitador das relações entre sujeito e mundo, contudo, estas só promovem uma “facilidade” a partir

do momento  em que naturalizam certos  entendimentos  socialmente  construídos.  Entendimentos

socialmente  construídos  são  assim  elaborados  por  sujeitos  que,  não  necessariamente,  têm

responsabilidade sobre o que é,  de fato, verdadeiro e,  por isso, podem propor discursos que os
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privilegiem  em  detrimento  de  outros  indivíduos,  como  assim  foi  feito  com  os  discursos  que

legitimavam a escravidão, com o discurso fascista de Hitler sobre a raça ariana, com os discursos

que posicionam a mulher como inferior etc. 

Finalmente, pode-se assinalar, como traço das representações sociais, também, o fato de que

uma  representação  não  traz  somente  uma  imagem  simbólica  momentânea  do  que  se  deseja

referenciar,  mas  sim,  um  conjunto  de  elaborações  e  construções  que  têm  sido  feitas/  foram

elaboradas ao longo dos tempos.  Nas palavras de Moscovici (2001:63): “Representando-se uma

coisa  ou  uma noção,  não  produzimos  unicamente  nossas  próprias  ideias  e  imagens:  criamos  e

transmitimos  um  produto  progressivamente  elaborado  em  inúmeros  lugares,  segundo  regras

variadas”. Portanto, mesmo que novas representações surjam a fim de substituir outras, imagens

evocadas conservarão seu caráter socioconstruído através do tempo e do espaço.

Enfim, conforme foi dito no início desta seção, o estudo das representações é transversal,

complexo e vital, pois seu objeto de estudo, além de abundante, possibilita variadas maneiras de ser

analisado. Neste momento, gostaríamos de nos posicionar quanto à perspectiva a ser adotada no

presente  trabalho,  resumindo  os  entendimentos  explanados  sobre  o  assunto  e  delimitando,  na

medida do possível, o território por onde pretendemos nos aventurar.

Compreenderemos as representações sociais como algo elaborado socialmente, por meio do

discurso e atravessado por vozes no tempo e no espaço. É evidente que, sendo as representações

elaboradas por sujeitos sociais, nem sempre corresponderão à realidade, de fato. Portanto, podemos

afirmar que algumas representações servem a determinados grupos sociais, a fim de manterem uma

posição de  poder  (poder  de criar  representações)  ou qualquer  outro aspecto  que lhes  confiram

privilégios. 

Apesar  de  toda  discussão  ideológica  que  as  representações  sociais  podem implicar,  sua

existência também possibilita ao sujeito um “posicionar-se no mundo”, a partir do que lhe é passado

sobre as relações que estabelece cotidianamente nos espaços que frequenta e com as pessoas com

que  interage,  situado  no  tempo  em  que  vive.  Aqui,  partiremos  do  pressuposto  de  que  as

representações sociais fazem parte do nosso dia a dia e orientam nossas escolhas no ato linguageiro.

Nesta pesquisa, discutiremos aspectos das representações e suas contribuições sociais, sejam

estas positivas, sejam negativas. 

Quando Charaudeau ([2008] 2014) apresenta os quatro sujeitos no ato de linguagem, aponta

para a existência de seres do dizer, que, a partir da fala, criam imagens de EUe e TUd. Desse modo,

o que torna um sujeito capaz de fazer inferências acerca de outrem no ato linguageiro é o repertório
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de representações sociais disponível na sociedade em que se vive. É a partir do que já supostamente

se  sabe  sobre  uma  classe  ou  um  gênero,  por  exemplo,  que  um  indivíduo  faz  suas  apostas

(CHARAUDEAU,  [2008]  2014) sobre o que esperar de seu par no ato de linguagem. O mesmo

ocorre quanto aos contratos e as estratégias, explicitados pelo autor.

Dito isso, a fim de realizar a pesquisa no campo dos estudos semiolinguísticos, empenhar-

nos-emos em detectar as representações sociais ativadas pelos sujeitos em suas apostas discursivas.

Conforme dissemos anteriormente, esta não é a única maneira de se fazer pesquisa no campo das

representações,  contudo,  será  a  nossa.  Na  linha  à  qual  nos  afiliamos,  temos  interesse  na

(re)construção das representações (como produto e processo), a fim de melhor compreender os atos

linguageiros, com seus sucessos e falhas. 

Passemos, então, ao estudo dos estereótipos. 

2.2.2 Estereótipos

Esta seção será subdividida em duas partes. Na primeira, faremos um percurso por nomes

que, muitas vezes, se confundem com a noção de estereótipos, tais como “clichê”, “lugar comum” e

“ideias  comuns”.  Na  segunda,  trataremos,  exclusivamente,  dos  estereótipos,  comentando  seus

fundamentos, relacionando-os às identidades sociais, abordando seus aspectos positivos e negativos

e, por último, sintetizando de que maneira as ciências sociais os têm encarado.

2.2.2.1 Da tradição ao autêntico: entre poncifs e idées reçues

 Na retórica clássica, a escrita preciosista tornou-se rotineira entre os escritores. Na época,

os  estilos  mais  nobres  eram favorecidos  no  ensino,  o  que  resultava  na  repetição  das  mesmas

expressões em forma e/ou conteúdo. 

Foi  durante  o  século  XIX  que  se  iniciou  uma  consciência  a  respeitos  dos  clichês:  o

romantismo, que viria a ser um período de inovações na literatura e na arte, veio, de certa forma,

questionar usos cristalizados e propor uma maior individualização e originalidade nas obras feitas

nesse  período.  Amossy;  Pierrot  (2004:14-15)  afirmam:  “À tradição  retórica  e  à  convenção,  os



34

Românticos opõem a originalidade; à norma social e à quantidade, à autoridade cristalizada, opõem

a criação individual9”. (Tradução livre)

Também no século XIX, expressões comuns e frases feitas tornaram-se pejorativas, isto é,

passaram a ser  mal  recebidas  socialmente;  ademais,  foi  na mesma época,  que termos técnicos,

próprios da imprensa, começaram a ser usados para designar tudo o que era passível de reprodução/

réplica na  linguagem  verbal,  como  foi  o  caso  do  poncif (anterior  ao  clichê),  do  clichê e  do

estereótipo, já no século XX. 

Clichê era uma palavra usada no campo da fotografia, que denotava  o negativo, de onde

poderiam ser feitas novas cópias da mesma foto. Por analogia, passou-se a usar o termo clichê para

fazer  referência  a  frases  feitas,  expressas  tanto  na oralidade quanto na escrita,  e  para  designar

pensamentos que se tornaram triviais. Amossy; Pierrot (2004) argumentam que o surgimento da

palavra clichê marca uma etapa na história do pensamento crítico:

“Clichê” só se torna palavra comum no último terço do século XIX, mas a consciência de
que há um desgaste das palavras atravessa o século; em todo caso, para os escritores. (…) a
questão da singularidade do dizer, tanto em verso como em prosa, acompanha a consciência
de  ser  escritor,  frente  à  trivialidade  do  comum,  à  necessidade  do  numeroso,  à  força
avassaladora da opinião10. (AMOSSY; PIERROT, 2004:15, tradução livre)

A noção de  clichê perpassa a ideia de que se trata de uma forma superficial, reproduzível

como um bloco inalterável, resultando em monótonas formas cristalizadas cujo renome se esgotou

com a sua exaustiva reincidência. Além disso, no fim do século, a desvalorização do clichê trouxe

um mal-estar  para  as  pessoas  cultas  diante  das  mudanças  agora  operantes  nas  fronteiras  entre

analfabetos  X  cultos,  massas  X  artistas.  Nesse  momento,  a  palavra  comum e  pública,  porém

autêntica e original, passa a ser considerada mais representativa que as ostensivas formas clássicas. 

Não obstante,  nos  anos 90 do século XIX, o  clichê conquista  um novo posicionamento

social:  a  Psicologia  Social  percebe  nos  clichês uma  poderosa  forma  de  representação  social,

fornecendo  solo  fértil,  não  só  para  as  suas  pesquisas,  mas,  também,  para  estudos  na  área  da

Sociologia:

9No original: A la tradición retórica y a la convención, los Románticos oponen la originalidad; a la norma social y a la
cantidad, a la autoridad cristalizada, oponen la invención individual. ( AMOSSY;  PIERROT, 2004:14-15).
10No original: “Cliché”recién se transforma en palabra corriente en el último tercio del siglo XIX, pero la conciencia
de  que  hay  un  desgaste  de  las  palabras  atraviesa  el  siglo;  en  todo  caso  los  escritores.  (…)  la  cuestión  de  la
singularidad del decir, tanto en verso como en prosa, acompaña a la conciencia de ser escritor frente a la trivialidad de
lo común, la necedad de lo numeroso, la fuerza avasalladora de la opinión.  (AMOSSY;  PIERROT, 2004:15)
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O  clichê  aparece  ali  [na  obra  Lois  de  I`mimitation  sociale (1890)]  como  metáfora
fotográfica  e  tipográfica  da  imitação  social.  Os  clichês  verbais  só  são  mencionados
brevemente, mas se lhes assinala um papel ativo de coesão social. A linguagem aparece
como “o grande veículo de todas as  imitações11”.  (Amossy;   Pierrot,  2004:16, tradução
livre)

É pertinente alertar que embora os clichês tenham sido identificados e elaborados como tais

nos anos 90 do século XIX, nos anos 30 do mesmo século, já se falava em formas frágeis e sem

originalidade,  qualificando,  desse  modo,  a  tudo  que  fosse  relacionado  ao  domínio  artístico,

incluindo as belas artes, o teatro e a música. Isso seria o prenúncio do clichê, principiado pelo que

se chamou de  poncif,  na época. Apesar de os  poncifs serem anteriores ao  clichê,  ambos trazem

traços em comum. 

O poncif tem sua origem em francês e, assim como os clichês, é oriundo de um termo das

artes gráficas. O poncif fora designado no século XVI como o “'papel em que se recorta um desenho

de tal modo que seja possível reproduzi-lo, colocando-o sobre uma tela ou outra folha de papel e

contornando-o com colorante em pó'12” (Larousse, XIX, apud Amossy;   Pierrot, 2004:18, tradução

livre).  No século  XIX, o  poncif passa a  representar  um desenho rotineiro,  seguindo um tipo e

procedimentos-padrão,  o  que,  por  analogia,  rendeu-lhe  a  ideia  de  que  se  trata  de  um trabalho

“frágil”, inconsistente, sem originalidade e reprodutor de formas convencionais. 

Basicamente,  podemos apontar  o  poncif como um termo que se relacionava a tudo que

tivesse  um  estilo  convencional  no  domínio  artístico.  É  importante  mostrar  que  alguns  já

discriminavam o  poncif, contestando a reprodução contínua dos clássicos.  Larousse (1874  apud

Amossy;  Pierrot 2004: 18-19) afirma:

Temos nomeado de  poncif, por extensão na literatura, como na pintura e na escultura, às
composições  que  carecem  de  originalidade  e  que  parecem  feitas  seguindo  um  padrão
comum. O  poncif reinou durante um bom tempo na pintura sob o nome mais nobre de
'tradição'; longe de ser visto como o que realmente é, um sinal de impotência, que era visto
como  prova  de  bom  gosto,  de  respeito  pelos  modelos,  de  docilidade  ao  ensino  dos
mestres13. (Tradução livre)

11No original: El cliché aparece allí como metáfora fotográfica y tipográfica de la imitación social. Los clichés verbales
sólo se mencionan brevemente, pero se les  asigna un papel activo de cohesión social. El lenguaje aparece como “el
gran vehículo de todas las imitaciones”. (AMOSSY;  PIERROT, 2004:16)
12No original: “papel en el que se pica o recorta un dibujo de tal modo que se lo pueda reproducir colocándolo sobre
una tela o sobre outra hoja de papel, y pasando por encima un polvo colorante.” (Larousse, XIX, apud  AMOSSY;
PIERROT, 2004:18)
13No original:  Hemos dado el nombre de poncif, por extensión en literatuta, como en pintura y en escultura, a las
composiciones que carecen de originalidad y que parecen hechas siguiendo un patrón común. El poncif reinó durante
largo tiempo en pintura, bajo el nombre más noble de 'tradición'; lejos de ser visto como lo que realmente es, una señal
de impotência, se lo veía como prueba de buen gusto, de respeto por los modelos, de docilidad a la enseñanza de los
maestros.  Larousse (1874 apud AMOSSY;  PIERROT, 2004: 18-19)
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O clichê diferenciava-se do poncif quanto ao campo em que eram empregados: o primeiro,

era o termo que denotava carência de originalidade nas produções literárias, e o segundo era usado

com o mesmo intuito, mas abrangendo toda a manifestação artística, de um modo geral, não só a

literatura.

Um outro termo usado como sinônimo de estereótipo e clichê é o lugar comum. Ainda que,

socialmente, esses termos pareçam os mesmos, academicamente, apresentam particularidades que

convém pontuar. 

Diferentemente  do  clichê e  do  poncif,  Amossy; Pierrot (2004:19)  apontam que o  lugar

comum é uma noção muito antiga e que não teve uso pejorativo em sua origem. Na verdade, os

lugares comuns eram percebidos como formas gerais de raciocínio, de alcance universal e, portanto,

portadores de conteúdo. Ruth Amossy e Anne Pierrot (2004: 19-20) explicam: 

Os lugares comuns ou  topoi koinoi, (no singular:topos) remetem à Antiguidade grega, à
dialética e à retórica aristotélicas. Em Aristóteles, os lugares comuns são categorias formais
de argumentos que têm um alcance geral,  como o possível  e o impossível,  o mais e  o
menos, os contrários (…), o universal e o particular (ver cap.4, ponto 2). Reúnem os traços
argumentativos  comuns  aos  três  gêneros  da  retórica  e  nisso  se  distinguem dos  lugares
específicos, particulares, de um campo ou gênero oratório (...)14. (Tradução livre)

Os  lugares comuns são,  inicialmente,  associados à  busca de ideias,  que,  a  partir  de um

ponto, de um tópico, transformam-se em uma reserva de argumentos, por onde um sujeito pode

melhor  desenvolver ideias já elaboradas.  Na Idade Média,  “o que era tópico,  transforma-se em

típico” (AMOSSY;  PIERROT, 2004:20), isto é, os referidos tópicos, com repertório de argumentos

prontos, acabam por cristalizar-se, esgotando seus sentidos, e transformam-se em estereótipos. Já no

período Renascentista, podemos identificar, grosso modo, duas maneiras de perceber os  lugares

comuns: a primeira, ainda relacionada à Antiguidade, tem a ver com o desenvolvimento de ideias,

ou seja, para alguns, os lugares comuns são as máximas, os pensamentos gerais materializados por

meio de raciocínio lógico-argumentativo. A segunda forma de percepção dos  lugares comuns está

mais  associada  à  abordagem  do  mundo  pelo  âmbito  da  classificação,  em  detrimento  da

argumentação:

14No original: Los lugares comunes, o topoi koinoi (en singular: topos) remiten a la Antiguidad griega, a la dialética y
a la retórica aristotélicas. En Aristóteles, los lugares comunes son categorías formales de argumentos que tienen un
alcance general, como lo posible y lo imposible, lo más y lo menos, los contrarios (…), lo universal y lo particular (ver
cap.4, ponto 2). Reúnen los rasgos argumentativos comunes a los tres géneros de la retórica y en eso se distinguen de
los lugares específicos, particulares, de un campo o un género oratorio (…) (AMOSSY;  PIERROT 2004: 19-20)
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“Nos dois casos, o que interessa ao século XVI é a possibilidade de classificar, de constituir
um repertório em que se possa, graças à classificação e segundo a própria etimologia da
palavra repertório (reperire), encontrar seus argumentos.15” (Goyet, 1996:66, apud Amossy;
Pierrot 2004: 21, tradução livre)

Essa associação feita entre lugares comuns e máximas acabou prejudicando a reputação dos

lugares  comuns,  uma  vez  que,  no  século  XVII,  já  se  priorizava  a  especificidade  do  tema em

detrimento do método dos tópicos generalizantes. No século XVIII, o valor pejorativo dos lugares

comuns vem à tona e, no século XIX, assim como ocorreu com os clichês e os poncifs, os modelos

comuns de expressão de pensamento foram definitivamente rechaçados. 

A relação  com  os  conceitos  de  tradição,  verdade  e  opinião  foi  o  que  transformou  a

concepção antiga dos lugares comuns na concepção moderna, por volta do começo do século XX.

(Amossy;  Pierrot, 2004) Os lugares comuns, antes providos de conteúdos admitidos ou prováveis,

transformaram-se em alvo de crítica, pois, embora possibilitassem o embasamento do raciocínio

lógico, não contavam com verdades científicas, mas sim, com ideias comuns, repetitivas, rígidas e

muito abrangentes, aprovadas pela maioria, o que acabou por gerar repulsa em relação ao termo. 

Somente no decorrer do século XX, os  lugares comuns voltam a adquirir valor pela ótica

dos sociólogos,  interessados na opinião das maiorias  (processo semelhante ao ocorrido com os

clichês), e dos linguistas, empenhados em estudar as estratégias e formas de argumentação.

Por último, trataremos do termo ideias comuns. Talvez essa expressão seja a menos popular

dentre os termos que se assemelham aos estereótipos, segundo o senso comum. Porém, sua noção

também é de grande valia, pois nos auxiliará a concluir o percurso das maneiras como se pensavam

as ideias generalizadas/ generalizantes até que, enfim, se chegasse ao conceito de estereótipo, em si.

Podemos perceber que os poncifs, os clichês e os lugares comuns têm leves discrepâncias e

algumas afinidades. As ideias comuns (ou idées reçues) seguirão a mesma tendência. 

Assim como os lugares comuns, as ideias comuns pré-existiam ao século XX. Na verdade,

já no século XVIII, o termo era empregado tomando por base seu significado em francês (idées

reçues):  ideias  recebidas,  admitidas,  consagradas.  Portanto,  nessa época,  ainda não era possível

detectar-se um forte caráter pejorativo no uso do termo que, em princípio, era tido como neutro.

Argumenta-se,  ainda,  que,  no século XVIII,  o  termo idées reçues oscilava entre  entendimentos

consagrados e preconceitos, em se tratando de contextos antirreligiosos: 

15No original: “En los dos casos, lo que interesa al siglo XVI es la posibilidad de clasificar, de constituir un repertorio
en  el  que  se  pueda,  gracias  a  la  clasificación  y  según la  etimología  misma de  la  palabra  repertorio  (reperire),
encontrar sus argumentos.” (Goyet, 1996:66, apud  AMOSSY;  PIERROT, 2004: 21)
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Um dos primeiros a usar esta expressão foi Voltaire, nas Letras filosóficas (1715): 'é certo
que as  Santas  Escrituras,  em matéria  de física,  se adequaram sempre às  ideias  comuns
(idées  reçues);  assim,  supõem  que  a  terra  está  imóvel,  que  o  sol  se mexe,
etc16'”( VOLTAIRE, 1715 apud  AMOSSY;  PIERROT, 2004: 25, tradução livre)

Pela citação, é relevante afirmar que preconceitos no século XVIII tinham mais a ver com

pré-conceitos/ ideias pré-concebidas, que fazem referência a uma ordem estabelecida, do que com a

noção discriminatória que hoje associamos ao termo. 

Apesar da existência da noção das ideias comuns no século XVIII, foi apenas no século XX,

que o sintagma se cristalizou e ganhou alcance crítico. Na verdade, a ideia comum foi também

rechaçada  no  século  XX,  pois,  como  já  vimos  anteriormente,  essa  época  foi  marcada  pela

individualidade, originalidade e autonomia de pensamento. Portanto, a razão individual ergueu-se

contra as crenças estabelecidas e a opinião das maiorias, fazendo com que o processo de rejeição às

ideias comuns começasse. Apesar da recusa a tudo que fosse pré-estabelecido, nesse momento, é

pertinente esclarecer que alguns preconceitos se mantiveram admitidos, por razões de conservação

social, sendo essa uma diferença significativa entre as ideias e os lugares comuns. Ruth Amossy  e

Anne Pierrot (2004) explicam que os lugares comuns associavam-se à trivialidade das ideias gastas

reutilizadas. Diferentemente, as ideias comuns, por serem, também, percebidas como mantenedoras

da  ordem  social,  carregam  uma  autoridade  política  que  faz  com  que  as  pessoas  se  adequem

coletivamente ao que estabelecem.

A  rejeição  das  ideias  comuns vem  justamente  como  protesto  do  indivíduo  ante  o

conformismo social. Certamente, as  idées reçues  também foram alvo de crítica na literatura por

serem suspeitas de não conseguirem expressar a subjetividade do indivíduo, porém, seu caráter

regulador comportamental aguça a censura em relação ao termo. 

As ideias comuns têm “relação com a opinião, assim como seu modo de afirmar. Definem

julgamentos,  crenças,  formas  de  agir  e  dizer,  em  uma  formulação  que  se  apresenta  como

constatação  de  uma  evidência  e  uma  afirmação  categórica17”  (AMOSSY;  PIERROT,  2004:28,

tradução livre)

Enfim, as idées reçues contribuíram socialmente, à medida que provocaram reflexões acerca

do posicionamento dos sujeitos na sociedade: é a partir das ideias comuns que comportamentos são

16No original: Uno de los primeros em usar esta expresión es Voltaire, em las Lettres philosophiques (1715): “Es cierto
que las Santas escrituras, em materia de física, se adecuaron siempre a las ideas comunes (idées reçues); así, suponen
que la tierra está inmóvil, que el sol se mueve, etc”. ( Voltaire, 1715 apud  AMOSSY;  PIERROT, 2004: 25)
17No original: (…) su relación com la opinión, así como su modo de afirmar. Definen juzgamientos, creencias, formas
de hacer y  de decir,  en una formulación  que se presenta como una constatación de evidencia y una afirmación
categórica. ( AMOSSY;  PIERROT 2004:28)
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prescritos, a fim de conservar a moral e a ordem social da época. Em um momento em que as

subjetividades  questionavam tudo que  fosse consagrado socialmente,  foi  uma tendência  natural

rejeitar  os  comportamentos  então  assimilados  que  impunham como um sujeito  deveria  agir  ou

pensar, questionando a aceitação da autoridade vigente.

Por último, deixaremos, aqui, um quadro destacando os principais conceitos relacionados

aos termos tratados nesta seção. 
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Características Poncif Clichê Lugar Comum Ideias Comuns

Origem:  Oriundo da 
indústria 
tipográfica;

 Oriundo da 
fotografia;

 Sem conotação 
negativa,  
originalmente;

Neutro, 
inicialmente,  em 
referência à sua 
tradução em francês;

Em  que  contexto
surgiu/ surgiram:

 Anterior ao 
clichê;

 Prenúncio da 
insatisfação com 
as representações 
consagradas;

Atitude negativa 
diante das 
tradicionais frases
de efeito;  

 Desprestígio das 
frases de efeito em
virtude
da valorização da 
individualidade e 
originalidade, 
características do 
Romantismo;

Atitude pejorativa 
no século XX, em 
razão de seu 
caráter de ideias 
triviais, gastas e 
reutilizadas;

Criticadas, no século
XX, por seu aspecto 
regulador-
comportamental

Rejeitadas em 
detrimento do 
caráter autêntico 
cultuado na época;

Para  que  serviu/
serviram:

 Usado para 
referir-se 
pejorativamente a 
todas as 
manifestações 
artísticas, em 
geral;

 Usado para 
referir-se 
pejorativamente a 
obras literárias e 
expressões 
cristalizadas;

 Representante de 
formas gerais de 
raciocínio; 

Compreendido 
como um tópico 
cujo repertório de 
ideias ligadas a ele
estivesse 
preenchido prévia 
e parcialmente; 

 Usado para 
referir-se 
pejorativamente às
ideias gastas e 
triviais, 
posteriormente; 

Usadas para 
referirem-se 
pejorativamente a 
ideias pré-
concebidas sobre a 
sociedade;

Portadoras de  
autoridade política e 
mantenedoras da 
ordem social por 
meio de uma 
soberania velada que
prescrevia o agir e o 
dizer;

O  que  aconteceu
com  o  termo
depois: ------------

 Adquiriu valor 
sob a ótica da 
sociologia e da 
psicologia social 
nos anos 90 do 
século XX;

 Teve seu valor 
resgatado pela 
ótica da sociologia
no século XX;

 Provocou a reflexão
acerca dos 
posicionamentos dos
sujeitos na 
sociedade.

Quadro 2 (da autora)
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Finalmente, passemos ao estudo dos estereótipos.

2.2.2.2 Os estereótipos nas ciências sociais

O estereótipo assemelha-se ao  poncif quanto ao seu nome, por ser oriundo da tipografia,

também. Larousse (1875  apud Amossy;  Pierrot, 2004:30) explica que algo estereotipado era algo

“impresso com placas cujos caracteres são móveis e que se conservam para novas tiragens18”. Por

relação  metafórica,  o  termo  estereótipo  começou  a  ser  usado  a  fim  de  designar  coisas  que

permanecem as mesmas e não implicam mudanças. Paralelamente, o estereótipo, com sentido de

noção cristalizada, segue vigente no século XX e, assim como os  clichês e as  ideias comuns, os

estereótipos tornaram-se importantes para os estudos das ciências sociais futuras. 

Inicialmente, faremos uma apresentação, à luz de Ruth Amossy e Anne Pierrot (2004), sobre

como os estereótipos se encaixam em algumas teorias, tais como a Teoria da Personalidade e a

Teoria do Conflito Social. Discorreremos sobre ambas abordagens nas linhas seguintes a fim de

proporcionar  ao  leitor  o  entendimento  trazido  pelas  Ciências  Sociais  a  respeito  de  como  os

estereótipos são compreendidos em sua origem e seus fundamentos.

Introdutoriamente, Amossy;  Pierrot (2004: 43) trazem o seguinte questionamento: “Qual a

origem desses  estereótipos  que  dificultam as  relações  entre  membros  de  diferentes  grupos19?”

(Tradução livre)

Tal  questionamento  foi  explorado  a  partir  de  algumas  teorias,  conforme  indicamos.  A

primeira, que adota uma perspectiva psicodinâmica, relaciona o estereótipo e o preconceito a traços

inerentes  ao  próprio  indivíduo  ou a  conflitos  internos  do  mesmo,  ou  seja,  essa  teoria  vê  uma

correspondência entre estereótipos, preconceitos e a personalidade do sujeito.

Amossy;  Pierrot (2004)  destacam  o  trabalho  de  Adorno  (1950)  sobre  a  personalidade

autoritária. No caso, Adorno propunha que um sujeito cuja personalidade fosse autoritária estaria

mais propenso ao fascismo e antissemitismo. Os estudos indicavam que sujeitos submetidos a uma

autoridade opressiva eram os mais propensos a desenvolverem a síndrome autoritária.

Acreditava-se,  nessa  perspectiva,  que  a  criança  criada  em  um  ambiente  de  autoridade

tirânica, com valores rígidos, e sem possibilidade de questionamentos, tendia a reproduzir o culto à

autoridade,  a  aceitar  representações  que  lhe  eram  propostas  e  a  pensar  o  mundo  de  maneira

18No original:  “impreso com planchas cuyos caracteres  no son móviles,  y  que se conservan para nuevos tirajes.”
Larousse (1875 apud AMOSSY;  PIERROT, 2004:30)
19No original: ¿Cuál es el origen de estos estereotipos que obstaculizan las relaciones entre miembros de diferentes
grupos? (AMOSSY;  PIERROT, 2004:43)
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bipartida/  maniqueísta,  o  que  facilitava  a  assimilação  de  estereótipos.  Ademais,  um  ambiente

repressivo, como o descrito, possivelmente geraria sujeitos desejosos de descarregar, em um meio

externo,  sua  hostilidade  incutida.  Assim,  esses  sujeitos  se  voltariam  para  outros  indivíduos,

pertencentes a um grupo externo, a fim de desoprimir toda sua agressividade inculcada.

A Teoria da Personalidade, proposta por Adorno, foi contestada no que tange à relação do

autoritarismo  X  fascismo.  Para  M.  Rokeach  (1960  apud AMOSSY;  PIERROT, 2004),  o

autoritarismo não se relaciona,  exclusivamente,  ao fascismo,  haja  vista  que  grupos de  extrema

esquerda também podem ser autoritários. 

Desse modo, houve uma mudança na forma de problematizar os estereótipos e as relações

sociais. Amossy; Pierrot (2004:45) explicam que a origem dos estereótipos difamadores, atribuídos

ao outro, concebe-se mais em termos de tensões sociais que de personalidade, em geral. A teoria dos

conflitos sociais, introduzida por Muzafer Sherif, vê nas situações conflitivas o princípio gerador do

estereótipo e do preconceito. 

Um estudo foi conduzido e, ao fim deste, provou-se que grupos entram em conflitos por

recursos limitados e que os conflitos só se atenuam quando há necessidade de união e cooperação

diante de situações de perigo extremo. 

Segundo Amossy;  Pierrot (2004: 45, tradução livre), “Neste contexto, a 'teoria do conflito'

apresenta o estereótipo como resultado da competência pela apropriação de recursos limitados20.”

Assim, o mesmo propósito de desvalorização do outro se apresenta como justificativa para o

exercício do domínio sobre certo grupo: 

“A promoção de imagens de superioridade-inferioridade em uma sociedade é […] um dos
meios que utiliza o grupo dominante para manter sua posição”. (Sherif;  Sherif, 1969:277).
Então, os interesses do grupo que está no poder sustentam uma imagem dos dominados
adequada para  justificar  sua  subordinação21.  (AMOSSY;  PIERROT, 2004:  45,  tradução
livre)

Finalmente, a respeito das teorias da personalidade e do conflito, vale reiterar que alguns

estudos propuseram as “hipóteses de contato”. Essas hipóteses defendiam que somente o contato

entre grupos detentores de preconceitos mútuos poria fim à hostilidade entre eles. As hipóteses de

20No original: en este marco, la “teoria do conflicto”presenta al estereotipo como resultado de la competencia por la
apropiación de recursos limitados. (AMOSSY;  PIERROT, 2004:45)
21No original: “La promulgación de imágenes de superioridad -inferioridad em una sociedad es […] uno de los medios
que utiliza el grupo dominante para mantener su posición”(Sherif ; Sherif, 1969:277). Entonces, los intereses del grupo
que está em el poder sostienen una imagen de los dominados adecuada para justificar su subordinación. (AMOSSY;
PIERROT, 2004:45)
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contato argumentavam que, tendo contato direto com grupos estereotipados, os sujeitos implicados

poderiam averiguar a correspondência entre os estereótipos depreendidos e a realidade, de fato.

Contudo, os estudos indicaram que o contato entre grupos se mostrou insuficiente e, em

alguns casos, esse contato exacerbou as tensões, inclusive. Acredita-se que o fracasso da hipótese se

deu pelo fato de que as relações entre indivíduos não são neutras, pois todos já contam com imagens

pré-existentes sobre si e sobre os outros.

Já  que  os  conflitos  sociais  são  recorrentes,  pode-se  suspeitar  que  os  preconceitos  e

estereótipos pejorativos estejam presentes proporcionalmente. Simplesmente aceitá-los, não parece

ser a saída. 

Uma vez que as hipóteses de contato como forma de combater os estereótipos e preconceitos

não mostrou resultados satisfatórios, uma nova proposta tem sido oferecida: a de que os estereótipos

fossem, ao invés de rechaçados, discutidos e analisados a fim de promover o entendimento das

condições  sócio-históricas  de seu surgimento.  Ainda assim,  os  especialistas  acreditam que essa

reflexão só ganharia força, caso os indivíduos nela engajados atravessassem algum tipo de situação

que favorecesse a cooperação mútua e a ação coletiva. 

Desse  modo,  gostaríamos  de  apresentar  alguns  esclarecimentos  sobre  a  veracidade  dos

estereótipos.  Se  os  estereótipos  se  fundamentam na  teoria  do  conflito,  e  alguns  grupos  criam

dicotomias  de  superioridade-inferioridade para  garantir  seu  domínio  sobre  os  outros,  resta-nos

promover  uma  reflexão  sobre  o  grau  de  correspondência  entre  o  que  é  manifesto,

experiencialmente, na realidade e o que é socialmente construído. 

Sabendo-se que os estereótipos podem desencadear preconceitos e até gerar discriminação,

pode-se questionar se estes não trazem, em si, um fundo de verdade sobre certos grupos. Sobre isso,

estudos apontam que os estereótipos podem ser construídos e propagados sem que necessariamente

haja uma base objetiva para tal. Os meios de comunicação, por exemplo, em muito contribuem para

a propagação de estereótipos, dado o seu alcance social: é possível construir nosso repertório de

imaginários coletivos por meio da mídia, mas sabe-se, também, que as percepções acerca de nosso

próximo serão influenciadas pelas imagens que os meios de comunicação forjam.

Ruth Amossy e Anne Pierrot (2004:41) afirmam que: “a visão que fazemos de um grupo é

resultado de um contato repetido com representações inteiramente construídas ou bem filtradas pelo

discurso das mídias. O estereótipo seria resultado de uma aprendizagem social22”. (Tradução livre)

22No original:  La visíon que nos hacemos de un grupo es el resultado de un contato repetido com representaciones
enteramente construidas o bien filtradas por el discurso de los medios. El estereotipo sería principalmente resultado de
un aprendizaje social. (AMOSSY;  PIERROT, 2004: 41)
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Assim,  reforçamos  a  concepção  de  que,  sendo  o  estereótipo  uma  aprendizagem social,

construída no meio, sua base imparcial é  questionável. Lippmann (apud Amossy; Pierrot) sugere,

inclusive, que nossos sentidos podem se enganar pelos estereótipos consagrados: “o que vemos é o

que  nossa  cultura  definiu  previamente  por  nós  mesmos.23”  (AMOSSY;  PIERROT,  2004:  41,

tradução livre) As autoras estendem a explicação: “Deste modo, o estereótipo pode determinar a

visão do outro até o ponto de moldar os testemunhos dos sentidos e da memória, produzindo efeitos

flagrantes de percepção seletiva”.24  (AMOSSY; PIERROT, 2004: 42, tradução livre)

Amossy;  Pierrot  (2004)  alegam  que,  vistos  desse  modo,  os  estereótipos  podem  ser

discutíveis, já que se mostram arbitrários. Por outro lado, certos estereótipos apresentam-se como

realidade  observável,  ganhando  status de  concretude:  no  Brasil,  por  exemplo,  os  negros,

frequentemente, ocupam posições sociais  inferiores às dos brancos, apesar de serem maioria no

país. Isso não ocorre por serem intelectualmente desfavorecidos em relação aos brancos, mas sim,

por serem mais frágeis na conjuntura sócio-histórica. O estereótipo do negro pobre que atua em

profissões de menor prestígio, dessa maneira, é reforçado pela própria realidade social, que parece

categorizar o grupo como “menos capaz”, desconsiderando o passado histórico que corroborou para

a construção de tal prática. Nas palavras de Amossy; Pierrot (2004: 42): 

De  fato,  ao  estereotipar  os  membros  de  um  grupo,  percebem-se  como  uma  essência
imutável traços que derivam do efeito de seu  status social e dos papeis sociais que lhes
foram conferidos. Assim, o  status socioeconômico dos árabes na França e na Bélgica é
globalmente inferior ao dos cidadãos nascidos nesses países. Podem, então, ser vistos com
maior frequência em funções que implicam uma competência menor.  Esta inferioridade
social é interpretada como uma característica inerente ao grupo no estereótipo do argelino e
marroquino25. (AMOSSY; PIERROT, 2004: 42, tradução livre) 

As  ciências  sociais  se  posicionam da  seguinte  forma  com relação  à  confiabilidade  dos

estereótipos: não mais importa a veracidade dos estereótipos para os estudos na área, mas sim, a

maneira como estes afetam as relações interpessoais.

Vimos, então, que os estereótipos são oriundos de um conflito social por recursos limitados

e que servem para legitimar a posição entre dominadores e dominados. Vimos, também, que as
23No original:  Decía Lippmann que lo que vemos es lo que nuestra cultura ha definido previamente por nosotros.
(AMOSSY;  PIERROT, 2004: 41)
24No original: De este modo, el estereotipo puede determinar la visión del outro hasta el punto de moldear el testimonio
de los sentidos y de la memoria, produciendo efectos flagrantes de percepción selectiva. (AMOSSY;  PIERROT, 2004:
42) 
25No original: En efecto, al estereotipar a los miembros de un grupo se perciben como una esencia inmutable rasgos
que derivan de hecho de su estatus social o de los roles sociales que les son conferidos. Así, el estatus socioeconómico
de los árabes em Francia y em Bélgica es globalmente inferior al de los ciudadanos nacidos em estos países. Pueden,
entonces, ser vistos com mayor frecuencia en funciones que implican una competencia menor. Esta inferioridad social
es interpretada como una característica inherente al grupo em el estereotipo del argelino o del marroquí.(AMOSSY;
PIERROT, 2004: 42) 



45

ciências pararam de buscar correspondência entre estereótipos e realidade, já que estes se provaram

arbitrários. Assim sendo, se os estudos sobre estereótipos se destinam, agora, a averiguar o que é

nocivo, ou não, socialmente, precisamos compreender a relação entre estereótipos e preconceitos. 

Inúmeras pesquisas foram feitas, a fim de detectar imagens e crenças que estigmatizavam

determinados grupos; havia uma preocupação em aferir  de que maneiras a avaliação e atitudes

negativas  para  com  determinado  grupo  eram  influenciadas  pelas  características  que  lhe  eram

atribuídas pela prévia opinião pública.

O  resultado  da  pesquisa  feita  apontava  para  a  ideia  de  que  reações  emocionais  eram

desencaminhadas  a  partir  da  crença  em determinados  traços  de  uma  raça.  Assim definiu-se  o

preconceito racial. A vinculação de preconceito racial a estereótipos passou a ser recorrente, porém,

como a própria definição de preconceito racial sugere, os psicólogos sociais compreendem de modo

diferenciado os termos preconceitos e estereótipos.

Os estereótipos apresentam-se como crenças, opiniões e saberes coletivos. O preconceito

refere-se  a  reações  emocionais,  ou  seja,  a  atitudes relacionadas  às  crenças.  Amossy;  Pierrot

(2004:39)  explicam:  “Assim,  o  estereótipo  aparece  como  uma  crença,  uma  opinião,  uma

representação  relativa  a  um grupo  e  seus  membros;  enquanto  o  preconceito  designa  a  atitude

adotada em relação aos membros do grupo em questão26.” (tradução livre)

Desse modo,  podemos afirmar que o estereótipo  do brasileiro  é  a imagem coletiva que

circula sobre o termo. Preconceito seria o julgamento desfavorável em relação a um brasileiro,

simplesmente  por  sê-lo,  por  exemplo.  Propõe-se,  nessa  perspectiva,  que  os  estereótipos  sejam

neutros; paralelamente, os preconceitos detêm uma carga negativa.

Nos anos 80,  uma tripartição  que estabeleceria  a  diferença  entre  componente cognitivo,

afetivo e comportamental ganha força:

O comportamento cognitivo seria o estereótipo, a representação coletiva ativada em relação

a um grupo e seus integrantes. O componente afetivo seria o preconceito, a hostilidade, em relação

a  determinado  sujeito  por  pertencer  a  um  grupo  específico.  Por  último,  o  componente

comportamental seria relacionado à discriminação, isto é, ao ato de desfavorecer um indivíduo por

pertencer a determinada categoria, desconsiderando suas competências e atributos individuais. Ruth

Amossy  e  Anne  Pierrot  (2004:39)  exemplificam:  “Representar  um  negro  como  preguiçoso  e

irresponsável remete ao estereótipo, manifestar-lhe desprezo e hostilidade remete, em contrapartida,

26No original: Asi, el estereotipo aparece como una creencia, una opinión, una representación relativa a un grupo y sus
miembros; mientras que el prejuicio designa la actitud adoptada hacia los miembros del grupo en cuestión. (AMOSSY;
PIERROT, 2004:39)
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ao  preconceito;  e  negar-lhe,  por  conta  disso,  o  acesso  a  um  cargo  constitui  um  ato  de

discriminação”27. (Tradução livre)

Assim, é importante salientar que esses três componentes são independentes e, portanto, um

não implica o outro. É possível, por exemplo, ter-se uma visão estereotipada acerca de determinado

grupo sem, necessariamente, sentir algum tipo de hostilidade em relação ao mesmo, por exemplo. A

questão que se apresenta como problemática, a nosso ver, desponta no último exemplo dado por

Amossy;  Pierrot: como os estereótipos podem ser considerados neutros se atribuem características

negativas a determinados grupos? Como perceber como “neutro” um estereótipo que constrói o

negro como preguiçoso e irresponsável, conforme o exemplo?

Amossy;  Pierrot  (2004:  39-40)  argumentam que a  arbitrariedade dos  estereótipos  não é,

necessariamente, a causa de certas antipatias, mas sim, a legitimação de uma repugnância já pré-

existente. É possível inferir, por conseguinte, que não são as características de um certo grupo que

favorecem julgamentos desfavoráveis em relação aos mesmos, mas sim, uma rejeição  prévia que

busca justificativas para si própria.

Semelhantemente ao que foi discutido na seção sobre representações sociais, os estereótipos

também são  grandes  aliados  na  construção  das  identidades  sociais  e,  por  isso,  valem algumas

palavras acerca desses dois conceitos: estereótipos e identidades.

Para começar, Amossy e Pierrot (2004:48) apontam o seguinte:

Se acrescentarmos que, no geral, a pertença é, aos olhos do indivíduo, o que lhe permite
situar-se  e  definir-se,  compreenderemos  que  o  estereótipo  intervém necessariamente  na
construção da identidade social. Para a psicologia social, a identidade de um indivíduo se
define  não  só  em  termos  de  personalidade  singular,  mas  também  em  termos  de
pertencimento coletivo28. (AMOSSY; PIERROT, 2004: 48, tradução livre)

Ainda  com respeito  a  esse  tema,  convém lembrar  que  a  identidade  social  só  pode  ser

construída a partir da adesão de um grupo a determinada imagem coletiva  em relação a outras.

Tratamos disso, anteriormente, ao falarmos do conceito de alteridade; tal conceito nada mais é que o

fato de um indivíduo construir a si (e a outros) diante de um terceiro, de uma referência diferente de

27No original: Si  bien  representar  a  un  negro  como  perezoso  e  irresponsable  remite  al  estereotipo,  manifestarle
desprecio u hostilidad remite, en cambio, al prejuicio; y negarle, a causa de eso, el acceso a un cargo constituye un
acto de discriminación. (AMOSSY;  PIERROT, 2004:39)
28No original; si agregamos que por lo general la pertenencia es a los ojos del indivíduo lo que le permite situarse y
definirse, comprenderemos que el estereotipo interviene necesariamente en la construcción de la identidad social. Para
la psicología social, la identidad de un indivíduo se define no sólo em términos de personalidad singular, sino también
en términos de pertenencia grupal. (AMOSSY;  PIERROT, 2004: 48)
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si próprio, ou seja, um indivíduo só se constrói socialmente, a partir da diferença percebida entre o

“nós” e o “eles”. Nas palavras de Amossy; Pierrot:

Em outra perspectiva, a psicologia social mostra como o estereótipo sustenta algo mais que
uma identidade social, já que reforça a autoestima, definida como a avaliação que o sujeito
efetua de sua própria pessoa. Com efeito o estereótipo aparece antes de tudo como um
instrumento  de  categorização  que  permite  distinguir  comodamente  um  “nós”  de  um
“eles”29. (AMOSSY; PIERROT, 2004:49, tradução livre)

 Querendo  ou não,  estamos  constantemente  tentando  encaixar  indivíduos  em categorias

imaginárias. Quando afirmamos que um sujeito é brasileiro, por exemplo, propomos representações

mentais sobre ele que vão além do fato de que nasceu no maior país do continente sul-americano.

(In)conscientemente, junto ao termo “brasileiro”, outros saberes são evocados, no caso, tudo o que

circula na mídia, na imprensa e na literatura acerca do nome brasileiro.

Conforme apontamos antes, essas criações sociais que circulam nos meios de comunicação

se solidificam e, dada a sua reincidência, são responsáveis por moldar identidades. Um indivíduo

pode aderir à representação estereotipada que lhe é conferida ou, ainda, situar outros sujeitos no

mundo, dados os estereótipos que lhes são atribuídos. Amossy; Pierrot (2004) também elucidam

que:

Por outro lado, a imagem que o indivíduo tem de si mesmo está igualmente determinada
por sua filiação a um ou a vários grupos. (…) As representações coletivas, necessariamente
superficiais,  que  se  relacionam a  cada  categoria  têm um impacto  considerável  sobre  a
identidade social.30 (AMOSSY; PIERROT, 2004: 36, tradução livre) 

Os indivíduos que partilham imagens coletivas podem associar-se a elas, ou não. Quanto

mais indivíduos aderirem a um determinado estereótipo, maior será o senso de unidade entre aquele

determinado grupo; essa unidade, que acaba por garantir a falsa impressão de ser indissolúvel, faz

com que seus integrantes, muitas vezes, abram mão de suas individualidades a fim de assegurarem a

homogeneidade/ harmonia do bloco. Essa força agregadora é imprescindível para manter distantes

possíveis ameaças de mudanças em determinado grupo. Nas palavras de Amossy; Pierrot (2004:49):

29No original:  en  outra perspectiva,  la  psicología social  muestra cómo el  estereotipo sustenta algo  más que  una
identidad social,  ya que refuerza la autoestima,  definida como la evaluación que efectúa el  sujeto de su própria
persona. En efecto, el estereotipo aparece ante todo como un instrumento de categorización que permite distinguir
cómodamente un “nosotros”de un “ellos”. (AMOSSY;  PIERROT, 2004:49)
30No original:  Por outra parte,  la imagen que el  indivíduo tiene de sí  mismo está igualmente determinada por su
pertencia a uno o vários grupos.  (…) Las reprentaciones colectivas, necesariamente superficiales, que se relacionan a
cada categoria, tienen un impacto considerable sobre la identidad social. (AMOSSY;  PIERROT, 2004: 36) 
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Neste processo, o grupo adquire uma fisionomia específica que o diferencia dos demais.
Esta uniformidade se obtém enfatizando, e inclusive exagerando, as semelhanças entre os
membros do mesmo grupo. As variantes individuais são minimizadas em um processo que
vai da negação à incapacidade de percebê-las31. (Tradução livre)

Sendo assim, por que é tão importante para os integrantes de determinado grupo manterem a

imagem estereotipada com a qual se afiliam, a ponto de suprimirem suas individualidades, caso seja

preciso? É necessário afirmar que os sujeitos sociais só se percebem e se constroem a partir dessas

imagens  coletivas.  Deixar  que  elas  desapareçam,  seria  o  mesmo  que  deixar  que  uma  parte

significativa de quem são seja extinta. 

De acordo  com o  que  expusemos  até  aqui,  percebemos  que  os  estereótipos  podem ser

negativos, tratando-se de estereótipos pejorativos, mas também podem ser positivos, uma vez que

contribuem para a coesão social e para a construção das identidades dos próprios sujeitos do meio.

Dando  continuidade  aos  aspectos  gerais  dos  estereótipos,  ressaltaremos  agora  seus  aspectos

convenientes e inconvenientes. 

Segundo Amossy; Pierrot, o publicista norteamericano Walter Lippmann foi o primeiro a ter

uma concepção positiva acerca dos estereótipos. Amossy; Pierrot explicam que Lippmann definiu

“o termo como uma imagem da nossa mente,  formada a  partir  do discurso,  que medeia nossa

relação com o real32”(AMOSSY;  PIERROT, 2004:31, tradução livre). Lippmann também afirma

que  os  estereótipos  são  representações  solidificadas,  culturais  e  pré-existentes  de  onde  cada

indivíduo filtra a realidade à sua volta. Diferentemente das perspectivas críticas que assolaram as

ideias consagradas, Lippmann afirma que as imagens consolidadas são imprescindíveis para a vida

em sociedade, e Amossy; Pierrot (2004) justificam:

Sem elas [imagens consolidadas], o indivíduo estaria desaparecido no fluxo e no refluxo da
sensação pura; seria impossível ao indivíduo compreender o real,  categorizá-lo ou atuar
sobre  ele.  Como  examinar  cada  ser,  cada  objeto  em  sua  especificidade  própria  e
detalhadamente sem vinculá-lo a um tipo ou a uma generalidade?33 (AMOSSY; PIERROT,
2004: 32, tradução livre)

31No original:  En este proceso,  el  grupo adquiere una fisionomía específica que lo  diferencia de los demás.  Esta
uniformidad se obtiene enfatizando, e incluso exagerando, las similitudes entre los miembros del mismo grupo. Las
variantes individuales son minimizadas en un proceso que va hasdta la negación o la incapacidad de percibirlas. )
(AMOSSY;  PIERROT, 2004:49)
32No orginal: [Lippmann]  Designa mediante esse término, tomado del lenguaje corriente, a las imágenes de nuestra
mente que mediatizan nuestra relación com lo real. (AMOSSY;  PIERROT, 2004:31)
33No original:  Sin ellas, el indivíduo estaría sumido em el flujo y el reflujo de la sensación pura; le sería imposible
comprender lo real, categorizarlo o actuar sobre ello. ¿Cómo examinar cada ser, cada objeto em su especificidad
própria y em detalle sin vincularlo a un tipo de generalidad? (AMOSSY;  PIERROT, 2004: 32)
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Ainda  à  luz  de  Lippmann,  Ruth  Amossy e  Anne  Pierrot  (2004)  argumentam que  uma

sociedade  sem  estereótipos  seria  impraticável,  já  que  não  temos  tempo  nem  possibilidade  de

conhecer todos os indivíduos com os quais nos relacionamos, direta ou indiretamente, em toda sua

especificidade.  Desse modo,  os  sujeitos  que se inter-relacionam atribuem uns aos outros traços

característicos de determinados tipos/ grupos e preenchem o restante por meio de estereótipos que

têm em suas mentes. A autora ainda completa: “essas imagens de nossa mente são fictícias, não

porque  sejam  mentirosas,  mas  sim,  porque  expressam  um  imaginário  social34”.   (AMOSSY;

PIERROT,  2004:32,  tradução  livre)  A presença  desse  imaginário  social  tem seu  lado  positivo,

portanto, já que é a partir dele que os sujeitos conseguem organizar traços particulares e formar um

todo coerente.

A visão de Lippmann acerca dos estereótipos foi pioneira, mas logo perdeu lugar para a

crítica dos psicólogos sociais americanos, que insistiam no caráter reducionista e preconceituoso do

termo. Esses estudiosos alegavam que, a partir do momento em que os estereótipos “recortam a

realidade”, generalizam-na e esquematizam-na. Há fortes chances de que essa visão do real acabe se

tornando  deformada  e  gere  preconceitos.  A  noção  de  estereótipo  adotada,  hoje  em  dia,

popularmente, embasa-se nessa mesma concepção: a de que compreender o outro como um dado

consolidado e pré-existente é reducionista e passível de preconceitos. Contudo, resta lembrar que as

ciências sociais dissociam estereótipos e preconceitos, sendo os primeiros relacionados às imagens

coletivas sobre determinado grupo e os segundos, associados a atitudes negativas em relação a um

indivíduo, por ser de determinado grupo. 

Apesar desse primeiro momento de críticas aos estereótipos feitas pelos psicólogos sociais

americanos, houve uma outra corrente desse grupo de pesquisadores que buscou relativizar os duros

julgamentos outrora feitos em relação ao conceito em questão. Para esses cientistas, os estereótipos

não eram o único tipo de conhecimento de segunda mão a que tínhamos acesso. Desse modo, é

possível,  também,  considerar  o  que  outrora  falamos  acerca  dos  saberes  de  conhecimento  e  de

crença: enquanto o primeiro é um saber mais objetivo, externo ao sujeito, o segundo relaciona-se

aos saberes subjetivos, aqueles depreendidos, segundo a comunidade na qual o sujeito está inserido,

de acordo com suas experiências. 

Sem dúvida, é um juízo não-crítico, um saber de segunda mão, mas – afirmam – o mesmo
acontece  com  uma  porção  importante  de  nossos  conhecimentos  e  crenças,  como  por
exemplo que a Terra gira ou que Cristóvão Colombo descobriu a América. O estereótipo

34No original:  Estas imágenes de nuestra mente son fictícias, no porque sean mentirosas, sino porque expresan un
imaginario social. (AMOSSY;  PIERROT, 2004:32)
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está cristalizado e é rígido, mas a maioria dos conceitos e das crenças compartilhadas não
dão  mostras  de  uma  grande  estabilidade  que  lhes  impedem  de  serem  facilmente
modificadas?  O  estereótipo  esquematiza  e  categoriza,  mas  esses  procedimentos  são
indispensáveis  para  a  cognição,  ainda  quando  conduzem  a  uma  simplificação  e  uma
generalização às vezes excessivas35. (AMOSSY; PIERROT, 2004:33, tradução livre)

Assim, essa reavaliação acerca dos estereótipos buscou atenuar as apreciações negativas ao

termo e ressignificar a importância de seus estudos, tornando a concepção mais próxima ao que

Lippmann inicialmente propusera.

Um outro benefício que os estereótipos trazem é que figuram na melhora da autoestima do

indivíduo. Segundo a teoria da identidade social, o grupo do qual o indivíduo faz parte tende a ser

melhor  avaliado,  pela  ótica  de  sua  turma,  em  relação  aos  demais.  Essa  avaliação  favorável,

necessariamente, repercute nos integrantes do grupo que incorporam tal prestígio como se fosse,

também, parte de suas próprias personalidades, haja vista que se constroem segundo aquela distinta

imagem coletiva. “A avaliação do sujeito por si mesmo está mediada pelo prestígio que o grupo do

qual faz parte adquire aos seus olhos36”.  (AMOSSY;  PIERROT, 2004:50, tradução livre).  Além

disso, os sujeitos de um certo grupo não só tendem a avaliar seu grupo mais vantajosamente como

também seus demais  integrantes. Contudo,  o contrário também acontece,  isto é,  indivíduos que

pertencem  a  um  determinado  grupo  também  tendem  a  avaliar  sujeitos  de  grupos  diferentes

desfavoravelmente, o que configura outro lado negativo dos estereótipos, convém ressaltar. 

Além  disso,  Amossy  e Pierrot  apontam como  problemático  o  fato  de  que  estereótipos

acabam por engessar as relações sociais. Elas explicam:“a pregnância dos estereótipos leva com

frequência a um círculo vicioso. Ao serem percebidos como menos competentes em razão de seu

status socioeconômico, os árabes não são promovidos a postos de alta competência e continuarão

sendo vistos em situação de inferioridade37.” (AMOSSY; PIERROT, 2004:42, tradução livre)

Sendo assim, podemos perceber que os estereótipos também se assemelham às noções de produto e

processo  comentadas  na  seção  de  representações  sociais.  O  produto  (estereótipo)  parece  vir

35 No original: sin lugar a dudas, constituye un juicio no crítico, un saber de segunda mano, pero, señalan – lo mismo
sucede com una porción importante de nuestros conocimentos y creencias, como por ejemplo que la tierra gira, o que
Cristóbal Colón descubrió América. El estereotipo está cristalizado y es rígido, pero la mayoría de los conceptos y de
las creencias compartidas, ¿no dan muestras de una gran estabilidad que les impide ser fácilmente modificadas? El
esteerótipo esquematiza y categoriza, pero esos procedimientos son indispensables para la cognición, aun cuando
conduzcan a una simplificación y una generalización a veces excesivas.  (AMOSSY; PIERROT, 2004:33)
36 No original: la evaluación del sujeto por sí mismo está mediatizada por el prestigio que adquiere a sus ojos el grupo
del que forma parte. (AMOSSY;  PIERROT, 2004: 50)
37No original: La pregnancia de los estereotipos lleva com frecuencia a un círculo vicioso. Al ser percibidos como
menos  competentes  en  razón  de  su  estatus  socioeconómico,  los  árabes  no  serán  promovidos  a  puestos  de  alta
competencia y continuarón siendo vistos en situación de inferioridad. (AMOSSY;  PIERROT: 2004:42)
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“próprio para o consumo” (processo de adesão ao estereótipo) e um sustenta o outro: só se adere ao

estereótipo porque este existe. Do mesmo modo, o estereótipo só existe porque recebe adesão: 

Seguindo a mesma lógica da profecia que provoca sua própria realização, os membros dos
grupos estigmatizados adequam-se à imagem desvalorizada que lhes devolve um ambiente
hostil. Interiorizando o estereótipo discriminatório, são levados a ativar esses estereótipos
em seu próprio comportamento38. (AMOSSY;  PIERROT, 2004: 43, tradução livre)

As ciências cognitivas ainda distinguem os termos estereótipo e estereotipação. Para elas, o

estereótipo  é  o  produto,  um  esquema  coletivo  responsável  pela  manutenção  das  imagens

consagradas.  A estereotipação,  por  sua  vez,  é  o  processo,  um esquema  cognitivo  e  individual

moldado pelo meio, mas sobre o qual não se tem uma forma de intervenção definitiva.

Sendo os estereótipos neutros ou alvos de críticas, suas pesquisas consagraram-se como um

campo relevante das relações sociais. Seu caráter pejorativo coexiste com o uso douto que percebe o

termo como algo que está além do trivial e da falta de originalidade; os estereótipos são vistos,

academicamente, como responsáveis por possibilitar a análise das relações entre sujeitos e mundo.

Por  último,  cabe  a  reflexão  a  respeito  da  diferença  entre  estereótipos  e  representações

sociais, tendo em vista que trouxemos algumas semelhanças entre os termos, no decorrer do texto.

Ao que parece, ainda não há um consenso cabal entre os especialistas a respeito do que os distingue,

exatamente;  contudo,  há  uma  tendência  em  diferenciar  esses  conceitos,  sob  a  seguinte  ótica:

enquanto  os  estereótipos,  popularmente,  são  compreendidos  como detentores  de  carga  negativa

considerável, as representações sociais, não. 

Maisonneuve (1989:146, apud AMOSSY;  PIERROT, 2004:55) argumenta que “enquanto a

representação  social  designa  “um  universo  de  opiniões”,  o  estereótipo,  não  é  mais  que  a

cristalização de um elemento e serve somente de indicador39.” (Tradução livre) Assim, enquanto as

representações sociais são mais genéricas, os estereótipos têm um caráter mais limitado. Ou, ainda,

ao mesmo tempo em que as primeiras propagam percepções generalizantes, os segundos propõem

uma limitação, dentre as possibilidades mais amplas. 

38No original: Siguiendo la misma lógica del círculo vicioso, o de la profecía que provoca su própria realización, los
miembros de los grupos estigamtizados se adecuan a la imagen desvalorizada que les devuelve un entorno hostil.
Interiorizando el  estereotipo  discriminatorio,  se  los  lleva  a  activarlo em su  próprio  comportamiento.  (AMOSSY;
PIERROT: 2004:43)
39 No original: Mientras que la representación social designa un “universo de opiniones”, el estereotipo, según él, no es
más que la cristalización de un elemento y sirve sólo de indicador. (MAISONNEUVE, 1989:146,  apud AMOSSY;
PIERROT: 2004:55)
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Poderíamos  pensar,  por  exemplo,  que  a  mulher  é  um  ser  de  beleza,  sendo  esta  uma

representação social; porém, delimitar que essa beleza deve ser branca, magra, lisa, loura e jovem é

um estereótipo. 

Esperamos que esta seção tenha dado conta da complexidade que os estereótipos implicam.

Delimitar, precisamente, os contornos desse conceito seria, se não arriscado, impraticável, uma vez

que  suas  fronteiras  são  frágeis  e  suas  linhas  de  pesquisa  perpassam  julgamentos  axiológicos

individuais. Caberá a cada um decidir se os estereótipos são mais positivos, ou negativos, para a

sociedade. 
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2.3 Ethos: aquilo que não se vê, mas sem o qual não se vive socialmente

Neste  capítulo,  trataremos  da  noção  de  ethos desde  o  seu  surgimento  na  Retórica  de

Aristóteles,  à  luz  de  Eggs  (2005),  até  chegar  à  perspectiva  adotada  por  Maigueneau  (2008)  e

Charaudeuau ([2006b] 2015b).

2.3.1 Da Retórica à Pragmática

A noção  de ethos  é  antiga  e  podemos  identificá-la  desde  Aristóteles.  O filósofo  grego

acreditava que a eficácia do discurso se devia à perfeita articulação entre logos, ethos e pathos; para

ele, somente o uso igualmente planejado dessa tríade, garantiria a eficácia da persuasão. 

O logos, segundo Aristóteles, é a capacidade do orador de convencer pelo discurso em si.

Relaciona-se à maneira de articular pensamentos, linhas de raciocínio e acionar lugares comuns

para defender uma ideia; enfim, o logos é intimamente ligado à argumentação e ao raciocínio. Eggs

(2005:41) pontua: “(…) o logos convence em si e por si mesmo, independentemente da situação de

comunicação concreta”.

O  ethos  associa-se à ideia de que o orador deve mostrar-se crível, especialmente por sua

moral elevada, ao mesmo tempo em que busca o discurso mais adequado para atender aos tipos

sociais de seu público, considerando a idade e a posição social dos sujeitos envolvidos. Assim, o

ethos apresenta-se como uma maneira de o sujeito causar uma boa impressão em seu auditório pela

forma como se constrói diante deste. Charaudeau e Maingueneau (2014:220) explicam:

[o ethos] Adquire em Aristóteles um duplo sentido: por um lado, designa as virtudes morais
que garantem credibilidade ao orador (…); por outro, comporta uma dimensão social, na
medida em que o orador convence ao se exprimir de modo apropriado a seu caráter e tipo
social (Eggs, 1999:32). Nos dois casos, trata-se da imagem de si que o orador produz em
seu discurso, e não de sua pessoa real. (Grifo doas autores)

O  pathos,  por  fim, liga-se  à  receptividade  do  auditório  em credibilizar  o  orador  como

autoridade, ou não, para argumentar. O pathos relaciona-se às paixões/ emoções, sendo que cada

auditório terá, para si, determinada emoção. Cabe ao orador saber discernir que emoções evocar

nesse auditório, a partir do que sabe sobre ele, por meio das representações sociais. Esse tipo de
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sabedoria,  sobre  como tocar  emocionalmente  o  outro,  é  o  que  Aristóteles  chamava  de  pathos.

Charaudeau e Maingueneau  (2014) exemplificam:

“E, de fato, os argumentos nascem, na maior parte do tempo, da causa, e a melhor fornece
sempre um grande número deles, de maneira que, se se vence graças a eles, deve-se saber
que o advogado fez apenas o que devia fazer.  Mas fazer violentar o espírito dos juízes e
desviá-lo precisamente da contemplação da verdade, tal é o próprio papel do orador. Isso o
cliente não ensina, isso não está contido nos dossiês do processo […] o juiz tomado pelo
sentimento interrompe totalmente a busca da verdade” (Quintiliano, Institution, VI: 2, 4-6).
(CHARAUDEAU; MAINGUENEAU, 2014: 371, grifo nosso)

E também acrescentam, a respeito do pathos:

A reflexão retórica sobre o pathos fornece resultados,  cujo interesse vai  muito além da
situação  específica  do  tribunal;  as  regras  propostas  se  aplicam tanto  à  escrita  literária
clássica quanto à escritura jornalística. (…) A ideia é que é impossível construir um objeto
de  discurso  sem construir  simultaneamente  uma  atitude  emocional em  relação  a  esse
objeto. (Op. cit: 372, grifo dos autores)

Tendo apresentado o tripé que, manifesto pelo orador, garante a integridade discursiva e

retórica, segundo Aristóteles, ater-nos-emos a algumas considerações, mais aprofundadas, a respeito

do ethos na obra desse filósofo grego.

Quando Aristóteles formula o conceito de ethos, defende que este é constituído tanto por um

ethos de moralidade, quanto por um ethos de objetividade/ neutro. Segundo Eggs (2005: 29-30), o

ethos de moralidade e o ethos neutro aparecem na obra de Aristóteles, de maneira que não se pode

delimitar  onde  começa  um  e  termina  o  outro.  Sendo  assim,  o  autor  defende  que  a  suposta

contradição aristotélica é, na verdade, a ideia basilar de ethos, propondo a metáfora de duas faces da

mesma moeda para o entendimento da questão.

O  ethos de moralidade pressupõe um orador virtuoso, isto é, honesto e benevolente, que

mostre uma moral elevada, a partir de quem é socialmente. Desse modo, Aristóteles defendia que o

sujeito precisava demonstrar discursivamente aquilo que era, de fato. 

Persuade-se pelo caráter (=  ethos) quando o discurso tem uma natureza que confere ao
orador a condição de digno de fé; pois as pessoas honestas nos inspiram uma grande e
pronta  confiança  sobre  as  questões  em  geral,  e  inteira  confiança  sobre  as  que  não
comportam  de  nenhum  modo  certeza,  deixando  lugar  à  dúvida.  (1356a:  5-6,  apud
MAINGUENEAU, 2008:13)
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Por sua vez, o  ethos  de objetividade relaciona-se à percepção de tipos sociais e, a partir

desse juízo, à habilidade de adequar as expressões usadas no discurso ao seu respectivo auditório. 

Assim, pode-se afirmar que o ethos é projetado no discurso e que este é fruto de escolhas

deliberadas feitas pelo orador para melhor persuadir seu público. 

É importante ressaltar, também, que além de Aristóteles defender a articulação entre logos,

ethos e  pathos como garantia de eficácia discursiva, o filósofo ainda especificou de que maneira

esses saberes40 deveriam se manifestar, a fim de inspirar confiança no público. 

Desse modo, Aristóteles propõe três ares que o sujeito deve assumir no momento de acionar

seu logos, ethos e pathos. São eles: a phrónesis, a areté e a eunóia.

A phrónesis relaciona-se ao logos, isto é, à sabedoria prática, à razoabilidade no momento

de julgar uma situação. Essa qualidade está ligada ao âmbito do logos, uma vez que tem a ver com a

razão, “com a qualidade do discurso em conhecimento de causa” (EGGS, 2005:37). Vale pontuar,

porém, que, enquanto o logos “convence em si e por si, independentemente da situação” (EGGS,

2005:41), a  phrónesis não constitui um saber dogmático, mas sim, uma capacidade do indivíduo

para julgar situações de maneira razoável, respeitando cada problemática. Desse modo, primeiro,

um indivíduo aprecia determinada ocorrência fazendo uso de  phrónesis,  isto é,  sua habilidade de

julgar razoavelmente; depois, externa o que concluiu, discursivamente, por meio do logos, ou seja,

pela sua capacidade de articular a própria argumentação. Embora phrónesis e logos se relacionem,

convém enfatizar que não são sinônimos.

A areté pertence ao âmbito do ethos, pois as características que a ilustram são próprias de

quem profere o discurso; isto é, o orador deve assumir um ar de virtude, sinceridade e honestidade

se quiser se valer da  areté. Na verdade, pode-se dizer que a  areté  e a  phrónesis são qualidades

discursivas elaboradas por Aristóteles que estão intimamente ligadas, pois, argumenta Eggs (2005),

a  phrónesis,  para  existir,  deve  ser  conforme  a  virtude  ética;  similarmente,  a  virtude  (areté)  é

determinada pela razoabilidade da primeira (phrónesis): 

(…) Ademais, a phrónesis está intimamente ligada à virtude do ethos e, inversamente, esta
àquela, uma vez que os princípios da phrónesis são conformes às virtudes éticas e o que é
justo nestas últimas é determinado por ela. (…) (EN X, 8 - 1178a 15, apud EGGS, 2005:
36, grifos do autor)

40 Saberes sobre como melhor usar o discurso (logos), a imagem de si (ethos) e o impacto no público (pathos).
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Além disso, Eggs (2005:34) também argumenta que o público tende a ser mais facilmente

persuadido se o orador oferecer conselhos baseados na razoabilidade e assumir virtuosos ares de

honestidade em sua argumentação.

Por fim, a eunóia relaciona-se à amabilidade, benevolência e solidariedade do sujeito para

com seu auditório;  trata-se da capacidade do sujeito  de perceber  as  demandas e  os  anseios do

público quanto à enunciação e tentar, de certa forma, supri-las. Desse modo, o orador constrói a sua

imagem a partir  de representações socialmente partilhadas,  a  fim de obter  um  ethos  (areté)  de

orador  confiável,  por  exemplo.  Porém,  somente  a  reação  emocional  do  público  (pathos)  será

responsável por conferir autoridade a ele, o que pode ser facilitado, caso o orador seja amável e

solidário (eunóia) com seu auditório.

Eggs (2005:32) resume, respectivamente, os conceitos de  phrónesis,  areté e  eunóia:  “Os

oradores inspiram confiança,  (a) se seus argumentos e conselhos são sábios e  razoáveis,  (b) se

argumentam honesta e sinceramente e (c) se são solidários e amáveis com seus ouvintes” (grifos do

autor). 

É possível esquematizar as qualidades sugeridas por Aristóteles e os planos a que estão

vinculadas da seguinte forma:

Qualidades Como se articulam Planos à que estão submetidas

Phrónesis É a capacidade de ponderar 
sobre determinada situação, 
sendo inteligente e justo;

Logos

Areté É a capacidade de mostrar-se 
honesto e virtuoso para seu 
auditório;

Ethos

Eunóia É a capacidade de impactar 
positivamente seu auditório, 
sendo amável e solidário para 
com ele.

Pathos

Quadro 3 (da autora)

Eggs (2005), contudo, propõe uma releitura da tríade aristotélica e insere o ethos e o pathos

em um mesmo bloco, diferindo-os do logos. O autor argumenta que ter independência da situação

de comunicação é um traço diferencial do logos em relação ao ethos e ao pathos, pois esses últimos

estão sempre subordinados à situação de comunicação e aos indivíduos nela inseridos. Assim, tem-

se um novo esquema apontado em que ethos e pathos encontram-se no mesmo bloco de convicção:
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 EGGS, 2005:41 apud RODRIGUES, K.C., 2008:199

Quadro 4

Após essa primeira releitura de Eggs (2005), a noção de ethos se expande ao condensar o

logos, o ethos e o pathos dentro de seu próprio plano, como nos mostra o quadro 5, a seguir:

RODRIGUES, K.C., 2008:199

Quadro 5

Eggs (2005) sustenta que o ethos é, de fato, a maior prova do discurso, pois a qualidade do

orador é útil, sem dúvida, entretanto, não se pode excluir dele, o seu  pathos, uma vez que está

inserido na situação de comunicação:

Assim, Aristóteles sublinha que a qualidade do orador é mais útil no discurso deliberativo
enquanto a “sensibilização afetiva” é mais importante para o judiciário. Se a disposição
afetiva está ligada ao ouvinte, seria inexato concluir que ele se deixa convencer unicamente
pelo pathos – conclusão que seria necessariamente falsa, uma vez que o ouvinte se deixa
convencer pelas  três  provas,  LOGOS, ETHOS, PATHOS. Da mesma forma,  seria  falso
excluir todo pathos do orador. (Op.cit., 2005:41)

Além disso, Eggs justifica o porquê de a phrónesis não estar no plano do logos, mas sim,

alinhada ao  ethos.  Para  ele,  a  phrónesis não possui  independência  da situação discursiva,  pelo

contrário, para que ela seja validada, dependerá do orador, do ethos por ele construído:
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a  phrónesis,  estando ligada à situação concreta,  que inclui necessariamente a pessoa do
orador,  não  pode  se  manifestar  se  não  mediante  sua  personalidade,  sua  “autoridade
pessoal”. (EGGS, 2005:42, grifo do autor)

Desse modo, o ethos condensa a tríade aristotélica em si, visando à eficácia do discurso.

Apesar dessa releitura apresentada por Eggs (2005), é relevante frisar que a pragmática não

se ocupa em estudar o ethos, em rigor.

Segundo Ekkehard Eggs (2005), no entanto, é possível perceber conceitos que se relacionam

ao ethos  na pragmática linguística, como, por exemplo, a condição de sinceridade levantada por

Searle  (Eggs,  2005:  44-45),  as  máximas  de  conversação,  já  conhecidas  na  tradição  retórica,

levantadas por Grice (Eggs, 2005:45), a busca pela equidade, proposta por Leech (Eggs, 2005: 47)

etc.  Entretanto,  nenhum  desses  autores  aborda  o  ethos como  centro  de  suas  investigações  na

pragmática. Eggs protesta:

os autores integram o ethos (no sentido de disposição de caráter) e o pathos à sua teoria
somente no caso  em que há  complicações ou recusa  em aplicar  as  regras  racionais  de
argumentação. O ethos e o pathos não figuram, portanto, na base do que está na origem do
discurso crível  e  persuasivo.  A fórmula extraordinária  de  Aristóteles,  segundo a  qual  a
convicção na praça pública não se produz a não ser no jogo complexo, de igual para igual,
do logos, do ethos e do pathos – e isso simultaneamente ao jogo entre orador e auditório – é
substituída  pela  fórmula  “antes  o  logos”;  e  para  fazê-lo  passar  no  caso  de  existirem
complicações, é preciso, dir-se-ia quase infelizmente, recorrer ao ethos e ao pathos. (EGGS,
2005: 49-50)

Embora haja uma aparente ausência de estudos sobre o ethos na pragmática, Amossy (2005,

apud Rodrigues, 2008) tem buscado articular esse conceito aos estudos pragmáticos e sociológicos,

simultaneamente. Rodrigues (2008) defende que há uma dinâmica entre esses estudos e não, uma

preponderância de um, em detrimento de outro. 

Outros estudiosos ainda trabalharam com a noção de ethos, dentre eles, Barthes (1970 apud

MAINGUENEAU, 2008:13) e Ducrot (1984 apud MAINGUENEAU, 2008:13). O primeiro trazia

a  noção  de  que  o  sucesso  do  ethos era  fruto  da  ideia  de  que  este  é  mostrado,  e  não,  dito,

explicitamente; o segundo apresentava uma diferenciação entre o enunciador (locutor-L) e o locutor

apreendido como ser do mundo (locutor-λ).  Segundo Maingueneau (2008),  tanto Ducrot (1984)

como Barthes (1970) percebiam o  ethos como algo que estava em segundo plano na enunciação,

daí, sua eficácia.

Precisamente, Dominique Maingueneau (2008) aponta algumas dificuldades na definição do

ethos, seja pelos diferentes tratamentos que o próprio Aristóteles atribuiu ao termo em seus textos,
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seja pela complexidade na delimitação das estratégias articuladas pelo  ethos (registro linguístico,

escolha vocabular, planejamento textual, ritmo etc) ou, ainda, pela necessidade de uma definição

categórica sobre delimitar  até  onde aspectos  não-verbais  contribuem, ou não, na elaboração do

termo.

Finalmente, tendo explanado o conceito de  ethos desde a sua origem ao seu (des)uso na

pragmática,  passemos  à  colaboração  que  Maingueneau  (2008)  e  Charaudeau  ([2006b]  2015b)

ofereceram aos estudos do ethos. 

2.3.2 O ethos por Maingueneau e Charaudeau

Dominique Maingueneau (2005), (2008) e Patrick Charaudeau ([2006b] 2015b) têm visões

semelhantes quanto ao conceito de ethos, tanto, que juntos escreveram o Dicionário de Análise do

Discurso (2014). Maingueneau foi um dos linguistas responsáveis pela retomada e reelaboração do

conceito de ethos; já Charaudeau, na obra “O discurso político” ([2006b] 2015b), define o conceito

de ethos e analisa seus tipos.

 Nesta  pesquisa,  trataremos  dos  conceitos  básicos,  referentes ao ethos, apresentados por

esses dois autores.

Tanto  Maingueneau  quanto  Charaudeau  têm  uma  visão  de  ethos diferente  da  dos

especialistas em argumentação, pois percebem o  ethos para além da persuasão por argumentos;

Maingueneau (2005) considera o  ethos como peça fundamental no processo de adesão de certos

sujeitos a determinadas posições discursivas, independentemente de se tratar de um texto em que

haja predominância do modo argumentativo. Maingueneau (2008) inova trazendo a ideia de ethos

como fator  auxiliador  no  processo  de  influência  nas/  das  interações.  Isso  pode  ser  facilmente

percebido  nos  discursos  de  publicidade  e  política,  por  exemplo,  uma vez  que,  nestes,  há  uma

necessidade de  conquistar para influenciar o público, que pode ignorar ou rejeitar determinados

discursos. 

Assim,  pode-se  dizer  que  Maingueneau  (2005)  recupera  algumas  das  noções  do  ethos

aristotélico, mas, difere-se do filósofo grego por sustentar a ideia de que o ethos não é uma escolha

necessariamente deliberada, como supunha Aristóteles, ao evocar o ethos procedural. Para o autor

(CHARAUDEAU; MAINGUENEAU, 2014), a situação de comunicação é que orienta a escolha do

ethos mais adequado para a cena, podendo este estar sujeito a coerções. 
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O ethos retórico  foi,  entretanto,  principalmente  retomado e  elaborado nos trabalhos de
Maingueneau. O enunciador deve legitimar seu dizer: em seu discurso, ele se atribui uma
posição  institucional  e  marca  sua  relação  a  um  saber.  (…)  Cada  gênero  de  discurso
comporta uma distribuição pré-estabelecida de papéis que determinam em parte a imagem
de si do locutor.(…) A imagem discursiva de si  é,  assim ancorada em estereótipos,  um
arsenal de representações coletivas que determinam, parcialmente, a apresentação de si e
sua eficácia em uma determinada cultura. (CHARAUDEAU; MAINGUENEAU, 2014: 220
– 221)

Maingueneau (2008) afirma, também, que,  dadas as variações dos  ethé,  como “mais ou

menos  fixo,  convencional  vs  ousado,  singular”  (MAINGUENEAU, 2008:17,  grifo  do  autor),  é

possível recorrer a diferentes estratégias quanto ao seu uso.

Apesar de Dominique Maingueneau (2008) problematizar a dificuldade na delimitação do

ethos e  nas  estratégias  articuladas  pelo  mesmo,  o  autor  apresenta  características  mínimas  que

abarcam a noção desse conceito, de modo geral. Para ele, o ethos se caracteriza por ser uma noção

discursiva e construída no processo de interação, em que um sujeito busca influenciar o outro; além

disso, o linguista defende que a noção de ethos, por ser sócio-discursiva, é subordinada à situação

comunicativa na qual a interação se inscreve. Nas palavras do autor:

- O ethos é uma noção discursiva, ele se constrói através do discurso, não é uma “imagem”
do locutor exterior à sua fala;
- o ethos é fundamentalmente um processo interativo de influência sobre o outro;
-  é  uma  noção  fundamentalmente híbrida (sócio-discursiva),  um  comportamento
socialmente avaliado, que não pode ser apreendido fora de uma situação de comunicação
precisa,  integrada  ela  mesma  numa  determinada  conjuntura  sócio-histórica.
(MAINGUENEAU, 2008:17, grifo do autor)

Por conta disso,  Dominique Maingueneau (2008) e Patrick Charaudeau ([2006b] 2015b)

inserem  o  ethos no  quadro  da  análise  do  discurso.  Para  compreender  o  ethos sob  a  ótica

maingueneana, é necessário ter em mente alguns conceitos, tais como fiador, ethos pré-discursivo e

cena  de  enunciação.  Cabe  dizer  que  Charaudeau  também articula  seu  pensamento  de  maneira

semelhante à de Maingueneau, contudo, usa expressões diferentes para designar termos parecidos.

Trataremos, a seguir, desses conceitos.

Maingueneau, recorrentemente, trata do conceito de “fiador” em seus textos. A noção de

fiador é oriunda da proposta de que todo texto possui uma “vocalidade”, ou seja, algo que possa

relacioná-lo a  uma instância  enunciativa,  ainda que se esteja diante  de um texto escrito.  Desse

modo, Maingueneau (2005) aponta para uma proposta de  ethos que contemple, além dos textos
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orais, os escritos. Como consequência dessa concepção de vocalidade, o autor sugere a existência

do fiador. Para ele, o fiador é a imagem que os destinatários criam do enunciador, a partir das pistas

textuais deixadas na enunciação, ou seja, o fiador passa a existir em decorrência dessa atribuição de

vocalidade  a  determinado  texto.  Charaudeau  ([2008]  2014)  também  menciona  a  projeção  de

imagens acerca do outro, porém, chama essas imagens de EUe eTUd41.   

Desse modo, é a vocalidade que permite que os coenunciadores construam uma instância

enunciativa a respeito do enunciador. Não se trata, portanto, do locutor em si, mas de uma imagem

que se atribui a esse locutor. Maingueneau esclarece:

Essa determinação de vocalidade implica uma determinação do corpo do enunciador (e não,
bem  entendido,  do  corpo  do  autor  efetivo).  Assim  a  leitura  faz  emergir  uma  origem
enunciativa,  uma  instância  subjetiva  encarnada  que  exerce  o  papel  de  fiador.
(MAINGUENEAU, 2005:72)

Temos, como contribuição de Charaudeau, também, as seguintes palavras:

De fato, o  ethos,  enquanto imagem que se liga àquele que fala, não é uma propriedade
exclusiva dele; ele é antes de tudo a imagem de que se transveste o interlocutor a partir
daquilo que diz. O  ethos relaciona-se a um cruzamento de olhares: olhar do outro sobre
aquele que fala, olhar daquele que fala sobre a maneira como ele pensa que o outro o vê.
(CHARAUDEAU, [2006b] 2015b:115, grifos do autor)

Seguindo a proposta de Maingueneuau (2008), em trabalhar com uma ideia “encarnada” de

ethos (fiador), é pertinente compreender que, para o autor, esse fiador é composto de  caráter e

corporalidade.  Ao  caráter,  atribuem-se  feixes  de  traços  psicológicos;  contrariamente,  à

corporalidade,  atribuem-se  aspectos  físicos,  como  o  próprio  nome  sugere;  são  alguns  deles:

compleição física, maneira de vestir-se, de movimentar-se no espaço social etc. 

Isso posto, podemos deduzir que o ethos é submetido a uma disciplina tácita do corpo, isto

é, a corporalidade e o caráter que o compõe são apreendidos por meio das representações sociais

que  valorizam  determinados  comportamentos.  Desse  modo,  um  sujeito  que  visa  a  construir

determinado fiador, guiar-se-á pelos estereótipos avaliados de maneira positiva ou negativa, a fim

de buscar a adesão de seus coenunciadores. 

Charaudeau  ([2006b]  2015b)  destaca  que  o  ethos  está  sujeito  à  essencialização  das

representações sociais, isto é,  à medida que um sujeito busca para si determinada identidade,  é

provável que outros indivíduos projetem nele as ideias estereotipadas acerca dessa identidade pois,

41Conferir seção 2.1.3



62

segundo o autor, “o sujeito falante não tem outra realidade além da permitida pelas representações

que  circulam em dado  grupo  social  e  que  são  configuradas  como  “imaginários  discursivos””.

(CHARAUDEAU, [2006b] 2015b:117)

Para Maingueneau (2005:73), o poder de persuasão do discurso se eleva à medida que os

coenunciadores  se  identificam  com  o  fiador,  que,  cabe  lembrar,  está  investido  de  valores

historicamente valorizados. Assim, o linguista aponta o seguinte:

Caráter  e  corporalidade  do  fiador  apóiam-se,  então,  sobre  um  conjunto  difuso  de
representações  sociais  valorizadas  ou  desvalorizadas,  de  estereótipos  sobre  os  quais  a
enunciação  se  apóia  e,  por  sua  vez,  contribui  para  reforçar  ou  transformar.
(MAINGUENEAU, 2005:72)

Além disso, o autor acrescenta que o fiador traz consigo o mundo ético, ao mesmo tempo

em  que  o  constrói.  Entende-se  por  mundo  ético  o  conjunto  de  saberes  estereotipados  sobre

determinados comportamentos, atribuíveis a certos indivíduos. O mundo ético dos professores, por

exemplo, contempla noções como elaboração de aulas, correção de exercícios, lidar com alunos etc.

Por volta dos séculos XVII e XVIII, os principais fiadores desses estereótipos eram o teatro e a

literatura, contudo, atualmente, as mídias audiovisuais ocuparam esse papel.

Uma outra noção maingueneana que, de certa forma, relaciona-se à concepção de fiador é o

conceito de incorporação. 

Para esse ponto, revisemos alguns conceitos vistos até aqui.

Considerar que todos os textos, orais  ou discursivos, trazem uma vocalidade,  leva-nos à

ideia de fiador; entender que o fiador, na ótica de Maingueneau, nada mais é do que a projeção que

o coenunciador faz de uma imagem da instância enunciativa nos permite pensar nessa imagem

como algo que traz consigo tanto um caráter quanto uma corporalidade.  Conforme visto, tanto a

corporalidade quanto o caráter do ethos são reguladas tacitamente pelas representações sociais que

marcam determinada época sócio-historicamente. 

Maingueneau (2005), então, aproveita para determinar o conceito de incorporação, a partir

desses saberes. Para o autor, incorporação “é a maneira como o intérprete – audiência ou leitor – se

apropria desse ethos”. (MAINGUENEAU, 2008: 18). A incorporação abrange três aspectos, a saber:

o  primeiro  aspecto  da  incorporação seria  a  corporalidade  atribuída  ao  fiador  na  enunciação;  o

segundo aspecto seria a corporalidade que o coenunciador atribui a si mesmo, isto é, são os valores/

esquemas que ele assimila (incorpora) para relacionar-se com o mundo, habitando seu corpo. O
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terceiro aspecto seria a constituição de um corpo da comunidade imaginária de quem adere a certos

discursos, a partir das duas primeiras incorporações. (MAINGUENEAU, 2008:18) 

Charaudeau ([2006b] 2015b), por sua vez, faz uma colocação pertinente com relação a essa

ideia de corpo da comunidade imaginária, ou, como ele nomeia, ethos coletivo. Diz o autor que, se

o  ethos se  relaciona às representações sociais,  tanto o  ethos coletivo quanto o individual  delas

dependerão. A única diferença entre os dois ethé é que o ethos coletivo já traz consigo uma ideia

apriorística (estereotipada) de si a fim de aparentar homogeneidade para aquele que enxerga o grupo

de fora. O  ethos individual, por sua vez, é construído no momento da enunciação, conforme as

etiquetas-identitárias que o sujeito atrair para si. Nas palavras de Charaudeau:

Na medida em que o  ethos está relacionado à percepção das representações sociais que
tendem a  essencializar  essa  visão,  ele  pode dizer  respeito  tanto  a  indivíduos  quanto  a
grupos. (…) O  ethos coletivo corresponde a uma visão global, mas à diferença do  ethos
singular, ele é construído apenas pela atribuição apriorística de uma unidade que emana de
uma opinião coletiva em relação a um outro grupo. (CHARAUDEAU, [2006b] 2015b:117,
grifos do autor)

Assim, é relevante salientar que o fiador está estritamente relacionado ao que chamamos de

ethos discursivo, haja vista que sua percepção só é possível na enunciação. Apesar disso, um outro

ponto que Maingueneau (2005) levanta é o fato de que o ethos, embora seja rigorosamente ligado à

enunciação,  mantém  estreita  relação  com  os  saberes  extra-discursivos  que  circulam  sobre  um

enunciador. A esse saber chamamos ethos pré-discursivo ou ethos prévio. 

Ainda que Maingueneau argumente sobre a necessidade de persuadir através do discurso, e

não por meio de um juízo prévio acerca do enunciador, o próprio autor reconhece que isso pode

acontecer.  Pelo  que  tudo indica,  é  quase  impossível  que  certos  indivíduos  não tragam consigo

saberes a respeito de outrem. No mundo das celebridades, por exemplo, a mídia é responsável por

trazer ao público informações que não necessariamente foram expostas de maneira deliberada ou

consensual pelo próprio artista. Na política, o mesmo acontece: ainda que nunca se tenha ouvido

falar em determinado político, o simples fato de afiliar-se à determinada corrente ideológica, já traz

referências que induzem o público a uma determinada construção de ethos para o sujeito e, a partir

disso, suas enunciações podem confirmar ou infirmar o ethos pré-discursivo nele projetado. 

O ethos discursivo mantém relação estreita com a imagem prévia que o auditório pode ter
do orador ou, pelo menos, com a ideia que este faz do modo como seus alocutários  o
percebem. A representação da pessoa do locutor anterior a sua tomada de turno – às vezes
denominada  ethos  prévio ou  pré-discursivo –  está  frequentemente  no  fundamento  da
imagem que ele constrói  em seu discurso:  com efeito, ele tenta consolidá-la,  retificá-la,
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retrabalhá-la ou atenuá-la. (CHARAUDEAU & MAINGUENEAU, 2014:221, grifos dos
autores)

Dominique Maingueneau (2008:19) oferece-nos um esquema ilustrativo do ethos efetivo, ou

seja, do resultado de todas as relações que ocorrem nas trocas enunciativas. Assim, ele propõe o

seguinte esquema reproduzido no quadro 6:

Quadro 6

Pela leitura do esquema mostrado, podemos afirmar que o ethos efetivo é o resultado das

relações entre  ethos pré-discursivo e  ethos discursivo. Os  ethé pré-discursivo e discursivo estão

interligados, pois um interfere no outro, seja pela projeção que o coenunciador faz da imagem do

enunciador,  seja  pela  confirmação,  seja  pela  rejeição  dessa  imagem que  o  segundo oferece  ao

primeiro.  O  ethos pré-discursivo  é  orientado pelos  estereótipos  e  os  mundos  éticos,  a  lembrar,

mundos éticos são saberes estereotipados atribuídos a determinados grupos. O ethos discursivo, por

sua vez, pode ser dito e/ou mostrado, isto é, um sujeito pode insinuar coisas (ethos mostrado) que

orientem seu interlocutor para a construção de determinado fiador ou, ainda, ser direto e objetivo o

suficiente  a  ponto  de  explicitar  (ethos dito),  claramente,  que  imagem deseja  construir  para  si,

oferecendo, para isso, a seus interlocutores pistas transparentes. Para tal, é necessário, novamente,

contar com as representações sociais/ estereótipos, a fim de garantir que, independentemente do

ethos ser dito ou mostrado, as chances de sucesso na afinação entre auditório e fiador aumentem.

Conforme Charaudeau; Maingueneau expressam: “A imagem discursiva de si é, assim, ancorada em

estereótipos, um arsenal de representações coletivas que determinam, parcialmente, a apresentação

de si e sua eficácia em uma determinada cultura”. (CHARAUDEAU; MAINGUENEAU, 2014:221)

Cabe  ressaltar,  todavia,  que,  mesmo  contando  com  as  representações  socialmente

partilhadas, não há garantias para o triunfo nessa empreitada, ou seja, pode haver uma quebra de
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expectativas entre a imagem que o enunciador deseja construir para si e a imagem que seu auditório

acaba por lhe conferir.

Por  fim,  passemos  então  à  ideia  que  Maingueneau  (2005)  traz  a  respeito  de  cena  de

enunciação. Segundo o Dicionário de Análise do Discurso (CHARAUDEAU; MAINGUENEAU,

2014:95),  cena  de  enunciação é  frequentemente  considerada  como  sinônimo  de  situação  de

comunicação, com a diferença de que “cena de enunciação” pretende acentuar a ideia de que a

enunciação é submetida a um espaço instituído e definido pelo gênero de discurso. 

Maingueneau (2005) apresenta a ideia de cenografia por meio de uma metáfora teatral e, na

verdade, atribui valor duplo à expressão. O primeiro valor, relaciona-se ao conceito morfológico da

palavra e associa “cena” (conceito teatral) à “grafia” (escrita, inscrição). Desse modo, a noção que

se  pretende  passar  é  a  do  reforço  de  que  as  interações  (cena)  estão  inscritas  (grafia)  em um

determinado  espaço-tempo,  responsável  por  delimitar  o  gênero  do  discurso.  O  segundo  valor

atribuído por Maingueneau (2005) à ideia de “cena enunciativa” é o conceito de que a enunciação é

responsável por legitimar a si mesma, ao mesmo tempo em que delimita o gênero preciso em que se

inscreve.  O autor  propõe que não devemos compreender  a  enunciação somente como algo que

acontece dentro de um ambiente já pré-construído, mas sim, como algo que constrói o todo à sua

volta,  no  mesmo  instante  em  que  é  constrangido  pela  situação.  Charaudeau  e  Maingueneau

esclarecem, em seu dicionário:

Pode-se,  na verdade, falar  de “cena” para caracterizar  qualquer gênero do discurso que
implica um tipo de dramaturgia A cena de fala não pode, portanto, ser concebida como um
simples quadro, uma decoração, como se o discurso sobreviesse no interior de um espaço já
construído e independente desse discurso. Ela é constitutiva dele. 
Utiliza-se, mais particularmente, a noção de “cena” para a representação que um discurso
faz de sua própria situação de enunciação. (CHARAUDEAU & MAINGUENEAU, 2014:
95)

E Maingueneau complementa em texto de autoria individual:

(1)  Acrescentando à noção teatral  de “cena” a de -grafia,  da “inscrição”:  para além da
oposição empírica entre o oral e o escrito, uma enunciação se caracteriza, de fato, por sua
maneira específica de inscrever-se, de legitimar-se, prescrevendo-se um modo de existência
no interdiscurso; (2) Não definimos “cena enunciativa” em termos de “quadro” (…) mas
consideramos o desenvolvimento da enunciação como a instauração progressiva de seu
próprio dispositivo de fala. (MAINGUENEAU, 2005:77)
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Assim, para Maingueneau (2005:75), a cena de enunciação é composta por três cenas: cena

englobante, cena genérica e cenografia. 

Segundo o autor, a cena englobante é caracterizada pelo tipo de discurso que mobiliza; o

coenunciador, quando interpelado, precisa identificar em nome de quem o está sendo. 

A cena englobante é aquela que atribui um estatuto pragmático ao tipo de discurso  a que
pertence um texto. Quando se recebe um panfleto, deve-se ser capaz de determinar se ele
pertence ao tipo de discurso religioso, político, publicitário…; dito de outra forma, em qual
cena englobante é necessário se colocar para interpretá-lo, a que título (como sujeito de
direito, consumidor etc.) ele interpela seu leitor.  (CHARAUDEAU & MAINGUENEAU,
2014: 96, grifo dos autores)

A cena genérica,  como o próprio nome sugere,  está atrelada ao gênero de discurso,  um

conceito que muito se assemelha à ideia de contrato de Charaudeau ([2008] 2014)42; ou seja, a cena

genérica relaciona-se aos papéis que os sujeitos devem desempenhar dentro de um determinado

espaço-tempo, segundo o gênero a ser articulado. Maingueneau exemplifica: “a cena genérica é a do

contrato  associado  a  um gênero,  a  uma “instituição  discursiva”:  o  editorial,  o  sermão,  o  guia

turístico, a visita médica...” (MAINGUENEAU, 2005: 75).

Por último, tratemos da cenografia. Para Dominique Maingueneau (2005:75), a cenografia

não depende do gênero,  ela é construída pelo próprio texto e se assemelha, arriscamos dizer,  à

concepção de estratégias, propostas por Charaudeau ([2008]  2014)43. Os gêneros de discurso que

mais  recorrem à  cenografia  são  aqueles  que  pretendem influenciar  seus  destinatários,  afirmam

Charaudeau; Maingueneau (2014:97), por isso, a nossa aproximação conceitual entre a cenografia e

a noção de estratégias.

A cenografia é, assim, ao mesmo tempo, aquilo de onde vem o discurso e aquilo que esse
discurso  engendra;  ela  legitima  um  enunciado  que,  em  troca,  deve  legitimá-la,  deve
estabelecer que essa cenografia da qual vem a fala é, precisamente, a cenografia necessária
para  contar  uma  história,  denunciar  uma  injustiça,  apresentar  sua  candidatura  em uma
eleição etc.(CHARAUDEAU; MAINGUENEAU, 2014: 96, grifos dos autores) 

Em  resumo,  podemos  exemplificar  os  conceitos  previamente  mencionados  da  seguinte

maneira: a cena englobante seria um discurso propagandista (tipo de discurso); a  cena genérica

(tipo de gênero), seria um vídeo de curta-metragem e a cenografia, (estratégia utilizada para melhor

atingir  o  público),  seria  uma história  contada,  em uma interação face  a  face,  por  meio  de um

discurso direto, por exemplo.

42Esse conceito já foi tratado na seção 2.1.4.
43Idem nota anterior.
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Na próxima  seção,  discutiremos  sobre  o  valor  que  o  corpo  adquiriu  na  sociedade  pós-

moderna, sobre os estereótipos que engendra e as consequências oriundas disso.
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2.4 O corpo, do outro e para o outro

Apesar de a beleza estar presente no cotidiano social, acredita-se que ela ainda não ocupe

um lugar  de destaque na ciência.  Etcoff (1999) afirma que,  como não foi possível provar uma

relação estável  entre  o  corpo e  o psicológico,  o  primeiro  acabou sendo deixado de  lado pelas

ciências. No entanto, cada vez mais, o corpo ganha notoriedade em nossa sociedade, e as ciências

têm,  ainda,  muito  o  que falar  a  esse  respeito.  Assim,  iniciamos  o presente  capítulo,  com uma

reflexão de Etcoff sobre a beleza:

(…) a beleza é parte universal da experiência humana, e provoca prazer, fixa a atenção e
impele ações que ajudam a assegurar a sobrevivência de nossos genes. A nossa extrema
sensibilidade à beleza é  hardwired, isto é, conectada fisicamente, governada por circuitos
do cérebro conformados pela seleção natural. (ETCOFF, 1999:34-35)

Desse modo, se a sensibilidade à beleza é hardwired, passemos, então, a um estudo sobre o

corpo e como este tem sido compreendido, ao longo do tempo, por diferentes ciências.

Conforme dissemos, consoante Nancy Etcoff (1999),  o estudo do corpo é  relativamente

novo nas ciências sociais. Antes, o corpo era visto como um instrumento de punição/ premiação

divina na Idade Média; desse modo, seria considerada blasfêmia qualquer tentativa de o sujeito

tentar prolongar seu tempo de vida ou mudar sua aparência, uma vez que seu respectivo destino

seria controlado por Deus. Uma outra característica do corpo medieval, apontada por Rodrigues

(1986a apud Novaes, 2006), é que o corpo formava uma unidade com a comunidade, refletindo os

costumes da época em que camponeses dividiam a mesma moradia, com um único aposento. A

ideia  de  privacidade  e  individualidade  só  se  consagraria  com  a  posterior  ascensão  da  classe

burguesa.

Com a onda iluminista e a emancipação da burguesia em relação aos senhores feudais, a

noção  de  corpo  individual,  de  propriedade  privada,  cristalizou-se,  sendo  um grande  marco  na

percepção  dos  sujeitos  sobre  si.  A força  que  as  ciências  biológicas  sobre  o  estudo  do  corpo

adquiriram no  Iluminismo  foi  notória.  Uma  vez  que  os  tempos  iluministas  eram calcados  no

antropocentrismo e na razão, inúmeros avanços científicos foram feitos com o intuito de prolongar a

saúde do corpo e mantê-lo apto para o trabalho.  

Novaes (2006:136) destaca que é na Revolução Industrial  que se percebem dois marcos

significativos para a percepção do corpo: o primeiro seria a transferência de uma ética religiosa, na

qual o corpo era visto como algo divino, para uma lógica do livre-arbítrio; o segundo seria a maior
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individualização do corpo por meio da autonomia conquistada pelos sujeitos em questão. Nessa

época, pôde-se perceber a ideia de corpo-ferramenta e corpo-mercadoria (Rodrigues,1986a apud

Novaes, 2006). Compreendia-se o corpo como mercadoria, pois este podia ser trocado por salário,

daí, a importância do corpo-ferramenta, que deveria manter-se saudável para o trabalho.

Contudo, é na Revolução Industrial,  também, que ocorrerão a substituição do corpo pela

máquina e a produção em larga escala de produtos. Assim, o corpo, já sem a mesma utilidade para o

trabalho,  fora  ressignificado,  passando  a  ser  destino  de  escoamento  de  parte  dos  itens

industrializados na época. Conforme Novaes (2006:50) aponta: 

"Inadequado para as  fábricas,  para que servirá o corpo moderno? Não mais um corpo-
ferramenta, o novo corpo deverá servir de suporte e escoamento para a produção de todos
os bens oferecidos por essa sociedade de fartura: o corpo-consumidor.”

Sendo assim, uma gama de artefatos próprios para o corpo, sempre com o propósito de

“melhorá-lo”, inclusive, no sentido de torná-lo mais belo, passaram a ser comercializados. Com a

popularização dos cosméticos e artigos embelezadores, juntamente ao fortalecimento das ciências

sociais, uma abordagem mais crítica e extensiva sobre o corpo começou a tomar lugar de destaque,

priorizando, não a biologia do corpo humano, mas sim, os efeitos sociais desse corpo; percebeu-se,

à  época,  que  determinados  corpos  eram carregados  de  significados  simbólicos  e  foi  para  essa

perspectiva que as ciências sociais voltaram seu olhar. 

Alguns  estudiosos,  como  Nancy  Etcoff  (1999),  no  entanto,  ainda  trabalham  com  uma

abordagem  biológica  e  evolucionista  do  corpo,  para  explicar  fenômenos  e  preferências  nas

estruturas  físicas  das  espécies,  incluindo  a  humana.  A beleza,  por  exemplo,  entra  como chave

principal em seus estudos porque esse atributo, segundo a autora, é o mais desejado entre as classes

dos seres vivos.

Em seu livro, Etcoff (1999) reconhece que a explicação de preferências sobre a estética da

beleza, por meio da seleção natural, tem sido refutada com o advento das ciências sociais. A autora

esclarece  que  as  ciências  sociais,  sendo  predominantemente  politizadas,  argumentam  que  a

valorização  de  determinados  biotipos  é  algo  socialmente  construído  e  apreendido,  não  sendo,

portanto, inerente aos seres humanos. Todavia, a cientista afirma que as preferências estéticas, ainda

vistas hoje em dia, podem ser explicadas pelo processo de seleção natural. Etcoff defende, por meio

de pesquisas  realizadas,  que,  se  algumas  expressões  faciais  denotativas  de  certas  emoções  são

universais, não se pode ignorar que reste, ainda, no ser humano, algo nato. A autora também relata

que, biologicamente, quando um ser humano percebe algo belo, seu olhar demora-se mais sobre o
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objeto em questão.  Desse modo, estudos foram feitos com bebês de três meses mostrando-lhes

imagens de pessoas consideradas muito atraentes, medianamente atraentes e pouco atraentes. Os

resultados apontaram que os nenéns pesquisados olharam por mais tempo as pessoas descritas como

muito atraentes, contestando, tacitamente, a noção de que é a cultura socialmente construída que

nos ensina a reconhecer o belo. Etcoff assevera o seguinte:

Como  Leda  Cosmides,  John  Tobby  e  Jerome  Barkow  destacaram:  “A cultura  não  é
infundada e desincorporada. É gerada de maneira intricada por mecanismos, localizados na
mente  humana,  que  processam as  informações.  Esses  mecanismos  são,  por  sua  vez,  o
produto elaboradamente esculpido do processo evolucionário”. Claramente, a cultura não
pode simplesmente brotar não se sabe de onde; deve ser moldada pelos, e ser sensível aos
instintos humanos básicos e preferências inatas.  (…) De modo semelhante,  aspectos do
julgamento  da  beleza  humana  podem  ser  influenciados  pela  cultura  e  pela  história
individual, mas os traços gerais geométricos de um rosto, que dão origem à percepção da
beleza, podem ser universais. (ETCOFF, 1999:33)

Assim, é relevante ressaltar que há estudos que justificam as preferências históricas pela

cintura fina, pela juventude e por cabelos lisos, por exemplo.

Segundo essa vertente, a cintura fina seria um indicativo de boa saúde e fertilidade. A alta

concentração  de  estrogênio  na  mulher  faz  com  que  o  corpo  mantenha  o  formato  ginóide

(ampulheta), garantindo o acúmulo de gordura nos quadris e coxas, para o caso de uma gravidez;

diferentemente, os homens não acumulam gordura na parte inferior do corpo, mas sim, na região

abdominal, sendo este o efeito de maiores concentrações de testosterona no organismo.

A juventude também é valorizada,  pois,  durante a  evolução,  com intuito  de assegurar  a

reprodutividade, os homens buscavam as mulheres mais jovens, no auge de sua fertilidade, a fim de

certificarem-se  que  a  concepção  fosse  bem-sucedida.  Relacionar-se  com  uma  mulher  jovem

aumentava as chances de um homem ser o primeiro a fazer sexo com ela, garantindo, desse modo,

que  esta  já  não  estaria  grávida,  ou  amamentando,  tendo,  por  isso,  seus  níveis  de  estrogênio

reduzidos.

Sobre os cabelos lisos, estima-se que pareçam mais saudáveis, já que a luz solar, refletida

em seus fios planos, faz com que sejam naturalmente mais brilhosos, o que parece ser um indicador

de que a mulher goza de boa saúde. Enfim, inúmeras teorias que advêm do processo de seleção

natural justificam as preferências estéticas que perduram até os dias de hoje.

Etcoff também aponta para a ironia da atração sexual contemporânea: em uma época em que

a gravidez é evitada na maioria das relações sexuais, as preferências estéticas ainda são guiadas para

corpos melhor qualificados para a reprodução, argumenta a autora. 
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Contudo, a mesma não ignora as relações de poder que certos grupos exercem sobre outros e

é consciente de que o belo é definido por aquele que detém o poder. Ela explica:

Julgamentos de beleza são barômetros sensíveis de status social.  Em todos os países,  o
grupo  economicamente  dominante  apresenta  suas  próprias  características  étnicas  como
padrão de beleza, e na imitação natural do que domina, outros grupos tendem a seguir o
grupo de vanguarda. As preferências universais subsistem – para a pele clara,  o cabelo
lustroso, lábios grossos, e assim por diante-, mas a encarnação exata desses traços difere
dependendo de quem segura as rédeas do poder. (ETCOFF, 1999:138)

Antes  de  determo-nos  aos  efeitos  sociais  dos  corpos  contemporâneos  e  suas  formas  de

sociabilidade, desejamos, ainda, apresentar uma visão que justifique a associação entre beleza e

mulher, para além das ideias de corpos mais aptos para a reprodução. A psicóloga Joana Novaes

(2006), por exemplo, expõe uma visão entre a estreita relação beleza/mulher/corpo, sob a ótica da

psicanálise. 

Para isso, Medeiros (2003 apud Novaes 2006) explica que se o Eu masculino é construído a

partir da noção de que “tem um falo”, a construção do Eu feminino ocorre por meio de ser desejável

por aquele que, supostamente, ostenta o órgão masculino. Assim, defende-se que o desenvolvimento

do Eu feminino acontece, não pela falta do pênis, mas sim, pela não-visibilidade do órgão sexual

feminino.  Seguindo  essa  linha  de  raciocínio,  Novaes  (2006)  defende  que  a  criança  de  sexo

feminino, tendo seu órgão sexual invisível, sente-se confusa; desse modo, busca compensação no

olhar amoroso da mãe que prestigia, então, tudo o que lhe é visível. A psicanalista explica:

Assim, segundo Medeiros (2003),  se a  tarefa de construção da subjetividade masculina
repousa no “mandamento fálico”,  isto é,  na sustentação da posse imaginária  do falo,  a
construção  da posição subjetiva feminina  tem como tarefa  primordial  sustentar  o  olhar
compensatório  sobre  seu  corpo.  (…)  O  que  a  menina  busca  encontrar  no  campo  do
masculino não é propriamente o que lhe falta, mas o reconhecimento do que foi posto em
seu lugar: um olhar amoroso sobre tudo que em si é visível. É, portanto, na busca desse
olhar que encontraremos o sujeito feminino.  (NOVAES, 2006:238)

Isso posto, eis que encontramos uma segunda abordagem, além da qualificação reprodutiva,

que justifique a relação entre a estética e o corpo feminino: a de buscar a aprovação do próximo por

meio do visível. Goldenberg (2010) reforça essa mesma ideia, de que o corpo feminino é voltado

para o outro,  quando cita Bourdieu e sua teoria  de que as mulheres acabam desempenhando a

função de objetos simbólicos, necessitando, assim, serem objetos disponíveis, receptivos e atraentes

para o olhar do outro (GOLDENBERG, 2010: 49). 
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Tendo apresentado alguns estudos e entendimentos sobre o corpo, ao longo do tempo e das

diferentes correntes científicas, caberá a nós, agora, darmos nossa contribuição, privilegiando uma

abordagem sociológica desses estudos.

2.4.1 A beleza como status, o corpo como capital

Etcoff (1999) afirma que as pessoas bonitas possuem vantagens modestas, mas reais. Desse

modo, a autora assevera que pessoas bonitas encontram parceiros sexuais mais facilmente, podem

receber clemência do júri,  quando acusadas em um tribunal, e possuem mais chances de serem

ajudadas  espontaneamente,  inclusive,  por  estranhos.  Além  disso,  a  autora  também  afirma  que

pessoas  mais  belas  tendem  a  ser  julgadas  mais  positivamente,  quanto  ao  seu  caráter,  sendo

consideradas mais inteligentes e capacitadas, apesar do mito da  loura burra. Segundo a cientista

(ETCOFF, 1999:36), em uma pesquisa feita, as pessoas mais atraentes foram também apontadas

como as  mais  sagazes  e  capazes  em relação a  pessoas  consideradas  medianamente e/ou  pouco

atraentes e, ainda, que, se ser belo não traz vantagens generosas, ser feio, em contrapartida, é uma

desvantagem social lamentável, que pode gerar discriminação.

O economista David Marks (1989  apud Etcoff 1999:36) afirma que a beleza é uma força

social tão potente quanto o racismo ou o sexismo, porém, o “aparencismo”, isto é, o preconceito

contra  feiura,  opera  em um nível  inconsciente,  diferentemente  do sexismo e  do racismo,  cujas

pesquisas e debates vêm trazendo maior discernimento sobre suas questões. 

A esse respeito, Novaes (2006) ainda destaca que, enquanto a discriminação racial ostensiva

já demonstra avanços, a feiura continua sendo uma forma de discriminação tacitamente legítima,

sobretudo, com relação aos gordos. Goldenberg, por sua vez, aponta que (2002:30-31):

A  gordura  surge  como  inimiga  número  um  da  “boa  forma”,  quase  uma  doença,
especialmente para aqueles que buscam ostentar um corpo “sarado”, ícone da “cultura da
malhação”. Nesta cultura, que classifica, hierarquiza e julga a partir da forma física, não
basta não ser gordo(a) – é preciso construir um corpo firme, musculoso e tônico, livre de
qualquer marca de relaxamento ou de moleza (Lipovetsky, 2000). A gordura, a flacidez ou a
moleza são tomadas como símbolo tangível da indisciplina, do desleixo, da preguiça, da
falta de certa virtude, isto é, da falta de investimento do indivíduo em si mesmo.

Ainda sobre o corpo, Dutra (2002:360) assevera que “a informação estética não é verbal,

mas veicula mensagens”, ao mesmo tempo, Novaes (2006:48) complementa: 
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Fazem parte dos signos corporais, conforme vimos anteriormente, os gestos, a postura, a
vestimenta,  a  higiene  pessoal,  incluindo,  dessa  forma,  a  aparência.  Estariam  também
presentes  as  práticas  corporais,  as  expressões  linguísticas,  bem  como  os  códigos  de
cumprimento e de demonstração de afeto, tais como interação corporal, contatos etc. 

Desse modo, pretende-se esclarecer que o corpo e tudo que a ele se relaciona, mesmo em

silêncio, é passível de comunicação. O problema, ao que parece, é quando o entendimento dessa

comunicabilidade é calcado em pistas aleatórias e estereotipadas, trazendo sofrimento para aqueles

que  não  desejam/  não  podem  estar  dentro  dos  atuais  padrões  reguladores  da  boa  aparência.

Aparentemente, na atualidade, e segundo o que Etcoff (1999) nos diz sobre uma melhor avaliação

das  pessoas  consideradas  mais  atraentes,  em detrimento  dos  julgados  medianamente  ou  pouco

atraentes,  os  sujeitos  magros,  em  boa  forma  e  jovens  são  tidos  por  mais  determinados  e

disciplinados que os indivíduos com o corpo mais natural, isto é, livre de procedimentos estéticos

ou cuidados  especiais.  A associação  entre  o  psicológico  e  o  corpo  do  sujeito  é  absolutamente

aleatória, nesse sentido; estar com sobrepeso não significa, obrigatoriamente, que uma pessoa seja

desleixada,  mas sim,  no mínimo, que o sujeito  em questão come mais do que se exercita,  por

exemplo. Goia (2010:71) também menciona essa espécie de relação entre “gordos perdedores” e

“atléticos vencedores” no excerto seguinte:

O compromisso e a busca pelo cuidado do corpo tornaram-se uma questão de cunho moral,
sobretudo no Rio de Janeiro: cada indivíduo tem a dura responsabilidade pelo fracasso e
pelo  sucesso  de  seu  próprio  corpo,  em  um sistema  no  qual  se  acusam  os  culpados  e
premiam-se os heróis.

Assim,  por  meio  dos  discursos  que  permeiam  as  relações  sociais,  os  estereótipos

psicológicos vêm sendo construídos juntamente aos corpos disponíveis, como se determinado tipo

de corpo materializasse, necessariamente, traços psicológicos. 

Fazer relações entre corpos e personalidades, contudo, não é exclusividade dos dias de hoje.

Observemos  que  as  personagens  boas  de  contos  de  fadas  são  bonitas;  em  contrapartida,  as

personagens más, como as bruxas, por exemplo, são feias, com exceção à Rainha Má (do conto A

Branca de Neve) que foi até as últimas consequências para manter o status de ser a mais bela das

criaturas. Novaes (2006) comenta que: 

No imaginário social essa avaliação [moral a partir da estética], profundamente enraizada
em nossos quadros mentais, tende a associar a depreciação moral à depreciação estética.
Um bom exemplo é a tendência que temos de retratar a maldade ou o maldoso com um
rosto feio  e,  ainda,  com frases  tais  como:  esse  sujeito  tem cara  de  mau.  (…) É desta
maneira que nos referimos a alguém com aparência estranha, fora dos padrões de beleza
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convencionais, mostrando como nosso imaginário é povoado por associações estéticas que
se relacionam a estereótipos preconceituosos e por noções morais que habitam o fundo do
nosso julgamento. (NOVAES, 2006: 96, grifo da autora)

Malysse (2002:119) destaca que, no Brasil, o olhar sobre o corpo do outro nos leva a uma

leitura-relâmpago,  a  partir  das  marcas  semiológicas  que  o  indivíduo carrega.  Desse  modo,  um

sujeito com corpo bronzeado e musculoso, por exemplo, traz, além das informações óbvias (gostar

de/ ter  tempo para bronzear-se e exercitar-se),  qualidades distintivas que o atrelam a um grupo

“superior”, ao grupo das pessoas que podem investir tempo e dinheiro em seu físico, sendo esse

grupo, não raro, o estrato mais abastado da pirâmide social brasileira. Isso posto, o autor defende

que o corpo, nesse contexto, é, então, moldado para confundir a leitura corporal, de maneira que

todos desejem ter  corpos atraentes  para,  assim,  serem associados aos  estratos  “ricos,  bonitos  e

famosos” da sociedade: 

A  corpolatria brasileira  vem  se  sobrepor  justamente  a  esse  significante  “corpo”,
modificando ativamente a aparência física dos atores sociais, para que ela não forneça mais
apenas  informações  espontâneas,  imprevisíveis,  naturais,  mas  sim  informações
intencionais,  fabricadas,  “artificiais”,  que  orientam  inteiramente  a  interpretação  (…)
(MALYSSE, 2002:119)

Bourdieu explica essa ideia, estabelecendo os conceitos de  habitus e  habitué. Segundo o

autor (1980 apud Farias, 2002:271), o habitus é uma incorporação e uma sedimentação de padrões

socioculturais.  Evidentemente,  não é todo padrão cuja  assimilação é desejável  e/ou prestigiosa.

Somente o  habitué, ou seja, um sujeito tarimbado, eleito como autoridade para o ensinamento, é

quem deve ser copiado. Mauss (1974 apud Farias, 2002:273) chama o processo de aquisição dos

padrões consagrados,  por meio da cópia de sujeitos bem-conceituados,  de  imitação prestigiosa.

Sabino esclarece:

Assim,  um  processo  de  difusão  estética  realiza-se  do  mais  destacado  para  o  menos
destacado,  do  centro  para  a  periferia,  em um movimento de  consagração  de  instâncias
identitárias que tendem a se tornar generalizadas articulando, por uma espécie de magia
social,  aquele  ato  que  “traz  a  existência  a  coisa  nomeada”(BOURDIEU,  1989,  p.116),
sacralizando as estruturas objetivas do grupo. Esta coisa nomeada só existe socialmente
devido  ao  fato  de  que  aquele  que  a  nomeou  carrega  o  reconhecimento  e,  portanto,  a
autoridade conferida por aqueles que acreditam em suas palavras e ações, acreditam na sua
capacidade de dar nome e fazer existir coisas, identidades e comportamentos pelo poder de
suas palavras. (SABINO, 2010:140 [sic])
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Isso  posto,  considerando  a  valorização  da  beleza  física  em  nossa  sociedade,  pode-se

destacar, portanto, que os indivíduos considerados atraentes (leia-se: jovens, magros, em boa forma

e bronzeados) serão os habitué, os modelos a serem seguidos, tendo, desse modo, grande influência

social. São os habitué que induzem as preferências por cortes, tipos e cores de cabelo, tipos físicos,

roupas e até mesmo pelas rotinas a serem seguidas.

Assim, embora seja contraditória a noção de buscar individualidade por meio da cópia, de

fato, essa é uma maneira de ser único, uma vez que estar à altura do minucioso padrão estético

vigente é uma odisseia que poucos conseguem levar adiante, integralmente.

Desse modo, pode-se afirmar que ter status social é, também, saber o código dos gestos, dos

comportamentos, das vestimentas e dos atributos físicos valorizados. Ter  status é ser reconhecido

como um habitué, alguém a ser imitado, por ser legitimado “como o melhor modelo possível” de

todas as referências disponíveis. 

Goldenberg (2010), por sua vez, atenta para a formação do  corpo distintivo,  chamando a

atenção para o fato de que este se distingue dos demais, à medida que mais se assemelha aos ideais

de beleza/boa forma brasileiros. Ter o corpo distintivo significa ter, junto ao corpo atraente, valores

psicológicos,  sociológicos  e  eróticos  desejáveis  embutidos  no  sujeito,  como se  este  fosse  uma

espécie de “pacote completo e perfeito”. Mirian Goldenberg (2002:39) também discorre sobre o

corpo apresentando-o por meio de três conceitos articulados entre si: o conceito de  insígnia (ou

emblema), de grife (ou marca) e de prêmio (ou medalha). Assim, Goldenberg explica que o conceito

de insígnia relaciona-se à capacidade do sujeito de fazer o policiamento de si, ou seja, de controlar e

domesticar a si próprio a fim de atingir a “boa forma”; a noção de grife relaciona-se ao status de

superioridade  que determinado sujeito  adquire  ao portar  certo produto,  no caso,  o  corpo como

objeto simbólico; finalmente, o conceito de prêmio está relacionado ao merecimento de se ter um

corpo magro e atlético, como consequência de esforços e sacrifícios.

Goia (2010) afirma que “uma boa maneira de identificar o prestígio social de uma pessoa ou

de um grupo é por sua facilidade em ser ouvido, respeitado e levado em conta”. No Brasil, ter boa

aparência,  sem  dúvida,  garante,  ao  menos  inicialmente,  certa  legitimidade  e  credibilidade

discursiva. Vale lembrar que legitimidade e credibilidade remetem às estratégias de individuação,

propostas por Charaudeau (2009), em que a primeira possibilita um sujeito a agir da maneira pela

qual o faz, trata-se do direito à palavra reconhecido; paralelamente, a segunda estratégia é a que

credencia o sujeito em seu valor de verdade. 



76

Além  disso,  ter  “o  corpo”  é  uma  possibilidade  de  ascensão  social;  por  esse  motivo,

Goldenberg (2010) defende que tal  ideal  seja tão perseguido por todos,  inclusive,  pelos  menos

favorecidos. Não é raro serem divulgados, na mídia, casos de brasileiros que obtiveram sucesso

internacional por meio de seus físicos. A modelo Gisele Büdchen ilustra o caso, assim como as

novelas  (ou os  próprios  contos  de fadas)  que,  frequentemente,  trazem histórias  de personagens

pobres que tiveram sua chance de ascensão social por meio da boa vontade de outras pessoas para

com elas, ou até mesmo pelo próprio matrimônio com algum sujeito abastado que se enamorou de

seus atributos físicos. Por isso, Mirian Goldenberg afirma que, no Brasil, o corpo jovem, em boa

forma e bronzeado é um capital. Ela argumenta:

Acredito que, na cultura brasileira,  determinado modelo de corpo é uma riqueza, talvez
uma das  mais  desejadas  pelos  indivíduos  das  camadas  médias  urbanas  e  também das
camadas mais pobres, que percebem seu corpo como um importante veículo de ascensão
social. Nesse sentido, além de um capital físico, o corpo é, também, um capital simbólico,
um capital econômico e um capital social. (GOLDENBERG, 2010:9)

É relevante enfatizar, coordenando as ideias de corpo distintivo e de imitação prestigiosa,

que, ao mesmo tempo em que o corpo distintivo traz ao sujeito certa singularidade pelo seu status

de beleza, esse corpo nada mais é que a expressão de um desejo de tornar-se semelhante aos ideais

de beleza então disseminados, ou ainda, de expressar aproximação/pertencimento ao  lifestyle dos

grupos mais prestigiados. Isso posto, Goldenberg argumenta:

Pode-se dizer que ter um corpo “em forma”, com tudo o que ele simboliza, promove nos
indivíduos das camadas médias do Rio de Janeiro uma conformidade a um estilo de vida e
a um conjunto de normas de conduta, recompensada pela gratificação de pertencer a um
grupo de “valor superior”. O corpo é um valor que identifica o indivíduo com determinado
grupo e, simultaneamente, o distingue de outros. (GOLDENBERG, 2002:38)

Sendo o corpo atraente um capital,  resta-nos tecer alguns apontamentos sobre a maneira

como isso afeta a percepção dos indivíduos na sociedade contemporânea brasileira, sobretudo, no

Rio de Janeiro. Antes disso, gostaríamos de ressaltar a colocação de Gontijo (2002) sobre o que

chamamos de “sociedade brasileira”.

O autor argumenta que justificar a preocupação exacerbada com o corpo como algo típico de

todo povo brasileiro seria uma generalização imprópria. Gontijo (2002:75) defende que é necessário

diferir entre brasilidade e carioquidade; assim, chama a atenção para a ideia de que a cidade do Rio

de Janeiro, mais precisamente, o bairro de Ipanema, não é a única produtora de brasilidade, apesar

de manter certa tradição em ser a principal difusora de modas e costumes. Nesse caso, cabe lembrar
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de Helô Pinheiro, Garota de Ipanema, que materializa todo esse conceito de beleza com o sucesso

de Vinicius de Moraes e Tom Jobim44: “Olha que coisa mais linda/ mais cheia de graça/ é ela a

menina que vem e que passa/ no doce balanço/ a caminho do mar/ moça do corpo dourado...”.

Desse modo, pode-se afirmar que o corpo exposto nas praias seja o motivo central para a corpolatria

carioca, o que não faz do Brasil inteiro, necessariamente, um país corpólatra, é pertinente esclarecer.

Se a geografia reforça o culto ao corpo nas praias cariocas, um leitor desavisado pode crer

que o temível “teste da areia” (GOLDENBERG, M.; RAMOS, M., 2002:30) seja uma rigorosa

tarefa enfrentada no Rio de Janeiro, somente no período do verão. Goldenberg; Ramos (2002), no

entanto, alertam que, na verdade, a corpolatria possui variação sazoneira em relação aos cuidados

com o corpo, ou seja, para cada estação do ano, há uma sugestão do que pode ser feito com esse

corpo, a fim de aprimorá-lo, protegê-lo, repará-lo ou preservá-lo. Os autores destacam: 

Se no outono recomendam-se tratamentos para reparar os danos causados pelo sol à pele e
aos cabelos, no inverno, com o sol e o mar à distância, são aconselhados os tratamentos
dermatológicos para rugas, manchas, acnes, estrias. O inverno também é indicado como a
estação ideal para o lifting, a lipoaspiração, as cirurgias de pálpebra e nariz e os implantes
de prótese de silicone. Já quando chega a primavera, é hora de “correr contra o tempo” para
estar “em forma” no verão. (GOLDENBERG, M.; RAMOS, M., 2002:29)

Com uma regulação do corpo, que se estende durante o ano inteiro, almejando sucesso na

estação  mais  quente,  parece  ficar  claro  o  valor  que  o  corpo  representa  na  sociedade  e,  por

conseguinte,  a  inquietação  a  que  um  corpo  fora  dos  padrões  estéticos  em  voga  pode  estar

submetido.

Malysse sustenta que a corpolatria é uma forma de exclusão estético-social (2002:127), pois

para se ter “o corpo” é necessário, além de força de vontade, tempo e recursos suficientes para

investir. O autor argumenta que a mídia, de um modo geral, faz parecer que ter o corpo em forma é

meramente uma questão de empenho e comprometimento, contudo, esse veículo de comunicação

não destaca a necessidade de outros recursos na empreitada. Desse modo, argumenta Malysse, a

mídia brasileira traz ao público reportagens de “self-made women” que, sem recursos e com muito

empenho, atingiram a boa forma. Esse tipo de reportagem promove a ideia de que ter o “corpo

ideal” está ao alcance de todos e busca camuflar as diferenças sócio-econômicas entre os mais e os

menos favorecidos. Stéphane Malysse afirma:

44Letra  completa  em  https://play.google.com/music/preview/T4lphjnpxu7f7zhinhjwu7e7x4y?
lyrics=1&utm_source=google&utm_medium=search&utm_campaign=lyrics&pcampaignid=kp-lyrics,  acesso  em
04/10/2016, às 16:23h. 

https://play.google.com/music/preview/T4lphjnpxu7f7zhinhjwu7e7x4y?lyrics=1&utm_source=google&utm_medium=search&utm_campaign=lyrics&pcampaignid=kp-lyrics
https://play.google.com/music/preview/T4lphjnpxu7f7zhinhjwu7e7x4y?lyrics=1&utm_source=google&utm_medium=search&utm_campaign=lyrics&pcampaignid=kp-lyrics
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Na luta contra o acaso biológico, ricos e pobres tendem a se repartir em uma escala social
de beleza,  e essa realidade pode ser observada em todos os lugares públicos do Rio de
Janeiro. Progressivamente, os comportamentos corporais dessas mulheres se distanciaram
dos comportamentos das mulheres das camadas populares. As cariocas estão cada vez mais
condenadas a exibir o corpo de sua classe, e aquelas que não podem comprar o estilo de
corpo  fornecido  pelas  academias  sentem-se  estigmatizadas.  As  contradições  dessa
sociedade podem ser  praticamente resumidas ao nível  do corpo feminino, pois o corpo
“natural” tornou-se sinônimo do corpo social pobre e popular. (MALYSSE, 2002:102-103)

Etcoff (1999:58) também assinala que a beleza se tornou um elitismo baseado em trabalho

duro e dinheiro, sendo transformada assim, em um bem a ser conquistado e não em um privilégio, a

priori. 

Finalmente, compreendendo-se que o corpo é um capital em nossa sociedade, vale destacar

que o cuidado com o físico perpassa todos os indivíduos, inclusive, os que poderiam dispensar a

ascensão social que por ele é oferecida. Mesmo que determinado indivíduo já esteja no topo da

pirâmide social e, portanto, não vise, no corpo atraente, a uma vantagem necessária, há, também,

uma pressão para que tal indivíduo busque aprimoramento físico, já que há uma coerção social que

exige isso dele, por ter os recursos para tal.

Enquanto o corpo é um capital, a beleza interior é um status. Posto isso, é relevante pontuar

que o corpo pode ser um capital atingível, uma vez que suas dimensões são precisas e podem ser

controláveis pela fita métrica e pelo adipômetro. O mesmo não ocorre com a beleza interior, de

caráter mais subjetivo. 

Nancy Etcoff (1999) defende que, embora certos biotipos sejam preferidos em detrimento de

outros,  por  razões  de seleção natural  dos  nossos  antepassados,  a  beleza do rosto não cabe em

medidas  categóricas.  A autora  sustenta  que  há  traços  que  tornam um rosto  mais  feminino,  ou

masculino,  e  que  o  grau  de  atratividade  dos  rostos  relaciona-se  com esses  traços.  Porém,  nas

pesquisas feitas,  comparando-se as proporções  ideais criadas  pelos filósofos  gregos e  os rostos

humanos,  detectou-se  que  as  pessoas  que  tinham  o  rosto  dentro  das  grandezas  matemáticas

sugeridas não eram, obrigatoriamente, julgadas atraentes:

Os resultados de Farkas não significam que um belo rosto nunca coincida com os ideais
clássicos e da Renascença. Mas sugerem que os artistas clássicos devem ter-se enganado
em relação à natureza fundamental da beleza humana. Talvez tenham achado que havia um
ideal matemático, pois este se ajusta, de um modo geral, às ideias platônicas ou religiosas
sobre a origem do mundo. (ETCOFF, 1999:27)
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Considerando o aspecto subjetivo da beleza interior, em contraponto à beleza exterior, pode-

se  afirmar  que  sempre  haverá  um  rosto  que,  mesmo  desproporcional,  será  inexplicavelmente

atraente, pois a personalidade também pode contribuir no grau de atratividade de alguém. Assim,

sustentamos que ter o corpo ideal pode ser uma escravidão, mas manter-se belo, como um todo,

pode ser uma tarefa mais gratificante, sob a ótica do desenvolvimento pessoal.

2.4.2 Jovem, magra, lisa e loura

O conceito de beleza é, de fato, amplo, mas, a atratividade física parece ser o seu indicador

principal/ inicial. Em um estudo conduzido pela empresa de cosméticos Dove45, foram analisadas as

respostas de centenas de mulheres de 10 países que, ao serem questionadas sobre o que entendiam

por beleza, respondiam que era ter boa aparência. Assim, a despeito de concebermos beleza em

sentimentos, atitudes, lugares, arte, entre outros, a atratividade física, isto é, ser atraente, parece ser

a associação mais automática ao termo beleza. Assim, em uma sociedade que tanto valoriza a beleza

física,  parece  relevante  pensar  de  que  maneira  os  construtos  sobre  atratividade  e  beleza  são

embasados e veiculados.

Goldenberg  (2002)  aponta  que  a  onipresença  dos  corpos  nos  veículos  de  informação

relaciona-se mais a um processo civilizador desses corpos, do que a uma suposta liberação dos

mesmos. A autora afirma: 

Devido à mais nova moral, a da “boa forma”, a exposição do corpo, em nossos dias, não
exige dos indivíduos apenas o controle de suas pulsões, mas também o (auto)controle de
sua aparência física. O decoro, que antes parecia se limitar à não exposição do corpo nu, se
concentra, agora, na observância das regras de sua exposição. (GOLDENBERG, 2002:25)

Contrariamente a toda a suposta liberdade e pluralidade do ser, é relevante observar como a

construção do corpo ainda está engessada, ou seja, corpos que estejam fora dos padrões sociais de

moda  e  beleza,  não  estão  legitimados  para  exercerem  a  liberdade  de  assumir  o  formato  que

desejarem e sofrem, por isso, extremo preconceito.

A despeito de toda pluralidade nos traços identitários do sujeito pós-moderno, parece que,

para as mulheres, a única possibilidade de serem atraentes é por meio da magreza e do bom preparo

45A real verdade sobre a beleza: um relatório global, achados do estudo global sobre mulheres, beleza e bem-
estar. Setembro, 2004. 



80

físico. É possível afirmar que se chegou ao contrassenso de admitir que uma mulher pode ser o que

quiser socialmente, contanto que esteja com o corpo em forma. Novaes aponta o seguinte: 

(…) entende-se que os qualitativos estéticos [para as mulheres] têm função preponderante
na felicidade amorosa, familiar e sexual. Não basta ser uma boa mãe, uma esposa dedicada
e uma profissional competente, é preciso estar enxuta para que cada um desses papéis seja
mais valorizado socialmente. (NOVAES, 2006:72)

Baudrillard (1970 apud Novaes, 2006) propõe que, se antes a beleza era desejável, agora, na

sociedade de  consumo em que estamos  inseridos,  a  mesma torna-se  imperativa.  Argumenta-se,

nessa linha, que as mulheres carregam consigo a obrigação de serem belas, ou, no mínimo, “bem

cuidadas”, haja vista a enorme gama de produtos disponíveis no mercado para todas as necessidades

e bolsos. Trata-se da democratização da beleza, ou seja, a ideia de que todas as mulheres podem ser

belas, em virtude da variedade de cosméticos oferecidos na atualidade. Joana Novaes destaca que:

O que é normativo para a mulher contemporânea não é o fato de os modelos de beleza
serem impostos, uma vez que o discurso sempre foi esse, nem mesmo de que seja dito que
ela deve ser bela, mas o fato de se afirmar, sem cessar, que ela pode ser bela, se assim o
quiser.
Se,  historicamente,  as  mulheres  preocupavam-se  com  a  sua  beleza,  hoje  elas  são
responsáveis por ela. De dever social (se conseguir, melhor), a beleza tornou-se um dever
moral (se realmente quiser, eu consigo). O fracasso não se deve mais a uma impossibilidade
mais ampla, mas a uma incapacidade individual. (NOVAES, 2006:28)

A democratização da beleza,  conforme apontamos, não tem a ver  com a propagação de

diferentes tipos estéticos,  mas sim, com a possibilidade de que todas as mulheres consigam ter

acesso às vias que as conduzam em direção ao ideal. Desse modo, é possível concluir que a referida

democratização acontece, não por meio da aceitação e legitimação de diversos tipos de beleza, mas

sim, pelo alcance das classes menos favorecidas a diversos produtos que ajudam a atingir o ideal de

beleza  estabelecido.  A democratização  de  produtos  e  serviços  preserva,  na  verdade,  o  regime

totalitário  da  beleza,  que  reproduz  insistente  e  continuamente  os  mesmos  discursos  acerca  de

juventude, magreza, com fios lisos e louros (Sabino, 2010). 

Etcoff (1999:115-116) assevera que a profusão dos cosméticos em nossa sociedade não é

fruto de tempo e dinheiro em excesso, nem, tampouco, da exploração da insegurança. Segundo a

autora, os egípcios já tinham a maioria dos cosméticos que temos hoje, e por isso, ela defende que o

negócio dos cosméticos não é uma invenção moderna ou uma reação às pressões sociais.  Para

Nancy Etcoff, uma questão mais significativa a ser apontada é a inveja:
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A competição baseada na aparência é ferina entre as mulheres. Como Fran Lebowitz disse,
a maioria das mulheres reage à inveja “ficando perturbadas, se sentindo culpadas, achando
que  feriram  os  sentimentos  das  pessoas.  (...)”.  Culturas  consumidoras  levaram  a
competição de beleza entre as mulheres a um nível frenético. Como Bertrand Russel disse:
“A inveja é a base da democracia”. Ao fazer tudo parecer alcançável, a inveja coloca muita
gente em um estado de grande desejo impossível de ser satisfeito. (ETCOFF, 1999:83)

De qualquer  forma,  a  “norma-padrão”  do  que  é  ser  atraente  ainda  demonstra  sinais  de

rigidez quanto aos tipos valorizados, ou seja, não há espaço para a feiura ou a gordura, por exemplo,

em um momento de notável  valorização do corpo atlético.  Conforme aponta Novaes:  “vive-se,

assim, uma ética da superação física dos próprios limites, que interpreta a não adequação a esse

projeto de cuidados corporais como um fracasso, e não como um estilo ou diferença. Individualismo

às avessas”. (Op.cit.: 102/103)

Assim, conclui-se que, na atualidade, há uma forte correlação que associa moralidade ao

corpo esguio, isto é, os atributos gloriosos são facilmente associados aos esbeltos, ao mesmo tempo

em que os atributos vexaminosos, ligam-se aos que estão fora de forma.

Por fim, podemos argumentar que, se a beleza já era naturalmente perseguida em termos

evolucionistas, com a imediata associação entre beleza e saúde contemporânea, ser atraente passou

a ser um dever moral, em que o sujeito precisa ostentar/ aparentar a virtude e a saúde que somente

os corpos atléticos e jovens, em tese, têm. O corpo é constrangido pela força simbólica, conforme

aponta Bourdieu (1999 apud Sabino, 2010:149): “A força simbólica é uma forma de poder que se

exerce diretamente sobre os corpos.  Tal  força se consolida como que por magia,  sem qualquer

coação física violenta”. 

Os sujeitos contemporâneos, não desejosos de serem taxados com adjetivos difamadores,

são  arrebatados  por  corpos  (ir)retocáveis,  incessantemente,  expostos  nas  mídias.  Destarte,  a

avalanche de possibilidades que promovem o aprimoramento nos/ dos indivíduos não deixa outra

alternativa para eles, que não seja sucumbir às exigências pós-modernas. Cuidar da aparência é tão

natural e esperado, na nossa sociedade, quanto tomar banho e escovar os dentes; essa parece ser

uma das diferenças, inclusive,  entre a busca pela beleza nos tempos passados e atuais:  antes,  a

beleza era bem-vinda, agora, ela é uma espécie de bom costume altamente recomendável.
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2.4.3 Beleza, e a publicidade com isso?

Conforme explicitamos, no século XIX, com a Revolução Industrial, houve a substituição

do  corpo-máquina  e  do  corpo-mercadoria  pelo  corpo-consumidor,  destino  de  escoamento  dos

produtos  produzidos  em larga  escala,  à  época.  Ademais,  juntamente  ao  modelo  neoliberal  e  à

crescente exploração de mão de obra, a mulher se insere, de vez, no mercado de trabalho. Assim, o

movimento feminista ganha destaque e o apoderamento da independência da mulher se efetiva. 

Desse modo, além da beleza configurar importante destaque nas relações amorosas, ela o

faz, também, no mercado de trabalho. 

Afirmamos que a beleza passou a ter notoriedade no mercado matrimonial, consoante Perrot

(2013). Segundo a autora,  em tempos de casamento arranjado, a beleza era desejável,  mas não

fundamental, uma vez que as uniões eram mais pautadas em alianças entre famílias do que em

sentimentos entre  os  noivos.  No entanto,  com a progressiva independência da mulher  e  com a

individualização dos sujeitos, priorizando suas próprias vontades e preferências, a beleza passa a

constituir um capital vantajoso nesse setor. Perrot relata que: 

Ocorre uma longa e lenta expansão do casamento por amor, processo no qual as mulheres
do século XIX têm um papel determinante, e cuja apologia é feita por romancistas como
Jane Austen e George Sand. Sinal claro da individualização das mulheres, e também dos
homens, o casamento por amor anuncia a modernidade do casal, que triunfa no século XX.
Os termos de troca se tornaram mais complexos: a beleza, a atração física entram em cena.
(PERROT, 2013:47)

Sobre a inserção da mulher no mercado de trabalho, Goldenberg (2010) e Novaes (2006)

destacam  a  competitividade  e  o  receio  de  sofrer  discriminação  como  fatores  centrais  na

manutenção/ busca pela boa aparência. O medo de envelhecer e/ ou engordar leva as mulheres a

valorizarem, cada vez mais, o corpo capital.

Com a livre demanda e a produção em larga escala do modelo neoliberal, a indústria de

cosméticos encontra seu lugar na lógica do consumo, em que o produto a ser lançado, promete

superar o lançamento prévio, promovendo o desejo, no corpo consumidor, de atingir (ou aproximar-

se mais) (d)o modelo de beleza vigente. Assim, o discurso propagandista aparece como distintivo

para reforçar o padrão estético ideal e, também, para promover determinado produto que, na falta de

propaganda adequada,  poderia perder-se em meio a tantos outros artigos comercializados.  É ao

provocar a inveja, o desejo de superar/ assemelhar-se ao outro, que a propaganda constitui seus

pilares. 
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Dessa maneira, Novaes (2006) destaca que as mulheres que experimentaram a liberação do

corpo e das vestimentas, logo se encontraram presas ao próprio corpo, sendo suas próprias algozes:

Nada mais cruel do que lutar com um inimigo implacável e inexorável: as mulheres lutam
contra  a  ação  do  tempo,  tentando  manter-se  sempre  jovens  e  belas.  Frenéticas  e
enlouquecidas,  consumindo  compulsivamente  toda  sorte  de  produtos  que  prometem
retardar o seu envelhecimento e manter sua beleza, essas mulheres lutam contra si mesmas,
perdendo-se  no espelho  à  procura  de  si.  Se  antes  as  roupas  as  aprisionavam,  agora  se
aprisionam no corpo – na justeza das próprias medidas. (NOVAES, 2006:74)

Com a inquietude das mulheres a respeito de si e a oferta de produtos e métodos específicos

para aprimorar a aparência, ser bela deixa de ser uma questão estética para ser uma questão de ética

(PERROT, 2013). 

Aliado  a  isso,  os  meios  de  comunicação  contribuem  –  e  muito  –  para  a  propagação/

determinação do que é ser bonito, de bom gosto e bom tom. A mídia é a responsável por trazer

novos, ou cristalizar antigos,  habitués ao público. São os  habitués que influenciarão as pessoas a

desejarem determinadas características físicas; da mesma sorte, são esses mesmos personagens que

transformarão objetos ordinários em sonhos de consumo; o mesmo farão quanto à determinação de

qual é o melhor estilo de vida a seguir. 

A publicidade, inesgotavelmente, serve-se desses habitués, sejam eles pessoas famosas, ou

(ainda) não. Para os  habitués dos veículos de comunicação, basta, apenas, que tenham as marcas

reconhecidas em um legítimo exemplar: aparência jovem e atlética, com jeito de pessoa abastada e

bem-sucedida. É natural que a publicidade se sirva desse tipo de modelo, se pensarmos na imitação

prestigiosa de que falamos antes: é por desejar se aproximar de um modelo ideal favoravelmente

reconhecido que a maioria das pessoas cede ao discurso propagandista.

Mirian  Goldenberg  salienta,  porém,  que  não  são  apenas  os  discursos  propagandistas  os

responsáveis por gerar sujeitos insatisfeitos consigo mesmos, mas também, as novelas, os filmes, as

minisséries, as reportagens de revista e TV, enfim, todo tipo de veículos de comunicação. A autora

reforça que esses meios contribuem para o que Bourdieu (1989, apud Goldenberg, 2002:33) chama

de “ilusões bem fundamentadas”. Essas ilusões seriam as responsáveis por conciliar toda sorte de

discurso legitimado e credibilizado (como o dos médicos, esteticistas, psicólogos, nutricionistas,

profissionais  de  educação  física,  entre  outros)  com  a  ideologia  subjacente:  “você  quer,  você

consegue.  Disciplina  é  tudo”.  A esse  respeito,  Novaes  (2006)  também afirma  que  a  indústria

hollywoodiana prestou um desserviço à sociedade ao mostrar protagonistas esteticamente perfeitos
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em cenas de amor ardente. De acordo com Novaes, ao associar o sexo a uma exclusividade dos

belos, desacostumamo-nos a ver os feios de uma maneira sexualizada. Ela ainda destaca que:

O desserviço mencionado sobre o papel de Hollywood no imaginário social é da ordem da
não representação dos feios em papéis cujos personagens ocupem uma posição de prestígio
na trama,  donde se  conclui  que aos  feios  e,  sobretudo,  aos  gordos  restam personagens
estereotipadamente marcados por serem maus, enjeitados, fracassados ou, na melhor das
hipóteses, alguém que não deu certo na vida, relapso, preguiçoso e até mesmo brincalhão.
(NOVAES, 2006:246)

Defendemos,  aqui,  que  a  beleza  se  tornou  um  fardo  moral  para  a  mulher,  e  a  mídia,

invariavelmente, serve-se disso para mostrar  habitués virtuais, retocados, cuja perfeição estética é

tudo  –  menos  alcançável,  por  meio  de  produtos  e  esforços  pontuais.  Hoje  em dia,  mesmo as

mulheres que vivem da aparência, que se exercitam diariamente com um personal trainer, seguem

dietas  prescritas  por  nutricionistas,  fazem toda  sorte  de  tratamentos  estéticos  e,  eventualmente,

recorrem  a  cirurgias,  possuem  suas  imagens  aprimoradas  ao  serem  veiculadas  nos  meios  de

comunicação. Desse modo, o corpo-consumidor recebe a imagem final e frustra-se ao ver o quão

distante está do modelo indefectível apresentado. Costa (1985  apud Novaes,  2006:87) afirma o

seguinte: “Isso se dá porque o nível cada vez mais elevado de exigência estética elege como ideais o

inatingível, o sobre-humano, algo muito distante para ser minimamente atingido pelo sujeito”.

O discurso  que  moralizou  a  beleza  é  o  que  ratifica  a  necessidade  de  empenho  de  um

indivíduo para alcançá-la; porém, conforme já pontuamos, nesses discursos, jamais se percebe, com

clareza,  o  grau  de  dedicação  realmente  necessário  para  alcançar  toda  essa  lindeza.  Em  uma

propaganda de creme anti-rugas, por exemplo, possivelmente, teremos uma mulher mais jovem do

que a idade esperada para o público que recorre a esse tipo de tratamento. Além disso, é provável

que as benesses do creme sejam louvadas, como se este fosse o único motivo para a pele mostrada

na  propaganda  ser  tão  bonita.  Presumivelmente,  não  serão  destacados  tratamentos  cutâneos

paralelos, constante proteção contra os raios ultra-violetas, ingestão de mais de dois litros de água

por dia, entre outros cuidados básicos para a manutenção da pele jovem e viçosa. 

Perde-se a noção do que é alcançável, ou não, e resta, à mulher contemporânea, sentir-se

diminuída,  preguiçosa  e/ou  desleixada,  caso  não  supra  a  tantas  demandas.  Goldenberg  (2002)

declara que:

O corpo “virtual”  apresentado pela  mídia  é  um corpo de  mentira,  medido,  calculado e
artificialmente preparado antes de ser traduzido em imagens e de tornar-se uma poderosa
mensagem de corpolatria. Essas imagens-normas se destinam a todos aqueles que as vêem
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e,  por  meio  de  um  diálogo  incessante  entre  o  que  vêem  e  o  que  são,  os  indivíduos
insatisfeitos com sua aparência (particularmente as mulheres) são cordialmente convidados
a considerar seu corpo defeituoso. (Op.Cit.:93, grifo da autora)

Por último, algumas autoras continuam a defender que a valorização da beleza tem forte

cunho  ideológico,  como por  exemplo,  Naomi  Wolf  (1991  apud Etcoff  1999).  A autora  chama

atenção para a ideia de que a beleza não é só uma forma de garantir o sucesso das engrenagens do

consumo,  mas,  também,  uma  maneira  eficiente  de  controle,  mantendo  as  mulheres  longe  do

exercício do poder. Assim:

A beleza é uma ficção conveniente usada por indústrias milionárias que criam imagens do
belo e as traficam como ópio para a massa feminina. A beleza conduz as mulheres ao lugar
em que os homens as querem, fora da estrutura do poder. O capitalismo e o patriarcado a
definem para o consumo cultural, e colam suas imagens em toda parte para instigar a inveja
e o desejo. A cupidez que inspiram serve a seus dois propósitos: fazer dinheiro e preservar o
status quo.  (ETCOFF, 1999:12)

Finalizamos este capítulo, tendo apresentado alguns dos entendimentos sobre o corpo ao

longo do tempo até a contemporaneidade. Entender as mazelas que subjazem à construção do corpo,

diariamente, é imprescindível para o encaminhamento desta pesquisa, que se voltará para o corpo e

para a percepção feminina a respeito de si mesma. 
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2.5 Publicidade e propaganda

Na  próxima  seção,  discorreremos  sobre  alguns  entendimentos  acerca  de  publicidade  e

propaganda.

2.5.1 Publicidade e propaganda: alguns conceitos básicos

Segundo Vastergaard;  Schrøder (2000)  a publicidade só existe em sociedades capitalistas,

onde a  competição  mercadológica  impera  e  os  cidadãos  são  estimulados  a  terem,  não só  suas

necessidades materiais satisfeitas, mas também, suas necessidades mais abstratas, como as sociais.

A esse respeito, os autores afirmam que: 

Na medida em que o aparelho de produção de uma sociedade não esteja suficientemente
desenvolvido para satisfazer mais que as meras necessidades materiais de sua população, é
claro que não há lugar para a propaganda. Para que esta tenha algum sentido, pelo menos
um segmento da população terá que viver acima do nível da subsistência: no momento em
que isso acontece, os produtores de bens materiais “desnecessários” devem fazer alguma
coisa para que as pessoas queiram adquiri-los. (VASTERGAARD; SCHRØDER, 2000:3)

Conforme já tratamos em 2.4.3, e consoante Vastergaard; Schrøder (2000), a publicidade se

expandiu com a produção em larga escala e a livre demanda dos bens de consumo, no final do

século  XIX.  A publicidade,  a  partir  daí,  passa  a  ser,  segundo  Monnerat  (2003),  símbolo  de

abundância e status, por meio do que anuncia. Nas palavras da autora: 

Dessa forma, a publicidade passa a ser um símbolo de abundância de produtos e serviços
que o progresso tecnológico coloca diariamente à disposição do homem. Cria a noção de
status, conferido pela aquisição de objetos ligados ao conforto e ao lazer. Os objetos que ela
toca  conferem  prestígio,  porque  o  produto  anunciado  extrai  seu  valor  menos  de  sua
utilidade objetiva do que de um sentido cultural, servindo para manter um status efetivo, ou
sonhado. (MONNERAT, 2003:12)

Para melhor entendermos o contexto em que a publicidade se insere, faz-se necessário tecer

alguns comentários acerca da economia capitalista, à luz de Vastergaard; Schrøder (2000). 

Segundo esses autores, a referida economia subdivide-se em uma esfera de produção de

mercadorias e em uma esfera de circulação e troca de mercadorias e moedas (Id.; 2000: 6), que é

onde  a  publicidade  se  encontra.  Na  esfera  de  produção,  entende-se  que  há  uma  relação  de

desigualdade entre os envolvidos, posto que uns possuem os meios de produção (capitalistas) e

outros, não (trabalhadores). Nesse caso, somente os primeiros têm poder para determinar o que e o

quanto serão produzidos. Por outro lado, na esfera da troca de mercadorias e moedas, parte-se do
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princípio de que os sujeitos estão em relação de igualdade e liberdade. Vastergaard; Schrøder (2000:

6) exemplificam: “o proprietário da mercadoria decide livremente se vende ou não, a quem e a que

preço, assim como o comprador potencial é livre para comprar ou não.”

Para compreender o contexto da publicidade,  na esfera de circulação de mercadorias, os

autores  recorrem  ao  sistema  pré-capitalista,  caracterizado  pelas  trocas  diretas.  Desse  modo,

explicam que um tecelão e um agricultor, por exemplo, trocavam o excedente de suas respectivas

produções, salientando que, nessa negociação, havia igualdade entre as partes e que os produtos

detinham, simultanea e reciprocamente, valor de troca para um (o produtor do excedente) e valor de

uso para outro (o consumidor do produto excedente). 

No sistema capitalista desenvolvido, o processo de compra e venda difere do anterior. Cabe

lembrar que, para o vendedor, a mercadoria não tem valor de uso, somente, de troca; paralelamente,

para o comprador, a mercadoria apresenta valor de uso, contudo, o que ele tem a oferecer em troca,

para  o  vendedor,  não  tem valor  de  uso  para  este.  Afinal,  dinheiro  não  é  consumível,  apenas

representa a materialização do valor de troca.

Posto isso, Vastergaard; Schrøder (2000) salientam que nenhum comprador desejará adquirir

um produto que não tenha valor de uso; no entanto, como o produto da negociação não tem valor de

uso para quem o vende, resta, a esse último, fazer com que sua mercadoria pareça  ter tal valor.

Assim, eis  que surge a estetização da mercadoria  (Haug, W.,  1971  apud Vastergaard;  Schrøder

2000:  7),  pois,  quanto  mais  atraente  o  produto,  maior  o  apelo  para  que  seja  adquirido,  em

detrimento dos produtos concorrentes. Vastergaard; Schrøder (2000:7 [sic]) apontam o seguinte:

A estética pode ser inerente ao produto através do  design (por exemplo, automóveis), do
aroma (líquidos de limpeza) ou da cor (bebidas) – perfeitamente irrelevantes para o valor de
uso material do produto; (…) Não só a publicidade contribui para que os produtos pareçam
esteticamente  o  mais  agradáveis  possível  como  também  o  anúncio  se  converte  numa
realização estética.

Os autores também afirmam que, juntamente à estetização do produto, houve, também, a

estetização do consumidor. Discorreremos sobre esse ponto nas linhas seguintes.

É  válido  apontar  que,  como  seres  vivos,  temos  necessidades  materiais,  pois  todos

precisamos  de  alimentos,  roupas  e  abrigo,  para  mantermo-nos  sadios,  aquecidos  e  protegidos,

respectivamente.  Além disso,  como seres  sociais,  também temos  necessidades sociais,  ou seja,

todos precisamos de amor, amizade, reconhecimento e aceitação, já que não vivemos isolados. 

Para  que  consigamos  viver  em  equilíbrio,  precisamos  satisfazer  ambos  tipos  de

necessidades, visto que as materiais mantêm-nos vivos, ao mesmo tempo em que as necessidades
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sociais garantem-nos uma vivência harmônica psicossocialmente. Desse modo, é viável pensar que,

ao adquirirmos bens de consumo, estamos satisfazendo a dois tipos de necessidades: uma peça de

roupa, por exemplo, mantém-nos aquecidos (necessidade material), mas, também, traz consigo um

valor simbólico que “informa” o tipo de pessoa que somos, ou gostaríamos de ser (necessidade

social). Vastergaard; Schrøder (2000: 74) afirmam que a associação entre produtos e valores/ estilos

de vida passa por um processo de significação, cujo objetivo final é transformar a carência de uma

identidade, na carência de um produto. 

À medida que ocorre o aprimoramento estético da mercadoria, identidades também acabam

sendo lapidadas na publicidade, fazendo com que seu público creia ser mais seleto e merecedor de

certo  produto,  alimentando,  proporcionalmente,  o  processo  de  estetização  dos  sujeitos

consumidores. A esse respeito, Rosane Monnerat afirma o seguinte:

Não são mais as qualidades intrínsecas de um produto que são vendidas e nem mesmo, em
sentido estrito, a reputação da marca registrada, mas sim, a imagem dessa marca junto ao
público  consumidor,  já  que,  na  economia  de  hoje,  o  consumidor  se  encontra  no  ponto
central do universo comercial. (MONNERAT, 2003: 13)

O discernimento entre necessidades materiais e sociais do sujeito foi, também, responsável

pela  mudança  nas  estratégias  publicitárias:  se  antes,  eram  informativas,  visando,  apenas,  às

necessidades básicas,  agora,  são persuasivas,  focando no que a aquisição de seu produto pode,

potencialmente, oferecer, em termos de status, para seus consumidores. 

Meneguin  A.M  (2009:17),  por  outro  lado,  estende  a  compreensão  das  categorias  de

necessidades  identificadas  por  Vastergaard;  Schrøder  (2000).  Para  a  autora,  ainda  existe  uma

categoria  de  necessidades  intermediária  às  necessidades  materiais  e  sociais:  as  necessidades

racionais, que são motivadas, cotidianamente, pela busca racional de tudo o que possa tornar a vida

mais prática, fácil e vantajosa. 

Isso posto, a autora assinala que, no que tange à publicidade de necessidade mais orgânica

(material),  pode-se  identificar  um  discurso  mais  imperativo  (“Obedeça  a  sua  sede.  Sprite”);

paralelamente, a publicidade que visa ao suprimento de necessidades racionais, busca argumentar,

convencer e recomendar (“Viaje bem. Viaje  Vasp”). Por último, Meneguin (2009) destaca que a

publicidade  voltada  para  as  necessidades  sociais,  que  são  mais  sutis,  vale-se  de  estratégias  de

sedução, apelação e incitação (“Deixe um  Ford surpreender você”). De um jeito ou de outro, a

publicidade percorre um caminho que, no fim, aponta para estratégias de venda. 
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Assim,  a superprodução de mercadorias, aliada à sua correspondente sub-demanda, trouxe a

necessidade de uma publicidade mais eficaz, mais persuasiva e menos informativa, na qual o gênero

“publicidade”,  o  produto e  o  próprio  consumidor passam  por  um  processo  de  estetização  e

significação,  reforçando  o  que  Monnerat  (2003:  46)  defende:  “Ideologicamente,  o   discurso

publicitário funciona em três dimensões: (a) na construção das relações entre o produtor/ anunciante

e o público, (b) na construção da imagem do produto e (c) na construção do consumidor, como

membro de uma comunidade.”

Meneguin, A.M. (2009:18) também esclarece que a publicidade é voltada para o exagero e

orienta o indivíduo a superar seus limites. Monnerat (2003) comenta que a publicidade, inclusive, é

a grande promotora de uma euforia voltada para o consumo:

A ideologia  evocada  pelo  discurso  publicitário  é  a  do  capitalismo,  do  consumo.  É  a
ideologia  euforizante  da  felicidade  pelo  consumo  e  para  o  consumo,  condicionando
pessoas,  impondo  hábitos  e  gostos,  forçando,  ou  sugerindo,  a  adoção  de  atitudes  que
induzam à ação de comprar.  (MONNERAT, 2003: 43)

Meneguin (2009), por sua vez, afirma que a publicidade explora os sete pecados capitais

para acessar seu público; são eles: gula, luxúria, preguiça, orgulho, avareza, inveja e cólera. Desse

modo, podemos pensar que a publicidade se vale da gula ao estimular seu público a comer mais,

anunciando produtos saborosos e/ ou light e medicamentos facilitadores da digestão. O sentimento

de  luxúria  é  ativado  ao  propor  aos  indivíduos  devaneios,  entrega  aos  prazeres  proibidos  e  às

sensações de deleite, como, por exemplo, nos anúncios de perfumes, lingeries, hidratantes corporais

e, até mesmo, chuveiros. A preguiça é estimulada em anúncios de produtos que prometem fazer

mais  pelo  sujeito,  por  um esforço  menor  do  mesmo,  em um tempo  mínimo.  Dessa  forma,  as

publicidades voltadas para aparelhos eletrônicos, comidas congeladas ou instantâneas e serviços, de

um modo geral, estimulam a inatividade do público, com a sedutora promessa de “mais tempo para

si”. É relevante pontuar que, a praticidade oferecida gera sedentarismo, o que obriga o sujeito a

encontrar tempo para se exercitar, a fim de manter sua saúde e forma física. Ganha-se tempo por um

lado, mas, “perde-se”,  por outro; assim sendo, pode-se dizer que a preguiça é estimulada, mas,

paralelamente, também o é o seu combate, vide anúncios de academias, aparelhos de exercícios e

complexos vitamínicos que garantem mais disposição, por exemplo. 

A publicidade também explora o orgulho ao propor disputas entre seu público, destacando e

valorizando instituições, sujeitos, bens de consumo, profissões, marcas, entre outros. Meneguin, A.

M., 2009: 19) argumenta que “[A publicidade] vai (...) destacar os vencedores, inflar seus egos,
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muni-los de ORGULHO indescritível, um estado de espírito tão atraente do qual não vão querer

abrir mão e nem dividir com ninguém [sic]”. Além disso, a publicidade utiliza-se da  avareza ao

estimular o consumidor a comprar/ juntar mais, por preços atraentes, valorizando a mesquinharia

como  atitude  de  inteligência.  O  estímulo  à  sovinice  é  visto  nos  descontos  mirabolantes,

financiamentos e nas promoções de “compre mais, pague menos”. 

Finalmente,  ainda é característica da publicidade o fomento à inveja,  ao fazer o público

desejar  o  que  o  outro  tem,  gerando  sentimentos  de  inconformismo,  inquietude  e  inferioridade.

Desse modo, os bens e o  lifestyle  de artistas, celebridades e de quaisquer pessoas reconhecidas

como  habitués46 tornam-se objetos de cobiça. Ainda sobre essa questão da inveja e o desejo de

imitação47, Vastergaard; Schrøder afirmam:

Como é  óbvio,  a  grande maioria  dos anúncios  dirigidos à  classe  trabalhadora parte  do
princípio de que leitores não desejam senão aderir às fileiras da classe média; neste caso, a
publicidade exerce função de catálogo, o qual permite aos leitores ambiciosos entrar em
contato  com  os  padrões  da  classe  média  que  desejam  imitar.  (VASTERGAARD;
SCHRØDER, 2000: 126)

Por último, o incentivo à  cólera  acontece quando as publicidades transformam pequenas

disputas  em guerras  épicas  entre  times  e  marcas  concorrentes,  por  exemplo.  Meneguin,  A.M.

(2009:19 [sic]) afirma a esse respeito que:

[A publicidade]  vai  insuflar  a  CÓLERA e  transformar  as  cenas  mais  corriqueiras  em
verdadeiros dramas, nutrir a raiva pelo oponente, dos estádios de futebol aos palanques
eleitorais; a raiva pela marca concorrente, pelo sistema, pelo outro e, no fim, apresentar o
produto como a salvação e a recuperação do equilíbrio social. 

A despeito da aura negativa que os pecados capitais suscitam, Monnerat (2003:47) destaca

que a mensagem publicitária cria um mundo perfeito e ideal, constituindo um cenário primoroso

para a criação de expectativas positivas, afastando a tendência do público ao pessimismo.

Meneguin, A. M. (2009: 31) ressalta que, apesar de a publicidade utilizar-se dos pecados

capitais para instigar o consumo, o discurso publicitário não pretende ditar comportamentos, mas,

sim, promover atitudes. A autora afirma que comportamentos estão ligados a ações, a um modo de

agir, pertencente, portanto, ao campo das práticas. Monnerat (2003: 17), por sua vez, explica que os

comportamentos se relacionam à maneira de se conduzir frente a um produto ou situação e que estes

são mais estáveis por motivos de hábito e indiferença, ou seja, às vezes o consumidor age da mesma

46 Vide seção 2.4.1.
47Vide, também, o conceito de imitação prestigiosa em 2.4.1 e 2.4.3
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maneira  por  condicionamento  (hábito)  ou  desconhecimento  (indiferença)  de  outros  produtos

similares. 

Paralelamente, as atitudes (Kotler; Roberto, 1992 apud Meneguin, A.M. 2009), relacionam-

se a pré-ações, a um modo de pensar. Desse modo, Meneguin (2009) esclarece que nem toda ação

humana é derivada de uma atitude, haja vista que essa última pressupõe trabalho mental, excluindo-

se,  assim,  reflexos  e  reações  automáticas.  Por  isso,  a  autora  defende  que  “a  atitude  traduz  o

posicionamento do indivíduo perante si mesmo e o mundo, exigido pelo presente e lastreado pelo

passado. Posição é a palavra-chave para entender a tomada de atitude” (Meneguin, A.M., 2009: 32,

grifo da autora). 

Pensar que a atitude se relaciona a um posicionamento do sujeito está de acordo com o que

já observamos,  à luz de Vastergaard;  Schrøder  (2000),  acerca do processo de significação,  que

associa produtos a valores e/ou estilos de vida, pois, é por meio desse processo que o público é

induzido  a  determinado  modo  de  pensar  (atitude).  Dessa  maneira,  ao  convidar  os  sujeitos  a

identificarem-se  com  uma  atitude,  a  publicidade  busca  convencer  indivíduos  a  adotarem

determinados  posicionamentos,  o  que  é,  também,  uma  maneira  de  estetizar,  particularizar  o

consumidor, fazendo com que este se sinta parte integrante de um grupo seleto de pessoas que têm

essa ou aquela opinião. Observar essas questões também pode contribuir para que os interlocutores

tomem consciência das estratégias de venda postas.

Monnerat  (2003)  comenta  que,  por  trás  das  atitudes,  há,  também,  as  motivações  que

orientam o sujeito a agir de determinada forma, guiado por motivos diversos e, algumas vezes,

inconscientes. Para ela, as motivações “são forças que tendem para a aquisição, posse e utilização

de um produto” (MONNERAT, 2003: 17), sendo de três tipos, a saber: as motivações econômicas,

as egoístas e as altruístas.

A pesquisadora  esclarece  que  as  motivações  econômicas  são  pautadas  pelo  desejo  do

consumidor  de  acumular,  ganhar  dinheiro  ou  gastar  o  mínimo  possível.  Por  outro  lado,  as

motivações egoístas orientam o desejo de consumo por meio do instinto de preservação da espécie;

são  motivações  que  levam  ao  consumo  de  produtos  de  saúde,  gêneros  alimentícios,  higiene,

limpeza, preguiça, segurança, beleza e eróticos. (MONNERAT: 2003, 17) Por último, as motivações

altruístas, segundo Monnerat, correspondem ao desejo de participar do prazer ou da dor do outro,

protegendo  ou  dedicando-se  ao  próximo;  evidencia-se  no  instinto  maternal  que  leva  a  cuidar,

alimentar e vestir a sua prole.
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Cabe,  agora,  esclarecer  a  diferença  entre  publicidade  e  propaganda,  à  luz  de  Rosane

Monnerat (2003). 

A autora salienta que, embora os termos em questão sejam utilizados como sinônimos, não

significam a mesma coisa, a rigor. Segundo Monnerat, publicidade é oriundo do latim publicus que

expressava  a  característica  de  ser  público,  de  divulgar,  de  tornar  uma ideia  coletiva.  O  termo

propaganda, por sua vez, provém do latim propagare, que se relacionava à propagação da fé cristã.

A autora explica: 

O discurso que se usava para tal fim fazia a “propaganda”da fé religiosa (cristã-católica).
Era um discurso que, apelando para o gênero narrativo (parábolas), descritivo (descrição
das  penas  do  inferno,  ou  da  glória  do  céu)  ou  suasório  (argumentação  convincente),
buscava convencer o ouvinte a adotar nova fé, prometendo uma vida espiritual melhor. (…)
Foi esse tipo de discurso que deu origem ao atual discurso propagandístico. (MONNERAT,
2003:13)

Monnerat  ressalta  que,  em  outras  línguas,  como  o  inglês,  por  exemplo,  os  termos

publicidade e propaganda não são usados de maneira indiscriminada, ou seja, na última, publicity é

um  termo  usado  para  divulgação  de  ideias  e  advertisement,  é  usado,  exclusivamente,  para

publicidades  comerciais.  Em  língua  portuguesa,  o  mesmo  não  acontece.  A autora  afirma  que

“publicidade” é um termo voltado para a venda de produtos e serviços e é mais leve e persuasivo

que “propaganda”. Por outro lado, “propaganda” é utilizado, tanto para a propagação de ideias,

quando voltada para a difusão de valores éticos e sociais,  quanto para a publicidade comercial.

Assim  sendo,  pode-se  afirmar  que  “propaganda”  acaba  sendo  um termo  mais  abrangente  que

publicidade. 

Meneguin  explica  que  a  diferença  entre  publicidade  e  propaganda,  em  seu  livro,  será

marcada segundo o tipo de mensagem veiculada: tudo o que se relacionar à mera disseminação de

ideias  será considerado propaganda;  paralelamente,  tudo o que for  ferramenta de mercado será

chamado  de  publicidade  (2009:29).  Dessa  maneira,  a  autora  apresenta  os  seguintes  tipos  de

anúncios:  Publicidade  de  Mercado  (subdividida  em  Publicidade  Comercial  e  Propaganda

Institucional  Empresarial)  e  Propaganda  de  Ideias  (subdividida  em  Propaganda  Institucional

Empresarial, Propaganda Institucional Social e Propaganda Institucional Política). 

Meneguin (2009) entende que a promoção de bens de consumo e serviços é própria  da

Publicidade Comercial; Vastergaard; Schrøder (2000:2) afirmam que é o tipo mais frequente e em

que se investe mais dinheiro. 
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Por outro lado, a promoção de uma determinada marca, nome ou imagem seria, então, uma

Propaganda Institucional Empresarial, segundo Meneguin (2009); esse tipo de anúncio, no entanto,

Vastergaard; Schrøder (2000) reconhecem como Publicidade de Prestígio. Os autores afirmam que

essa  espécie  de  anúncio  tem a  seguinte  intenção:  “o  que  se  pretende,  nesse  caso,  não  é  um

incremento imediato das vendas, mas a criação de uma receptividade duradoura junto ao público”,

(Vastergaard; Schrøder, 2000: 1). 

De acordo com Meneguin (2009), motivar cidadãos para uma tomada de consciência em

relação a um problema social, a fim de combatê-lo ou problematizá-lo, configura uma Propaganda

Institucional  Social;  por  último,  a  autora  entende  que  uma Propaganda  Institucional  Política  é

aquela que pretende promover a adesão a determinado partido, obtenção de votos ou divulgação de

atos do governo (Id., 2009:29). Sobre essas duas últimas categorias, Vastergaard; Schrøder (2000:1)

esclarecem que se trata de publicidades não-comerciais.

Meneguin,  A.M.  (2009)  ainda  declara  que  a  Publicidade  Institucional  Empresarial  se

localiza na interseção entre Publicidade de Mercado e Propaganda de Ideias, pois, em uma primeira

análise, especula-se que seus anúncios pretendam, meramente, obter atitudes favoráveis do público,

no entanto, em uma investigação mais detida, percebe-se que esse tipo de anúncio objetiva boa

reputação da empresa, para que se consiga revertê-la em lucro. 

A  pesquisadora  assevera  que,  a  despeito  das  diferentes  nomenclaturas,  essas  quatro

categorias  formam,  junto  a  outras,  o  gênero  “publicidade”,  que  obedece  a  um  contrato48,

responsável por estabelecer quais são as partes  envolvidas e  os limites da troca entre  estas,  na

situação de  comunicação.  Meneguin  (2009:30)  destaca  alguns  desses  limites,  característicos  do

gênero  em  questão:  intencionalidade  e  parcialidade,  autoria,  formato,  indústria  envolvida  e

processos. 

Concernente à intencionalidade e parcialidade,  defende-se que toda mensagem veiculada

parte  de uma intenção -  influenciar  o  outro.  Essa intenção deve  ser  parcial,  de maneira  que o

consumidor perceba o interesse do anunciante em promover o que promove, em seu anúncio. Dessa

forma, a autoria, ou seja, a assinatura do anunciante, precisa estar presente no gênero “publicidade”,

que deve ser veiculado no formato e no espaço apropriados, como por exemplo, a mídia eletrônica,

a mídia impressa, os outdoors, os panfletos, a TV, o YouTube etc. 

Além  disso,  Monnerat   (2003:30)  explica  que  o  contrato  comunicativo  do  gênero

“publicidade” deve pôr em cheque a articulação de uma dupla estratégia: a estratégia da ocultação e

48Vide seção 2.1.4
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a  da  sedução/  persuasão.  De  acordo  com  a  autora,  na  primeira  estratégia,  cabe  à  instância

publicitária  mascarar  seu  real  interesse  (lucro)  e,  desse  jeito,  propor  uma  imagem  de  sujeito

anunciante  inocente,  honesto,  amigo,  confiável,  que  divulga  este  ou  aquele  serviço  por

camaradagem.  Na  segunda  estratégia,  a  instância  publicitária,  sabendo  que  não  pode  forçar  o

consumidor à compra, busca conquistar o público, fabricando uma imagem sedutora, com a qual o

destinatário  deve  identificar-se  para  assimilar  seus  hábitos  e,  quiçá,  usar  os  mesmos  produtos

(anunciados) que utiliza.

Há, no gênero “publicidade”, outros traços igualmente importantes, que dele fazem parte,

tais como a indústria (agências de publicidade, veículos e produtores de anúncios) e, também, o

processo (levantamento de dados sobre o público, planejamento, criação, aprovação, veiculação e

avaliação) que contribuem para a veiculação de um anúncio, Meneguin, A.M. (2009:30). 

Tendo apresentado alguns tipos de publicidade, voltemos, então, aos tipos de atitude que a

publicidade de mercado, principalmente, estimula. Meneguin (2009:32) defende que, para que haja

um incremento nas vendas, faz-se necessário, em primeiro lugar, investir no básico, ou seja, no

produto, para, depois, dedicar-se ao amplo, isto é, à marca. A autora assinala que o trânsito entre as

necessidades básicas, racionais e emocionais do consumidor é acompanhado pelo movimento da

Publicidade Comercial rumo à Propaganda Institucional Empresarial (MENEGUIN, 2009: 33). A

pesquisadora  Ana  Marusia  Meneguin  afirma  que  a  Publicidade  Mercadológica  (Publicidade

Comercial e Propaganda Institucional Empresarial) adota atitudes de conquista e de manutenção. 

As atitudes de  conquista, no tipo de publicidade em questão, têm por objetivo uma ação

próxima, ou seja, fazer o consumidor comprar o produto, em um curto intervalo de tempo, após ter

tido contato com o anúncio. Além desse objetivo, algumas atitudes de conquista também pretendem

manter  o  público  dentro  de  uma  disponibilidade  positiva,  isto  é,  que  garantam a  simpatia  do

consumidor  para  com a  marca,  e,  desse modo,  assegurem,  também,  lugar  em sua  memória  na

próxima compra. Nas palavras da autora:

Quando Petrobrás divulga seu apoio ao Projeto Tamar de tartarugas marinhas, não vende
explicitamente sua linha de produtos e serviços. Transmite, entretanto, simpatia, que pode
se reverter em preferência do consumidor,  mais tarde.  A disponibilidade positiva é uma
atitude em compasso de espera. (MENEGUIN, 2009:34)

 

Quanto à atitude de manutenção, pode-se dizer que se divide em não-reação e inação. A não-

reação seria uma atitude de apaziguamento entre a marca e as pessoas que não a consomem; um

exemplo disso seriam os anúncios de cigarro, que comunicam os males que o consumo da nicotina
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causa, buscando, desse modo, uma relação de neutralidade com o público antitabagista. A atitude de

inação, conforme o próprio nome sugere, visa a uma não-ação, ou seja, incita o público a deixar de

agir de determinada maneira; esse tipo de anúncio é marcado pelo imperativo como na publicidade

dos chinelos Havaianas, com o slogan “Recuse imitações”. 

Cada  publicidade  adotará  uma  estratégia  cujo  objetivo  seja  promover  uma  atitude  no

público.  Para  que  isso  aconteça,  é  necessário,  conforme  discutimos  em 2.1.2,  que  a  instância

publicitária  faça  uma  projeção  do  que  imagina  sobre  o  público-alvo  (TUd).  Monnerat  (2003)

afirma,  que  a  segmentação  de  mercado,  isto  é,  a  determinação  do  público-alvo  para  o  qual  a

publicidade se destina, utiliza-se de algumas estratégias, tais como a lifestyle analysis. Nas palavras

da autora: 

Determinar o segmento da população – público-alvo (target-groups) – em função do qual se
produzirá  a  mensagem é  uma  operação  denominada  segmentação  de  mercado (market
segmentation).  Das  técnicas  empregadas  para  esse  fim,  uma  das  mais  interessantes  e
efetivas como estratégia de marketing é a da psychographics ou lifestyle analysis, através
da qual se traça o perfil do consumidor (idade, educação localização geográfica, atividades,
interesses, opiniões, hobbies etc). (MONNERAT, 2003: 50, grifos da autora)

Se o público, de fato, identificar-se com a imagem projetada, é possível que o mesmo adote

as  atitudes  sugeridas  na  publicidade.  Sendo assim,  para  que  a  instância  publicitária  seja  bem-

sucedida na projeção da imagem de seu público, ela precisará recorrer a pesquisas de campo e,

também, aos estereótipos e representações sociais49 circulantes na sociedade. É importante ressaltar,

contudo, que a publicidade explora os estereótipos disponíveis na sociedade, ao mesmo tempo em

que reforça imaginários coletivos e representações sociais, por meio dos anúncios que se destinam

a um público específico, que acredita ser distinto e especial.

Adiante,  estudaremos,  brevemente,  a  maneira  como  a  publicidade  se  relaciona  com os

estereótipos, ainda à luz de Meneguin (2009) e Vastergaard; Schrøder (2000).

2.5.2 Sorria: você está sendo estereotipada

Meneguin  (2009:47)  alega  que  “a  publicidade  mapeia  o  terreno,  pinçando  referências

familiares ao público, sedimentando a base onde possa se apoiar com segurança”. Essas referências

familiares seriam os estereótipos, sem os quais muitas propagandas não fariam sentido. É porque o

49Vide capítulo 2.2



96

público partilha (ou não) certos conhecimentos que as propagandas são mais ou menos impactantes.

Nas linhas seguintes, estudaremos alguns estereótipos femininos, já explorados na publicidade, ao

longo dos anos.

Vastergaard; Schrøder (2000:81) destacam que, em um primeiro momento, na década de 50,

as propagandas exploravam o estereótipo que se conectava a um ideal de domesticidade, no qual a

mulher perfeita era uma dona de casa, pronta para receber o marido alegremente, de banho tomado,

bem cuidada e com a mesa farta. Nessa fase, os anúncios de “família feliz” buscavam reproduzir

uma  realidade,  na  qual  a  mulher  era  influenciada  a  acreditar  que,  se  sua  casa  e  família  não

estivessem igualmente alegres, ela era a culpada, por não cumprir, eficientemente, seus deveres de

boa esposa e mãe. Os autores afirmam: 

Desse modo, os problemas da família, muitas vezes socialmente determinados, assumem
caráter individual e assim o desespero individualizado e incipiente se converte num esforço
dirigido para o consumo, que se alega ser capaz de restabelecer o acordo entre a imagem
ideal e a vida real. (VASTERGAARD;  SCHRØDER, 2000: 81)

Assim, nessa mesma década, as publicidades voltadas para o público feminino tinham um

forte cunho de “apelo-ao-homem”, nas quais eram oferecidos produtos que deixariam as mulheres

mais  atraentes  e  bem-dispostas  para  receber  seus  respectivos  maridos;  ou  ainda,  produtos  que

potencializariam seus quitutes, como cubos de carne, por exemplo e, por extensão, agradariam aos

homens com seus dotes culinários. Desse modo, aventava-se a hipótese de que todas as mulheres da

época objetivavam ser boas esposas, fazendo disso um estereótipo limitador dos sonhos femininos. 

Mesmo  com  a  emancipação  das  mulheres,  a  publicidade  continuou  explorando  sua

domesticidade,  reforçando,  dessa vez,  a  dupla responsabilidade que tinham em trabalhar  fora e

gerenciar seus lares. Desse modo, observa-se que houve uma ampliação de entendimentos acerca da

mulher,  mas  não  uma  mudança  de  paradigma,  nesse  setor.  Vastergaard;  Schrøder  (2000:82)

apontam, como exemplo disso, a propaganda do freezer, que prometia “o melhor dos dois mundos”

às mulheres, pois, ao mesmo tempo em que cozinhavam para seus familiares, também sabiam da

alta dos preços, já conheciam as vantagens de poder comprar mais por menos e de preparar uma

quantidade  maior  de  alimentos,  para  consumir  depois.  A mulher,  ali  retratada,  tinha  menos

disponibilidade para frequentar supermercados assiduamente e/ou gastar horas na cozinha, contudo,

apesar de trabalhar fora, a ela ainda era atribuída a inteira responsabilidade para com as tarefas
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domésticas.  Ali,  era  reforçado  o  estereótipo  da  mulher  ocupada,  que  trabalha  fora  e,

simultaneamente, da mulher que se preocupa com a gestão do lar.

Vastergaard; Schrøder (2000:83) também apontam para a transição do ideal de feminilidade,

que antes era voltado para a maternidade e o cuidado com os filhos, e depois voltou-se para a

manutenção da boa aparência. Segundo os pesquisadores, algumas revistas, voltadas para a mulher

contemporânea da época, buscavam retratá-la de maneira mais autossuficiente e abrangente, mas,

seus anunciantes ainda pareciam apostar que a mesma sucumbiria aos apelos mais tradicionais de

casar e cuidar da casa. Fosse nas revistas mais conservadoras, fosse nas revistas mais emancipadas

da época, os cuidados com a aparência eram ressaltados: garantia de marido para umas, maior amor-

próprio para outras, o apelo à boa aparência vem de longa data e, por motivos mais ou menos

previsíveis, a ponto de ter sua manutenção atrelada a razões estereotipadas. Vastergaard; Schrøder

(2000:83)  reforçam a ideia  de que  a  mulher  compete  com a  outra,  mediante  a  aparência,  pela

atenção do sexo oposto; os pesquisadores trazem, contudo, um olhar particular para o suposto papel

passivo da mulher, explicado por Berger (1972:47, apud Vastergaard; Schrøder, 2000:83): 

Os  homens  agem  e  as  mulheres  aparecem.  Os  homens  olham  para  as  mulheres.  As
mulheres percebem que estão sendo olhadas. Isso não só determina a maioria das relações
entre homens e mulheres,  mas ainda a relação delas entre si. (...)  Assim, ela própria [a
mulher] se transforma num objeto – mais particularmente, num objeto de percepção visual:
numa visão. (Grifo do autor)

 Vastergaard; Schrøder (2000:83) destacam que, apesar de terem um papel aparentemente

passivo no jogo da conquista, as mulheres detêm papel ativo no embelezamento pessoal, para se

manterem no páreo pela atenção dos homens. Os autores relatam, também, que, embora os homens

sejam “os árbitros finais” desse suposto concurso de beleza a céu aberto, a publicidade também

utiliza a “bisbilhotice”, como ferramenta da manutenção de inseguranças (loc. cit). A bisbilhotice,

segundo os autores, é explorada da seguinte maneira: “a publicidade lida com uma arma poderosa

ao sugerir  que certos  traços  físicos  (e  até  naturais!)  sejam tema de maledicência e  vitimam as

mulheres  que  não  estão  à  altura  dessas  definições  de  feminilidade”  (Vastergaard;  Schrøder,

2000:83). Como exemplo, pode-se verificar a bisbilhotice em comerciais que retratam mulheres,

sendo vítimas de chacota, por parte de outras, por terem algum diferencial físico não apreciado

socialmente,  como  pelos  no  rosto  ou  pés  muito  grandes,  características  que  não  atendem aos

estereótipos de beleza vigentes.
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Cabe acrescentar que Vastergaard; Schrøder (2000: 99) adicionam uma outra possibilidade

para a faceta da bisbilhotice; segundo eles, o termo, também conhecido como mexerico e/ou fofoca,

é  comumente associado ao universo feminino.  Entretanto,  a  origem etimológica da palavra,  no

inglês antigo, é “god sib” (que, posteriormente, originou o termo inglês  gossip50), que significava

padrinho ou madrinha de batismo; depois, a expressão estendeu-se para conhecidos da família. A

partir do século XVII, o vocábulo passa a ser usado somente para as mulheres, porque no momento

em  que  iam  parir,  apenas  outras  mulheres  podiam  assistir  ao  parto,  bem  como  atender  as

parturientes  (Rysman,  1977:  178  apud Vastergaard;  Schrøder  (2000:99),  provocando  um

ajuntamento  de  todas  as  mulheres  da  comunidade,  em  um  mesmo  cômodo.  Com  os  homens

excluídos  socialmente  do  evento,  veio,  então,  o  receio  de  que  fossem vítimas  de  comentários

maldosos,  por  parte  das  mulheres  aglomeradas;  assim,  o  termo  “fofoca”  e  seus  sinônimos

adquiriram  sentido  pejorativo  e  foram  atribuídos,  exclusivamente,  às  mulheres.  Desse  modo,

consagrou-se o estereótipo de que mulher é fofoqueira. 

Apesar disso, Vastergaard; Schrøder (2000:99 [sic]) destacam que o termo “fofoca”, em si,

traz indícios de solidariedade e compaixão: 

Assim, a face alternativa do mexerico simboliza uma relação feminina exclusiva dentro de
um  mundo  masculino,  relação  que  permite  às  mulheres  trocar  experiências,  queixas,
segredos e ajuda mútua sem a interferência do homem, tradição de confraria anterior ao
feminismo.

Considerando-se todas essas colocações, os autores defendem que várias das propagandas

voltadas  para o público feminino exploram tanto o mexerico “do mal”,  quanto o “do bem”.  A

“bisbilhotice do mal” seria aquela que mencionamos antes, em que uma mulher é vitimizada por

outras, por não deter algum atributo socialmente valorizado. A “bisbilhotice do bem”, por outro

lado, seria aquela em que a publicidade explora o lado amiga/ conselheira de uma mulher, na qual

ela  se  dirige  diretamente  ao  público  ou  a  outra  amiga,  apresentando  soluções  para  possíveis

problemas. No que tange, portanto, à bisbilhotice “do mal”, é notável a sedimentação do estereótipo

da mulher fofoqueira,  traiçoeira,  que interfere na vida alheia; paralelamente,  no que concerne à

bisbilhotice “do bem”, percebemos a manutenção do estereótipo da mulher zelosa pelo próximo,

sensível e conselheira. 

50Fofoca, mexerico, bisbilhotice em inglês
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De todo modo, conforme apontamos em 2.2.2.2, os estereótipos, embora limitadores, são

necessários  em nosso  cotidiano,  haja  vista  que  não  é  possível  conhecer  cada  sujeito  em suas

particularidades. Na verdade, os indivíduos precisam dos estereótipos não só para se posicionarem

nas situações em que estão inseridos, mas, principalmente, para entender o espaço que ocupam no

mundo. Meneguin destaca:

Defleur e Ball Pokeach (1993) salientam que as pessoas carecem de discernimento a seu
próprio respeito, sempre buscando imagens do jovem, do idoso, do homem, da mulher, de
cada papel na sociedade que possam tomar emprestado para forjar sua própria identidade.
(MENEGUIN, 2009: 36)

E a esse respeito,  Monnerat (2003: 204) complementa ao afirmar que a publicidade é a

entidade mediadora do processo de socialização, propondo imaginários coletivos, essenciais para a

construção do eu, com os quais os sujeitos identificam-se, ou não. 

Isso  posto,  o  estereótipo  é  utilizado  na  publicidade  para  estabelecer  contato  com  os

destinatários, sensibilizá-los, conquistá-los e personificar o impessoal e o imaterial (MENEGUIN,

2009:39), como produtos e marcas, respectivamente. Meneguin (2009) aponta sete tipos de relação

entre  estereótipos  e  destinatários,  acionados  na  publicidade:  espelho,  projeto,  mito,  janela,

consultório, contraste e objeto do desejo. 

O espelho seria o tipo de relação na qual o destinatário se identifica com o estereótipo dado,

em uma determinada situação. O projeto, por sua vez, configura o estereótipo de sucesso, idealizado

pelo destinatário, ou seja, nesse tipo de anúncio mostra-se o estereótipo que o público deseja ser/

alcançar/ conquistar. Quanto ao mito, apresenta-se um estereótipo de projeto com valores universais

e fantasiosos; paralelamente, a relação de janela, entre estereótipos e público, ocorre ao suscitar o

interesse  e  a  curiosidade  pelo  estereótipo  do  outro.  Por  outro  lado,  a  relação  de  consultório

pressupõe  que  o  estereótipo  veiculado  é  uma  autoridade  em  determinado  assunto,  tendo

credibilidade para fazer apontamentos e sugestões ao público a que se direciona. Finalmente,  o

contraste  destaca-se por ser o contrário do estereótipo de projeto, isto é, esse tipo de publicidade

mostra a imagem de alguém com quem o público não deseja se identificar e, por isso, luta para

diferenciar-se dele. Normalmente, aparecem em publicidades em que se mostra um sujeito perdedor

e desajeitado, que deixa de ser desse modo, após usar algum produto que o auxilie a afastar-se da

identidade desfavorável.  Por último,  a relação de  objeto do desejo  é caracterizada por meio de

determinado estereótipo,  que faz sucesso entre o sexo oposto, gerando, no público, o desejo de

assemelhar-se a tal estereótipo, para ganhar a mesma admiração recebida. Muitas vezes, podemos
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perceber  essa  relação  em anúncios  de  desodorantes  masculinos,  por  exemplo,  nos  quais,  com

frequência,  apenas  as axilas do homem que usa tal  desodorante aparecem, mas,  ainda assim,  o

público é convidado a usar o mesmo cosmético (desodorante) que ele, tendo em vista o aparente

sucesso que faz, ao ser mostrada, na publicidade, uma gama de mulheres seduzidas pelo seu bom

cheiro. A esse tipo de anúncio, pode-se atribuir a noção de “Contrato do Maravilhoso” (Charaudeau,

1983 apud Monnerat, 2003:11), no qual o consumidor é percebido como um ser menos racional e

mais inclinado à fantasia e o produto anunciado ostenta, de certa forma, um caráter quase mágico.

É  válido  ressaltar,  também,  que  a  publicidade  é  veiculada  por  meio  de  dois  tipos  de

linguagem, a verbal e a não verbal. Na seção a seguir, trataremos dos conceitos que as distinguem. 
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2.6 Linguagem verbal e linguagem não-verbal

Faremos o estudo dos tipos de linguagem com base em Vera Aguiar (2004). Segundo a

autora, o ser humano é social e, por isso, está sempre se comunicando com o próximo (comunicação

interpessoal), consigo próprio (comunicação intrapessoal) e com um grupo (comunicação grupal).

Dependendo da comunidade, os códigos usados para a comunicação serão variáveis, no entanto,

Aguiar (2004) divide as formas de expressão dos seres em dois grupos básicos: a linguagem verbal

e a não verbal.

Assim, a linguagem verbal é uma linguagem digital, codificada, analítica, lógica, centrada

na razão e regida pelo hemisfério esquerdo do cérebro. A linguagem não verbal, por sua vez, é uma

linguagem analógica, regida pelo hemisfério direito do cérebro; dessa forma, essa última é centrada

nas imagens, nos sons, nas cores e nos símbolos. Nas palavras de Aguiar:

Levando  em conta  tais  aspectos,  percebemos  que,  na  verdade,  estamos  diante  de  duas
linguagens. Uma é objetiva, definidora, cerebral, lógica e analítica, voltada para a razão, a
ciência, a interpretação e a explicação[linguagem verbal]. A outra é muito mais difícil de
definir, porque é a linguagem das imagens, das metáforas e dos símbolos, expressa sempre
em totalidades que não se decompõem analiticamente [linguagem não verbal]. No primeiro
caso, estão as palavras escritas ou faladas; no segundo, os gestos, a música, as cores, as
formas, que se dão de modo global. (AGUIAR, 2004: 28)

A autora destaca que, da mesma forma que os hemisférios do cérebro interagem, seja no

processamento  da  linguagem,  seja  no  processamento  afetivo  (hemisférios  esquerdo  e  direito,

respectivamente), o mesmo ocorre com as linguagens verbal e não verbal, amplamente exploradas

na propaganda, uma reforçando e/ ou aniquilando a outra. Às vezes, certas publicidades falam de

coisas cujas imagens direcionam o pensamento do interlocutor para o maravilhoso, fazendo com

que o público associe o que é dito (linguagem verbal) à grandiosidade das cenas vistas (linguagem

não  verbal).  Em  outros  momentos,  a  linguagem  verbal  e  a  não  verbal  trabalham  no  sentido

contrário, ou seja, uma linguagem opõe-se à outra, nas publicidades, sendo a ironia ou o humor,

nesses  casos,  parte  da  estratégia  de  captação.  De todo modo,  é  inegável  que  os  dois  tipos  de

linguagem operam juntos, principalmente, no âmbito propagandista.

Aguiar (2004:36) ainda destaca que a linguagem não verbal é anterior à verbal, sendo a

primeira a responsável pelo poder de síntese dos seres; é por meio da linguagem não verbal que

podemos reconhecer uma canção pelos acordes iniciais, por exemplo, transformando a  parte em

todo. Outro aspecto relevante acerca da linguagem não verbal, apontado pela pesquisadora, é o fato
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de ser sempre positiva. A autora defende que, por ser uma linguagem analógica, isto é, pautada na

imagem, não pode ser construída por meio de negativas como não, nunca, nada, ninguém, nenhum

lugar. Isso posto, a autora exemplifica que é possível imaginar um homem plantando uma árvore,

porém, seria uma tarefa complexa imaginar um homem não plantando uma árvore. 

Por  último,  cabe  reforçar  que  a  linguagem verbal  precisa  ser  codificada  para  que  seja

legítima, isto é, os falantes precisam estruturar seus pensamentos, segundo as regras da língua, para

que consigam ser compreendidos. Aguiar (2004: 31) defende que só podemos lembrar do que nos

aconteceu, a partir dos dois ou três anos, quando aprendemos a falar e, desse modo, passamos a

verbalizar nossas memórias. Tendo isso em vista, é possível afirmar que a linguagem não verbal é

mais livre, já que opera no campo da fantasia, diferenciando-se, assim, da linguagem verbal, restrita

a regras de organização estrutural, para que faça sentido.

Tendo  estabelecido  alguns  entendimentos  sobre  a  linguagem verbal  e  a  linguagem não

verbal, ater-nos-emos, nas próximas seções, ao recorte de ambos tipos de linguagens.

2.6.1 Linguagem verbal

A publicidade é campo fértil para o estudo da linguagem, seja verbal, seja não verbal, uma

vez que esse gênero mobiliza a linguagem para criar certos efeitos e, quiçá, levar o público ao

desejo de consumir. Dentre tantos aspectos possíveis de serem estudados nesse universo, daremos

ênfase, agora, ao estudo da linguagem verbal, com foco nos pressupostos e nos implícitos, à luz de

Monnerat; Viegas (2012), Charaudeau; Maingueneau (2014) e Dell’Isola (2001). 

É relevante pontuar que os conteúdos implícitos acompanham os explícitos, isto é, quase

nunca,  o  que  está  posto  no  enunciado  remete  estritamente  ao  sentido  denotado.  Por  vezes,  o

enunciado “vai chover” pode significar um conselho, como “leve um guarda-chuva”. Charaudeau;

Maingueneau (2014:271/272 [sic]) afirmam o seguinte:

Os conteúdos explícitos colocam, evidentemente, menos problemas para os interlocutores.
Mas se eles recorrem apesar de tudo frequentemente à expressão implícita, é que ela lhes
oferece inesgotáveis recursos comunicativos, em matéria de polidez*, por exemplo, ou para
realizar certos objetivos estratégicos mais ou menos confessáveis. (Grifo dos autores)

Os pesquisadores ainda destacam que, sendo o dever do linguista “compreender como os

enunciados  são compreendidos”  (Loc.cit.),  faz-se necessário  o estudo dos  conteúdos implícitos,

como forma de compreender o enunciado de maneira mais abrangente. Sendo assim, destacamos as
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inferências  e  os  pressupostos,  neste  momento,  já  que  ambos  termos  se  relacionam  com  os

implícitos.

Charaudeau e Maingueneau (2014) declaram que  inferência  é o processo de interpretação

pelo qual o sujeito interpretante passa,  a fim de extrair  o sentido implícito do enunciado; cabe

afirmar, também, que o locutor pode trazer informação implícita à sua fala conscientemente, ou não.

Pode-se  dizer  que  os  conteúdos  implícitos  se  articulam aos  pressupostos,  uma vez  que

ambos são ideias extraídas do enunciado, considerando-se o que foi posto pelo enunciador e o que o

interpretante foi capaz de inferir.

Segundo Monnerat; Viegas (2012: 204), os pressupostos são ideias expressas implicitamente

no  texto,  mas  que  se  revelam  claramente,  a  partir  de  algumas  marcas  textuais.  Desse  modo,

assinalam  as  autoras  (MONNERAT;  VIEGAS,  op.cit.,  204),  quando  afirmamos  que  “Pedro

continua estudioso” dizemos, explicitamente, que Pedro é estudioso e, implicitamente, que Pedro

era estudioso antes, pois o verbo “continua” nos orienta para a ideia de encadeamento, expressa na

relação contígua de tempo passado-presente.

Monnerat; Viegas (2012: 204) explicam que as ideias explícitas podem ser questionadas, o

que não ocorre com os pressupostos. Estes, por sua vez, devem ser verdadeiros, ou admitidos como

tais,  uma  vez  que  são  a  base  das  informações  explícitas.  A linguagem publicitária  explora  os

pressupostos  como  maneira  de  lançar  ideias  (e  produtos)  cuja  aceitação  e  eficácia  pareçam

inquestionáveis e tenham valor de verdade,  amplamente reconhecida e aceita.  Nas palavras das

autoras:

Na leitura e interpretação de um texto, é muito importante detectar os pressupostos, pois
seu uso é um dos recursos argumentativos utilizados com vistas a levar o ouvinte ou o leitor
a  aceitar  o  que  está  sendo  comunicado.  Ao  introduzir  uma  ideia  sob  a  forma  de  um
pressuposto, o falante transforma o ouvinte em cúmplice, uma vez que essa ideia não é
posta  em  discussão  e  todos  os  argumentos  seguintes  só  contribuem  para  confirmá-la.
(MONNERAT; VIEGAS, 2012: 204)

Os marcadores linguísticos que introduzem pressupostos são chamados de marcadores de

pressuposição, isto é, são vocábulos que ativam os pressupostos (Id., 2012: 205). Alguns exemplos: 
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Alguns conectores circunstanciais Já que, desde que, visto que etc

Verbos que indicam mudança ou permanência de
estado

Continuar,  começar,  tornar-se,  permanecer,
deixar, terminar, acabar, ficar, criar, melhorar etc

Verbos implicativos Conseguir 

Expressões ou verbos iterativos De novo, novamente, repetir, recomeçar, retornar
etc

Expressões temporais Depois de, antes de etc

Algumas conjunções Mas,  entretanto,  a  despeito  de,  apesar  de,
embora, então etc

Expressões adverbiais Mais, constantemente etc
                                 Quadro 7

As autoras ainda ressaltam que as orações adjetivas também funcionam como marcadores de

pressuposição. Isso ocorre porque esse tipo de oração é iniciado por pronome relativo, pronome

responsável pela retomada de algo que foi dito, relacionando duas orações, veiculando, dessa forma,

o pressuposto. São pronomes relativos os pronomes  que,  o qual,  a qual,  os quais,  as quais,  cujo,

onde e quem. Os pressupostos ocorrem, nas orações adjetivas, da seguinte maneira, explicitada nos

exemplos (1) e (2): 

(1) Os professores que estavam cansados ansiavam pelo fim do ano letivo.

 (2) Os professores, que estavam cansados, ansiavam pelo fim do ano letivo.

Em ambos exemplos, temos o pronome relativo  que se referindo ao termo professores. A

gramática normativa aponta que em (1), há uma oração adjetiva restritiva e em (2), uma oração

adjetiva  explicativa.  Para  nós,  levando-se  em consideração  os  pressupostos  ativados,  podemos

afirmar que, em (1), apenas os professores que estavam cansados esperavam pelo fim do ano letivo;

sendo assim, pressupomos que há professores que ainda não estão cansados, ou ainda, que nem

todos professores anseiam pelas férias. No exemplo (2), porém, a oração adjetiva explicativa, por

estar  entre  vírgulas,  caracteriza  toda  a  classe  dos  professores  como  cansada.  Desse  modo,  o

pressuposto é de que todos os professores estão cansados e desejam férias.

Monnerat;  Viegas  (2012)  declaram que  os  pressupostos  são  linguisticamente  marcados,

contudo,  há,  também,  casos  de  informações  subentendidas,  sem que  os  enunciados  tragam os

acionadores de pressupostos; nesse caso, estaremos diante das inferências. Elas afirmam o seguinte:
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“as inferências ou subentendidos são insinuações escondidas por trás das palavras. Os enunciados

sugerem, mas não dizem explicitamente”. (MONNERAT; VIEGAS, 2012: 208)

As pesquisadoras ressaltam a importância das inferências nos estudos sobre o texto, já que

estas são,  também, de responsabilidade do interlocutor,  que deve projetar  seu conhecimento de

mundo, para compreender além do que é dito, explicitamente, no texto. As autoras defendem que:

(…) a inferência é uma operação mental em que o leitor constrói novas proposições a partir
de outras já dadas. São as relações não explícitas entre elementos que o receptor de um
texto consegue estabelecer a partir de seu conhecimento de mundo. (…) as inferências ou
subentendidos são inteiramente contextuais e dependem de um deciframento do receptor, a
quem a responsabilidade do sentido construído pode ser delegada. Isto é, o subentendido é
de responsabilidade do receptor do texto, pois o locutor, ao se esconder por trás do sentido
literal das palavras, pode dizer que não estava querendo dizer o que o receptor entendeu.
(MONNERAT; VIEGAS, 2012: 208)

Dell’Isola (2001) apresenta algumas definições sobre o que é inferência, segundo diferentes

perspectivas,  entretanto,  também  assinala  que,  independentemente  da  ótica  adotada  para

compreender o fenômeno, todas têm em comum a noção de que as inferências ocorrem na mente do

leitor. Segundo a autora:

Inferência é, pois, uma operação mental em que o leitor constrói novas proposições a partir
de outras já dadas. Não ocorre apenas quando o leitor estabelece elos lexicais, organiza
redes  conceituais  no  interior  do  texto,  mas  também quando  o  leitor  busca,  extratexto,
informações e conhecimentos adquiridos pela experiência de vida, com os quais preenche
os “vazios” textuais. O leitor traz para o texto um universo individual que interfere na sua
leitura,  uma  vez  que  extrai  inferências  determinadas  por  contextos  psicológico,  social,
cultural, situacional, dentre outros. (DELL’ISOLA, 2001:44)

Pela definição apresentada por Dell’Isola, pode-se concluir que o processo inferencial, isto

é,  a  extração  de  sentido  conotativo  de  um  dado  enunciado,  é  relativa  e  particular  a  cada

interpretante, uma vez que cada indivíduo traz conhecimento textual e conhecimento de mundo

diferentes.  Desse modo, a autora alega que os saberes individuais preexistentes são ativados no

momento da interpretação dos enunciados e acabam gerando compreensões distintas de um mesmo

texto, já que esses saberes projetados são particulares e variáveis. Dell’Isola partilha da opinião de

Marcuschi (1985:4 apud Dell’Isola, 2001: 51), segundo o qual “o certo é que a memória não é um

repositório  caótico  de  coisas  e  sim  um  instrumento  estruturado  e  estruturante,  com  grande

dinamismo e capaz de se reorganizar a todo momento”. 
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Tendo  em vista,  portanto,  que  a  memória  não  é  um álbum desorganizado  com figuras

desconexas, mas sim, um instrumento agrupador de saberes, de modo que façam sentido, resta-nos

tratar do contexto, já que este é o alicerce do processo de inferenciação.

Dell’Isola (2001) afirma que o contexto é o responsável por delimitar como cada pessoa

particular  portar-se-á  diante  de  outra,  em uma  dada  situação.  A autora  destaca  cinco  tipos  de

contexto, a saber:  contexto cultural,  contexto situacional,  contexto instrumental,  contexto verbal e

contexto pessoal.

O contexto cultural, de acordo com a pesquisadora, é o contexto formado por convenções

culturais, ou seja, o interpretante extrai sentido conotativo de um texto, segundo as referências que

tem de determinados povos (inclusive,  de seu próprio) e de certas identidades, demarcadas por

traços como gênero, sexo e idade, por exemplo. O contexto situacional, por sua vez, é formado por

circunstâncias periféricas ao enunciado. Dell’Isola (2001:94) explica que “instruções, objetivos da

leitura e ilustrações são os principais contextos situacionais”, pois estes podem orientar, auxiliar ou

prejudicar a interpretação de um dado texto, interferindo, positiva ou negativamente, no processo de

extração de inferência. 

A autora ainda esclarece que o contexto instrumental se relaciona à maneira como um dado

texto é recebido: por meio da leitura ou da audição. Segundo Dell’Isola, ter acesso a um texto por

vias diferentes (leitura/ audição) também interfere na extração de inferências, pois, um indivíduo

que acessa um texto, por meio da leitura, é mais livre para nele buscar informações, revisá-lo e/ ou

analisá-lo do que um interpretante que recebe o texto pela audição. Ademais, a autora destaca que o

texto lido tende a fazer parte de uma memória mais duradoura que o texto ouvido. Além disso, a

linguista assevera que a leitura exige uma maior atenção de seu interpretante; em contrapartida,

ouvir um texto é uma tarefa que pode articular-se a outra, tal como observar o local em que se está

ou fazer trabalhos manuais, por exemplo. Isso posto, o contexto instrumental é, também, um fator

importante no processo de inferenciação. 

Em relação ao  contexto verbal, Dell’Isola assinala que se trata do componente linguístico

usado em um enunciado; assim, é por meio das escolhas linguísticas, selecionadas pelo enunciador,

que  o  interpretante  decodifica  e  orienta  sua  percepção,  extraindo  inferências.  A pesquisadora

explica:

A compreensão do texto deve ser vista como um complexo de processos mentais que extrai
informação  e  combina  essa  informação  com  partes  textuais  apresentadas  previamente.
Esses processos são influenciados por propriedades linguísticas particulares do texto, tais
como referência  pronominal,  vinculação  léxica  e  tópicos marcadores  (Van Dijk,  1980).
(DELL’ISOLA, 2001: 97)
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E ainda  acrescenta  que  a  sequência  das  frases  e  a  conexão das  sentenças  de um texto,

juntamente a seu título, são preponderantes na coesão textual e, consequentemente, no processo de

inferenciação. 

Por  último,  o  contexto  pessoal diz  respeito  ao  conhecimento,  afetos  e  atitudes  do

interpretante em relação ao texto. Estudos mostram que o sujeito, diante de um enunciado, ativa

toda sorte  de conhecimentos,  do linguístico  ao emocional,  para  compreender  o que  está  sendo

transmitido; é válido ressaltar, também, que esse conhecimento pessoal é condicionado a fatores

como idade, sexo, gênero, classe social, ocupação, educação etc. 

Finalmente, é necessário considerar o contexto, seja ele de qual tipo for, no momento de

extrairmos inferências, levando-se em conta que o contexto verbal, particularmente, pode, também,

oferecer-nos pistas valiosas, a partir de suas marcas linguísticas, para o estudo dos pressupostos. 

Apesar de tudo que destacamos até o momento, é importante ressaltar que uma pesquisa que

contemple pressupostos e inferências não estaria completa, caso se desconsiderasse a linguagem

não verbal. Tendo isso em mente, passemos às considerações acerca desse tipo de linguagem. 

2.6.2 Linguagem não verbal

Da mesma  forma  que  a  palavra  possui  vários  feixes  de  significados,  assim  também a

imagem, dependendo de suas cores, linhas, formas e ângulos. É relevante tratar, pois, de alguns

conceitos que se articulam às imagens, segundo Barthes (1990), Pierce (2010 apud Viegas 2014) e

Guimarães (2000) (2003). 

Segundo  Barthes  (1990)  as  imagens  são  compostas  de  três  mensagens:  a  mensagem

linguística, a mensagem literal e a mensagem simbólica. 

O autor (1990:32) destaca que, hoje em dia, seria quase impossível encontrar uma imagem

sem texto, já que a mensagem linguística desempenha duas funções básicas em relação à mensagem

icônica (imagem) – a de fixação e a de relais. O pesquisador explica que toda imagem é polissêmica

e produz uma “cadeia flutuante” de significados que serão atribuídos a critério do leitor. Desse

modo,  cabe à  mensagem linguística “fixar” a  cadeia  flutuante dos significados.  É a  mensagem

linguística,  pois,  que orienta  o  olhar  do leitor  para  a  imagem,  seja  no campo da  identificação

(mensagem  linguística  denotada),  seja  no  campo  da  interpretação  (mensagem  linguística

simbólica). Nas palavras do autor:
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(…) O texto é realmente a possibilidade do criador (e, logo, a sociedade) de exercer um
controle sobre a imagem: a fixação é um controle, detém uma responsabilidade sobre o uso
da mensagem, frente ao poder de projeção das ilustrações; o texto tem um valor repressivo
em relação à liberdade dos significados da imagem; (…) (BARTHES, 1990: 33, grifo do
autor)

Barthes  (1990)  esclarece  que  a  mensagem linguística  pode ter  função  de  relais quando

palavra  e  imagem  têm  função  de  complementaridade,  tal  como  acontece  nas  histórias  em

quadrinhos, nas quais as palavras preenchem os sentidos que as imagens por si só não conseguem

expressar. 

Quanto às mensagens icônicas, estas podem ser tidas por literais e simbólicas. Para Barthes

(1990), a mensagem perceptiva (literal) e a mensagem cultural (simbólica) não são independentes,

visto que o espectador as recebe ao mesmo tempo; entretanto, para fins didáticos, o autor estabelece

essa fragmentação para melhor abordar as questões envolvidas na análise de imagens. 

A mensagem literal seria denotada, ou seja, seria a percepção dos elementos que compõem

uma imagem,  pura  e  simplesmente,  sem atrelar  significados  extras  a  eles,  caso  fosse  possível.

Barthes afirma o seguinte: 

Vimos  que,  na  imagem  propriamente  dita,  a  distinção  entre  a  mensagem  literal  e  a
mensagem simbólica era operatória; nunca se encontra (pelo menos em publicidade) uma
imagem  literal  em  estado  puro;  mesmo  que  conseguíssemos  elaborar  uma  imagem
inteiramente “ingênua”, a ela se incorporaria, imediatamente, o signo da ingenuidade e a ela
se acrescentaria uma terceira mensagem, simbólica. (BARTHES, 1990: 34)

Assim,  o  pesquisador  reconhece  a  dificuldade  de  projetar  uma  imagem  que  não  traga

informações simbólicas e,  para melhor explorar sua tese, propõe um paralelo entre fotografia e

desenho. Para o autor, o desenho, embora seja denotado, possui uma natureza codificada, haja vista

que desenhar implica uma escolha do que é relevante ou não e uma aprendizagem da técnica para

operacionalizar sua feitura. 

A fotografia, embora possa capturar imagens de diversos ângulos, parece ser mais objetiva,

já que é a câmera que processa a imagem, tornando-a “mais objetiva”; ademais, na fotografia, não

há a possibilidade de fazer elementos desaparecerem, caso o fotógrafo deseje, já que, dependendo

do cenário, nem sempre é possível ocultar coisas nessa arte.

Isso posto, Barthes (1990) assinala que a fotografia se torna mais denotada que o desenho,

por propor ao leitor um olhar de “ter estado aqui”, contra a ideia de “estar aqui” que esse último

traz.  Assim,  o autor destaca que a noção de “isso aconteceu assim”,  tão comum no âmbito da
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fotografia, é, possivelmente, a razão pela qual a projeção da imagem acaba sendo mais limitada, ao

contrário do desenho; o pesquisador,  inclusive,  reforça que os desenhos são usados muito mais

frequentemente  que  fotografias,  em testes  psicológicos,  por  causa  de  seus  poderes  simbólicos.

Assim, Barthes tenta trazer a ideia de imagem denotada, devendo esta ser percebida simplesmente

pelo que é, tal qual se apresenta na cena. 

 Em contrapartida, a imagem simbólica é aquela que sugere outras interpretações, por meio

da  atribuição  de  significados  aos  elementos  icônicos.  Dependendo  da  ideia  que  determinada

imagem veicula, pode-se pensar em conceitos tais como ícone,  índice ou símbolo. Para ir adiante

nesse estudo, faz-se necessário que alguns conceitos de Pierce (2010), retomados por Viegas (2014),

sejam detalhados. 

A autora esclarece que signo é algo que traz a representação de uma realidade para alguém.

Nas palavras de Peirce ([1977] 2010: 46): 

Um signo, ou representâmen, é aquilo que, sob certo aspecto ou modo, representa algo para
alguém. Dirige-se a alguém, isto é, cria, na mente dessa pessoa, um signo equivalente, ou
talvez  um signo  mais  desenvolvido.  Ao  signo  assim  criado  denomino  interpretante  do
primeiro signo. O signo representa alguma coisa, seu objeto. Representa esse objeto não em
todos os seus aspectos, mas com referência a um tipo de ideia que eu, por vezes, denominei
fundamento do representâmen.

Dessa maneira, dependendo da maneira como o signo se articule ao objeto que representa,

este pode ser denominado ícone, índice ou símbolo. 

O signo será chamado de ícone quando sugerir relação de similaridade com o objeto. Sua

ideia é evocada por ter características semelhantes às do objeto que representa e é, por isso, a base

da metáfora. Isso ocorre com estátuas, pinturas, imagens e onomatopeias, por exemplo. Já o índice

está no âmbito da metonímia, pois a relação entre o signo e o objeto é de contiguidade. Dessa

maneira, o índice possui, com o objeto, uma relação direta (pertence a), real (a partir de) e causal

(causa  e  efeito)  e,  diferentemente  dos  ícones,  indica  o  objeto  de  maneira  efetiva  e  não  por

associação entre as similaridades de um (signo) e outro (objeto). São alguns exemplos a impressão

digital (pertence a), a bússola (a partir de) e o chão molhado (causa/ efeito: choveu). Por último, o

símbolo corresponde a uma associação entre signo e objeto que ocorre por meio de uma convenção

social. O signo e o objeto não possuem, assim, uma relação de semelhança ou contiguidade; pelo

contrário, sua relação é arbitrária, como o são os sinais de trânsito (vermelho: pare/ amarelo: alerta,

verde: siga), a veste negra (luto) no Ocidente, os dedos indicador e médio como sinal de paz e amor

etc.
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Viegas aponta que as relações entre ícone, índice e símbolo não são singulares e que uma

mesma imagem pode carregar essas noções, dependendo do que se articule a ela. Segundo a autora:

(...) Por exemplo, a foto de uma mulher bonita é ícone quando tomada como imagem, mas é
símbolo quando representa “glamour”, “beleza”... Produtos como carro ou cartão de crédito
podem ser ícones quando imagens, mas símbolos quando representam ideias abstratas como
“status”,  “sofisticação”,  “potência”  (carro)  –  no  sentido  semântico  e  no  conotativo  –
quando apela para a virilidade. (VIEGAS, 2014: 46)

Outro ponto a ser destacado quanto à linguagem não verbal é a noção de cores e a maneira

como estas carregam consigo toda uma carga cultural, funcionando, também, como símbolos. 

De  acordo  com  Guimarães  (2000:87),  a  cultura  é  um  sistema  de  códigos  socialmente

compartilhados e, dessa forma, as cores detêm uma simbologia intrínseca,  que varia segundo o

espaço e o tempo em certas comunidades. Posto isso, é possível afirmar que uma comunidade que

resida em um local muito frio fará maior distinção entre os tons de branco, por conta da neve, que

habitantes de uma comunidade tropical, que não são expostos ao gelo na localidade em que vivem.

Da mesma forma,  o  autor  destaca que o impacto cultural  do tempo também pode interferir  na

percepção  das  cores.  Guimarães  (2000:99)  explica  que,  há  tempos  atrás,  pessoas  teriam mais

facilidade para identificar, no arco-íris, a cor anil, em virtude da pedra de anil, utilizada para lavar

roupa. Atualmente, com a substituição desse utensílio pelo sabão em pó, as pessoas teriam certa

dificuldade em discernir tal cor, uma vez que a referência cotidiana, antes tão familiar, perdeu-se

com a substituição de um sabão por outro. 

Apesar de o entendimento sobre as cores ser variável no tempo e espaço, Guimarães (2000)

exalta a importância de se estudar o fenômeno cromático, sob a perspectiva do código cultural, pois,

é por meio das cores que entendimentos e sensações mais profundos são acionados nos habitantes

que partilham de uma mesma realidade. Dessa maneira, a oposição claro/ escuro, por exemplo, traz

significados  que  vão  além  de  uma  maior  ou  menor  quantidade  de  luz,  evocando  saberes

relacionados ao céu e inferno, ao bom e ruim e ao medo das trevas. 

O autor destaca que os códigos terciários (ou culturais) fundamentam-se na binaridade, que

é  organizada  na  polaridade,  de  maneira  assimétrica.  Assim,  temos  a  oposição  vida-morte

representada por  branco-preto, embasando uma estrutura binária e polar, já que se trata de dois

extremos,  na  qual  branco  e  preto  estão  dispostos  de  maneira  antitética,  uma  vez  que  branco

corresponde a valores positivos e preto, a valores negativos. Nas palavras do pesquisador:
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Segundo  Bystrina,  a  oposição  vida-morte  é  a  mais  importante  do  início  da  cultura.  A
correspondência  cromática  da  binariedade  vida-morte  está  na  oposição  branco-preto.  A
morte, desde os primórdios, vinculada ao desconhecido e às trevas, é origem da simbologia
ocidental do preto. O preto, além de ser a cor da morte e das trevas, é a cor do desconhecido
e do que provoca medo. (…) 
Em oposição ao preto, o branco é a cor da vida e da paz. (…)
A binariedade branco-preto é normalmente polarizada e assimétrica, atribuindo-se o valor
positivo ao branco e o valor negativo ao preto, início e fim. A luz como origem, de todas as
formas e o preto como fim (carvão, cinzas).  (GUIMARÃES, 2000: 92 – 93)

É importante ressaltar, contudo, que há maneiras de dissolver essas oposições cromáticas

sociais. Algumas dessas maneiras são padrões de solução que ocorrem por meio da: identificação,

supressão da negação, inversão e intermediação. 

A identificação seria a substituição de uma cor, usada em determinado contexto, por outra, a

fim de dissociar a primeira da situação em que se encontra. Guimarães (2000:95-97) exemplifica

essa solução citando a Copa do Mundo de 94: a seleção brasileira, ao jogar usando o uniforme

amarelo, reviveria a glória de ter ganho a Copa de 70. Nesse caso, o uniforme amarelo-canário

trazia o “peso” da tradição das vitórias. A Itália, por sua vez, trajaria uniforme azul, o que, de certa

forma, reforçaria ainda mais o sucesso da seleção brasileira no imaginário coletivo, já que o Brasil

foi tricampeão na Copa de 70, vencendo o México, cujo uniforme era azul. Na imprensa, houve

certo alarde quanto à cor de uniforme que a seleção brasileira vestiria na final contra a seleção

italiana.  Esta,  ao  mesmo  tempo  que  desejava  reviver  a  vitória  da  Copa  de  82,  trajando  sua

tradicional camisa azul, gostaria, também, de não trazer a conquista do amarelo sobre o azul ao

imaginário coletivo. A troca de uniforme da seleção brasileira suprimiria sua assimetria. Contudo,

não foi  o  que aconteceu.  De todo modo,  caso a  troca de uniformes  tivesse sido feita,  eis  que

estaríamos diante de um padrão de solução de identificação, no qual dissociamos as cores e os

contextos em que foram usadas. 

A supressão da negação, por outro lado, ocorre quando um terceiro elemento é inserido no

binarismo das cores. O autor exemplifica que, se bolas azuis fossem distribuídas a meninos e bolas

vermelhas a meninas, um padrão binário masculino-feminino seria formado através das cores azul-

vermelho. No entanto, caso uma terceira cor, como o amarelo, por exemplo, fosse inserida, haveria

uma desestabilização da dicotomia apresentada. Nas palavras de Guimarães: “O surgimento de uma

terceira bola, amarela, formará uma tríade que vai desestabilizar a negação e compor um conjunto

dinâmico, suprimindo a polaridade masculino-feminino” (GUIMARÃES, 2000:97). 

A respeito do padrão de solução por inversão, Luciano Guimarães nos ensina que se trata de,

justamente, fazer uso de determinada cor em uma inversão indireta com seu contexto de uso. O
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pesquisador (GUIMARÃES, 2000: 87) exemplifica essa inversão com a cor preta,  associada às

trevas, mas utilizada, também, no carro abre-alas da escola de samba Unidos da Viradouro, em um

contexto de alegria e carnaval, contrário à suposta sobriedade que o preto traz consigo. 

Por último, Guimarães declara que intermediação  é quando há uma outra cor fazendo a

mediação entre as cores dos pólos. No semáforo, o pesquisador explica, o sinal amarelo faz a ponte

entre  a permissão que o verde concede e  a  proibição que o vermelho impõe.  O autor  também

destaca que o sinal amarelo se antepõe ao vermelho por essa cor ter sentido negativo (proibição),

amenizando, desse modo, a mensagem; o mesmo não ocorre na mudança para o sinal verde, já que

o sentido deste é positivo. 

Tendo em vista essas considerações acerca das cores, deter-nos-emos à aplicação destas na

mídia, à luz de Guimarães (2003). 

Inicialmente, o autor destaca que as cores usadas nas imagens que acompanham os textos

verbais não são (ou não deveriam ser) aleatórias; dependendo do contexto em que as cores são

inseridas,  estas  podem  ser  direcionadas  para  outros  sentidos  e  funções,  além do  de  colorir  a

imagem. Guimarães (2003: 54-55) exemplifica sua proposta com a cor vermelha, como a cor do

Partido dos Trabalhadores (PT): segundo ele, a revista VEJA usou tais cores, em suas capas, para

veicular notícias negativas, relacionadas à corrupção, contribuindo, dessa maneira, para a formação,

no  repertório  do  leitor,  de  que  o  PT,  por  associação  ao  vermelho,  é  negativo  e  mafioso.  O

pesquisador esclarece: “Coincidência ou intencionalidade, o fato é que a repetição das combinações

de cores com incorporação ou vinculação a determinados contextos positivos ou negativos também

participa na formação do repertório e do imaginário dos leitores/ eleitores”. (GUIMARÃES, 2003:

54). 

Segundo o autor a cor-informação é a noção de que as cores contribuem para a organização

e para a hierarquização das informações de um texto, atribuindo-lhe significado, seja de maneira

individual, seja em conjunto com outros elementos. O pesquisador esclarece que a leitura de uma

página impressa é feita em três níveis: imagens, títulos e textos, justificando, desse modo, a cautela

necessária  no  estudo  das  cores,  já  que  essas  são  os  primeiros  itens  perceptíveis,  à  distância,

inclusive, pelo leitor quando se depara com um texto. Guimarães (2003: 91) afirma o seguinte,

quanto à responsabilidade do profissional encarregado pelas imagens no texto:

Nas várias relações e em diversas proporções entre intenções e responsabilidades, temos, de
um lado, a geração de informação, compreensão e formação – ações positivas – e, de outro,
a geração de desinformação, de incompreensão e de deformação – ações negativas dos atos



113

de comunicação. Pode-se utilizar a cor tanto para aumentar a credibilidade de determinada
informação quanto para diminuí-la. 
 

Posto isso, Guimarães discorre sobre o uso das cores na mídia, considerando os conceitos de

primeira e segunda realidade, que fazem parte do código cultural, como um todo. O pesquisador

explica que a primeira realidade seria a realidade biofísica do ser humano, como o nascimento, a

puberdade,  o envelhecimento e a consciência da morte;  a segunda realidade,  por sua vez,  seria

criativa,  mágica,  lúdica  e  fantasiosa,  justamente  para  ajudar  o  homem a  enfrentar  a  primeira

realidade.  Bystrina  (1995b:12  apud Guimarães  2003:  76)  destaca  que  a  primeira  realidade  é

responsável pela sobrevivência física, enquanto a segunda realidade é auxiliadora na sobrevivência

psíquica.

É notável que a sociedade, de alguma forma, circunscreve os limites das cores e, por isso,

essas acabam operando no âmbito da segunda realidade. É comum que crianças tendam a gostar de

cores com alto nível de saturação (cores vivas e intensas),  pois ainda não dominam “as regras

sociais de contenção de cor” (GUIMARÃES, 2003: 82); o mesmo ocorre com as camadas sociais

mais populares, segundo Guimarães (2000), o que faz com que a mídia voltada para tal público seja

mais colorida, assim como a própria regulagem de seus aparelhos de TV. Nas palavras do autor:

Da mesma forma, quanto mais baixa a condição socioeconômica de determinado grupo,
menos influência ele terá dos padrões e normas estéticas que definem a sofisticação do
olhar – que poderíamos considerar uma liberdade cromática -, assim como, quanto mais
alta for essa condição socioeconômica, menos cor será necessária para a satisfação do olhar
e compreensão da informação. Um exemplo dessa relação pode ser encontrado não só nas
preferências  cromáticas  de  vestimentas  e  produtos  industrializados  em  geral,  como  na
própria manipulação da intensidade das cores que o telespectador determina nos controles
de seu aparelho de TV, deixando as cores mais vivas e mais próximas ao desenho animado
(nas classes D e E) ou mais suaves, equilibrando as cores a partir da referência da cor da
pele (A e B). (GUIMARÃES, 2000: 111). 

Assim,  pode-se  inferir  que,  dependendo  do público  a  quem uma determinada  marca  se

dirige, a presença ou ausência de cor é mais um direcionamento para o público-alvo e, portanto,

essa questão deve ser levada em conta na análise do corpus a seguir. 

Finalmente,  cabe  afirmar  que  as  composições  em  preto  e  branco  são  associadas  à

apresentação de uma realidade mais dura, a sonhos ou memória ou, ainda, a uma maior fidelidade

da informação (GUIMARÃES, 2003: 83).

Por fim, trataremos da linguagem corporal, também considerada linguagem não verbal, entre

os psicólogos sociais. Para Cuddy (2012), a maneira como corpos reagem, ou deixam de reagir,
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significa comunicação, logo, interação. A psicóloga afirma que o julgamento do rosto de candidatos,

por alguns segundos, é capaz de prever 70% do senado americano. Destaca, também, a importância

do uso correto dos emoticons51 para garantir o sucesso das negociações online. Desse modo, Cuddy

(2012) defende que os elementos não verbais orientam nossos julgamentos em relação aos outros,

mas, na mesma medida, trazem sentenças dos outros sobre nós mesmos. Contudo, a autora chama a

atenção para o fato de que os seres são influenciados, também, pela sua própria linguagem corporal:

Então, quando pensamos sobre os não-verbais,  pensamos em como julgamos os outros,
como eles nos julgam e as consequências. Porém, tendemos a esquecer o outro público que
é influenciado pelo não verbal, que somos nós. Também somos influenciados pelos não-
verbais,  nossos pensamentos,  nossos sentimentos e  nossa fisiologia.  (CUDDY, A.,  2012
[sic])

Assim, explica que se dedica ao estudo das expressões não verbais de poder e dominação e

que tais expressões estão relacionadas à atitude de expansão, de “abrir-se”: você se faz grande, se

estica, ocupa espaço, você, basicamente, se abre”. A pesquisadora defende que isso é verdadeiro no

reino animal, entre os primatas e até mesmo entre os seres humanos, conforme exemplifica, em sua

palestra:

51“sequências  de  caracteres  tipográficos  ou  pequena  imagem  ilustrativa  de  uma  expressão  facial,  utilizados  na
comunicação por computador, telemóvel e via internet para exprimir emoções (alegria, aprovação, impaciência, cólera
etc).  Do  inglês  emotion <<emoção>>  + icon <<ícone>>”.  Fonte:  https://www.infopedia.pt/dicionarios/lingua-
portuguesa/emoticons, acesso em 30/01/2017, às 11:04h. 

https://www.infopedia.pt/dicionarios/lingua-portuguesa/emoticons
https://www.infopedia.pt/dicionarios/lingua-portuguesa/emoticons
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Figura 1

Cuddy declara que o gesto de expandir-se acontece,  em humanos,  por exemplo,  quando

detém poder estável, ou estão se sentindo poderosos; a pesquisadora ainda destaca que esse ato é tão

universal e antigo, que, em um estudo feito entre pessoas com visão e pessoas que nasceram cegas,

a expressão de poder se mantém a mesma, quando ganham uma competição física. Então, quando

cruzam a linha de chegada, não importa se já viram esse gesto, ou se nunca viram ninguém fazer

isso, os braços em V, o queixo levemente levantado e o peito aberto aparecem: 
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Figura 2

A  autora  complementa  dizendo  que  fazemos  o  contrário,  quando  nos  sentimentos

impotentes: curvamo-nos, fechamo-nos, fazemo-nos menores, como se desejássemos não esbarrar

no outro, ou ainda, como se desejássemos desaparecer. Desse modo, a psicóloga observou que isso

acontece bastante nas salas de aula dos cursos que ministra. Segundo ela, alguns alunos entram em

sala de aula e sentam-se no meio, como se fosse para ocupar espaço; ademais, quando sentam,

espalham-se em suas cadeiras e ao tirar dúvidas, levantam o braço completamente, axila à mostra,

coluna ereta e cabeça erguida. O oposto também acontece: alunos que estão em colapso, entram

com  expressões  vacilantes,  sentam-se  pelos  cantos  da  sala,  encolhidos  e,  ao  tirarem  dúvidas,

mantêm-se curvados, levantando somente o antebraço, mantendo o braço junto ao corpo. 

A psicóloga afirma que, não surpreendentemente, as mulheres têm a atitude de “encolherem-

se” com mais frequência do que os homens, pois se sentem menos poderosas que eles, de forma

crônica. Propõe, assim, um estudo em que o corpo seria capaz de induzir a mente a ter uma outra

atitude sobre si mesma. Segundo a autora, na hierarquia primata, se um indivíduo precisa assumir a

posição de macho alfa,  repentinamente,  em alguns dias, seu nível de testosterona,  hormônio da

dominância, sobe e seu nível de cortisol, hormônio do estresse, decai. Assim, tem-se evidências de

que o corpo pode moldar a mente, mas, também, que mudanças de papel, também podem mudar o

corpo. 
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Posto isso, Cuddy (2012) conduz uma experiência na qual as pessoas teriam de fazer “poses

de alto poder” e “poses de baixo poder” por dois minutos. Em seguida, o grupo-piloto passaria por

algumas etapas que consistiriam em apostar em um jogo e/ ou passar por uma entrevista de emprego

extremamente estressante. O resultado da pesquisa mostrou que pessoas que fizeram as poses de

alto poder aumentaram seus níveis de testosterona e os níveis de cortisol abaixaram; de maneira

inversamente proporcional, pessoas que fizeram poses de baixo poder, tiveram queda nos níveis de

testosterona e aumento das taxas de cortisol diante das situações de estresse. 

Com isso, a psicóloga social declara que se manter em uma posição de alto poder, por dois

minutos, antes de uma situação de estresse pode, realmente, ajudar o indivíduo a ser mais confiante.

Segundo Cuddy, o sujeito não terá suas habilidades com a fala ou suas ideias mudadas, o sujeito

será ele mesmo, verdadeiramente; ela afirma que as poses de alto poder trazem mais “presença” à

fala  de quem as  pratica,  sendo essa  presença  permeada por  paixão,  autoconfiança,  entusiasmo,

autenticidade, conforto e habilidade de captação. Isso tudo foi depreendido quando um grupo de

programadores  analisou  gravações  de  pessoas  que  participaram  da  experiência;  esses

programadores desconheciam a pesquisa que estava sendo conduzida e o que os dados mostraram é

que  eles  avaliaram as  pessoas  com poses  de  alto  poder  mais  favoravelmente  e  demonstraram

interesse em contratá-las. Assim, a psicóloga endossa a noção de que a maneira como um sujeito se

comporta pode acentuar ou moderar os efeitos que traz ao que diz e, por isso, decidimos destacar a

importância da linguagem corporal como linguagem analógica. 

Passemos, finalmente, à metodologia desta pesquisa.
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3. Metodologia

Neste capítulo será apresentada a metodologia utilizada para analisar o corpus selecionado.

Esta seção se subdividirá em (1) Constituição do Corpus e (2) Procedimentos de Análise. Em um

primeiro momento, serão explicitadas as motivações para a escolha das peças desta pesquisa; em

um segundo momento, discorreremos sobre as etapas a serem percorridas para a investigação dos

dados.
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3.1 Constituição do Corpus

O corpus da pesquisa chamou a atenção por meio da aparição de uma cativante propaganda

pró-autoestima, elaborada pela empresa de cosméticos Dove.

Fazendo  uma  busca  pelo  site da  marca,  foi  descoberto  que,  nele,  há  um  nicho  de

propagandas  a  favor  da  autoestima,  em  meio  a  anúncios  de  produtos  que  prometem  o

aprimoramento da imagem pessoal. 

Apesar de a empresa ser especializada em cosméticos, no site, Dove defende que a beleza

deve  ser  fonte  de  confiança,  e  não,  de  ansiedade52;  por  isso,  disponibiliza  artigos  e  vídeos

promotores  de  autoestima  em  seu  espaço,  faz  enquetes  acerca  da  beleza  e  oferece  recursos

imprimíveis para auxiliar professores, pais e líderes de jovens a debater o assunto.

Ademais, o site também oferece um artigo técnico, baseado na pesquisa encomendada pela

marca,  em 2004, cujo título é “A real verdade sobre a beleza: um relatório global:  achados do

estudo global sobre mulheres, beleza e bem-estar” (Etcoff, et. al, 2004). A pesquisa, de acordo com

o site, foi revisitada em 2013 e sua solicitação tinha por intuito identificar o seguinte:

A missão da Dove ao encomendar o estudo “A Real Verdade sobre a Beleza” era explorar
empiricamente o que a beleza significa para as mulheres hoje e porque esse significado
existe. Além disso, a marca Dove quis que o estudo avaliasse se era possível falar e pensar
falar sobre a beleza feminina de maneiras que denotassem mais autenticidade, satisfação e
fortalecimento. (ETCOFF, et. al, 2004:1 [sic])

A partir dos resultados quantitativos gerados por meio da pesquisa, a marca Dove elaborou

atividades que promoveriam a reflexão de mulheres sobre si mesmas. Assim, acreditamos que os

vídeos, também, tenham sido concebidos. 

Em virtude da seriedade com que a  empresa trata  a  temática em questão,  entramos em

contato  com a  mesma,  questionando  se  as  participantes  que  apareciam no  vídeo  eram atrizes,

interpretando o papel de mulheres comuns, ou pessoas aleatórias. A assessoria da marca respondeu,

após  pesquisar  entre  os  responsáveis  pelas  filmagens,  que  os  depoimentos  presentes  nas

propagandas  são  reais,  e  não  de  atrizes  contratadas.  Essa  notícia  foi  a  confirmação  de  que

precisávamos  para  decidir,  finalmente,  fazer  um  estudo  mais  detalhado  sobre  os  vídeos  da

propaganda Dove pela autoestima. 

52Disponível em: http://www.dove.com.br/pt/Nossa-missao/default.aspx, acesso em 08/06/2016, às 15:55h.

http://www.dove.com.br/pt/Nossa-missao/default.aspx
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Há  inúmeros  outros  vídeos  igualmente  interessantes,  inseridos  na  temática  selecionada,

contudo, ter a ratificação de que as participantes dos vídeos são pessoas comuns, fez com que o

interesse pelas propagandas aumentasse exponencialmente.

Assim, de um total de quatorze vídeos, veiculados no  YouTube, que tratavam de beleza e

autoaceitação, foram selecionadas quatro peças, privilegiando os curtas-metragens elaborados por

Dove em sua campanha.

Um outro fator que contabilizou positivamente para a escolha dos vídeos desta pesquisa foi

o  fato  de  que  todos  eram fruto  da  propaganda  de  uma mesma  empresa,  o  que  nos  oferece  a

impressão de que conseguiremos pistas mais sólidas quanto ao posicionamento da marca em relação

ao público. 

Além disso, outro motivo a favor da escolha do corpus em questão é que, embora os vídeos

tenham sido feitos nos EUA, Dove buscou contemplar diferentes mulheres, desprivilegiando um

estereótipo, em detrimento de outros. Ademais, um dos vídeos foi feito em cinco cidades distintas,

abarcando, também, diferentes espaços geográficos. 

Curiosamente,  a reação das participantes dos vídeos é semelhante,  apesar das diferenças

físicas  que  apresentam.  Dove  aposta  que  mulheres  de  todo  o  mundo  identificar-se-ão  com as

questões enfrentadas pelas participantes de seus curtas-metragens. Assim, verificaremos, por meio

dos comentários, de que maneira as brasileiras reagem à publicidade, sendo consideradas brasileiras

aquelas que fizeram comentários, nos vídeos, em língua portuguesa.

Assim, nosso corpus atende a três características, basicamente: todos os vídeos abordam a

autoestima, representam uma mesma marca (Dove) e, cremos, utilizam-se de igual estratégia de

captação. 

Uma dificuldade encontrada, porém, é que nem todos os vídeos têm sua versão em língua

portuguesa provida pelo canal Dove; por isso, foi necessário buscar a legendagem dos vídeos em

canais desvinculados à marca. Isso acarretou um baixo número de comentários em um dos vídeos,

reproduzido em um canal independente. 

Finalmente, é relevante mencionar que Dove, realmente, contempla a diversidade, conforme

veremos  na  análise  dos  vídeos.  Desse  modo,  acreditamos  que  as  propagandas,  além  de

interessantes,  terão  boa  aceitação,  já  que  mulheres  completamente  distintas  podem  ver-se

espelhadas nelas. 

As quatro peças a serem analisadas são: “Dove: Escolha Bonita”, “Dove Retratos da Real

Beleza” (ambos vídeos do canal Dove Brasil, no Youtube), “Adesivos Dove | A Beleza é um estado
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de espírito” (vídeo do canal  Dove Portugal, no  Youtube) e  “Selfie53 – Nova campanha da Dove

(legendado em português)” (vídeo do canal Pensamentos Filmados54). Assim, os vídeos estão em

inglês, porém legendados. Apresentaremos a transcrição dos vídeos em anexo. 

Finalmente, gostaríamos de propor uma renomeação dos vídeos, pois seus nomes são muito

compridos e podem tornar a leitura cansativa. 

Sendo assim, propomos o seguinte: O vídeo de nome “Dove: Escolha Bonita” será chamado,

simplesmente,  de “Escolha Bonita”;  o vídeo “Dove Retratos da Real  Beleza” será chamado de

“Retrato-Falado”;  ao  vídeo “Adesivos  Dove |  A Beleza  é  um estado de  espírito”,  chamaremos

“Adesivos de Beleza” e, por último, o vídeo “Selfie – Nova campanha da Dove (legendado em

português)” será chamado, resumidamente, de “Selfie”. Eis o quadro resumitivo:

Nome Original Nome adaptado

Dove: Escolha Bonita Escolha Bonita

Dove Retratos da Real Beleza Retrato-Falado

Adesivos  Dove  |  A  Beleza  é  um  estado  de

espírito

Adesivos de Beleza

Selfie – Nova campanha da Dove (legendado em

português)

Selfie

Quadro 8

53 “Selfie” faz referência à expressão de língua inglesa popularizada em português, no campo da fotografia, para referir-
se ao sujeito que fotografa a si mesmo. 
54Extraído de https://www.youtube.com/watch?v=2fgbUvHYb4s, acesso em 06/10/2016, às 17:22h.

https://www.youtube.com/watch?v=2fgbUvHYb4s
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3.2 Procedimentos de Análise

Com o intuito de realizar a análise, transcreveremos todo o conteúdo das propagandas.

Feito  isso,  analisaremos  cada  peça  articulando-a,  necessariamente,  a  todos  os  conceitos

teóricos, aqui, abordados. Assim, a análise de cada vídeo será segmentada em seis seções, a saber:

“sob a ótica semiolinguística”, “sob a ótica das representações sociais e dos estereótipos”, “sob a

ótica do  ethos,  à luz de Maingueneau”,  “sob a ótica do corpo como capital”,  “sob a ótica dos

conceitos de Publicidade e Propaganda e seus estereótipos” e “sob a ótica da linguagem verbal e da

linguagem não verbal”.

É importante ressaltar, contudo, que essa divisão proposta, em princípio, é feita por motivos

didáticos.  Embora saibamos que o conteúdo pode formar um todo coerente,  se bem articulado,

acreditamos que, analisar vídeo por vídeo, etapa por etapa, pode ser uma maneira mais acessível e

descomplicada de aplicarmos a teoria ao  corpus,  daí,  nossa escolha em realizar a análise dessa

forma, considerando, inclusive, que todas as teorias devem trabalhar conjuntamente. 

 Esperamos que, com esta análise, possamos responder nossas perguntas de pesquisa:

1) Quais estratégias Dove utiliza para buscar individuação e captar seu público?

2) Que estereótipo(s) de beleza te(ê)m sido acionado(s) pela marca?

3) Sob quais alicerces identitários Dove se constrói?

4) De que forma o público reage a tal campanha?

Sigamos com a análise. 
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4. Análise

Fracionaremos a análise segundo o aporte teórico, na mesma ordem em que foi apresentado.

Assim,  na  primeira  seção,  trataremos  dos  sujeitos  no  ato  de  linguagem,  dos  contratos  e  das

estratégias presentes na publicidade. Após a análise dos vídeos, segundo a teoria estudada, faremos,

então, um estudo dos comentários primários55 de cada vídeo, a fim de apreender a forma como esse

tipo de publicidade influencia, ou não, as mulheres.

Na segunda seção, investigaremos que representações sociais e estereótipos são levados em

conta nos curtas-metragens e de que maneira impactam as mulheres. 

Na terceira seção, examinaremos os vídeos para refletir acerca da construção do ethos pela

marca  Dove,  além de,  também,  considerarmos  as  ideias  de  cena  englobante,  cena  genérica  e

cenografia, pertinentes a cada vídeo. 

Na quarta  seção,  comentaremos  a  maneira  como os  saberes  sobre  o  corpo,  tratados  no

subcapítulo  2.4,  articulam-se ao  aparente  posicionamento  de  Dove,  em relação ao  corpo como

capital. 

Na quinta seção, categorizaremos as propagandas da campanha, à luz das possibilidades

estudadas.  Ademais,  também  comentaremos  que  estratégias  de  marketing foram  usadas  para

compor as propagandas, considerando tanto os pecados capitais incitados quanto os estereótipos

lançados na campanha, e sua relação com o público.

Na  sexta  seção,  consideraremos  o  conteúdo  digital  da  campanha  para  destacar  seus

pressupostos  e  suas  inferências;  em  seguida,  daremos  ênfase  ao  conteúdo  analógico  das

publicidades, mostrando de que maneira as imagens reforçam ou prejudicam a linguagem verbal.

Passemos, pois, à análise, de fato.

55Consideraremos como comentários primários aqueles que não são resposta a outros comentários.
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4.1 Sob a ótica semiolinguística 

Sabendo-se que partiremos de uma análise semiolinguística para conduzir a análise desse

corpus, precisamos, desde já, esclarecer que consideraremos, nesta seção, o texto falado no vídeo e,

também,  toda  a  intertextualidade  subjacente  a  este,  ou  seja,  para  uma  análise  semiolinguística

eficaz, consideraremos como material linguístico o texto-base, que será transcrito na pesquisa e,

como material discursivo, compreenderemos os sujeitos envolvidos na situação de comunicação,

seus contratos e estratégias.

Tratemos, primeiramente, dos sujeitos envolvidos nas propagandas. Para essa análise, não

contemplaremos as participantes do vídeo, individualmente, mas sim, refletiremos acerca do papel

da  instância  publicitária  e  da  projeção que  a  mesma faz  de  seu  público-alvo,  ao  adotar,  como

estratégia,  exibir  participantes  que,  possivelmente,  representem  imagens  e  falas  femininas,

difundidas socialmente. 

É válido lembrar que as mulheres entrevistadas nos vídeos são, de fato, participantes, e não,

atrizes, pois, segundo a equipe responsável pelo vídeo, as falas dessas mulheres foram espontâneas

e todas elas são pessoas comuns, não mulheres orientadas a reagirem de determinada maneira.

Ao  refletir  sobre  os  sujeitos  envolvidos  no  ato  de  linguagem,  convém  lembrar  que

trabalhamos com a ideia de que há quatro sujeitos envolvidos no ato linguageiro, sendo dois sujeitos

pertencentes  à  instância  de  produção de  fala  e  outros  dois  sujeitos  pertencentes  à  instância  de

recepção.

Começaremos nossa análise pelos sujeitos que estão na instância de produção, isto é EUc e

EUe. 

Sabendo-se  que  não  há  EUe  sem  EUc,  comecemos  a  explanação  pelo  segundo.  Na

publicidade em questão, o EUc é a instância publicitária, pois é esta que dá voz ao enunciador. 

EUe,  por  sua vez,  pode ser  compreendido como a voz  do comunicante,  é  por  meio da

proposta de discurso veiculado por EUc que podemos construir a imagem de um enunciador que se

coloca como aliado das mulheres,  que visa a empoderá-las;  a maneira como esse enunciador é

construído objetivando atingir, positivamente, a autoestima das mulheres será melhor discutida na

seção em que trataremos do ethos.

Passemos à compreensão dos sujeitos presentes na instância de recepção, isto é, TUi e TUd. 

Inicialmente, convém afirmar que TUi é, no caso, o público real, isto é, o público que, de

fato,  assistiu  ao  vídeo.  Para  averiguar  se  a  estratégia  publicitária  agradou  ao  público  real,

consideraremos o número de pessoas que clicaram em “gostei”, e o número de pessoas que clicaram
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em  “não  gostei”,  em  cada  vídeo  da  campanha.  Para  facilitar  a  análise  dos  números,

disponibilizaremos  uma  tabela,  com  o  nome  dos  vídeos  e  seus  respectivos  números  de

visualizações, bem como a avaliação das pessoas (“gostei”/ “não gostei”) em relação a eles: 

Nome do vídeo Número de
visualizações

Número de cliques em
“gostei”

Número de cliques em
“não gostei”

“Escolha Bonita”56 9.167.814 4.971 721

“Retrato-Falado”57 5.682.777 7.488 531

“Adesivos de Beleza”58 7.374.177 1781 182

“Selfie”59 16.736 173 7

Somatório Total 22.241.504 14.413 1.441
Quadro 9

Pode-se afirmar que a estratégia publicitária agradou ao público real, pois somando-se todos

os valores apresentados no quadro 9, temos um total de 22.241.504 visualizações, nas quais 14.413

pessoas clicaram em “gostei” e 1.441 pessoas clicaram em “não gostei”. 

Além disso, considerando-se os comentários feitos, no YouTube, sobre as publicidades, foi

observado que cada vídeo contou com o seguinte número de comentários:

Nome do vídeo Número de comentários

“Escolha Bonita” 201

“Retrato -Falado” 327

“Adesivos de Beleza” 144

“Selfie” 7
Quadro 10

Ao analisar os comentários, percebemos que alguns tipos eram relativamente recorrentes e,

então,  criamos  categorias  para  eles;  desse  modo,  poderíamos  quantificá-los  de  forma  mais

significativa.

56Para  toda  a  análise,  consideraremos  os  dados  coletados  em  https://www.youtube.com/watch?v=8pcdnqLBRmQ,
17/01/2017, às 19:26h. 
57Para  toda  a  análise,  consideraremos  os  dados  coletados  em https://www.youtube.com/watch?v=ABups4euCW4,
20/12/2016 às 15:31h. 
58Para toda a análise, consideraremos os dados coletados em https://www.youtube.com/watch?v=1_ULJzBsZ4A&t=2s,
21/12/2016, às 10:51h.
59Para  toda  a  análise,  consideraremos  os  dados  coletados  em   https://www.youtube.com/watch?v=2fgbUvHYb4s,
17/01/17 às 14:22h.

https://www.youtube.com/watch?v=2fgbUvHYb4s
https://www.youtube.com/watch?v=1_ULJzBsZ4A&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=ABups4euCW4
https://www.youtube.com/watch?v=8pcdnqLBRmQ
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As categorias  estabelecidas  são as  seguintes:  (1)  “elogiaram a propaganda e/ou  marca”,

quando a pessoa que comentou deixou um elogio  explícito  ao curta-metragem ou à Dove;  (2)

“outros”, quando o comentário era nulo, ou se desviava do que buscávamos nas demais categorias;

(3)  “Haters60/  Palavrões”,  quando o comentário  era  agressivo  à  propaganda,  a  Dove e  /  ou ao

restante do público, chegando ao uso de vocabulário chulo; (4) “identificaram-se (ou identificam-

se) com a mensagem”, quando parecia haver adesão dos comentários ao conteúdo publicado, por

alguns  motivos,  tais  como:  expuseram  um  entendimento  pré-existente  a  favor  da  autoestima,

afirmaram terem mudado sua concepção de aparência, a partir da propaganda, testemunharam que

gostariam de  ter  participado  da  experiência,  ou  ainda,  aconselharam outras  pessoas  a  agirem/

pensarem da  maneira  que  Dove  propõe  no vídeo;  (5)  “Criticaram Dove”,  quando  comentários

negativos relativos à empresa foram feitos; (6) “afirmaram ter se emocionado”, quando as pessoas

comentaram sobre a afetação emocional que o vídeo provocou nelas, alguns sujeitos admitiram ter

chorado;  (7)  “Criticaram a propaganda”,  quando comentários  negativos  relativos  à  publicidade,

estritamente,  foram  feitos;  e,  por  último,  (8)  “Desabafaram/  contaram  suas  angústias  com  a

aparência”, conforme o nome sugere, quando as pessoas se sentiram motivadas a falar das próprias

experiências quanto à autoimagem. Assim, chegamos ao seguinte gráfico:
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60Termo oriundo do inglês usado para denotar o sujeito que pratica  bullying ou  cyber-bullying e deseja desqualificar
alguém ou alguma coisa por meio de comentários virtuais agressivos. Acesso http://www.significados.com.br/haters, em
18/07/2016, às 16:08h.

http://www.significados.com.br/haters


127

Como acabamos de ver,  os vídeos “Adesivos de Beleza” e “Selfie” apresentam números

menos expressivos que os demais vídeos. Conforme exposto no quadro 10, pudemos perceber que o

número  de  comentários  desses  vídeos  foi  bem menor,  em relação  aos  comentários  dos  outros

vídeos, fato que, inicialmente, atribuímos ao menor número de visualizações, considerando somente

o vídeo “Selfie”,  com apenas 16.736 visualizações. Na verdade,  já prevíamos que o número de

visualizações e comentários desse vídeo fosse baixo, pois, por motivo de legendagem, optamos por

trabalhar com o curta divulgado por outro canal (Pensamentos Filmados, com 15.055 inscritos61),

diferente do Canal Dove Brasil, que contabiliza 52.347 inscritos62.

Todavia, surpreendentemente, ao examinar o vídeo “Adesivos de Beleza”, percebemos que

este obteve um número maior de visualizações que o curta “Retrato-Falado”, o que nos fez repensar

a relação entre comentários e visualizações. É certo que, quanto mais visualizado um vídeo for,

maior a possibilidade de que as pessoas comentem seu conteúdo, entretanto, os quadros 9 e 10

mostraram  que  o  vídeo  “Retrato-Falado”  ficou  em  terceiro  lugar  quanto  ao  número  de

visualizações,  mas  liderou  o  ranking  tanto  no  número  de  “gostei”  quanto  no  número  de

comentários,  o  que  nos  leva  a  concluir  que  a  relação  visualizações/  comentários  não  é,

necessariamente, direta e proporcional. 

Passemos à análise do gráfico mostrado. O curta-metragem “Retrato-Falado” teve o maior

número de elogios à Dove e/ ou à propaganda, porém, como foi o vídeo mais comentado, liderou,

também, as demais categorias, exceto “identificaram-se (ou identificam-se) com a campanha”. Essa

categoria obteve seu maior número no vídeo “Escolha Bonita”. O número de haters em “Adesivos

de Beleza” também foi significativo, tendo em vista que, no curta “Retrato-Falado”, houve uma

proporção de 327 comentários/ 8 haters e, em “Adesivos de Beleza”, a proporção foi de 144 / 6. É

pertinente esclarecer que os haters são usuários que comentam os vídeos, quase sempre, de maneira

grosseira  e  agressiva,  com  intuito  de  causar  polêmica  e  afrontar  os  demais  usuários,  sem

comprometer sua verdadeira opinião com o que escrevem, necessariamente.

É possível que o número de haters tenha sido elevado em “Adesivos de Beleza”, pois, nesse

vídeo, as pessoas se engajaram em uma calorosa discussão sobre testes em animais, que, segundo

alguns comentaristas, a empresa pratica63.

61Acesso: https://www.youtube.com/user/PensamentosFilmados, em 23/01/2017, às 15:56h.
62Acesso: https://www.youtube.com/user/CanalDoveBrasil, em 23/01/2017, às 15:58h. 
63Sobre esse assunto, a Unilever declara o seguinte: “A Unilever está comprometida com a eliminação de testes em
animais; está igualmente comprometida com a saúde e segurança de seus consumidores.  Não testamos nenhum de
nossos produtos acabados em animais, e a maioria deles chega ao consumidor sem que seus ingredientes tenham sido
testados em animais. Quando testes são obrigatórios por lei ou são, nas circunstâncias atuais, inevitáveis, buscamos

https://www.youtube.com/user/CanalDoveBrasil
https://www.youtube.com/user/PensamentosFilmados
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Em geral,  a  maior  parte  das  críticas  foram feitas  em relação  à  insistente  repetição  da

publicidade Dove, embora muitas pessoas tenham comentado que se tratava da primeira vez que

assistiam a uma propaganda do YouTube ou que a publicidade feita era a primeira que valeu à pena

assistir. Logo, se, por um lado, Dove acabou tornando-se cansativa para certas pessoas, foi notório,

também, que sua insistência provou-se eficaz na tentativa de captar o público.

Finalmente, a categoria “Outros” é a segunda mais numerosa, haja vista que engloba todas

as seguintes situações, relativamente recorrentes: comentários em outras línguas, respostas a haters

como comentários primários, discussões acerca de testes laboratoriais em animais, debates sobre

publicidade e estratégias,  comentários sobre a trilha sonora,  anúncio de produtos,  promoção de

outros  canais  no  YouTube  e  comentários  sobre  o  vídeo  que  não  se  encaixavam  nas  demais

categorias.

A fim de obter uma visão mais holística da repercussão dos vídeos da campanha, somamos

os dados de cada categoria por curta-metragem e chegamos ao seguinte resultado: 
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minimizar  o  número de  animais  utilizados”.  Ver  mais  em https://www.unilever.com.br/about/innovation/declaracao-
sobre-testes-em-animais/, acesso em 23/01/2017, às 16:50h.

https://www.unilever.com.br/about/innovation/declaracao-sobre-testes-em-animais/
https://www.unilever.com.br/about/innovation/declaracao-sobre-testes-em-animais/
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A aprovação da estratégia publicitária revelada no gráfico 2 e nos números de “gostei” nos

leva a afirmar que o TUi, ou seja, o público real, afinou-se com a imagem que EUc projetou de seu

TUd, isto é, do esboço de seu público-alvo. Por último, façamos, então, uma análise desse TUd. 

O TUd, conforme discutido anteriormente, é uma mera projeção do que se imagina ser o

interpretante, feita pelo EUc. Isso posto, cabe ao EUc tentar traçar um esboço desse público-alvo,

por meio de pesquisas, questionários, regulação do valor monetário do produto anunciado, contato

direto com o consumidor ou, até mesmo, por meio das representações sociais e dos estereótipos que

circulam na sociedade vigente.

Desse modo, a instância publicitária, ao organizar as estratégias a serem utilizadas em sua

publicidade,  dirige-se a um determinado público-alvo (TUi,  idealizado como TUd), para o qual

voltará seu vídeo. Certamente, é impossível conhecer integralmente o TUi, ainda mais quando se

trata  de  publicidade,  haja  vista  que  o  objetivo  central  desta  última  é  atingir  o  máximo  de

interlocutores possíveis. 

Com base  nos  saberes  “do  conhecimento”  e  “de  crença”64,  EUc  (instância  publicitária)

organiza  o  vídeo,  considerando  determinado  TUd  que,  presume-se,  identificar-se-á  com  as

estratégias selecionadas e sofrerá os efeitos destas. 

No  caso  dos  vídeos  em  análise,  a  instância  publicitária  terá  de  construir  a  marca,

articulando-se a um EUe, que aparenta compreender os dilemas femininos quanto à aparência e

cujos produtos podem vir a servir, meramente, como potencializadores de uma beleza, já existente e

singular, em cada mulher. Supomos que a instância publicitária dirije-se ao TUd compreendendo-o

como um grupo de mulheres inseguras com a sua aparência e desejosas de serem reconhecidamente

bonitas,  com todas  as  suas particularidades.  É viável,  também, concebermos um possível  TUd,

carente  de   autoestima,  por  viver  em uma  sociedade  que  lhe  aponta  suas  deficiências  a  todo

momento.

Desse modo, caberá ao EUc elaborar táticas que serão postas em prática por meio do EUe e

que possibilitem ao público identificar-se com o TUd projetado e, também, reconhecer a intenção

de comunicação da marca.

Assim sendo, o EUc constrói uma publicidade na qual procura contemplar diferentes tipos

de mulheres, sendo todas pessoas comuns, trabalhadoras, gestantes, de diferentes etnias, idades,

cores, havendo, inclusive, pessoas com deficiência65 que participaram do vídeo “Escolha Bonita”.

64 Ver seção 2.1.4.
65Usamos o termo “pessoa com deficiência”, calcados na lei 13.146, relativamente recente, que adota o termo como o
mais  adequado politica  e  ideologicamente,  até  o  momento.  Acesso  http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-
2018/2015/Lei/L13146.htm, em 19/07/2016, às 09:56h.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13146.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13146.htm
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No vídeo “Retrato-Falado”, também pode-se observar a presença de mulheres diferentes, quanto à

cor  e  idade,  porém,  não  pudemos  verificar  uma  diversidade  significativa,  quanto  ao  peso  das

participantes; em “Adesivos de Beleza” e “Selfie” detectamos, novamente, uma farta variedade de

mulheres, cujas diferenças estão marcadas na cor, na idade, no peso e na etnia. Essa pluralização

dos tipos femininos serve, em primeiro lugar, como maneira de atingir o maior número possível de

mulheres, facilitando, por meio do visual, a pronta identificação destas com as moças presentes nas

filmagens.  Em  segundo  lugar,  a  instância  publicitária  também  se  serve  da  diversidade  para

consolidar  a  ideia  de que Dove é  a  favor  de todos os tipos  de beleza,  além de ser amiga das

mulheres e compreensiva para com as demandas femininas diárias, de serem atraentes, segundo

certos padrões. Destarte, ao dar luz e voz para tipos femininos comuns, em detrimento de artistas

produzidas, o EUc, possivelmente, aposta que o seu destinatário (TUd) identificará Dove como uma

marca  que  está  ao  lado  das  mulheres,  genuinamente,  por  mostrar  tipos  femininos  que,  não

necessariamente, alinham-se aos os padrões estéticos, impostos na sociedade.

Tendo tratado dos sujeitos envolvidos no ato de linguagem, propomos, agora, um olhar mais

cuidadoso sobre a maneira como esses sujeitos existem no mundo. Sendo assim, as próximas linhas

serão dedicadas ao estudo da identidade social e da identidade discursiva dos sujeitos envolvidos na

publicidade, sendo que consideraremos como sujeitos a instância publicitária e as participantes do

vídeo, como um todo. 

Sabendo-se que  a  identidade  social  é  aquela  que  permite  a  determinado sujeito  agir  da

maneira  que  o  faz,  podemos  afirmar  que  a  agência  publicitária,  por  meio  do  reconhecimento

institucional,  é  reconhecida  como  instância  legítima  para  dar  voz  ao  projeto  intelectual  do

responsável pela marca Dove; assim, pode veicular propagandas, a fim de vender produtos e/ ou a

ideologia da empresa pela qual foi contratada. Isso posto, tendo em mente que a identidade social

está articulada à estratégia de legitimidade, asseveramos que a instância publicitária age dentro do

papel que lhe é previsto socialmente, estando dentro do esperado, no papel que exerce. 

As participantes do vídeo detêm diferentes identidades sociais, até porque, dependendo de

qual participante esteja envolvida e da localidade de onde fala, essa identidade será variável de

acordo com o entendimento de cada sociedade sobre o que é ser mulher. 

No vídeo “Escolha Bonita”, diferentes identidades sociais foram evocadas e todas são, ou

deveriam ser, legitimadas a passarem pela porta “bonita”, independentemente de seu status social,

seja ele econômico (rica, classe média ou pobre), nacional (chinesas, brasileiras ou indianas, por ex)

familiar (gestantes, mães e suas proles), profissional (mulheres que trabalham fora ou dentro de
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casa, bem como estudantes) ou etário (crianças ou pessoas mais maduras). É relevante pontuar,

também,  que  algumas  participantes  apresentam,  inclusive,  uma  deficiência  e/ou  um  possível

problema de saúde, basta atentar para a mulher que passa pela porta “bonita”, em uma cadeira de

rodas e para a entrevistada brasileira que apresenta manchas brancas na pele. 

Desse modo, podemos pensar que todos os tipos anteriormente mencionados podem – e

devem – passar pela porta “bonita”. Afirmar-se “bonita” independe da marca social que cada um

traz consigo, é a mensagem. Os demais vídeos adotam receita semelhante. 

No vídeo “Retrato-Falado”, Dove exibe uma experiência na qual contrapõe retratos-falados

de mulheres que descreveram outras, opondo tais retratos às auto-descrições feitas no experimento.

Não surpreendentemente,  os  retratos-falados  feitos  a  partir  da  auto-descrição  eram uma versão

piorada da realidade, fruto da maneira crítica como as mulheres se enxergam e falam de si mesmas.

Contrariamente, o retrato-falado obtido por meio da descrição de um terceiro era mais fidedigno. O

objetivo desse curta-metragem é mostrar para as mulheres que elas são mais belas do que pensam. 

Em “Adesivos de Beleza”, Dove promove uma experiência mostrando às participantes que

beleza é um estado de espírito e que todas as mulheres, para serem atraentes, deveriam sentir-se

assim. Em “Selfie”, Dove exibe a experiência que conduziu em um colégio, na qual as participantes

eram convidadas a ressignificar a beleza, juntamente a suas mães, incorporando as partes de que

não gostam em si mesmas em suas selfies. Aqui, Dove procura mostrar que a beleza não é única e

padronizada e que as pessoas podem aprender a olhar umas para as outras (e para si mesmas), dando

um outro sentido para o conceito de beleza que é reforçado, na grande mídia. 

A proposta dos vídeos pode ser resumida nas seguintes frases de efeito, que aparecem ao

final de cada um: “#SintaSeBonita” (em “Escolha Bonita”), “Você é mais bonita do que pensa”(em

“Retrato-Falado),  “A beleza  é  um estado de  espírito”  (em “Adesivos  de  Beleza”)  e  “Redefina

beleza” (em “Selfie”).  Como podemos perceber,  a  intenção de Dove é empoderar  as mulheres,

estimulando  sua  autoconfiança,  no  quesito  aparência,  independentemente  de  suas  identidades

sociais.

Tendo em mente que a  identidade social  é  ocultada,  reforçada ou recriada por meio da

identidade  discursiva,  passemos  à  análise  dessa  última.  A identidade  discursiva,  conforme  já

apontamos anteriormente,  visa a produzir efeitos no interpretante e, para tal,  recorre às atitudes

discursivas de credibilidade e captação.

Sendo assim, a instância publicitária, no que tange à estratégia de credibilidade, vale-se da

atitude discursiva de distanciamento e engajamento.
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Por  mais  contraditório  que  pareça,  é  nítida  a  atitude  de  engajamento  que  Dove detém,

porém, não podemos deixar de comentar que, nos vídeos “Retrato-Falado” e “Adesivos de Beleza”

a marca contratou especialistas para os curtas-metragens: no primeiro vídeo, temos Gil Zamora,

desenhista que trabalhou no departamento de polícia de São José por 16 anos, fazendo retratos-

falados,  e  em “Adesivos  de  Beleza”,  temos  Ann Kearney-Cooke,  psicóloga  e  pesquisadora  na

Universidade  de  Columbia.  É  notável  que,  ao  trazer  expertos  para  seus  vídeos,  EUc pretende

angariar credibilidade para a sua proposta.

Com relação à  atitude de engajamento,  esta  é  mostrada a partir  do momento em que a

empresa se posiciona a favor da autoestima, comunicando que Dove é uma marca de cosméticos

que  não  visa  a  entristecer  as  mulheres,  sugerindo  que  são  insuficientes  quanto  às  demandas

estéticas. Inclusive, pode-se reforçar o argumento anterior ao considerar os textos66 que a instância

publicitária veiculou, junto aos vídeos, no YouTube. Ei-los:

1) “Sentir-se bonita é uma escolha pessoal que as mulheres devem se sentir capazes de fazer, todos

os dias. Esse novo curta-metragem, Dove Escolha Bonita, filmado em 5 cidades internacionais (São

Francisco, Xangai, Deli, Londres e São Paulo), observa as mulheres em todo o mundo pensando

sobre a sua própria beleza. (...)”  (em “Escolha Bonita”)

2) “(…) Dove assumiu o compromisso de incentivar uma autoestima positiva e inspirar mulheres e

meninas a atingir seu potencial máximo. Por isso, realizamos uma experiência que comprova algo

muito importante: você é mais bonita do que pensa.” (em “Retrato-Falado”)

3) “Dove está comprometida a criar um mundo onde a aparência é uma fonte de confiança, não de

ansiedade. Então criamos Dove: Adesivos e convidamos mulheres a descobrir como um bom estado

de espírito pode despertar a beleza que vive dentro de cada mulher. Faça parte dessa jornada que vai

encorajar mulheres de todo o mundo com a mensagem de que beleza é um estado de espírito.” (em

“Adesivos de Beleza”)

Quando  Dove  relata,  em  1,  que  as  mulheres  devem  se  sentir  capazes  de  escolher

enxergarem-se  bonitas,  deixa  pistas  de  que  essa  é  sua  crença:  a  do  empoderamento  feminino,

66Desconsideramos o texto introdutório do vídeo “Selfie”, visto que este não foi divulgado com legenda no Canal Dove
e, por isso, o texto que precede o curta-metragem analisado não pertence à instância publicitária em questão, embora o
vídeo sim.
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independentemente  de  sua  estética.  Em  2,  Dove  afirma  ter  assumido  a  responsabilidade  de

incentivar a autoestima e de inspirar mulheres a atingirem seus potenciais; dessa maneira, a marca

declara seu posicionamento favorável  às mulheres.  Em 3, a  empresa sela  seu compromisso em

tentar promover uma sociedade em que a aparência seja fonte de confiança e não de ansiedade,

destacando,  novamente,  sua  intenção  em  promover  o  bem-estar,  bem  como  sua  atitude  de

engajamento.

Assim, por meio dos vídeos e dos textos, EUc reforça a ideia veiculada por EUe de querer

atrelar a seguinte mensagem: a beleza é uma questão de escolha e estado de espírito. Ademais, a

instância publicitária propõe uma reflexão a respeito de como as mulheres deveriam se perceber,

estendendo  a  proposta,  inclusive,  a  mulheres  de  diferentes  partes  do  mundo,  como  no  vídeo

“Escolha  Bonita”.  Tal  estratégia  está  de  acordo  com a  atitude  discursiva  de  credibilidade  por

engajamento, já que Dove se posiciona acerca da ideia de mulher/ beleza.

É  relevante  pontuar,  também,  que  o  curta-metragem  usa  a  identidade  discursiva  para

reforçar traços que Dove pretende ostentar, assim, é possível afirmar que a identidade discursiva de

engajamento está a serviço da identidade social, a partir do momento em que projeta traços das

mulheres que representam Dove e não da marca, da instância publicitária em si.

Com  relação  às  participantes  do  vídeo,  suas  atitudes  discursivas  mesclam-se  entre

neutralidade e engajamento. 

Vale  lembrar  que  a  atitude  discursiva  de  neutralidade  funciona  como  a  voz  de  uma

testemunha,  que  relata  o  que  foi  visto  de  maneira  “imparcial”,  ainda  que  saibamos  que  a

imparcialidade em um relato inexiste, pois, à medida que um falante seleciona trechos que valem

ser destacados, está sendo tendencioso. Podemos perceber tais identidades discursivas acionadas

nos seguintes trechos dos vídeos: 

“Escolha Bonita”

1) Nós tivemos a opção de escolher entre dois caminhos, que nos levaram a duas entradas.

 2) Eu entrei pela porta onde estava escrito “comum”…

3) Para falar a verdade, foi bem inesperado… ver aquelas placas enormes e saber que você tinha que escolher… e estar
consciente de como se vê e pensar se talvez o resto do mundo também te vê assim.

4) Eu estou escolhendo por causa do que me é constantemente bombardeado… e o que estão dizendo para mim… que
eu deveria aceitar? Ou eu estou escolhendo, porque isso é o que realmente acredito?

5) Eu queria passar pela entrada  “comum”, mas minha mãe me puxou para a entrada “bonita”.
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Nos  dois  primeiros  trechos  acima  destacados,  notamos  que  as  mulheres  relatam  sua

experiência com o teste Dove, descrevendo como o teste aconteceu, operacionalmente, e de que

maneira procederam.

Nos  excertos  3,  4  e  5,  acima,  é  possível  observar  que  as  mulheres  parecem  querer

neutralizar, em suas falas, a maneira como se sentem, ou sentiram, em relação às suas escolhas. No

trecho 3, por exemplo, a mulher afirma ter sido surpreendida pelo teste, mas não deixa claro o seu

posicionamento de como percebe a si mesma. 

No trecho 4, a mulher questiona sua opção, tornando-a impessoal, a partir do momento em

que afirma não saber se sua escolha é orientada pelo que pensa sobre si, ou se é influenciada pelo

meio em que vive. Aqui, a dúvida lançada acaba por neutralizar o discurso, já que, ao posicionar-se,

no vídeo, passando pela porta “comum”, a participante problematiza sua escolha, sugerindo que,

talvez, a passagem pela porta escolhida seja discutível.

No trecho 5, a participante também neutraliza seu discurso ao afirmar que passou pela porta

para a qual foi conduzida por sua mãe. Desse modo, é como se a participante falasse em nome de

sua mãe, “real autora” da escolha, e se eximisse do posicionamento.

“Retrato-Falado”

1) Eu apareci em um lugar onde nunca tinha estado e tinha um homem com um cavalete.

2) Nós não conseguíamos vê-lo, ele não conseguia nos ver.

3) Eu não sabia o que ele estava fazendo, mas depois de várias perguntas eu percebi que ele estava me desenhando.

4) Minha mãe me dizia que eu tinha o queixo grande.

5) Tudo que me disseram antes do retrato foi para fazer amizade com uma outra mulher, Chloe.

6) Ela parece fechada e mais gorda. Mais triste também. O segundo parece um pouco mais aberto. Mais amigável e
feliz.

Nos  trechos  1,  2,  3  e  5,  mais  uma  vez,  percebemos  que  as  participantes  estão  apenas

descrevendo, operacionalmente, a experiência pela qual passaram, merecendo destaque o trecho 4,

em que a participante descreve a si, segundo a visão de sua mãe, o que lhe confere um caráter de

neutralidade, já que não fica claro para o interlocutor se ela considera seu queixo grande, ou não. 

No trecho 6, vale apontar que a participante fala de si em terceira pessoa, quando descreve

um dos desenhos feitos; naturalmente, a seleção lexical que utiliza não é completamente imparcial,

conforme mencionamos, entretanto, a atitude de neutralidade faz-se presente na descrição, quando a
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moça fala dos retratos-falados, e não, de si como se as imagens não fossem representações dela. É

possível  pensar,  nesse  caso,  que  essa  atitude  pode  ser,  também,  uma  atitude  discursiva  de

distanciamento, já que a moça avalia os desenhos sob uma ótica mais objetiva, como se fosse uma

especialista observando os retratos. Cabe afirmar que a objetividade dessa descrição é questionável,

uma vez que a participante está claramente emocionada; defenderemos, adiante, que esse trecho

pode, também, configurar-se como uma atitude de engajamento.

“Adesivos de Beleza”

1) Se não é o adesivo… Não sei o que está acontecendo, mas seja o que for, eu estou adorando.

2) Todo mundo quer ser mais jovem… Mas… Por que ser mais velha não pode ser… bom?

3) É o primeiro dia com o adesivo de beleza.

4) Pareceu-me um dia como os outros.

5) Na verdade, não sinto muitas diferenças.

6) Quando estou andando, eu percebo que estou tocando o adesivo de beleza… E imagino se está… funcionando.

7) Tudo que eu decidi usar hoje, era mostrando os braços. E os meus braços são uma das coisas que, geralmente, eu
mais tento esconder.

8) Eu fui comprar um vestido. Nunca, no mundo, eu teria feito isso, há duas semanas atrás. 

Em 3, 4 e 5 as falas das participantes ilustram o começo da experiência, relatando a vivência

como testemunhas. 

Em 2, a participante problematiza a questão do envelhecimento, atribuindo o desejo de ser

jovem a “todo mundo”, sem deixar claro se ela se enquadra nesse grupo, ou não, neutralizando seu

ato de fala, sem posicionar-se sobre o assunto declaradamente. O questionamento pode configurar

um projeto de intencionalidade favorável à ideia de ser mais velha. Porém, o posto no trecho é uma

pergunta, não uma assertiva; desse modo, atribuímos a esse excerto a atitude de neutralidade, já que

a participante não defende seu ponto de forma contundente.

Em 1 e 6, as participantes mencionam a existência do adesivo e demonstram ter dúvida

sobre sua eficácia;  desse modo, inversamente,  a credibilidade em relação ao adesivo de beleza

aumenta, já que as participantes mostram-se relativamente céticas, logo, neutras o suficiente, para

avaliarem o êxito do adesivo de maneira imparcial. 

Em 7 e 8, a mulher procura “provar” o sucesso do adesivo, por meio de fatos de sua vida,

como usar roupas que mostrem os braços e comprar vestido. Dessa maneira, sua atitude discursiva
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de neutralidade aparece, porque a moça argumenta apresentando motivos objetivos, que justificam a

eficácia do produto, sem precisar fazer avaliações pessoais.

 Por último, passemos às atitudes discursivas de neutralidade em “Selfie”: 

“Selfie”

1) (…) mas não há nada que eu possa fazer sobre isso [idade e rugas].

2) Ela tinha uma coisa com as sobrancelhas dela. Uma vez o cabeleireiro dela a convenceu a dar um retoque nas
sobrancelhas… E por, provavelmente, um mês e meio, ela usou um chapéu que cobria as sobrancelhas

3) Acho que muitas garotas se comparam com o que veem na TV e com o que veem nas revistas, nos filmes e nos
vídeos. Para se encaixar, você tem que se encaixar nesse padrão.

4) Eu estava sempre me comparando, acho que na mesma idade, na sexta, sétima, oitava série, quando você começa a se
comparar com as outras meninas.

5)  Eu  acho  que  as  inseguranças  da  minha  mãe  me  afetam  muito,  porque  quando  você  a  ouve  falar  das  suas
inseguranças, você começa a focar nas suas.

6) Eu acho que minha filha me ensinou que as redes sociais estão ampliando a definição do que é beleza. As redes
sociais colocaram as rédeas nas mãos delas… A criatividade das redes sociais está, definitivamente, permitindo que
você comece a definir beleza, por si mesmo.

Pode-se perceber, a partir das análises feitas até aqui, que as “mães” desempenham papéis

relevantes, pois, tanto em “Escolha Bonita” quanto em “Retrato-Falado”, as participantes parecem

querer neutralizar  suas falas,  usando suas mães como escudo, como portadoras da atitude e  da

opinião em questão, respectivamente. 

Em “Selfie”, as mães são mencionadas, de novo, especialmente, porque se trata de um curta-

metragem sobre beleza, mães e filhas. Esse vídeo é bastante marcado por atitudes de engajamento,

já que as participantes, a todo momento, posicionam-se sobre imagem e beleza. No entanto, ainda

podemos apontar alguns exemplos de atitude de neutralidade, como no trecho 1, no qual a mãe

relata que desgosta de sua idade e de suas rugas, mas assume um caráter passivo, de testemunha, em

relação ao envelhecimento. No excerto 3, a jovem esclarece que as garotas se comparam com o que

veem na grande mídia. Embora a mesma esteja emitindo sua opinião, a modalização “Acho” e a

inclusão  da  terceira  pessoa  (“muitas  garotas”)  em  sua  fala  servem  como  neutralizadores  dos

apontamentos que faz. 

O trecho 2, por sua vez, é, claramente, uma atitude discursiva de neutralidade na qual a

jovem cita, como espectadora dos fatos, uma situação em que a mãe demonstra insegurança com a

aparência.



137

O trecho 4 é um misto de atitude discursiva de neutralidade e engajamento: quando a mãe

afirma  que  estava  sempre  se  comparando  com  outras  garotas,  trata-se  de  um posicionamento

próprio acerca da temática, porém, ao continuar sua fala, da seguinte maneira “quando você começa

a se comparar com as outras meninas” a mãe generaliza sua ideia, utilizando-se do pronome “você”,

em um mecanismo de impessoalização do sujeito.  O mesmo ocorre no trecho 5: a adolescente

começa sua fala posicionando-se sobre o quanto as inseguranças de sua mãe a afetam e, depois,

generaliza sua ideia “porque quando você a ouve falar das suas inseguranças, você começa a focar

nas suas” usando o pronome “você”, trazendo a sensação de que o que ela diz é senso comum e

universal.

O trecho 6, por sua vez, apresenta aspectos curiosos: trata-se de uma atitude de neutralidade,

na qual  a mãe descreve o que viu,  como uma testemunha e,  em busca de uma imparcialidade

discursiva, ainda que inconscientemente, direciona sua fala, segundo o que aprendeu com a filha

(“Eu acho que minha filha me ensinou que as redes sociais estão ampliando a definição do que é

beleza”);  ademais, a mãe atribui às redes sociais (“As redes sociais colocaram as rédeas nas mãos

delas…A criatividade  das  redes  sociais  estão,  definitivamente,  permitindo  que  você  comece  a

definir  beleza,  por  si  mesmo”) a  possibilidade  de  redefinir  a  beleza,  como se  ela  própria  não

pudesse ressignificar o conceito de beleza, também. É importante ressaltar que o depoimento dessa

mãe conta com o pronome “você”, que impessoaliza o sujeito, e, de certa forma, separa o “nós” do

“eles”, neutralizando o ato linguageiro.

Embora  estejamos  tratando,  basicamente,  de  atitudes  discursivas  de  neutralidade  e

engajamento, que são as atitudes em destaque na publicidade Dove, o vídeo “Selfie” também conta

com algumas atitudes  discursivas  de distanciamento,  nais  quais  as meninas  explicam para suas

mães,  tecnicamente,  como  tirar  uma  selfie boa  e/  ou  saírem bem na  foto,  assumindo  ares  de

especialistas no assunto. São exemplos desse tipo de atitude:

1) Se você tocar no seu rosto quando for tirar a foto, você foca nele e a foto não fica tremida.

2) Você segura assim, para cima, vai, vamos tirar uma selfie juntas… e você sorri ou faz a cara que quiser…

3) Às vezes, no espelho, eu cubro um dos meus braços, tipo, uma parte dele, para parecer mais fino. 

Nos excertos a seguir, focaremos na análise dos trechos que ilustram atitudes discursivas de

engajamento,  nas  quais  as  participantes  se  posicionam com relação ao teste  e  às  suas  próprias

escolhas. Isso posto, eis alguns exemplos desse tipo de atitude, presente na publicidade:
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“Escolha Bonita”

1) Foi a minha escolha… e agora vou me perguntar pelas próximas semanas, talvez meses.

2) “Bonita” para mim… é uma coisa muito distante. Eu escolhi “comum”.

3) Mas eu acho que é mais porque… Eu me arrependi da escolha porque era diferente do que eu vivo. É diferente do
que eu sou…

4) Eu fui para aquela entrada escrito “comum” e eu não me senti muito bem depois disso… Porque, obviamente, eu me 
defini como comum e ninguém mais.
5) Todos os dias eu passo pela porta “comum” e ontem foi um dia único e eu optei por passar pelo “bonita”. 

6) Foi uma sensação de triunfo. Foi como dizer ao mundo que me acho bonita.

7) Eu só queria que mais mulheres jovens percebessem isso (que todas podem passar pela porta “bonita”).

8) Se eu tivesse uma outra chance, escolheria a entrada “bonita”.

9) Eu acho que passaria pela entrada “bonita”… Com certeza.

10) Acho que… A porta “bonita” tá completamente aberta para mim…

11) A próxima vez que eu me olhar no espelho, eu vou ver uma pessoa muito bonita olhando de volta para mim.

12) “Bonita” é uma palavra ótima. Então por que não ver o que está do lado de lá?

13) #SintaSeBonita

Nos trechos destacados acima, o engajamento poder ser percebido por meio de alguns itens

indicativos.  Os  excertos  1,  2,  3  e  4  são  marcados,  principalmente,  pela  presença  do  “EU” no

discurso.  Assim,  verifica-se  que  os  pronomes  do  caso  reto,  átonos  e  oblíquos,  bem  como  os

pronomes possessivos, fazem-se presentes: “eu acho”, “me arrependi”, “me senti” (em eu não me

senti muito bem),   “para mim” e “minha” (em minha escolha) servem para ilustrar.

No trecho 5, a participante menciona que seu dia foi particular, na expressão “dia único”.

Embora não fique claro se o dia foi único e,  por isso,  a participante resolveu passar pela porta

“bonita”, ou, se o dia foi único porque a participante optou por passar pela porta “bonita”; de um

jeito, ou de outro, pode-se afirmar que “dia único” singularizou o momento da moça, pessoalizando

seu discurso. Desse modo, pode-se detectar o engajamento, por meio dessa expressão, também, já

que “dia único” trouxe à  mise-en-scène uma experiência  que foi  particular  de um determinado

sujeito. 

Os  trechos  6  e  7  merecem ser  ressaltados  quanto  ao  posicionamento  nítido  na  relação

“sujeito – mundo”, haja vista que ambas falas dizem respeito a como o sujeito se percebe (ou

gostaria de ser percebido) no espaço em que vive.
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Os excertos 8 e  11 apresentam marcas de engajamento,  ao mostrar  que as  participantes

reavaliaram suas escolhas, denotando, desse modo, um possível posicionamento, dali por diante: “se

eu tivesse uma outra chance” e “da próxima vez que eu me olhar no espelho” são os trechos que

sugerem essa análise. 

Os trechos 4, 9 e 10 merecem destaque, também, pelo uso dos advérbios “obviamente” e

“completamente” e da locução adverbial “com certeza”, pois, essas marcas trazem ainda mais valor

de verdade ao que as mulheres afirmam. Quando a participante diz “obviamente, eu me defini como

comum”, o advérbio traz o peso de algo incontestável. No trecho em que uma outra participante

assevera que a porta “bonita” não só está aberta, mas  completamente aberta para ela, o advérbio

serve para apagar qualquer dúvida sobre a possibilidade de sua passagem ser por aquela porta,

potencializando,  dessa  maneira,  o  valor  de  verdade  que  seu  testemunho  traz  à  propaganda.  O

mesmo ocorre com o trecho 10. Curiosamente, a moça inicia sua fala com o modalizador “acho” e

encerra  com a locução adverbial  “com certeza”,  dissipando a suposta imprecisão inicial  de seu

discurso.

Os excertos 12 e 13 sugerem engajamento, a partir do instante em que o enunciador dirige-

se, diretamente, ao seu interlocutor, seja por meio da sugestão, em 12, seja por meio de uma ordem,

em 13. Dessa forma, o enunciador posiciona-se como sujeito cujo valor de verdade é incontestável,

de tal modo que pode sugerir, ou dar ordens ao seu receptor.
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“Retrato-Falado”

1) Ele estica um pouco, principalmente quando eu sorrio.

2) Eu tenho o rosto gordo e redondo.

3) Quanto mais velha eu fico, mais sardas eu ganho.

4) Eu diria que tenho uma testa bem grande.

5) Ela era magra, com uma bochecha fina. E seu queixo era um queixo bonito e fino.

6) Ela tinha olhos bonitos. Eles se iluminavam quando ela falava.

7) Nariz bonito.

8) Ela tinha olhos azuis. Lindos olhos azuis

9) Ela parece fechada e mais gorda. Mais triste também. O segundo parece um pouco mais aberto. Mais amigável e feliz

10) Eu deveria ser mais grata pela minha beleza natural. Isso afeta as escolhas dos amigos que fazemos, os empregos a
que nos candidatamos, como tratamos nossas crianças. Afeta tudo.

11) Nós gastamos muito tempo, como mulheres, analisando e tentando consertar as coisas que não estão completamente
certas e deveríamos gastar mais tempo apreciando as coisas de que realmente gostamos.

É interessante observar  a atitude de engajamento nesse curta-metragem, se tivermos em

mente que tal atitude relaciona-se à ideia de credibilidade; conforme vimos67, o sujeito que se utiliza

de  tal  estratégia  opera  como  portador  de  uma  verdade  incontestável,  tamanha  sua  força  de

convicção,  para  influenciar  seu  interlocutor,  que  deve  aceitar  o  que  é  dito  sem  questionar.

Curiosamente,  Dove  colocará  em  cheque  a  veracidade  dessas  certezas,  em  uma  contestação

silenciosa, como veremos a seguir.

Quando as participantes se descrevem, estão-se posicionando acerca de como percebem a si

mesmas; da mesma sorte, o mesmo ocorre quando algumas participantes68 descrevem outras.  O

valor de máxima incontestável, em tese, mantém-se, a partir do momento em que o desenhista traça

os  rostos  da  maneira  exata  como  são  descritos.  Assim,  podemos  observar  um  alto  grau  de

credibilidade daquela que descreve a si e à outra pessoa, como em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, além do

engajamento,  mesmo  que  inconsciente,  em  decidir  o  que  é  relevante,  na  descrição,  para  seu

interlocutor. 

67Conferir seção 2.1.3
68Embora este seja o único vídeo de que homens participam (além do desenhista ser homem, alguns rapazes também
descreveram as mulheres com quem tiveram contato), optamos por usar o termo no feminino para não desviar o foco da
pesquisa.
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É possível que Dove tenha previsto que haveria discrepância, quando comparadas as auto-

descrições com as descrições de terceiros. Quando o artista chega ao resultado final, não precisa

questionar, verbalmente, o valor de verdade das auto-descrições, pois as imagens falam por si.

O trecho 9, conforme já apontamos anteriormente, também pode ser compreendido como

uma  atitude  discursiva  de  engajamento,  pois,  a  escolha  lexical  da  mulher,  para  descrever  os

desenhos que vê, implicam uma tomada de posicionamento, na hora de reconhecer traços e atribuí-

los às imagens mostradas.

Por  último,  os  trechos  10  e  11  denotam engajamento,  a  partir  do  momento  em que as

participantes se posicionam aberta e conscientemente sobre o que pensam a respeito de aparência no

universo feminino. No trecho 11, inclusive, pode-se observar que, em uma sociedade dividida entre

“nós” e “eles”, a moça singulariza seu discurso, reforçando seu pertencimento ao grupo do “nós”/

“mulheres”: “Nós gastamos muito tempo, como mulheres (…)”, sendo essa uma outra característica

marcante da atitude discursiva de engajamento: a pessoalização do discurso. 

“Adesivos de Beleza”

1) Eu acordei, nessa manhã, me sentindo realmente rejuvenescida.

2) Eu acho que estou mais confiante.

3) Eu sempre meio que evito espelhos, ultimamente… Porque tenha estado meio desconfortável com as coisas…

4) Eu definitivamente encontro muitas imperfeições na minha aparência, como aqui, no meu nariz. 

5) Se eu fosse mais confiante, eu teria a habilidade de me aproximar de um homem, talvez.

6) Eu realmente tinha bastante autoconfiança, mas ter filhos, me fez perder muito dessa confiança.

7) Sinto-me bonita, não importa se estou doente, cansada ou se tenho uma espinha no nariz.

8) Hoje eu me senti muito bem comigo mesma.

9) Foi, definitivamente, uma experiência que mudou a minha vida. 

10) Eu tenho sido mais sociável com o adesivo.

11) Sinto-me confortável em usar roupas que não usava antes, ou, mais confortável em arrumar o cabelo de maneira
diferente, em mostrar mais o meu rosto…

12) Abri, sem sombra de dúvidas, algo dentro de mim, que me fez sentir tão bem…

13) Adoraria que outras pessoas pudessem ter o tipo de mudança que eu tive ao experimentar o adesivo de beleza.

14) Sou bonita, forte e independente… e posso ser quem eu quiser.

15) Eu queria que fosse sobre mim… E não sobre o adesivo.
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Em “Adesivos de Beleza”,  Dove segue a mesma estrutura dos demais curtas-metragens:

inicialmente, foca nas inseguranças femininas e em seus relatos desolados, para, depois, exibir a

mudança na percepção de suas participantes. O vídeo em questão começa com a fala de mulheres

que já estavam no meio da experiência (trechos 1 e 2); nos excertos 3, 4, 5 e 6, vemos as mulheres

sendo apresentadas ao projeto de que farão parte e as coisas que dizem sobre si mesmas refletem

mulheres desmotivadas, inseguras e críticas. 

Nos trechos 7,8, 9, 10, 11 e 14, as mulheres utilizam-se da atitude discursiva de engajamento

ao se (re)posicionarem a respeito de suas imagens; paralelamente,  nos excertos 12, 13 e 15, as

participantes se posicionam em relação à experiência por que passaram, valorizando-a. 

Considerando-se  que  essa  atitude  discursiva  visa  à  credibilidade,  não  podemos  ignorar

alguns marcadores linguísticos que reforçam tal caráter, como os advérbios de afirmação (realmente

– trechos 1 e 6, definitivamente – trechos 4 e 9), alguns advérbios de intensidade (mais – trechos 2,

10 e 11, tão – trecho 12, muito – trechos 6 e 8) e até mesmo a locução adverbial “sem sombra de

dúvidas”  (trecho  12).  Esses  itens  lexicais  reforçaram  o  que  as  mulheres  diziam,  agregando

credibilidade  e  veracidade  ao  discurso;  pode-se  afirmar,  portanto,  que  houve uma mudança  na

construção  de  uma  imagem negativa  rumo  a  uma  imagem positiva,  por  meio  de  mecanismos

linguísticos. 
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“Selfie”

1) Eu só não quero usar maquiagem e minha mãe não consegue entender isso.

2) E eu ainda não aceito meu corpo 100%. Ainda é uma questão para mim.

3) Eu não gosto da minha idade nem das minhas rugas. 

4) Eu me preocupo muito com a minha pose na foto porque eu tenho um rosto muito redondo… Então acho que é meio
difícil sair bem na foto.

5) Eu detesto minhas bochechas rosadas porque as pessoas sempre falam que eu pareço um tomate. 

6) Eu odeio meu aparelho, eu odeio meus óculos, sei lá, só quero dizer que odeio meu rosto inteiro. Pareço ter 12 anos.
Pareço um menino, já me falaram isso antes, e eu tenho essas questões.

7) Quero que minha mãe saiba que ela é bonita e que ela não tem que mudar por causa de ninguém.

8) A coisa que eu me preocupo, quando tiro minhas fotos, é se meu cabelo está muito armado. Eu não quero mesmo
tirar uma selfie com meu cabelo solto.

9) Eu estou com medo. Eu fico com medo de me expor por aí.

10) Ir à exposição de fotos foi bem legal, para mim, porque muitas pessoas escreveram comentários bacanas sobre o
meu cabelo. 

11) No workshop, eu fiquei surpresa de ouvir as meninas falando de suas inseguranças. Quando elas aceitarem suas
inseguranças, essas são as coisas que as fazem diferentes. Mas as coisas que as fazem diferentes, são as que as tornam
únicas. E isso as torna belas.

12) Eu não pareço com as pessoas das revistas. Eu não sou loura, nem super alta ou super magra, mas isso não significa
que eu não seja bonita.

13) Eu estava olhando as minhas selfies na noite passada e eu percebi que eu sou bonita. Sou bem bonitinha. 

14) Tirar uma selfie não é a pior coisa que pode acontecer. O mundo se quebrou em milhões de pedacinhos porque eu
mostrei uma selfie por aí? Não, eu ainda estou aqui, está tudo bem, está tudo bem…

15) Acho que beleza é ser forte e corajosa… e ser feliz com você mesma. E eu acho que isso é realmente lindo.

Conforme esclarecemos antes, o vídeo “Selfie” é predominantemente marcado por atitudes

discursivas de engajamento. Evidenciamos as falas em que as participantes se posicionam a respeito

de si mesmas e confidenciam o que as deixa tristes e/ ou felizes quanto à aparência. Pode-se notar,

que, gradualmente, as participantes vão ganhando mais autoconfiança ao longo da experiência por

que passaram: dos trechos 1 ao 9 (exceto no excerto 7), percebemos que as participantes detêm uma

avaliação negativa de si; dos trechos 10 ao 15, uma avaliação positiva ganha evidência.

Destacaremos, contudo, dois trechos, em especial: no trecho 6, a jovem afirma que detesta

seu rosto inteiro, que já disseram que ela parece ter doze anos e que parece um menino; sua fala
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mereceu destaque pois, da maneira como foi construída, não fica claro se a moça detesta seu rosto,

por todas as coisas que ouviu, ou se porque realmente não gosta de seu aparelho e de seus óculos. A

menina afirma ter “essas questões”, porém, não sabemos se as questões são sobre sua aparência ou

se são sobre o que  dizem de sua aparência. Aqui, temos mais um exemplo de como a identidade

discursiva, especialmente quando construída a partir do outro, pode pesar sobre a identidade social. 

Desejamos  ressaltar  o  trecho  7,  visto  que  é  diferente  dos  demais:  enquanto  os  outros

excertos denotam a passagem da insegurança de mãe para filha, este mostra o contrário: trata-se do

desejo da filha de que a mãe se sinta confiante. 

Por fim, trataremos das atitudes de captação, recordando que se subdividem em: polêmica,

sedução e dramatização. Pode-se dizer que a instância publicitária utilizou as três estratégias de

captação disponíveis, conforme veremos a seguir.

EUc faz-se polêmico, a partir do momento em que confronta possíveis objeções e contra-

argumentos de seus interlocutores. 

Em “Escolha Bonita”, Dove polemiza sobre quem teria legitimidade para passar pela porta

“bonita”: ao mostrar uma variedade de mulheres passando por tal porta, é como se afirmasse “sim,

uma mulher com essa característica também pode passar por ali”. 

Em “Retrato-Falado”, EUc faz questão de mostrar que as pessoas envolvidas na experiência

não sabiam do que se tratava (“Eu apareci em um lugar onde nunca tinha estado e tinha um homem

com um cavalete/ Nós não conseguíamos vê-lo, ele não conseguia nos ver/ (…)/ Eu não sabia o que

ele estava fazendo, mas depois de várias perguntas eu percebi que ele estava me desenhando”), em

uma tentativa,  talvez,  de  combater  a  ideia  de  que  a  atuação  das  participantes  fora  combinada

previamente.

Em “Adesivos de Beleza”, EUc adota a atitude polêmica, prevendo prováveis contestações,

ao mostrar participantes  que,  inicialmente,  estavam duvidosas quanto à  experiência proposta.  É

como se dissessem “eu também não acreditava no que Dove está propondo, até que tudo mudou”.

As falas que sustentam nosso argumento são as seguintes: “Se não é o adesivo… Não sei o que está

acontecendo, mas seja o que for, eu estou adorando” e “Quando estou andando, eu percebo que

estou tocando o adesivo de beleza… E imagino se está… funcionando”.

Em “Selfie”,  podemos  verificar  a  atitude  polêmica  por  meio  da  confissão  que  algumas

meninas  fizeram sobre  como  estavam apreensivas,  quanto  à  atividade  proposta  pela  fotógrafa.

Dessa maneira, Dove antecipa possíveis questionamentos sobre a pronta aceitação das participantes

no projeto. São exemplos as seguintes falas das jovens: “A coisa que eu me preocupo, quando tiro
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minhas fotos, é se meu cabelo está muito armado. Eu não quero mesmo tirar uma selfie com meu

cabelo solto” e  “Eu estou com medo. Eu fico com medo de me expor por aí”. 

A agência publicitária também apela para a estratégia de sedução quando, ao fim dos vídeos,

mostra mulheres felizes por terem escolhido a porta “bonita” (em “Escolha Bonita”) e por terem

tido  a  experiência  de  ver,  concretamente,  que  são  mais  bonitas  do  que  pensam (em “Retrato-

Falado”); em “Adesivos de Beleza”, Dove exibe mulheres inseguras, tornando-se beneficiárias, não

de um adesivo, mas de uma experiência que lhes mostrou o quanto a beleza está relacionada a como

se sentem e em “Selfie”, as participantes aparecem satisfeitas por terem tirado a foto proposta, uma

‘selfie honesta’, que incorporasse as características de que não gostam. 

Assim sendo, todos os vídeos adotam uma atitude de sedução, ao apresentarem mulheres

muito auto-críticas e carentes de autoconfiança, tornando-se heroínas-beneficiárias de auto-estima,

por terem aprendido que a beleza interior comanda a exterior,  conforme os  slogans dos vídeos

sugerem – “Escolha Bonita”; “Você é mais bonita do que pensa”; “A beleza é um estado de espírito”

e  “Redefina  beleza”,  em “Escolha  Bonita”,  “Retrato-Falado”,  “Adesivos  de  Beleza”  e  “Selfie”

respectivamente.

Finalmente, a instância publicitária também usa como artifício a estratégia de dramatização,

ao mostrar mulheres “reais” (em oposição a artistas pagos) vivenciando aquelas experiências. Desse

modo, o público-alvo foi exposto aos sentimentos envolvidos nas situações filmadas e, uma vez que

a propaganda se fez com mulheres comuns, a pronta identificação, certamente, foi facilitada por

isso.  Assim,  os  relatos  das  participantes-mulheres-comuns  reforça  o  caráter  dramatizador  da

estratégia de captação usada.

Concernente às  mulheres do vídeo,  uma vez que não sabiam estar  participando de uma

propaganda, até o momento em que lhes deve ter sido revelado, não pudemos detectar nenhuma

estratégia de captação por parte delas. Os trechos usados na propaganda são, predominantemente,

relacionados às estratégias de credibilidade, que reforçam o caráter de espontaneidade das moças

participantes e as tornam críveis.

Ao discorrermos sobre as estratégias de legitimidade, credibilidade e captação, detivemo-

nos a analisar as táticas que buscam a individualização dos sujeitos envolvidos um perante o outro.

Porém, não podemos deixar de abordar as estratégias relacionadas ao saber, em que o sistema de

saber do conhecimento e o sistema de saber de crença se fazem presentes.
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Tendo  em vista  os  vídeos,  admitimos  que  a  instância  publicitária,  baseada  na  pesquisa

encomendada pela Dove e disponibilizada no site e, também, apoiada nas experiências amplamente

compartilhadas sobre como as mulheres enxergam a si mesmas, utilizou-se do sistema de saber “do

conhecimento”, pois, conforme vimos, este é fundado em um conhecimento mais objetivo, exterior

ao  sujeito.  Paralelamente,  é  possível  conjecturar  que  o  EUc,  intermediado  por  EUe,  procura,

juntamente a esse sistema de saber “do conhecimento”, propor uma mudança no sistema de saber

“de crença” das mulheres, fazendo com que as mesmas repensem seus próprios conceitos de beleza,

atuando, desse modo, sob uma ótica mais subjetiva do saber. 

Retomando  as  noções  de  contrato,  convém recordar  que  este  delimita  quais  estratégias

podem ser acionadas, na situação de comunicação. Assim, trataremos das restrições contratuais,

tanto semiotizadas (dados externos à situação de comunicação) quanto discursivas (dados internos à

situação de comunicação).

Com relação às  restrições  semiotizadas,  pode-se dizer  que,  no que tange à condição de

identidade,  temos  a  instância  publicitária  trocando  com o público-alvo.  Essa  troca  ocorre  com

função de transmitir a ideia de que toda mulher deve compreender a beleza como algo que vem de

dentro, caracterizando a condição de finalidade, por meio da visada incitativa, que consiste em um

fazer crer, e da visada do pathos, relacionada ao fazer sentir. 

Sobre a condição de propósito, podemos argumentar que se trata de um recorte temático

acerca da beleza e da mulher.

Por  último,  quanto  à  condição  de  dispositivo,  podemos  destacar  que  se  trata  de  uma

publicidade feita de maneira direta, por meio de um curta-metragem, para múltiplos interlocutores,

que não estão presentes, fisicamente, um ao outro. Os vídeos, em questão, podem caracterizar-se

por  meio  de  uma  relação  de  não-troca,  já  que,  durante  sua  exibição  não  há  troca  com  seus

interlocutores  e,  mesmo  havendo  a  possibilidade  de  uma  possível  troca  nos  comentários  do

YouTube, isso não acontece. Segundo a análise feita, Dove não respondeu a nenhum comentário,

fosse positivo, fosse negativo. 

No que diz respeito às restrições discursivas, é viável considerar que o espaço de locução é

apagado, nos casos em análise, visto que o ato linguageiro é dominado por uma relação de  não-

troca.  Quanto ao espaço de relação, pode-se perceber que a instância publicitária  constrói uma

relação de aliança, inclusão e solidariedade com seus interlocutores, o público empírico. 

Tendo concluído a análise da peça sob a ótica da semiolinguística, sigamos adiante, com a

análise dos vídeos, a partir das representações sociais e dos estereótipos.
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4.2 Sob a ótica das representações sociais e dos estereótipos

Conforme estudamos no capítulo  2.2,  não  vivemos  em um vácuo social  e  os  meios  de

comunicação  desempenham  um  importante  papel  no  processo  de  formação  do  repertório  das

representações sociais de dada comunidade. 

À  mulher  contemporânea  “ideal”,  “de  sucesso”,  cabem diversas  representações  sociais,

dentre elas, a de profissional exemplar, especializada em sua carreira, mãe zelosa, esposa presente,

vaidosa e bonita. Assim, ao que parece, apesar do ingresso (e destaque) da mulher no mercado de

trabalho, certas representações não mudaram, mas sim, acumularam-se. Antes, era esperado que a

mulher fosse, simplesmente, uma boa e bela mãe de família; agora, é necessário que, além das

exigências  de  outrora,  ela  também tenha  um lugar  proeminente  no  âmbito  profissional.  Essas

representações são as mais veiculadas na mídia, pois, as mulheres que nela aparecem com maior

frequência, justamente, detêm esses atributos: sucesso profissional, social, amoroso e familiar.

Com tantas demandas, fica cada vez mais difícil atender a essas expectativas, plenamente. A

trindade “trabalho X família X aparência” exige, além de dinheiro, tempo. É viável afirmar que são

raras  as  mulheres,  se  é  que  existem,  que  conseguem  manter  os  pilares  da  trindade:  quem

disponibiliza de tempo para atender a um ou dois eixos da tríade citada, dificilmente, conseguirá ter

êxito no terceiro eixo. Isso faz com que as mulheres exijam cada vez mais de si e, à medida que, de

alguma forma, creem distanciar-se do “ideal”, provavelmente têm sua autoconfiança abalada.

Assim, é possível perceber que, nos meios de comunicação, as mulheres bem-sucedidas são,

normalmente, mulheres atraentes e bem cuidadas; paralelamente, as menos atraentes aparecem em

papéis secundários, reforçando a ideia de que beleza física é fator de sucesso e privilégio de poucas.

Afirmamos que beleza é “privilégio de poucas”, tendo em vista o estereótipo do padrão de

beleza vigente. Conforme também já apontamos na seção 2.2.2.2, uma das representações sociais da

mulher  é  a  de  apresentar-se  como  “ser  de  beleza”,  contudo,  cabe  ao  estereótipo  delimitar,  ou

melhor,  limitar esse  padrão  de  beleza,  de  maneira  a  torná-lo  intangível,  dado  o  alto  grau  de

comprometimento  que  exige  de  quem desejar  segui-lo.  No momento,  temos como estereótipos

privilegiados o corpo bronzeado e atlético, os cabelos lisos, compridos e louros e a jovialidade,

coroando todos esses atributos.

Desse  modo,  é  relevante  lembrar  que  algumas  representações  geram  defasagem  entre

referente e representado, e a mídia tem sido campeã em manter essas discrepâncias; Dove, por sua

vez, formula a campanha sobre a Real Beleza das mulheres para desfazer essa discrepância.    
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Lembrando que os processos que geram desigualdade entre referentes e representados são

três,  suplementação,  subtração e  distorção, vale retomá-los e ilustrar a maneira como Dove atua,

desconstruindo, basicamente, esse último. 

Defende-se  que  a  suplementação  apareça,  a  partir  do  momento  em  que  virtudes  são

atribuídas a mulheres que se aproximam do estereótipo de beleza; da mesma sorte, qualificações

negativas como “preguiçosa” e “desleixada” são atreladas às mulheres que não conseguem/ não

querem dar conta desse setor. Desse modo, caracteriza-se o processo de suplementação, em que

características  são  atribuídas  ao  referente  e  ao  representado,  sem que  sejam,  necessariamente,

próprias a eles. 

Por sua vez, o processo de subtração exclui/ subtrai características do objeto representado.

Isso posto, é possível perceber que muitas mulheres acreditam serem “menos” do que são, pois

tiveram/têm seus valores subtraídos, socialmente; uma dona de casa, por exemplo, pode imaginar-se

inferior, por não trabalhar fora; em contrapartida, uma mulher que trabalha fora, mas não tem tempo

de cuidar de si ou da família, pode sentir-se culpada por isso. Seja o que for, não importa o quanto

as mulheres contemporâneas se esforcem, parece que sempre haverá algo que as deixa em débito

social, por conta da subtração de suas virtudes, em favor da suplementação de outras qualidades

que, por vezes, parecem inatingíveis.

No processo de distorção por redução, semelhante ao da subtração, podemos argumentar que

as mulheres comuns têm tido seus atributos ignorados/ reduzidos, em detrimento da força, beleza e

poder que as grandes mulheres que aparecem na mídia aparentam ter. No âmbito da beleza, foco de

nosso trabalho, é possível perceber que todas as mulheres têm algo de belo, contudo, não enxergam

aspectos positivos em si mesmas, dada a força dos estereótipos, que enfatizam determinado padrão

e desprezam outros aspectos, relacionados à beleza, reduzindo-os à meia dúzia de características,

como fios de cabelo liso e louro e corpos esbeltos e bronzeados, por exemplo. 

No  curta-metragem  “Retrato-Falado”,  a  distorção  pode  ser  vista  claramente,  quando

mulheres se auto-descrevem de maneira desiludida: “Eu tenho o rosto gordo e redondo/  Quanto

mais velha eu fico, mais sardas eu ganho/  Eu diria que tenho uma testa bem grande” são alguns

exemplos  coletados,  nos  quais  as  mulheres  parecem focar  apenas  no que consideram negativo.

Assim,  a  publicidade  promove  a  desconstrução  dessa  distorção,  ao  mostrar  outras  pessoas

descrevendo as primeiras: “Ela era magra, com uma bochecha fina. E seu queixo era um queixo

bonito e fino/ Ela tinha olhos bonitos. Eles se iluminavam quando ela falava/ Nariz bonito/ Ela tinha

olhos azuis. Lindos olhos azuis” são exemplos da descrição feita por terceiros. 
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Pode-se perceber  que o vídeo “Selfie” também busca problematizar  a  distorção,  quando

promove  a  oficina  escolar  na  qual  as  alunas  deveriam  tirar  uma  selfie,  incorporando  as

características de que não gostam na foto; a culminância do evento,  pelo que parece, seria ir à

exposição das fotos tiradas e comentar tais fotos com mensagens em papéis adesivos. Uma aluna,

que  antes  havia  confessado  preocupar-se  com  o  cabelo  muito  armado,  afirmou  ter-se  sentido

contente na exposição, pois recebeu comentários positivos sobre seus cabelos. Essa menina ilustra

bem o processo de desmanche da distorção por redução, já que, antes, a jovem se preocupava com

seu cabelo por acreditar que ele fosse mais volumoso do que o padrão “de cabelo bonito” vigente;

porém, a experiência mostrou a ela que seu cabelo não se resume a um volume extra e que ela

mesma não é apenas um amontoado de fios de cabelo. Desse modo, antes a jovem acreditava não

ser atraente por não deter o estereótipo de cabelo “desejável”, ignorando, possivelmente, outras

características que lhe são belas, como o sorriso e pele, por exemplo. Dove parece insistir na ideia

de que a beleza não é para ser reduzida a um tipo específico, mas sim, ampliada. Um outro exemplo

da proposta de ampliação aparece ao fim desse mesmo vídeo, com a seguinte fala da participante:

“Eu não pareço com as pessoas das revistas – Eu não sou loura, super alta ou super magra, mas isso

não significa que eu não seja bonita”. A adolescente cita a beleza valorizada pela mídia (mulheres

louras,  altas  e  magras),  mas  autentica  a  sua  própria  beleza,  também.  “Há mais  elementos  que

tornam uma pessoa bonita do que elementos que a tornam menos atraente” parece ser a mensagem

de Dove, contestando a distorção por redução. 

Por  último,  quanto  ao  processo  de  distorção  por  inversão,  em  que  o  oprimido  possui

características inversas às do dominante, basta lembrar que esse processo existe desde a época dos

contos de fadas, nos quais as princesas e as bruxas são extremos opostos, tanto em seus atributos

físicos, quanto nos psicológicos, sendo as primeiras “lindas e do bem”, e as segundas, com exceção

à Rainha Má e à Malévola, “feias e do mal69”. Posto isso, as mulheres tidas por bonitas são vistas

como mais bem-sucedidas e detentoras de atributos positivos que as mulheres tidas por pouco, ou

medianamente, atraentes, por exemplo.

Foi válido retomar o raciocínio sobre os processos que geram discrepâncias sociais, pois a

marca Dove atua no sentido de construir novos processos por meio da ampliação de estereótipos.

Entretanto, convém ressaltar, a marca ainda mantém a representação social já existente (produto): a

de que as mulheres devem ser atraentes e vaidosas. 

69 Malévola, antes do filme de mesmo nome, lançado em 2014, tinha má reputação.
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Assim, sendo a Dove uma marca de cosméticos, pode-se apontar que a representação social

da mulher como ser de beleza e vaidade mantém-se vigente, porém, Dove propõe a ampliação dos

estereótipos de beleza e  da maneira  como as  mulheres percebem a si  mesmas.  Desse modo,  é

possível afirmar que a publicidade da Dove propõe mudanças no produto, por meio da apresentação

de um novo processo, de uma nova maneira de construção da realidade social.

Ao dar luz e voz a mulheres comuns, Dove polemiza os conceitos estereotipados de beleza e

traz uma nova possibilidade, que aponta para a via da autoaceitação. Certamente, apenas a exibição

da publicidade em questão não é suficiente para mudar,  nem as representações sociais,  nem os

estereótipos vigentes, haja vista que, para que estes existam, é necessário que se solidifiquem pela

adesão discursiva. Todavia, trazer um discurso diferente do que ecoa mais frequentemente na mídia,

já pode ser visto como a semente de uma possível mudança no futuro das mulheres.

Não  podemos  descartar,  entretanto,  o  conflito  entre  as  novas  prováveis  representações

sociais e as antigas, que pretendem manter-se inertes e estáveis. Sendo assim, ao mesmo tempo em

que encontraremos publicidades que optam por empoderar as mulheres, encontraremos, igualmente,

aquelas que reforçam suas inseguranças.

Charaudeau afirma que grande parte das apostas que fazemos em nossos atos linguageiros

são calcadas em imaginários sócio-discursivos, assim, podemos considerar que Dove se aproveitou

das representações vigentes para elaborar o estudo que culminou com a encomenda da pesquisa,

conforme visto no capítulo 3,  seção 3.1.  Tal  pesquisa buscava entender  como as mulheres,  em

diferentes  partes  do  mundo,  enxergavam-se  quanto  à  beleza  e  atratividade.  Os  resultados  da

pesquisa revelaram que as mulheres, em sua maioria, sentiam-se insatisfeitas com a aparência.

Sendo assim, é possível cogitar que, ao espalhar os cartazes “bonita” e “comum”, Dove

apostou que as mulheres enfrentariam algum tipo de dilema70, ao terem que optar por alguma porta

de  entrada.  Decerto,  a  marca  também apostou  que  muitas  mulheres  não  passariam pela  porta

“bonita”,  por  saber,  por  meio  dos  discursos  circulantes  e  da  pesquisa  encomendada,  que  as

mulheres, em geral, são descontentes com seu visual. A mesma premissa, certamente, orientou o

vídeo “Retrato-Falado”: ao oferecer a possibilidade de as mulheres se descreverem e contrapor essa

auto-descrição à descrição de outrem, seria possível que a primeira fosse gerar um visual menos

favorável que a segunda.

É válido ressaltar, também, que, embora os estereótipos de beleza variem socialmente, a

insatisfação feminina com a aparência assola as mulheres, como pudemos ver nos vídeos estudados:

70 Não serão consideradas as diferenças entre os termos “conflito” e “dilema”, propostas por Charaudeau, 2016.
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observe-se que “Retrato-Falado”, “Adesivos de Beleza” e “Selfie” são vídeos americanos, mas, ao

serem reproduzidos  no  Canal  Dove  Brasil,  (exceto  esse  último,  cuja  versão  em português  foi

veiculada  em  um  canal  independente),  obtiveram  uma  ampla  aceitação  do  público  brasileiro,

conforme discutimos em 4.1;  o  vídeo “Escolha Bonita”,  por  sua  vez,  ilustra  o  posicionamento

inseguro  das  mulheres  em  diferentes  partes  do  mundo.  Podemos  concluir,  portanto,  que  a

autoestima fragilizada é uma questão das mulheres, pouco importando sua localização geográfica,

ou nacionalidade, de modo geral. Sendo assim, pode-se argumentar, também, que a representação

social da mulher como “ser de beleza” deve ocorrer em diversas sociedades, de tal maneira que

resta, às mulheres, a insegurança e a cobrança sobre si mesmas, para que permaneçam formosas.

Afirmamos, no sub-capítulo 2.2, seção 2.2.2.2, que os estereótipos difamadores são fruto de

uma tensão social, de um conflito por recursos escassos. Se pensarmos que a mulher contemporânea

“ideal” deve ter sucesso profissional e familiar, é plausível admitir que uma boa aparência, de fato,

torna-se um facilitador para a obtenção desses alvos. Assim, se o mercado de trabalho está aquecido

e se há mais mulheres que homens no país71, pode-se concluir que a disputa feminina é acirrada, já

que empregos  e  parceiros  amorosos  constituem recursos  limitados.  Ser  bela  é  uma maneira  de

manter-se no páreo, afinal. 

Por outro lado, cabe também apontar que, conforme vimos no capítulo sobre estereótipos, a

autoestima aumenta ou diminui, de acordo com o prestígio que certo grupo tem e/ ou o prestígio do

grupo de que o indivíduo faz parte. 

Assim, temos o efeito “bola de neve”: a mulher que se sabe atraente, terá uma autoestima

mais elevada e será prestigiada pelo que aparenta; ao mesmo tempo, a mulher que não está alinhada

com os estereótipos de beleza vigentes pode ter sua autoestima reduzida, ao detectar ausência de

admiração por seu físico. Esse ciclo se autoalimenta: quem se sente confiante com a valorização que

recebe, sentir-se-á cada vez mais confiante e, quiçá, será, proporcionalmente, mais prestigiada pela

sociedade; por outro lado, a mulher que não se sente admirada, terá sua confiança abalada e pode

vir  a  ser  menos  prestigiada,  caso  mantenha  uma atitude  introvertida  e  defensiva  quanto  à  sua

imagem. 

Por  isso,  Dove  aposta  na  beleza  interior,  na  atitude,  que,  subjetivamente,  embeleza  as

pessoas. Para que a ampliação dos estereótipos circulantes ocorra, a marca veicula sua publicidade

servindo-se de todos os tipos de mulheres:  brancas,  negras,  orientais,  gordas,  magras,  crianças,

71Informação  extraída  de  http://www.brasil.gov.br/cidadania-e-justica/2015/03/mulheres-sao-maioria-da-populacao-e-
ocupam-mais-espaco-no-mercado-de-trabalho, em 02/08/2016, às 9:48h.

http://www.brasil.gov.br/cidadania-e-justica/2015/03/mulheres-sao-maioria-da-populacao-e-ocupam-mais-espaco-no-mercado-de-trabalho
http://www.brasil.gov.br/cidadania-e-justica/2015/03/mulheres-sao-maioria-da-populacao-e-ocupam-mais-espaco-no-mercado-de-trabalho
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jovens, maduras etc. Discutimos essa questão mais detidamente na análise relacionada às estratégias

de legitimidade e captação, em 4.1.

Para  incrementar  a  ideia  de  beleza  interior,  a  publicidade  busca,  ainda,  trazer  “provas

concretas”  de  que  as  mulheres  são  mais  atraentes  do  que  pensam,  como nos  vídeos  “Retrato-

Falado” e “Selfie”: as duas experiências se assemelham, pois oferecem material concreto (retratos e

papéis adesivos com mensagens) e demandam a opinião do outro para que ocorram por completo,

seja na descrição do retrato-falado, no vídeo homônimo, seja no feedback  que os papéis adesivos

continham, na exposição de fotos em “Selfie”. Mostrar a opinião favorável de terceiros, por meio de

objetos palpáveis, pode ser uma importante estratégia de persuasão para que as mulheres se sintam

mais confiantes, porém, como Dove defende que a beleza precisa vir de dentro, independentemente

de terceiros, também aposta em vídeos como “Escolha Bonita” e “Adesivos de Beleza”, nos quais

as mulheres apenas precisam decidir a maneira como se sentem em relação a si mesmas, em um

processo de auto-descoberta.

Por fim, gostaríamos de retomar algumas colocações feitas nesta seção. A primeira seria a

proposta de que Dove pauta-se na ampliação dos estereótipos de beleza: “qualquer mulher pode

atravessar a porta ‘bonita’” (em “Escolha Bonita”); “toda moça é mais bonita do que pensa, não

importa  como  seja”  (em  “Retrato-Falado);  “toda  mulher  pode  e  deve  sentir-se  atraente”  (em

“Adesivos de Beleza”) e “qualquer pessoa pode tirar uma  selfie e receber comentários positivos,

sem precisar dissimular partes de seu corpo” (em “Selfie”) são as mensagens que Dove oferece. 

A segunda colocação é a de que a marca, embora proponha uma mudança no paradigma dos

estereótipos, reforça a representação social de mulher como “ser de beleza”, ao colocar a placa

“bonita” e o adesivo “de beleza” para as mulheres,  ao invés de “corajosa” ou “campeã” e “de

coragem” ou “de sucesso”, por exemplo. A marca insiste na representação de que as mulheres são/

devem ser bonitas.

Uma outra representação social acionada em “Escolha Bonita”, além da apontada, é a de que

as mulheres são pessoas que apoiam e precisam ser apoiadas. No vídeo, houve algumas personagens

que passaram pela porta “bonita”, sendo encaminhadas ou puxadas pela amiga, reforçando a ideia

de que as mulheres precisam de suporte e/ou gostam de ajudar. No começo do mesmo vídeo, até o

momento em que a porta “bonita” passa a ser escolhida, a única mulher, filmada, que passa pela

porta “bonita” é uma gestante. Isso nos leva a crer que Dove parte da premissa de que gestantes são

consideradas belas e, por conta disso, mostra uma mulher grávida atravessando a porta “bonita”, no

momento em que apenas mulheres inseguras quanto à escolha das portas protagonizavam as cenas.
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É como se, naquele momento, Dove apostasse que uma gestante, ao passar pela porta “bonita” não

causaria surpresa ou polêmica, uma vez que a representação social da mulher como mãe, sobretudo,

gestante,  tem  um  apelo  emocional  diferente,  que  tende  a  ser  mais  condescendente  quanto  à

atratividade  física.  É  relevante  apontar,  contudo,  que,  ainda  em  “Escolha  Bonita”,  a  mãe

acompanhada do filho passa pela porta comum. Isso posto, se, por um lado, a gestante não sofre

uma coerção social/  pessoal  quanto à  aparência,  por outro,  as mães,  de fato,  não usufruem do

mesmo bônus. 

A participação/  menção  de  mães  ocorre  em  todos  os  vídeos  de  Dove.  Além  do  caso

supracitado em “Escolha Bonita”, temos, também, a menção que uma participante faz à mãe quando

fala de seu queixo em “Retrato-Falado”. Similarmente, em “Adesivos de Beleza”, uma participante

confessa ter  perdido sua autoconfiança com a aparência após a maternidade,  e,  por último, em

“Selfie”, a ideia de maternidade aparece com a participação das mães junto às filhas. A reincidência

da ideia maternal reforça, também, a representação de que a mulher nasceu para dar à luz e não

escapa desse destino. 

Tendo em vista os comentários acerca dos estereótipos e das representações sociais tecidos

nessa seção, passemos, agora, à análise do ethos na publicidade.
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4.3 Sob a ótica do ethos, à luz de Maingueneau

É uma tarefa difícil delimitar, precisamente, o  ethos. Todavia, sabendo-se que o  ethos se

constrói no e por meio do discurso, é possível traçar um esboço desse mesmo ethos, a partir das

pistas deixadas nos atos linguageiros. 

Neste momento, faremos uma análise do ethos acionado na publicidade, tendo em vista que

um  ethos acertadamente  construído  pode  facilitar  o  processo  de  influência  sobre  o  outro.  No

discurso publicitário, cujo objetivo é conquistar o público, o  ethos é sempre utilizado de maneira

cautelosa, a fim de buscar sintonia com seus co-enunciadores. Para isso, os interlocutores devem

identificar-se não só com a mensagem veiculada no discurso, mas também, com a maneira como

esta se apresenta. Assim, o público projeta uma imagem para o enunciador em questão e, quando a

imagem projetada condiz com o projeto de intencionalidade desse mesmo enunciador, pode-se dizer

que o ethos foi construído com sucesso.

Conforme já vimos no subcapítulo 4.1, pode-se afirmar, por meio dos resultados obtidos,

que a publicidade obteve êxito; sendo assim, é possível cogitar que o ethos construído pela instância

publicitária  alcançou o público.  Caberá a nós,  agora,  discorrer  mais  detalhadamente sobre esse

ethos, cuja imagem projetada chamaremos, consoante Maingueneau (2005), de fiador.

Sabendo-se que o referido autor defende que o fiador apresenta tanto corporalidade, quanto

caráter, é possível afirmar que o fiador da publicidade é uma mulher, haja vista que todas as vozes e

imagens nela presente são femininas, com exceção ao vídeo “Retrato-Falado”, em que aparecem

alguns  homens.  No  vídeo  em questão,  o  desenhista,  homem,  aparece  juntamente  às  mulheres

fazendo-lhes perguntas; embora o mesmo acabe ocupando um relativo destaque na propaganda, por

ser  o  criador  das  imagens  descritas  pelas  mulheres,  é  fato  que  ele  não  emite  sua  opinião.

Inicialmente, o profissional coloca-se a serviço das mulheres e as desenha, segundo o ponto de vista

delas. No fim do vídeo, o homem aparece ao lado das participantes e questiona se elas acreditam

serem mais bonitas do que pensam. Nesse momento, o participante detém papel secundário, sendo

responsável  meramente  por  orientar  a  fala  das  mulheres,  por  meio  de  perguntas  que as  façam

extravasar a ideia central do vídeo: ser mais bonita do que acredita. Há também alguns homens que

aparecem descrevendo as mulheres, bem como abraçando-as no final do vídeo, como se fossem

parceiros que as acompanharam na experiência. Apesar das aparições masculinas nesse vídeo, seus

papéis são periféricos na construção do discurso que permeia a publicidade, pois a mensagem final

é dada pela mulher.
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Quanto ao caráter, é viável argumentar que, ao longo da publicidade, houve alteração em

relação aos traços psicológicos acionados pelo fiador: inicialmente, este parecia deter indícios de

insegurança e questionamentos, quanto à maneira como se percebe e é percebido no/ pelo mundo.

São algumas falas que ilustram esse caráter, em seus respectivos vídeos: 

“Escolha Bonita”

1) Foi a minha escolha… e agora vou me perguntar pelas próximas semanas, talvez meses. 

2) Para falar a verdade, foi bem inesperado… ver aquelas placas enormes e saber que você tinha que escolher… e estar
consciente de como se vê e pensar se talvez o resto do mundo também te vê assim.

3) Eu entrei pela porta onde estava escrito “comum”… 

4) “Bonita” para mim… é uma coisa muito distante. Eu escolhi “comum”. 

5) Eu estou escolhendo por causa do que me é constantemente bombardeado… E o que estão dizendo para mim… Que
eu deveria aceitar? Ou eu estou escolhendo, porque isso é o que realmente acredito?

Os trechos 1, 2 e 5 denotam o questionamento das participantes acerca de suas escolhas. No

excerto 2, pode-se verificar que a moça apresenta uma dúvida a respeito da percepção que tem

sobre si mesma e se essa percepção está alinhada à maneira como é vista socialmente, por exemplo.

Os trechos 3 e 4 ilustram falas de participantes que se mostram inseguras e, por isso, passaram pela

porta “comum”. É relevante apontar que, no trecho 4, a mulher ainda assevera que se conceber

“bonita” é distante de sua realidade.

“Retrato-Falado”

1) Minha mãe me dizia que eu tinha o queixo grande.

2) Eu tenho o rosto gordo e redondo.

3) Quanto mais velha eu fico, mais sardas eu ganho.

4) Eu diria que tenho uma testa bem grande.

Em “Retrato-Falado”, o esquema se repete: as mulheres, ao serem questionadas sobre sua

aparência, descrevem-se de maneira a apontar defeitos, conforme os números 1, 2, 3 e 4 mostram.
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“Adesivos de Beleza”

1) Eu sempre meio que evito espelhos, ultimamente… Porque tenha estado meio desconfortável com as coisas…

2) Eu definitivamente encontro muitas imperfeições na minha aparência, como aqui, no meu nariz. 

3) Se eu fosse mais confiante, eu teria a habilidade de abordar um cara, talvez.

4) Eu realmente tinha bastante autoconfiança, mas ter filhos, me fez perder muito dessa confiança.

5) Todo mundo quer ser mais jovem… Mas… Por que ser mais velha não pode ser… bom?

Os números 1, 2 e 4 ilustram o caráter inseguro das participantes do vídeo; paralelamente, os

números  3 e  5  demonstram a preocupação das participantes com a forma como são vistas  por

terceiros: em 3, a moça confessa que, se fosse mais confiante, abordaria um homem, demonstrando

que a sua falta de segurança a faz ter medo de uma possível rejeição. Em 5, a participante, que

aparenta ser mais madura que as demais, comenta a questão do envelhecimento, problematizando a

maneira como o mundo percebe as pessoas mais velhas.

“Selfie”

1) Eu estava sempre me comparando (...). E eu ainda não aceito meu corpo 100%. Ainda é uma questão para mim. 

2) Eu não gosto da minha idade nem das minhas rugas; mas não há nada que eu possa fazer sobre isso.

3) Ela tinha uma coisa com as sobrancelhas dela. Uma vez o cabeleireiro dela a convenceu a dar um retoque nas
sobrancelhas… E por, provavelmente, um mês e meio, ela usou um chapéu que cobria as sobrancelhas

4) Acho que muitas garotas se comparam com o que veem na TV e com o que veem nas revistas, nos filmes e nos
vídeos. Para se encaixar, você tem que se encaixar nesse padrão.

5) Eu me preocupo muito com a minha pose na foto porque eu tenho um rosto muito redondo… Então acho que é meio
difícil sair bem na foto.

6) Eu detesto minhas bochechas rosadas porque as pessoas sempre falam que eu pareço um tomate. 

7) Eu odeio meu aparelho, eu odeio meus óculos, sei lá, só quero dizer que odeio meu rosto inteiro. Pareço ter 12 anos.
Pareço um menino, já me falaram isso antes, e eu tenha essas questões. E outras questões como “por que as pessoas
falam isso se magoa para caramba?”. 

8) A coisa que eu me preocupo, quando tiro minhas fotos, é se meu cabelo está muito armado. 

9) Às vezes, no espelho, eu cubro um dos meus braços, tipo, uma parte dele, para parecer mais fino. 

10) Eu estou com medo. Eu fico com medo de me expor por aí. 
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Por último, em “Selfie”, o modelo não é diferente: as participantes iniciam a propaganda

falando sobre suas angústias a respeito da aparência e sobre suas inseguranças acerca de como são

vistas no/ pelo mundo. 

Os números 1 e 2 são as falas das mães relativas a si próprias. O número 3 ilustra a filha

narrando um episódio ocorrido com a mãe, insegura com as sobrancelhas. 

Os números  5,  6,  7,  8,  9  e  10 são as  falas das filhas,  relatando suas  inseguranças,  que

oscilam entre rosto redondo (em 5), bochechas rosadas (em 6), aparelho, óculos (em 7), cabelo

volumoso (em 8) e o desejo de ter braços mais finos (em 9). A jovem que afirma detestar seu rosto

inteiro (em 7) admite ter medo de se expor (em 10), culminando todas as demais inseguranças. 

É válido chamar a atenção, também, para o fato de que, durante a publicidade, a profissional

que organiza a oficina de Dove na escola, afirma que as mães passam suas inseguranças para suas

filhas e,  na propaganda, as primeiras a falarem sobre suas questões são as mães.  Parece que a

propaganda foi organizada para seguir  a  ordem cronológica das incertezas  sentidas  por  mães  e

filhas. 

A fala 4 não demonstra uma insegurança explícita, por parte de quem fala, mas o fato de a

jovem  apontar  que  há  uma  necessidade  tácita  de  “encaixar-se  em  um  molde”  pode  ser

compreendido como uma apreensão da mesma em relação ao que é esperado. Aqui, novamente, eis

um exemplo da preocupação sobre como terceiros enxergam as pessoas. 

Finalmente, no número 7, além de a jovem demonstrar todas as inseguranças relativas a si

mesma, também ilustra a maneira cruel como o mundo pode perceber aquela que não está “dentro

do  padrão”:  ela  afirma  sentir-se  magoada  por  receber  comentários  tão  destrutivos  sobre  sua

imagem. 

Gradualmente, ao longo da publicidade, pode-se detectar, então, um fiador que vivencia um

processo de empoderamento: 

 “Escolha Bonita”

1) Mas eu acho que é mais porque… Eu me arrependi da escolha porque era diferente do que eu vivo. É diferente do
que eu sou…

2) Eu fui para aquela entrada escrito “comum” e eu não me senti muito bem depois disso… Porque obviamente, eu me
defini como comum e ninguém mais.

3) Todos os dias eu passo pela porta “comum” e ontem foi um dia único e eu optei por passar pelo “bonita”.

4) Eu queria passar pela entrada “comum”, mas minha mãe me puxou para a entrada “bonita”.
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Os trechos  1  e  2  mostram que a  experiência  de  empoderamento  aconteceu,  a  partir  da

reflexão sobre a escolha antes feita. Nos excertos 3 e 4, o empoderamento ocorreu por meio de algo

externo às moças,  no caso,  o “dia único” e a “mãe”,  respectivamente.  Esses trechos marcam a

mudança paulatina que o fiador deseja mostrar a seu interlocutor.

“Retrato-Falado”

1) Ela era magra, com uma bochecha fina. E seu queixo era um queixo bonito e fino.

2) Ela tinha olhos bonitos. Eles se iluminavam quando ela falava.

3) Nariz bonito.

4) Ela tinha olhos azuis. Lindos olhos azuis.

5) Ela parece fechada e mais gorda. Mais triste também. O segundo parece um pouco mais aberto. Mais amigável e
feliz.

Em “Retrato-Falado”, o fiador oferece uma visão de melhora na autoestima, valendo-se da

fala positiva de terceiros, sobre as mulheres que se descreveram negativamente. Em 5, por sua vez,

o fiador propõe um olhar mais brando sobre a aparência, ofertando uma visão mais favorável de si,

por meio da moça que analisa o resultado obtido nos desenhos.

“Adesivos de Beleza”

1) Eu acho que estou mais confiante.

2) Se não é o adesivo… Não sei o que está acontecendo, mas seja o que for, eu estou adorando.

3) Tudo que eu decidi usar hoje, era mostrando os braços. E os meus braços são uma das coisas que, geralmente, eu
mais tento esconder.

4) Hoje eu me senti muito bem comigo mesma. 

5) Eu fui comprar um vestido. Nunca, no mundo, eu teria feito isso, há duas semanas atrás.

6) Abri, sem sombra de dúvidas, algo dentro de mim, que me fez sentir tão bem…

7) Eu tenho sido mais sociável com o adesivo.

8)Sinto-me confortável em usar roupas que não usava antes, ou, mais confortável em arrumar o cabelo de maneira
diferente, em mostrar mais o meu rosto…

9) Adoraria que outras pessoas pudessem ter o tipo de mudança que eu tive ao experimentar o adesivo de beleza.
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No  curta-metragem “Adesivos  de  Beleza”,  pode-se  perceber  a  mudança  progressiva  na

autoconfiança do fiador, como na confissão presente no número 9, ou em falas que atribuem essa

mudança, de alguma forma, ao adesivo de beleza, como em 2 e 7.

Nos demais números, é necessário atentar para alguns marcadores linguísticos que denotam

a mudança de estado, experimentada pelo fiador. 

O uso do advérbio “mais” em 1 e 8 propõe, em 1, que, antes a moça sentia-se confiante,

depois, ela sentiu-se mais confiante ainda; o mesmo acontece em 8, quando a jovem afirma estar

“mais confortável” em arrumar o cabelo e mostrar mais o rosto, pressupondo a ideia de um estágio

prévio menos confortável. Similarmente, observamos o uso do “mais” no número 3, com a fala da

mulher que revela que, normalmente, esconde mais seus braços, todavia, naquele dia, resolveu usar

roupas que não os cobriam, remetendo-nos à ideia de que seus braços eram “mais cobertos” antes e

naquele momento, estariam “menos cobertos”.

No  âmbito  dos  advérbios  de  intensidade,  destacamos,  também,  o  número  4,  no  qual  a

participante afirma sentir-se “muito bem”, pois, sentir-se bem configuraria um estágio inicial e o

emprego do advérbio “muito”, em “sentir-se muito bem”, intensificaria essa sensação, funcionando

como uma superação dessa primeira fase.

Os advérbios de tempo também desempenham papel relevante na marcação das noções de

mudança. No número 3, a mulher faz uma oposição entre o que faz “geralmente” e a maneira como

se portou em um dia pontual, como “hoje”. No exemplo 4, a participante também explica que se

sentiu  bem  consigo,  em  um  momento  específico:  “hoje”.  No  trecho  5,  a  participante  usa  os

marcadores “nunca” e a referência “duas semanas atrás” para sinalizar algo que não faria nesse

tempo, em contraste com o que fez depois, como comprar um vestido, por exemplo; assim, o fiador

vivencia uma transição entre não querer comprar coisas para si e passar a comprar, de fato.

Em relação ao excerto 8, o advérbio de tempo “antes” também sinaliza que, anteriormente,

certas roupas não eram usadas, porém, presume-se, passaram a ser, expressando a transformação

gradativa do fiador.

Finalmente,  o trecho 6 apresenta como marcador  linguístico a locução prepositiva “sem

sombra de dúvidas” que reforça, ainda mais, o caráter definitivo da mudança experimentada pelo

fiador.

Com  relação  ao  vídeo  “Selfie”,  pode-se  notar  uma  mudança  entre  estado  inicial

(autoconfiança fragilizada) e estado final (autoconfiança restaurada), porém, não há trechos de fala
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que registrem o  processo de transformação, visto que os depoimentos colhidos foram prévios ou

anteriores à experiência e não sincrônicos.

Por último, já são notáveis as marcas de autoestima e segurança que o fiador traz consigo,

como podemos perceber nas seguintes enunciações:

“Escolha Bonita”

1) Foi uma sensação de triunfo. Foi como dizer ao mundo que me acho bonita.

2) Se eu tivesse uma outra chance, escolheria a entrada “bonita”.

3) Eu acho que passaria pela entrada “bonita”… Com certeza.

4) Acho que… A porta “bonita” tá completamente aberta para mim...

5) A próxima vez que eu me olhar no espelho, eu vou ver uma pessoa muito bonita olhando de volta para mim.

É relevante pontuar que os itens 2 e 5 denotam que o fiador experimentou uma mudança na

maneira  de  perceber  a  si  mesmo,  conforme  os  trechos  destacados:  “Se  eu  tivesse  uma  outra

chance”/ “A próxima vez que eu me olhar no espelho”; dessa forma, os excertos indicam a maneira

como suas participantes (re)agiriam, a partir do teste Dove. 

Todos os itens, do 1 ao 5, têm, em comum, o fato de que, neles, as mulheres se afirmam

bonitas. Com relação aos excertos 3 e 4, pode-se assinalar que a locução adverbial e o advérbio de

modo,  respectivamente,  acabam  por  extinguir  quaisquer  dúvidas  que  o  modalizador  “acho”,

presente nos dois trechos, poderia agregar.

“Retrato-Falado”

1) Eu deveria ser mais grata pela minha beleza natural. Isso afeta as escolhas dos amigos que fazemos, os empregos a
que nos candidatamos, como tratamos nossas crianças. Afeta tudo. Não poderia ser mais crítico para a sua felicidade.

2) Nós gastamos muito tempo, como mulheres, analisando e tentando consertar as coisas que não estão completamente
certas e deveríamos gastar mais tempo apreciando as coisas de que realmente gostamos.

Em 1 e 2, as participantes aparecem empoderadas e mais amadurecidas a respeito da forma

como a beleza pode impactar vidas, sobretudo as suas, e, assim, no excerto 1, a participante fala em

beleza natural, definido-a como “minha”, tomando, portanto, posse dessa atratividade. 

No trecho 2, a moça fala em nome de um grupo, mulheres, reforçando seu pertencimento a

este com o uso da primeira pessoa; a conclusão a que chega é que a energia dispensada em relação à

beleza deveria ser canalizada para a apreciação do que se gosta e não, do reparo ao que se desgosta,

sugerindo, desse modo, que está mais confiante e empoderada.
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“Adesivos de Beleza”

1) Sinto-me bonita, não importa se estou doente, cansada ou se tenho uma espinha no nariz.

2) Sou bonita, forte e independente… e posso ser quem eu quiser.

3) Agora, sabendo que não preciso de nada para me fazer sentir daquele jeito, que isso é apenas quem eu sou… Que
estava meio que escondido e agora não está mais… É muito empoderador…

4) Eu queria que fosse sobre mim… E não sobre o adesivo.

É  válido  ressaltar  que  todos  os  excertos  selecionados  para  ilustrar  o  empoderamento

vivenciado pelas participantes, ferramentas do fiador, são de mulheres que iniciaram a experiência

Dove com a autoestima fragilizada, exceto no trecho 4, pois essa participante, em particular, não

oferece pistas claras sobre como se sente em relação à beleza e autoestima no início do curta-

metragem. 

No trecho 1, a participante afirma sentir-se bonita, sob circunstâncias adversas e, no trecho

2, a jovem declara ser bonita, forte e independente e sente-se encorajada para ser o que quiser.

No excerto 3, por sua vez, a mulher reforça, literalmente (“é muito empoderador”), que teve

sua autoconfiança (re)estabelecida pela experiência por que passou e, por último, no número 4, a

participante confessa que, durante a experiência, desejou que a autoestima (re)conquistada fosse

proveniente dela mesmo, e não, do adesivo. Ao selecionar um trecho como esse, Dove aposta em

um fiador  empoderado,  que percebeu a possibilidade de o adesivo de beleza ser um placebo e

desejou que o fosse, de fato, para que a experiência fosse genuína – o que se mostrou verdadeiro, ao

fim da propaganda. 

“Selfie”

1) Eu não pareço com as pessoas das revistas. Eu não sou loura, nem super alta ou super magra, mas isso não significa
que eu não seja bonita.

2) Eu estava olhando as minhas selfies na noite passada e eu percebi que eu sou bonita. Sou bem bonitinha. 

3) Tirar uma selfie não é a pior coisa que pode acontecer. O mundo se quebrou em milhões de pedacinhos porque eu
mostrei uma selfie por aí? Não, eu ainda estou aqui, está tudo bem, está tudo bem…

4) Acho que beleza é ser forte e corajosa… e ser feliz com você mesma. E eu acho que isso é realmente lindo.

Por  último,  as  participantes  do  curta-metragem  “Selfie”  apresentam  noções  de  beleza

realistas, autênticas e próprias, como nos mostram os trechos 1, 2 e 4. O excerto 3, por outro lado,
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aponta para o empoderamento quando mostra a jovem diminuindo a importância que exibir uma

selfie deveria ter: no meio do vídeo, a mesma participante confessa ter medo de se expor e, ao fim

do  vídeo,  relata  que  se  sente  tranquila  por  ter  postado  sua  foto,  atenuando  o  sentimento  de

desespero, com a exposição da própria imagem. 

É  importante  reforçar  que  o  processo  de  reconhecimento  da  autoestima  fragilizada  ao

momento de conquista da autoconfiança é encontrado no fiador, contudo, esse fiador só pode operar

com o auxílio de comunicantes, no caso, as participantes do vídeo; por isso, a transcrição de suas

falas. Entretanto, cabe lembrar que, apesar de as participantes desempenharem papel fundamental

nessa  análise,  é  o  fiador  de  Dove  quem  constrói  e  costura  seu  discurso,  contando  com  os

depoimentos  obtidos,  para  criar  essa  imagem  de  herói  beneficiário,  conquistador  de

empoderamento.

 Conforme observado, o fiador está ligado ao ethos discursivo, ao que se diz, efetivamente.

Entretanto,  o  discurso  não  é  tudo,  pois  há  saberes  (extra)-discursivos  que  circulam  sobre  o

enunciador, o que chamamos de ethos prévio. No caso da publicidade em questão, é possível que o

público saiba, por meio de outros anúncios, que a Dove é uma marca que se posiciona como aliada-

conselheira  da  mulher,  por  cuidar  dela,  tanto  na  parte  externa  (aparência)  quanto  interna

(psicológica).  Assim, uma telespectadora que já conhece a proposta da Dove, possivelmente,  já

saberia o rumo que a publicidade tomaria antes de assistir a ela; apenas pelo que já sabe sobre a

marca, em si.

Maingueneau (2008) também fala acerca do  ethos efetivo,  considerando que este é uma

combinação entre o ethos pré-discursivo (prévio) e o  ethos  discursivo. O ethos pré-discursivo, no

caso, trata-se de um saber prévio que os interlocutores possam vir a ter acerca de Dove, marca de

cosméticos, que estimula o empoderamento feminino. O  ethos discursivo, por sua vez, é o que é

dito, explicitamente, é o que colabora para a construção da imagem do fiador. Conforme apontamos,

as falas das participantes do anúncio mostram a mudança paulatina sofrida pelo fiador, que iniciou a

publicidade construindo-se como vacilante e a encerrou confiante em si. Maingueneau (2008) ainda

se refere a ethos dito e a ethos mostrado. 

O ethos dito é expresso nas falas das participantes, quando a imagem do fiador é construída

por meio da confidência de mulheres, sobre a experiência em ter de escolher por qual porta passar

(em “Escolha Bonita”), ou sobre o drama de fazer a  selfie da maneira que é proposta na oficina

escolar (em “Selfie”), por exemplo. 
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O  ethos mostrado, por sua vez, apresenta-se por meio de insinuações e/ ou atitudes. Nos

casos citados, atitudes como a entrada pelos eixos  “comum” e “bonita” reforçam, ou enfraquecem

o sentido do discurso, por meio da ação de atravessar as portas, tendo-se consciência, ou não, do

que aquela atitude pode revelar, em relação ao que se diz. Similarmente, em “Selfie”, quando as

participantes  da  oficina  tiram suas  próprias  selfies,  incorporando a  parte  de  que  não gostam à

fotografia, percebemos, nessa atitude, que o  ethos mostrado vai ao encontro do empoderamento

experienciado na oficina escolar. Ao longo do vídeo, temos, por exemplo, uma menina que declara

preocupar-se com o volume de seus cabelos e afirma não querer tirar uma selfie com o cabelo solto.

No entanto, a mesma arriscou-se e tirou a foto, conforme o combinado:

Figura 3

Durante a exposição de fotos, a jovem relata que recebeu elogios sobre seu cabelo. O ethos

mostrado acabou influenciando o ethos discursivo, nesse caso, pois a atitude de exibir o cabelo solto

contribuiu para o aumento de sua autoconfiança em relação a seus cabelos. 

Uma  outra  participante,  no  entanto,  afirmou  que,  quando  tira  suas  fotos,  em frente  ao

espelho, corta parte de seu braço para fazê-lo parecer mais fino. A foto mostrada na exposição,

porém,  mostra  o  já  conhecido  recorte  em  um  dos  braços,  afinando-o.  Desse  modo,  o  ethos

discursivo da jovem insegura é enaltecido pela selfie “desonesta”, evidenciada no ethos mostrado:
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Figura 4

 

Pode-se dizer, então, que o  ethos mostrado dá consistência ao sentido do  ethos dito. No

vídeo “Retrato-Falado”, por outro lado, não podemos afirmar que o ethos mostrado aparece, pois, a

proposta final é colocar as mulheres diante das imagens descritas de suas faces, gerando-lhes uma

revelação, sem que precisem agir de determinada maneira para endossar, ou não, o que disseram. 

Nesse curta-metragem, o ethos acaba sendo predominantemente discursivo, haja vista que as

participantes comentam como se sentem, mas não temos provas de que a mudança experimentada,

ao fim da propaganda, será transformadora, de fato. 

Em “Adesivos de Beleza”, uma das participantes aparece usando uma blusa de meia manga

e um cachecol, quando vai tomar conhecimento da experiência. Esse traje acaba corroborando a

ideia a que teremos acesso no decorrer do vídeo: a de que a moça não costuma usar os braços de

fora. Assim, o ethos mostrado na atitude de tapar os braços reforça o ethos discursivo, que se mostra

inseguro. Segue a imagem da moça, no começo da experiência:
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Figura 5

Mais tarde, ao voltar ao lugar onde estivera inicialmente, a mulher em questão usa uma

blusa com mangas mais curtas, em uma atitude mais despreocupada (ethos mostrado), confirmando

o novo ethos discursivo, o confiante, construído ao longo da propaganda. 

Outro aspecto que também chama a atenção nessa participante é o cabelo:  no início do

vídeo, a moça aparece com os fios lisos e, no final, com os cabelos cacheados. É provável que seus

cabelos estejam lisos e/ ou cacheados, artificialmente, porém, ver uma moça negra, usando cabelos

lisos  (que  tendem  a  ser  artificiais  nesse  tipo  beleza)  e,  depois,  cacheando-os  (sendo  esta,

costumeiramente, sua versão mais recorrente em pessoas de pele escura), faz-nos pensar sobre a

questão da autoaceitação das características de sua etnia72, reforçando o conforto com sua aparência

real.

72Para  saber  mais  sobre  essa  discussão,  sugerimos  os  seguintes  blogs,  referências  para  cacheadas  brasileiras:
http://www.divadoblack.com/ (acesso  em  27/01/2017,  às  12:23)  e  http://www.rayzanicacio.com/ (acesso  em
27/01/2017,  às  12:24).  Os  vídeos  https://www.youtube.com/watch?v=XlF515EgKJU e
https://www.youtube.com/watch?v=OZTIRVKlhvE (acessos em 27/01/2017, às 12: 25) também tratam do assunto e
ambos são de autoria das blogueiras cacheadas aqui citadas. Para maiores informações, vale, também, a ferramenta de
busca do YouTube e do Google, usando as palavras-chave “cabelo” e “aceitação”. 

https://www.youtube.com/watch?v=OZTIRVKlhvE
https://www.youtube.com/watch?v=XlF515EgKJU
http://www.rayzanicacio.com/
http://www.divadoblack.com/
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Figura 6

Pode-se dizer, portanto, que Dove buscou coordenar, da melhor maneira possível, os  ethé

discursivo e mostrado, nas suas propagandas, para que sua credibilidade não fosse posta em pauta.

Sendo assim, podemos, agora, pensar no  ethos efetivo que a marca busca manifestar, ao mostrar

todo o processo de transformação por que passaram as mulheres envolvidas em sua campanha.  

Ao longo das propagandas, podemos perceber que Dove constrói-se como conhecedora das

mulheres,  sensível  às  questões  femininas,  inovadora,  parceira,  cúmplice,  aliada,  conselheira,

responsável, empoderadora e zelosa. 

Asseveramos  que  o  aspecto  de  empresa  responsável  pode  ser  percebido,  conforme

destacamos antes,  a  partir  do  momento  em que a  marca  opta  por  trabalhar  com uma série  de

experimentos, feitos com mulheres comuns. Assim, a campanha assume ares de responsabilidade

social, a partir de uma aproximação real com o público, por meio do uso de participantes ordinárias.

Essa estratégia também confere um caráter inovador à empresa. 

Tratemos, agora, das pistas discursivas que nos permitiram construir o referido ethos efetivo.

Adiante, destacamos trechos das publicidades, que ratificam a ideia que endossam:

a) Ethos Dove: Conhecedor das mulheres, sensível às questões femininas:
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“Escolha Bonita”

1) Para falar a verdade, foi bem inesperado… ver aquelas placas enormes e saber que você tinha que escolher… e estar
consciente de como se vê e pensar se talvez o resto do mundo também te vê assim.

2) Mas eu acho que é mais porque… Eu me arrependi da escolha porque era diferente do que eu vivo. É diferente do
que eu sou…

3) Eu estou escolhendo por causa do que me é constantemente bombardeado… E o que estão dizendo para mim… Que
eu deveria aceitar? Ou eu estou escolhendo, porque isso é o que realmente acredito?

Nos  trechos  acima  é  possível  destacar  que  o  fiador  constrói-se  como  conhecedor  das

mulheres, por fazer a relação entre elas e o mundo. Nos três excertos, podemos verificar que o

fiador tem ciência da maneira como se vê e mostra-se consciente de uma possível discrepância entre

sua auto-imagem e a maneira como o mundo a percebe; diante de tal noção, a fala das mulheres

serve para construir um fiador vacilante, diante da imagem que apresenta (ou pensa apresentar) para

o  mundo;  assim,  por  meio  da  empatia,  o  enunciador  coloca-se  como conhecedor  dos  dilemas

femininos, por partilhar das mesmas questões que preocupam as mulheres.

“Retrato-Falado”

1) Minha mãe me dizia que eu tinha o queixo grande.

2) Aqui estamos. Esse é o retrato que você me ajudou a fazer. E esse é o retrato que alguém descreveu de você.

3) Você acha que é mais bonita do que diz?

4) Nós gastamos muito tempo, como mulheres, analisando e tentando consertar as coisas que não estão completamente
certas e deveríamos gastar mais tempo apreciando as coisas de que realmente gostamos.

Nos trechos extraídos de “Retrato-Falado”, defendemos que os números 2 e 3, na verdade,

operam juntos.  É  como se Dove adivinhasse  que  as  mulheres  são  muito  críticas  quanto  à  sua

aparência e, ao direcionar as mulheres para a realidade apresentada (em 2), questionando-as sobre a

própria  beleza  (em 3),  declarasse  estar  ciente  das  mazelas  do mundo feminino,  promovendo a

imagem de conhecedora de seu público. 

Em 1 e 4, a confissão das mulheres, explorada por Dove, reforça a sensibilidade da marca

em saber que, muitas vezes, comentários externos podem fragilizar as mulheres (em 1) e que, por

isso, uma energia dispendiosa acaba sendo canalizada para coisas irrelevantes. Novamente, o caráter

de empresa entendida do universo feminino faz-se presente.
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“Adesivos de Beleza”

1) Convidamos mulheres a fazerem parte de um grupo de pesquisa para testarem um produto revolucionário… RB-X é
um adesivo de beleza desenvolvido para melhorar a maneira como as mulheres percebem a própria beleza.

2) Meu nome é Ann Kearney-Cooke… Sou psicóloga e pesquisadora na Universidade de Columbia. Tenho realizado
pesquisas científicas sobre as mulheres nos últimos trinta anos.

3) Eu realmente tinha bastante autoconfiança, mas ter filhos, me fez perder muito dessa confiança.

4) Todo mundo quer ser mais jovem… Mas… Por que ser mais velha não pode ser… bom?

5) (…)  E os meus braços são uma das coisas que, geralmente, eu mais tento esconder.

No  trecho  1,  Dove  apresenta  um  produto,  caracterizado  como  “revolucionário”,  para

aprimorar a maneira como as mulheres percebem a própria beleza; dessa forma, a marca já assume

ares de especialista no assunto em questão, não só por desenvolver um produto, mas por caraterizá-

lo como inovador, sugerindo que não há nada criado nesse sentido ainda; isto é, as mulheres não

têm nada que as ajude a ter uma visão otimista sobre si mesmas.  Para corroborar seu  ethos de

conhecedora das mulheres, a empresa recorre à psicóloga especialista em mulheres, conforme o

excerto 2 aponta.

Os números 3, 4 e 5 citam aflições e situações corriqueiramente desagradáveis, enfrentadas

pelas  mulheres,  como  a  perda  de  auto-estima,  após  a  maternidade  (em  3),  o  receio  pelo

envelhecimento (em 4) e a camuflagem de partes do corpo que não parecem adequadas ao “padrão”

(em 5), por exemplo. Todos esses casos, familiares para as mulheres, fazem com que Dove entre em

sintonia com seu público, como se a marca vivenciasse, também, os dramas destacados.
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“Selfie”

1) Minha mãe quer que eu use maquiagem, ela diz que valoriza meus traços. Eu só não quero usar maquiagem e minha
mãe não consegue entender isso.

2) Eu estava sempre me comparando, acho que na mesma idade, na sexta, sétima, oitava série, quando você começa a
se comparar com as outras meninas. E eu ainda não aceito meu corpo 100%. Ainda é uma questão para mim. 

3) Eu não gosto da minha idade nem das minhas rugas; mas não há nada que eu possa fazer sobre isso.

4) Acho que muitas garotas se comparam com o que veem na TV e com o que veem nas revistas, nos filmes e nos
vídeos. Para se encaixar, você tem que se encaixar nesse padrão.

5) Eu me preocupo muito com a minha pose na foto porque eu tenho um rosto muito redondo… Então acho que é meio
difícil sair bem na foto.

6) Muitas vezes, as mães passam suas inseguranças para os filhos.

7) A coisa que eu me preocupo, quando tiro minhas fotos, é se meu cabelo está muito armado. Eu não quero mesmo
tirar uma selfie com meu cabelo solto.

8) Às vezes, no espelho, eu cubro um dos meus braços, tipo, uma parte dele, para parecer mais fino. 

Em “Selfie”,  Dove parece  apostar  no  entendimento  de  que  as  mulheres  são  cobradas  a

estarem sempre  atraentes,  como os  excertos  1,  5,  7  e  8  destacam.  A consequência  da  intensa

exigência a que estão submetidos os corpos e rostos femininos é a constante comparação com outras

mulheres  que  grande  parte  delas  amarga,  regularmente.  Exemplos  desse  aspecto  podem  ser

encontrados  nos  trechos  2  e  4.  Por  último,  também ressaltamos  como  exemplos  de  um  ethos

conhecedor  das  questões  femininas  os  números  3  e  6:  o  primeiro  exemplifica  a  sensação  de

impotência, diante da ação implacável do tempo, e o segundo aponta para a hereditariedade das

inseguranças femininas, que assolam gerações.

b) Ethos Dove: Parceiro, cúmplice, aliado: 

“Escolha Bonita”

1) Eu fui para aquela entrada escrito “comum” e eu não me senti muito bem depois disso… Porque obviamente, eu me 
defini como comum e ninguém mais.

2) Todos os dias eu passo pela porta “comum” e ontem foi um dia único e eu optei por passar pelo “bonita”.

3) Eu queria passar pela entrada “comum”, mas minha mãe me puxou para a entrada “bonita”.
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Nos excertos acima, o enunciador, por meio da fala das participantes, apresenta-se como

parceiro, cúmplice e/ ou aliado, a partir do momento em que confessa como se sentiu, diante da

experiência, fosse uma sensação de satisfação (trecho 2), ou fosse o contrário (trecho 1). Desse

modo, o enunciador busca empatia do público, na expectativa de que este último se identifique com

uma das  referidas  falas,  reconhecendo,  nele,  um parceiro,  um aliado  que  partilha  das  mesmas

experiências,  seja na passagem pela porta  “comum”, seja na passagem pela porta  “bonita”,  ou,

ainda, na necessidade do auxílio de um terceiro (no caso, a mãe, no trecho 3) para passar por uma

das portas.

“Retrato-Falado”

1) Tudo que me disseram antes do retrato foi para fazer amizade com uma outra mulher, Chloe.

2) Ela era magra, com uma bochecha fina. E seu queixo era um queixo bonito e fino.

3) Ela tinha olhos bonitos. Eles se iluminavam quando ela falava.

4) Ela tinha olhos azuis. Lindos olhos azuis.

5) Nós gastamos muito tempo, como mulheres, analisando e tentando consertar as coisas que não estão completamente
certas e deveríamos gastar mais tempo apreciando as coisas de que realmente gostamos.

Podemos identificar o ethos de parceiro da Dove, considerando a relação do excerto 1 com

os trechos de número 2, 3 e 4, nos quais as mulheres descrevem outras, em terceira pessoa, de

maneira  gentil.  É  comum,  na  descrição  das  mulheres  sobre  outras,  que  usem  adjetivos  mais

subjetivos, como  “bonito” e “lindo”, por exemplo. O fato de as mulheres estarem descrevendo

alguém com quem tiveram contato, também reitera o caráter de cumplicidade/ parceria, afinal, não

se trata de pessoas completamente estranhas. 

“Adesivos de Beleza”

1) Se não é o adesivo… Não sei o que está acontecendo, mas seja o que for, eu estou adorando.

2) Eu acho que você fará uma jornada que será maravilhosa para você…

3) Isso. Deixe-o por 12h. Não vai te machucar, nem nada do gênero.

4) Um dos meus colegas de trabalho disse que eu estava muito bonita e eu achei isso super legal.

5) Adoraria que outras pessoas pudessem ter o tipo de mudança que eu tive ao experimentar o adesivo de beleza.
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No curta-metragem “Adesivos de Beleza”, é possível afirmar que o trecho 1, por trazer o

benefício da dúvida, em “se não é o adesivo… Não sei o que está acontecendo (...)”, acaba ligando

a empresa ao público, possivelmente, cético. Ao trazer uma voz que não está certa sobre o que

vivencia, Dove aproxima-se do público como cúmplice, sugerindo que também não acreditava no

que estava por vir. 

Em 2 e 3, Dove mantém o ethos de aliada, ao propor uma jornada que será maravilhosa (em

2)  e  ao  orientar  as  participantes  sobre  como  proceder  (em 3),  para  obter  os  benefícios  dessa

trajetória.

No trecho 4, o tom confessional que a moça assume, ao declarar que foi elogiada e sentiu-se

feliz por isso, endossa o ar de amizade que a empresa deseja transmitir. Similarmente, ocorre no

excerto 5: a mulher afirma desejar que outras pessoas pudessem experienciar o que viveu com o

adesivo de beleza, reforçando o conceito de que Dove é uma empresa amiga-aliada. 

“Selfie”

1) Deixa eu colocar só um pouquinho, assim. 

2) Eu só não quero usar maquiagem e minha mãe não consegue entender isso.

3) Eu estava sempre me comparando, acho que na mesma idade, na sexta, sétima, oitava série, quando você começa a
se comparar com as outras meninas.

4) Eu odeio meu aparelho, eu odeio meus óculos, sei lá, só quero dizer que odeio meu rosto inteiro.

5) E se vocês trabalharem com suas mães, que também estarão aprendendo a tirar selfies?

6) Sabe, se você virar a cabeça um pouco, ajuda. Aí.

7) Quero que minha mãe saiba que ela é bonita e que ela não tem que mudar por causa de ninguém.

8) Se você tocar no seu rosto quando for tirar a foto, você foca nele e a foto não fica tremida.

9) Você segura assim, para cima, vai, vamos tirar uma selfie juntas… e você sorri ou faz a cara que quiser…

10) No workshop, eu fiquei surpresa de ouvir as meninas falando de suas inseguranças.

11) Desde que tivemos essa experiência juntas, eu percebi que ela está bem do jeito que está.

Finalmente, Dove constrói-se como uma empresa parceira e cúmplice no vídeo “Selfie”, por

meio de falas que ilustram orientação, conselho ou algum tipo de ajuda, como em 1, 6, 7, 8 e 9, por

exemplo, e por meio de discursos que demonstram desabafo, como em 2, 3, 4 e 10; esse desabafo

sugere que a marca confia em seus interlocutores (seu público real), o que, em contrapartida, pode

gerar uma reciprocidade futura.
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Ainda podemos destacar, também, o ethos de cumplicidade nos números 5 e 11, nos quais a

ideia de “trabalho em equipe”, de conjunto, em prol de algo, acaba sendo mais latente. Quando

Dove propõe que as filhas trabalhem em parceria com as suas mães (em 5), e a mãe afirma ter

passado pela experiência com a filha (em 11), o mote “a união faz a força” é reforçado. 

c) Ethos Dove: Conselheiro, zeloso, empoderador:

Não  se  pode  definir  em quais  trechos  há  uma  fala  que  visa  ao  empoderamento  ou  ao

aconselhamento,  especificamente,  pois  isso  depende  da  interpretação  de  cada  um.  Contudo,

apostamos que alguns trechos são menos subjetivos que outros, como veremos a seguir.

“Escolha Bonita”

1) Eu fui para aquela entrada escrito “comum” e eu não me senti muito bem depois disso… Porque obviamente, eu me
defini como comum e ninguém mais.

2) Eu só queria que mais mulheres jovens percebessem isso.

3) Se eu tivesse uma outra chance, escolheria a entrada “bonita”.

4) Eu acho que passaria pela entrada “bonita”… Com certeza.

5) Foi uma sensação de triunfo. Foi como dizer ao mundo que me acho bonita.

6) Acho que… A porta “bonita” tá completamente aberta para mim…

7) Talvez… Talvez eu possa entrar por ali também? Você pode.

8) A próxima vez que eu me olhar no espelho, eu vou ver uma pessoa muito bonita olhando de volta para mim.

9) “Bonita” é uma palavra ótima. Então por que não ver o que está do lado de lá?

10) #SintaSeBonita

Os trechos 1, 2, 3, 7, 8 e 9 podem ser considerados mais voltados para o aconselhamento.

No excerto 1, por exemplo, a participante afirma que definiu a si mesma como comum, ilustrando,

para  suas  interlocutoras,  que  elas  próprias  se  posicionam  como  pessoas  comuns,  deixando,

subentendido, um conselho para que as mulheres reflitam sobre sua autoimagem.

Os trechos 2 e 9, por sua vez, também protagonizam um conselho. Em 2, é possível afirmar

que a participante aconselha mulheres jovens a sentirem-se confiantes, indiretamente, por meio da

expressão do desejo de que gostaria que moças percebessem que são bonitas. O trecho 9, por outro
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lado, implica o interlocutor em seu discurso diretamente, por meio da sugestão/ convite/ conselho

em conhecer o que está além da beleza (“Então por que não ver o que está do lado de lá?”).

No trecho 7, a constatação “Você pode”, diante da dúvida da moça sobre poder passar pela

porta “bonita”, também ilustra o caráter aconselhador do qual o enunciador se transveste.

Com relação aos excertos 3 e 8, o enunciador trata do que faria, caso tivesse uma segunda

oportunidade de escolha e o que fará, a partir da experiência vivida, respectivamente. Nesses casos,

defendemos que o traço de aconselhamento ocorre por meio de uma confissão do enunciador sobre

como deve lidar com sua imagem, incitando, dessa maneira, suas interlocutoras a terem a mesma

atitude que a enunciada.

Paralelamente, os trechos 4, 5 e 6 trazem um caráter mais empoderador que aconselhador,

embora esses termos não sejam exclusivos de nenhum dos excertos selecionados. Os trechos 4, 5 e

6 ilustram participantes que se consideram bonitas, o que pode promover influência nas demais

mulheres a se sentirem da mesma forma. Finalmente, sobre o excerto 10, constatamos que seja,

também, mais empoderador, pela própria força que o verbo no imperativo traz consigo. 

“Retrato-Falado”

1) Eu deveria ser mais grata pela minha beleza natural. Isso afeta as escolhas dos amigos que fazemos, os empregos a
que nos candidatamos, como tratamos nossas crianças. Afeta tudo. Não poderia ser mais crítico para a sua felicidade.

2) Nós gastamos muito tempo, como mulheres, analisando e tentando consertar as coisas que não estão completamente
certas e deveríamos gastar mais tempo apreciando as coisas de que realmente gostamos.

3) Você é mais bonita do que pensa.

Em “Retrato-Falado”, o trecho 1 inspira empoderamento, ao tratar de gratidão pela beleza

natural, sugerindo que todas as mulheres têm essa beleza. Em 2, Dove aposta no aconselhamento

(“deveríamos gastar mais tempo (...)”), usando, inclusive, o verbo modal “dever”, para reforçar a

relação  de  “conselheira  zelosa”,  que  só  almeja  o  bem  do  público  feminino.  No  excerto  3,  o

imperativo endossa uma ideia tão urgente, que alcança a força de uma ordem, visando, desse modo,

ao empoderamento de quem assiste à propaganda.



174

“Adesivos de Beleza”

1) Sinto-me bonita, não importa se estou doente, cansada ou se tenho uma espinha no nariz.

2) Hoje eu me senti muito bem comigo mesma.

3) E, às vezes, eu vejo alguém e sorrio, nem sei por quê.

4) Abri, sem sombra de dúvidas, algo dentro de mim, que me fez sentir tão bem…

5) Sou bonita, forte e independente… e posso ser quem eu quiser.

6) Agora, sabendo que não preciso de nada para me fazer sentir daquele jeito, que isso é apenas quem eu sou… Que
estava meio que escondido e agora não está mais… É muito empoderador…

7) Eu queria que fosse sobre mim… E não sobre o adesivo.

8) A beleza é um estado de espírito.

Os trechos 1, 2, 3, 4 e 5 ilustram falas de mulheres que vivenciaram um empoderamento e,

dessa forma, podem, potencialmente, influenciar outras mulheres, por experiência transmitida. Os

excertos 6 e 7 também seguem a linha de empoderamento, mantendo como mensagem subliminar, a

noção de que o poder de sentir-se ótima consigo mesma está dentro de cada mulher. Por último, o

trecho 8 encerra a publicidade, ressaltando que o investimento de poder sobre a autoestima feminina

depende da atitude de cada uma. 
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“Selfie”

1) Vocês têm o poder de mudar e redefinir o que é beleza. O poder está nas suas mãos, porque, agora, mais do que
nunca, está bem na ponta dos nossos dedos: nós podemos tirar selfies. 

2) (…)  isso vai levantar uma discussão sobre o que é beleza e não é o que todo mundo sempre disse que é. 

3) Eu vou pedir para vocês correrem um risco que pode mudar a maneira como as pessoas definem a beleza.

4) Sua mãe também pode ressignificar a beleza, assim como você pode. 

5) Quero que minha mãe saiba que ela é bonita e que ela não tem que mudar por causa de ninguém.

6) Ir à exposição de fotos foi bem legal, para mim, porque muitas pessoas escreveram comentários bacanas sobre o
meu cabelo. 

7) No  workshop, eu fiquei surpresa de ouvir as meninas falando de suas inseguranças. Quando elas aceitarem suas
inseguranças, essas são as coisas que as fazem diferentes. Mas as coisas que as fazem diferentes, são as que as tornam
únicas. E isso as torna belas.

8) Eu estava olhando as minhas selfies na noite passada e eu percebi que eu sou bonita. Sou bem bonitinha. 

9) Eu acho que minha filha me ensinou que as redes sociais estão ampliando a definição do que é beleza. As redes
sociais colocaram as rédeas nas mãos delas… A criatividade das redes sociais está, definitivamente, permitindo que
você comece a definir beleza, por si mesmo.

10) Acho que beleza é ser forte e corajosa… e ser feliz com você mesma. E eu acho que isso é realmente lindo.

11) Redefina beleza.

Os trechos 2 e 3, em conjunto, ilustram uma espécie de “conselho empoderador”, quando a

moça que ministra a oficina de beleza declara que beleza não é o que todo mundo diz que é (em 2) e

pede que as jovens assumam um risco que pode mudar a forma como percebem a beleza (em 3).

Podemos pensar que os excertos são conselhos, pois, na verdade, a mulher busca influenciar seu

público  a  participar  das  atividades,  de  fato,  para  que  as  jovens  possam,  então,  redefinir  seus

conceitos de beleza; contudo, podemos admitir que essas falas são empoderadoras, também, porque

a moça adianta qual é o resultado esperado ao fim da pesquisa (beleza é diferente do que todo

mundo diz/ mudança na definição do conceito de beleza). Desse modo, o conselho é subliminar,

pois, na verdade, a mulher pretende obter adesão de suas interlocutoras (em 3) para que participem

da oficina, mas esses trechos também são empoderadores porque prometem um resultado libertador.

Os excertos 1, 5, 6, 7, 8 e 10 mostram Dove construindo-se, por meio das comunicantes,

como uma empresa empoderada (em 6 e 8), com uma auto-estima que foi solidificada, e como uma

empresa motivadora (em 1, 4, 5 e 7). 
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O trecho 9, porém, parece confuso, pois, se a empresa busca atrelar o empoderamento à

responsabilidade de cada mulher, no excerto em questão, a criatividade das redes sociais parece

assumir  tal  papel  (“A criatividade  das  redes  sociais  está,  definitivamente,  permitindo que  você

comece a definir beleza, por si mesmo”), como se, por trás dessas mídias, não houvesse pessoas de

carne, osso e imaginação, capazes de elaborar e provocar mudanças. Observemos como, no trecho

selecionado, os sujeitos das orações não são humanos, mas sim, digitais: “as  redes sociais estão

ampliando a definição do que é beleza. As redes sociais colocaram as rédeas nas mãos delas… A

criatividade das redes sociais está, definitivamente, permitindo que você comece a definir beleza,

por si mesmo”. Esse trecho acaba enfraquecendo, um pouco, a autonomia e responsabilidade que

foram atribuídas, antes, às mulheres, porém, resolvemos destacá-lo, mesmo assim.

Por último, o trecho 11, novamente, empodera as mulheres, por meio do uso do imperativo,

tornando a necessidade de redefinição da beleza tão urgente como uma ordem. 

Acionando os conceitos de cena de enunciação de que nos fala Dominique Maingueneau,

faz-se necessário exemplificar as noções de cena englobante, cena genérica e cenografia. A cena

englobante,  relacionada  ao  tipo  de  discurso,  seria  o  discurso  propagandista.  A cena  genérica,

articulada ao tipo de gênero textual, seria o vídeo curta-metragem, para a promoção de uma marca.

Finalmente, a cenografia, caracterizada pela estratégia utilizada a fim de atingir o público, seria a

campanha publicitária, que conta com a participação de pessoas comuns, a fim de inspirar verdade,

responsabilidade social e comprometimento em sua divulgação ideológica. Ademais, faz parte da

cenografia a proposta de uma série de experimentos, exibidos amplamente, que reforçam não só o

caráter de seriedade da empresa, mas também, a abrangência da problemática apresentada. 

Por fim, faremos algumas considerações a respeito do ethos individual e do ethos coletivo.

Considerando-se a maneira como a publicidade foi feita, pode-se argumentar, inicialmente, que o

fiador  detém um  ethos individual,  que  narra  as  experiências  vividas,  no  experimento  por  que

passou. Esse ethos individual, representado pelo recorte de diferentes falas, amarradas a um único

discurso, é substituído por outros, ao longo das publicidades, conforme o grau de empoderamento

que se deseja destacar.

No entanto, o fato de esse  ethos individual construir-se por meio da fala e da imagem de

diferentes mulheres,  ilustra  um  ethos coletivo.  Sendo assim,  pode-se especular  que o fiador do

suposto ethos individual fala em nome de um ethos coletivo, isto é, um número de mulheres que se

sentem inseguras com a aparência e que precisam ser investidas de poder sobre si mesmas. 



177

4.4 Sob a ótica do corpo como capital

Algumas questões sobre o corpo como capital já foram tratadas, indiretamente, na seção 4.2.

A representação social das mulheres, sempre associada à beleza e à estereotipação do tipo de beleza

vigente, é também um tópico em que já nos detivemos. 

Podemos perceber, então, que as mulheres, de um modo geral, perseguem a beleza física,

pois  esta  pode  gerar  oportunidades  em quase  todos  os  setores,  como  o  social,  o  amoroso,  o

profissional, o financeiro etc. 

Conforme já visto, Dove busca desconstruir o estereótipo de que apenas quem se enquadra

em determinado modelo é bela. Desse modo, os curtas-metragens mostram mulheres de diferentes

tipos,  aprendendo  a  se  considerarem  e  a  se  afirmarem  bonitas,  questionando  o  padrão  atual.

Articulando essa ideia às noções estudadas de habitué, pode-se dizer que Dove inova, apresentando

novos habitués, novos modelos a serem seguidos. Sabendo-se que a difusão estética ocorre do mais

destacado para o menos, Dove propõe um novo modelo, ao invés de reforçar antigos: mulheres que

têm autoconfiança para passar pela porta “bonita” ilustram um novo  habitué, em que o modelo

prestigioso  a  ser  copiado  se  encontra  na  atitude  (beleza  interior)  e  não  na  aparência  (beleza

exterior). Similarmente, os outros vídeos transmitem a mesma mensagem, em situações diferentes,

como a ideia de que as mulheres são mais bonitas do que pensam (em “Retrato-Falado”), de que a

beleza é um estado de espírito (em “Adesivos de Beleza”) e de que as mulheres têm autonomia para

redefinir a beleza (em “Selfie”). Todos os vídeos têm como mote central a beleza interior.

Outro  ponto  relevante  a  ser  destacado  é  o  da  democratização  da  beleza.  Discutimos,

anteriormente, que a democratização da beleza é, na verdade, a popularização dos cosméticos, que

possibilitam a todas as mulheres alcançarem algum tipo de aprimoramento da aparência. Essa noção

acaba por reforçar o estereótipo, já que os cosméticos prometem mudanças que as aproximam do

padrão estético vigente,  como a “pele jovem e viçosa” e os “cabelos lisos perfeitos”.  Assim, a

popularização dos cosméticos acabou por gerar o totalitarismo da beleza.

Dove,  no  entanto,  propõe,  por  meio  das  publicidades  em questão,  a  democratização da

beleza de fato, isto é, a possibilidade de que outras formas de beleza sejam igualmente legítimas e

prestigiadas,  haja  vista  a  pluralidade  e  diversidade  de  personagens  em  suas  propagandas.  No

entanto, como o termo “democratização da beleza” já é usado na literatura das Ciências Sociais,

resta-nos, então, acenar que Dove se constrói como uma marca que está a serviço da “popularização

da beleza”. 
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Por  último,  considerando-se  o  que  discutimos  acerca  do  corpo  consumidor,  é  relevante

pontuar  que  a  publicidade  ocupa  lugar  de  grande  importância  no  que  tange  à  estratégia  de

individualização da marca e/ ou produto. Diante de tantos artefatos e da ampla concorrência própria

do modelo neoliberal, o desejo de superação em relação aos outros e a si constitui um dos pilares do

discurso propagandista, no qual o sujeito é convidado a aprimorar-se, seja pela competição com os

demais indivíduos, seja pela suposta autossatisfação. Com isso em mente, pode-se afirmar que Dove

apresenta uma estratégia diferente, ao sugerir que as mulheres são suficientes e bonitas o bastante,

contrariamente à ideia de superação normalmente veiculada, de maneira mais ou menos subliminar,

nas publicidades.

Finalmente, uma possível leitura do parecer de Dove acerca do corpo capital é a de que não

é só a beleza estereotipada que deve ser prestigiada e ter valor, socialmente. Dove mostra que o

corpo é um capital, sim, mas, acima de tudo, um capital que deve trazer alegria e realização. Desse

modo, Dove legitima outras belezas e credibiliza qualquer mulher, na publicidade e na vida real, a

atravessar a metafórica porta “bonita”.  A marca defende que se sentir  bonita é uma questão de

atitude, de escolha, de beleza interior, sobretudo, e propõe, assim, a adesão a uma atitude, e não a

mais  um estereótipo.  Em meio  a  tantas  estratégias  propagandistas  voltadas  para  a  competição,

superação,  resultados  e  controle,  Dove  opta  por  diferenciar-se  com um discurso  de  liberdade,

equilíbrio, escolha e satisfação pessoal para suas interlocutoras.
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4.5 Sob a ótica dos conceitos de Publicidade, Propaganda e seus Estereótipos

Conforme  discutimos  em  2.4  e  2.5,  a  democratização  da  beleza  acabou  gerando  a

necessidade de uma publicidade mais contundente, afinal, havia-se criado uma super produção de

produtos  industrializados  para  uma  sub  demanda  de  suas  necessidades.  A partir  desse  quadro,

iniciou-se um processo de estetização, tanto do produto, quanto da publicidade e do consumidor;

tais processos podem ser reconhecidos na campanha de Dove, conforme exploraremos a seguir. 

Podemos afirmar que a estetização dos cosméticos Dove ultrapassa a oferta de embalagens

de design arrojado, branco e com detalhes em cor, oferecendo um visual moderno e elegante. 

Figura 7

A estetização dos produtos Dove ocorre, também, quando a empresa constrói a imagem do

produto,  associando seu uso a  certos  valores  e  estilos  de vida,  estratégia  esta  conhecida como

“processo de significação”. No caso em análise, a proposta não é que se compre os cosméticos

Dove porque são os  melhores  para  pele/  cabelo,  mas porque a  empresa  busca  compreender  as

mulheres  de maneira  única  e  exclusiva,  por  exemplo.  Desse modo,  o  público  que  partilha  dos

valores apregoados na campanha é induzido a comprar seus cosméticos, por empatia com a marca.
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A isso,  chamamos  de  estetização  da  publicidade,  que  é  a  relação  estabelecida  entre  produtor

anunciante e público. 

A  estetização  do consumidor,  por  outro  lado,  ocorre  quando  as  marcas  constroem seus

consumidores como membros de uma comunidade; posto isso, trabalham suas propagandas de tal

forma, que a compra de seus produtos agrega status a quem os adquire. É comum que certos nichos

acreditem ser parte de um público distinto, cuja seleção pode ser feita por classe social, valores

morais e até posicionamentos políticos. Pode-se afirmar que Dove estetiza seus consumidores por

meio dos princípios que veicula em sua campanha, sendo, possivelmente, bem aceita no universo

feminista, por exemplo. Assim, mulheres que são a favor de um maior empoderamento feminino e

de uma libertação das exigências para com a beleza, podem vir a comprar Dove, simplesmente por

quererem “fazer parte” do grupo que defende tais convicções. A estetização do consumidor torna-se

imprescindível, uma vez que o discurso publicitário não deseja ditar comportamentos, mas sim,

promover atitudes (relacionadas à pré-ações/ posicionamentos). Afinal, é trabalhando o modo de

pensar do público e entendendo a forma como este se posiciona no mundo, que o ajuste entre a

empresa e o consumidor é feito. 

Um outro aspecto que foi problematizado no capítulo sobre publicidade e propaganda foi a

definição que cada tipo engloba. 

A rigor,  Dove faz uma campanha composta por  propagandas,  já que são peças voltadas

tanto  para  fins  comerciais  como  também  para  a  difusão  de  valores  éticos  e  sociais.  Pela

categorização de Meneguin (2009), as propagandas analisadas pertencem à classe de Propaganda

Institucional  Empresarial;  paralelamente,  segundo  a  esquematização  proposta  por  Vastergaard;

Schrøder  (2000),  as  propagandas  Dove encontram-se  na  categoria  de  Publicidade  de  Prestígio.

Independentemente do nome da espécie de propaganda veiculada, cabe reforçar que esse tipo de

publicidade encontra-se na interseção entre a Publicidade de Mercado e a Propaganda de Ideias,

pois, a difusão de valores (Propaganda de Ideias) ocorre com o objetivo de aumento de vendas

(Publicidade de Mercado), a longo prazo, a partir da criação de uma receptividade positiva junto ao

público. Desse modo, a campanha Dove pela Real Beleza propaga ideias de autoaceitação e, por

extensão, angaria uma visão favorável para a empresa, trazendo visibilidade, também, para os seus

cosméticos.

Monnerat  (2003)  defende que  a  propaganda apresenta  o  cenário  perfeito  e  ideal  para  o

consumidor, afastando-o das ideias pessimistas cotidianas; considerando-se as propagandas Dove,

pode-se  afirmar  que  tal  noção  se  aplica  ao  que  assistimos:  as  participantes  parecem mudar  a
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maneira como se viam há anos, a partir de uma experiência que tomou alguns minutos de suas

vidas. Não sabemos se as mulheres envolvidas nos curtas-metragens continuam com uma visão

mais  positiva  acerca  de  si  mesmas,  contudo,  a  propaganda é  feita  de  tal  maneira  que  nos  faz

acreditar, sem questionar, na transformação experienciada e, ao fim da propaganda, a mensagem

positiva é transmitida ao público.

Meneguin (2009) não deixa de pontuar que a ideia do cenário perfeito das propagandas vem

acompanhada da incitação aos pecados capitais (gula, luxúria, preguiça, orgulho, avareza, inveja e

cólera). Seguindo essa linha de raciocínio, poderíamos então, afirmar que Dove incita o orgulho, ao

valorizar e empoderar o grupo feminino e a inveja, já que a campanha promove o inconformismo, o

desejo de ter o que o outro tem: no caso, a autoestima (re)conquistada. 

Um outro aspecto a ser retomado, analisando a campanha Dove, é a noção de publicidade

voltada para o exagero. Dove destaca-se em relação às demais marcas, ao lançar uma campanha

promotora de autossuficiência, sendo esta uma estratégia de individuação, lançada por Dove. Desse

modo, a noção de que as mulheres já são bonitas o bastante, dispensando o dever de superação em

relação ao que for, coloca Dove como uma empresa aliada das mulheres, que compreende suas

demandas e as admira do jeito que são. A campanha da marca também se vale das atitudes de

conquista e das atitudes de manutenção em relação ao público: as primeiras relacionam-se ao ganho

da simpatia dos consumidores para com a empresa, não objetivando lucro imediato; as segundas,

por sua vez, fidelizam o público, seja por inação, mantendo-o desinteressado em outras marcas, seja

por meio da não-reação, conquistando respeito de não-usuários de produtos Dove.

São múltiplas as estratégias adotadas pelo  marketing, como por exemplo, a estetização do

produto, do consumidor e da própria publicidade, a apresentação de um cenário perfeito e favorável

para  a  projeção  de  expectativas  positivas,  em  relação  ao  que  é  anunciado,  as  estratégias  de

individuação e a promoção das atitudes de conquista e manutenção, dentre outras. No entanto, há,

ainda, regras que precisam ser cumpridas no contrato publicitário. 

Monnerat  (2003)  assevera  que  o  gênero  “publicidade”  tem  como  desafio  articular  as

estratégias de ocultação e de sedução. Assim, Dove o faz: por meio de uma engenhosa campanha,

ela oculta sua real intenção (promover a marca, gerar lucro) e sensibiliza o público, criando uma

identificação  deste  para  com  a  empresa,  a  ponto  de  incitá-lo  a  testar  os  produtos  da  marca.

Meneguin (2009),  por  seu turno,  destaca que,  apesar  da estratégia  de ocultação ser legítima,  é

necessário que intencionalidade e parcialidade estejam sempre juntas. Dessa maneira, é lícito ao

anunciante querer  influenciar  o  público,  entretanto,  essa influência precisa ser  feita  de maneira
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parcial,  para  que  o  segundo  perceba  o  interesse  do  primeiro.  Para  que  essa  parcialidade  seja

garantida,  faz-se  necessário  que  a  propaganda seja  divulgada  em um espaço reconhecidamente

próprio  para  tal  e  que  traga  a  assinatura  do  anunciante.  Dove  cumpre  com  seu  projeto  de

intencionalidade e parcialidade, ao veicular suas propagandas em vídeos no YouTube e mantém sua

assinatura em todos os curtas-metragens, conforme podemos conferir na figura 8:

Figura 8

Por último, ainda podemos apontar traços de “mexerico do bem” na publicidade Dove, pois,

é a partir da confissão das angústias de algumas participantes, que o sentimento de compaixão e

solidariedade é gerado em outras mulheres. 

Meneguin  (2009)  destaca  que  as  propagandas  são  responsáveis  pela  manutenção  de

esteretótipos com os quais os destinatários podem, ou não, querer relacionar-se. Defendemos que

Dove propõe relações de “espelho” e “projeto” para seus interlocutores. A “relação de espelho”

seria aquela em que o destinatário se identifica com o estereótipo mostrado no anúncio.  Desse

modo, ao apresentar mulheres de todos os tipos de beleza,  porém, inseguras, Dove sugere uma

autoidentificação  entre  o  público  e  as  participantes  do  experimento;  entretanto,  ao  fim  da

publicidade, com a transformação das mulheres vacilantes em mulheres mais confiantes, é proposto

um “estereótipo de projeto”, no qual as interlocutoras projetam o desejo de se tornarem semelhantes

às participantes transformadas. 
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4.6 Sob a ótica da Linguagem Verbal e da Linguagem não verbal 

Durante as propagandas, observou-se o uso de ambos tipos de linguagem, já que as imagens

acompanharam os textos verbais do começo ao fim. É sabido que a linguagem não verbal opera no

campo da fantasia e é mais livre que a verbal, sujeita a regras de organização das estruturas. Assim,

em uma tentativa de potencializar o entendimento do público acerca do que assiste, reduzindo as

possibilidades de devaneios, Dove opta por articular a linguagem verbal à sua propaganda, fazendo

uso,  principalmente,  da  função  de  relais,  típica  da  mensagem linguística,  que  complementa  o

aspecto icônico, e da função de fixação que delimita o escopo interpretativo da imagem mostrada. 

Inicialmente, trataremos do aspecto verbal, dando ênfase aos pressupostos e às inferências,

conforme apresentados no aporte teórico. 

1) “Escolha Bonita”

Pressupostos

(P1)  Eu  estou  escolhendo  por  causa  do  que  me  é
constantemente bombardeado…

(P2)  A próxima vez que eu me olhar no espelho, eu vou
ver uma pessoa muito bonita olhando de volta para mim.

Inferências

(I1)“Bonita” para mim… é uma coisa muito distante.

(I2)Eu  queria  passar  pela  entrada  “comum”,  mas  minha
mãe me puxou para a entrada “bonita”.

(I3)“Bonita” é uma palavra ótima. Então por que não ver o
que está do lado de lá?

Em P1, a marca de pressuposição por meio do advérbio estabelece a ideia de repetição de

determinada ação, no caso, o bombardeio de informações sobre beleza. Em P2 a expressão temporal

“a próxima vez” implica a ideia de que certa ação acontecerá novamente, ou seja, já houve uma vez:

na frase em questão, a ação seria “olhar-se no espelho”. 

Em I1, percebemos que a moça não se acha bonita por pensar que atratividade é algo que

está distante de sua realidade. Em I2, por sua vez, a jovem afirma ter passado pela porta bonita por

que sua mãe a puxou, e não por vontade própria, logo, podemos inferir que a mãe acha sua filha

bonita, corroborando o contexto cultural de que toda mãe acha sua filha atraente. Em I3, supomos

que haja um convite para que mulheres “conheçam o mundo” através da porta bonita, ou seja, por

meio de uma nova perspectiva de maior autoaceitação. 
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2) “Retrato-Falado”

Pressupostos

(P1) Tudo que me disseram antes do retrato foi para fazer
amizade com uma outra mulher, Chloe.

(P2) Hoje vou fazer algumas perguntas sobre uma pessoa
que você conheceu mais cedo.

(P3) Ela parece fechada e mais gorda. Mais triste também.
O segundo parece um pouco mais aberto. Mais amigável e
feliz.

(P4) Você é mais bonita do que pensa.

(P5) Eu deveria ser mais grata pela minha beleza natural

Inferências

(I1) Eu trabalho fazendo retratos falados, trabalhei para o
departamento de polícia de São José de 1995 até 2011.

(I2) Minha mãe me dizia que eu tinha o queixo grande.

As expressões temporais “antes” e “mais cedo” em P1 e P2, respectivamente, são marcas

que pressupõem um “antes” e um “depois”. Assim, pode-se pressupor que o “depois” é o “retrato” e

o “antes” a orientação de fazer amizade com outra mulher em P1. Similarmente, acontece em P2:

quando o artista afirma que fará algumas perguntas sobre alguém que a mulher conheceu mais cedo,

ele pressupõe que, de fato, ela fez amizade com alguém previamente. 

O numeral ordinal em P3 pressupõe desencadeamento de itens ou ações; no caso, se há um

segundo retrato, presume-se que houve um primeiro. 

Em P4, a afirmação “você é mais bonita do que pensa” pressupõe que o interlocutor acredita

ser menos atraente do que é; da mesma sorte, em P5, a suposição é de que a moça não é tão grata

quanto deveria ser, por sua beleza natural.

Em I1, inferimos que o desenhista é experiente, pois trabalhou fazendo retratos-falados por

mais de 15 anos. 

Em I2, podemos inferir que a mãe da moça apontava suas imperfeições, fazendo-nos supor

que, talvez, a mãe não achasse a filha bonita. 
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3) “Adesivos de Beleza”

Pressupostos

(P1)  Eu  acordei,  nesta  manhã, me  sentindo  realmente
rejuvenescida.

(P2) Eu acho que estou mais confiante.

(P3)  RB-X  é  um  adesivo  de  beleza  desenvolvido  para
melhorar a maneira como as mulheres percebem a própria
beleza

(P4) Eu sempre meio que evito espelhos,  ultimamente…
Porque tenho estado meio desconfortável com as coisas…

(P5) Se eu fosse  mais confiante, eu teria a habilidade de
me aproximar de abordar um cara, talvez.

(P6) Eu realmente tinha bastante autoconfiança, mas ter
filhos, me fez perder muito dessa confiança.

(P7) É o primeiro dia com o adesivo de beleza.

(P8) Até o momento, não estou me sentindo mais bonita.

(P9) Hoje eu me senti muito bem comigo mesma.

(P10) Eu tenho sido mais sociável com o adesivo.

(P11) Sinto-me confortável em usar roupas que não usava
antes,  ou,  mais confortável  em  arrumar  o  cabelo  de
maneira diferente, em mostrar mais o meu rosto…

Inferências

(I1)  Tenho  realizado  pesquisas  científicas  sobre  as
mulheres nos últimos trinta anos.

(I2)  Tudo  o  que  eu  decidi  usar  hoje,  era  mostrando  os
braços.  E  os  meus  braços  são  uma  das  coisas  que,
geralmente, eu mais tento esconder.

(I3) Eu fui comprar um vestido. Nunca, no mundo, eu teria
feito isso, há duas semanas atrás. 

(I4)  Eu  queria  que  fosse  sobre  mim…  E  não  sobre  o
adesivo.

As expressões temporais estão presentes em P1, P4, P8, P9 e P11. Em P1 e P9, temos “nesta

manhã” e “hoje”, respectivamente, sinalizando a pressuposição de que, em outras manhãs ou em

outros dias, a realidade pode ter sido diferente. Assim, quando a mulher em P1 afirma que acordou

se sentindo rejuvenescida naquela manhã, pressupomos que,  talvez,  nas outras manhãs, ela não

tenha tido  igual  sensação.  O mesmo acontece quando a mulher,  em P9,  destaca que estava se

sentindo muito bem consigo mesma naquele dia: é possível que, em outros dias, a realidade não

tenha sido essa, nem se pode garantir que amanhã ela se repetirá. 

Em P4, quando a mulher afirma estar evitando espelhos ultimamente, conjectura-se que tal

acontecimento é recente e que antes, ela agia de maneira dissemelhante. 

Em P8, a expressão temporal “até o momento” pressupõe que a situação vivida implica certa

continuidade do passado que se estende até o presente e que, possivelmente, tem-se esperança de

que a situação se modifique. Assim, quando a mulher afirma não estar se sentindo bonita “até o
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momento”, pressupomos que ela tem estado atenta à sua aparência há alguns dias e que não descarta

a possibilidade de perceber melhora em seu visual, dentro de algum tempo. 

Em P9, quando a mulher afirma sentir-se confortável em usar roupas que não usava “antes”,

pressupõe-se que, agora, ela se sente à vontade para tal. 

O emprego de advérbios de intensidade faz-se presente em P2, P5, P6, P8, P9, P10 e P11,

sendo que, em P6 e P9, aparece o advérbio “muito”, em destaque e, nos demais exemplos, o uso do

“mais” é predominante. 

Em  P6,  quando  a  mulher  afirma  que  perdeu  muito  da  autoconfiança  que  tinha,  a

pressuposição é de que ainda lhe resta alguma; em P9, quando a participante afirma ter se sentido

muito bem consigo naquele dia, conjectura-se que ela costuma se sentir bem, no entanto, naquele

dia, ela experimentou um certo progresso e sentiu-se ainda melhor (muito bem). 

Os  demais  exemplos  obedecem ao que  já  foi  comentado  anteriormente  com relação ao

“mais”: tal advérbio aumenta a intensidade dos adjetivos, levando-nos a concluir que um estado

final mais intenso pressupõe um inicial de menor intensidade. Assim, quando uma mulher afirma

estar mais confiante (como em P2), supõe-se que, antes, ela tinha menos confiança em si; ou, ainda,

quando uma mulher declara não estar se sentindo mais bonita (como em P8), o posto é que o estágio

final de maior beleza ainda não foi alcançado e o pressuposto é de que a mulher continua com o

mesmo grau de beleza.

Em  P3  e  P4,  “melhorar”  e  “tenho  estado”,  respectivamente,  são  verbos  que  indicam

mudança de estado. Ao afirmar que o RB-X é um adesivo de beleza que melhora a autopercepção

feminina, o pressuposto é de que as mulheres possuem uma maneira discutível de perceberem a si

mesmas e que requer aprimoramento. Por sua vez, quando a mulher em P4 declara “tenho estado

meio desconfortável”, o pressuposto é de que esse não é seu estado perene, já que o tempo verbal

empregado  no  “posto”  -  pretérito  perfeito  composto  do  indicativo  “tenho  estado”  sinaliza

transitoriedade. 

Por último, o ordinal presente em P7 gera o pressuposto de que haverá outros dias, pois, se

houve um primeiro dia, certamente, haverá outros com o adesivo de beleza. 

Em relação às  inferências,  pode-se afirmar que  em I1,  a  psicóloga é  experiente,  já  que

trabalha com mulheres há trinta anos; tal inferência agrega credibilidade à Dove e aos envolvidos

em sua equipe. Em I2, pode-se supor que a mulher não gosta de seus braços, porque tenta cobri-los

ao máximo. Em I3, é possível especular que a mulher não costuma comprar vestidos, ou ainda, que
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não gosta de comprar roupas. Por fim, em I4, supomos, pela fala da mulher, que ela tinha o desejo

secreto de descobrir-se mais empoderada do que previa. 

4) “Selfie”

Pressupostos

(P1) Pareço um menino, já  me falaram isso  antes,  e eu
tenha essas questões. E outras questões como “por que as
pessoas falam isso se magoa para caramba?”. 

Inferências

(I1)  Uma vez  o cabeleireiro dela  a  convenceu  a dar  um
retoque nas sobrancelhas… E por, provavelmente, um mês
e meio, ela usou um chapéu que cobria as sobrancelhas. 

(I2) Eu vou pedir para vocês correrem um risco que pode
mudar a maneira como as pessoas definem a beleza.

(I3) E se vocês trabalharem com suas mães, que também
estarão aprendendo a tirar selfies?

(I4) Sabe, se você virar a cabeça um pouco, ajuda.

(I5) Quero que minha mãe saiba que ela é bonita e que ela
não tem que mudar por causa de ninguém.

(I6) A coisa que eu me preocupo, quando tiro minhas fotos,
é se meu cabelo está muito armado. 

(I7) Às vezes, no espelho, eu cubro um dos meus braços,
tipo, uma parte dele, para parecer mais fino. 

(I8)No  workshop,  eu fiquei surpresa de ouvir as meninas
falando de suas inseguranças.

Em P1, o advérbio de tempo “antes” pressupõe que a experiência vivida pela menina não

seja original, isto é, ser comparada a um menino é algo por que já passou em outros momentos de

sua vida. 

Em I1, a inferência é de que a mãe não gostou do acabamento final de suas sobrancelhas.

Em I2, presumimos que o que virá a ser pedido pode ser polêmico, mas valerá à pena. Em I3, por

outro lado, é possível inferir que nem mães nem filhas sabem tirar selfies adequadas. Em I4, quando

a mãe explica que “se virar a cabeça um pouco, ajuda”, pode-se especular que mãe deseja sair bem

na foto e que imagina que a filha vá querer o mesmo, daí, sua orientação. 

Em I5, pode-se inferir que a mãe não se acha bonita e que, talvez, acredite que deva mudar

por  outras  pessoas.  Em  I6  e  I7,  precisamos  do  entendimento  do  contexto  cultural  de  beleza

ocidental  para  saber  que  cabelos  muito  volumosos  ou  braços  grossos  não  são  considerados

atraentes. Desse modo, pode-se concluir que a jovem em I6 considera seu cabelo muito cheio e que
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a adolescente em I7 acredita ter braços grossos. Finalmente, em I8, é possível inferir que as pessoas

não costumam falar de suas vulnerabilidades, tanto é que a menina afirmou surpreender-se. 

No  que  concerne  à  linguagem-não  verbal,  é  importante  frisar  que,  além da  mensagem

linguística que acompanha as propagandas, podemos falar, ainda, em mensagem literal e simbólica

das imagens. Barthes (1990) discute, a esse respeito, que é praticamente impossível estarmos diante

de uma mensagem literal, visto que atribuímos sentido a tudo. No entanto, o autor destaca que a

fotografia tende a ser mais denotativa que o desenho e que, por isso, esse último é mais usado em

testes  psicológicos,  por  seu  maior  grau  de  subjetividade.  Retomamos  essa  discussão,  neste

momento,  com o  objetivo  de  apresentar  um paralelo  entre  as  propagandas  “Retrato-Falado”  e

“Selfie”, pois, ao mesmo tempo em que a primeira depende do desenho, a segunda, depende da

fotografia. 

O desenho, em “Retrato-Falado” aparece, de fato, de maneira mais subjetiva, uma vez que

sua feitura se apoiava na descrição feita para o artista. Dove, ao comparar o resultado das duas

descrições, problematiza o quanto as mulheres carecem de uma visão realista de si mesmas, já que

se descrevem/ percebem de formas que não condizem com a realidade; o desenho, nesse caso, foi a

melhor maneira de ilustrar a subjetividade dos pontos de vista envolvidos: 

Figura 9

Na figura 9 pode-se perceber que a mulher desenhada à esquerda apresenta rugas, o cabelo

mais escuro e até mesmo um sinal na bochecha esquerda. À direita, tem-se o desenho de um rosto
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mais leve, mais fino e sem marcas, além de mais fidedigno ao rosto da moça em questão. O rosto

mais preciso, em comparação com a realidade, foi, justamente oriundo da descrição da moça que

não era a dona do rosto. 

Por outro lado, é presumível, também, que a fotografia, embora mais denotativa, também

possa ser relativamente conotativa, já que se pode “manipular” seu resultado final, trabalhando-se

com certos ângulos, no jogo da exibição/ ocultação de partes do que se deseja mostrar. Posto isso,

Dove  propõe  uma  “foto  honesta”,  desprendida  dessas  estratégias,  de  maneira  a  torná-la  mais

realista, aproveitando o caráter mais denotativo que a fotografia apresenta, apesar de seus recursos.

Assim,  a  empresa  sugere  que  as  participantes  descartem  os  conceitos  de  beleza  que  têm,

responsáveis por fazê-las fotografarem a si mesmas de determinada forma, e ousem tirar a selfie, de

maneira mais “objetiva”. Aqui, a ideia é explorar a denotatividade da foto, ao invés de manipular

resultados que, por si só, já poderiam ser favoráveis, independentemente de qualquer intervenção. 

Portanto,  à  luz do que  Barthes  (1990) explica  sobre fotografia/  desenho e objetividade/

subjetividade, destacamos que Dove se aproveita do caráter subjetivo do desenho para mostrar as

discrepâncias  de  diferentes  pontos  de  vista;  simultaneamente,  a  empresa  propõe  minimizar  as

possibilidades subjetivas da fotografia, para mostrar às participantes que são belas e não precisam

de manobras para saírem bem em suas selfies. 

Finalmente, tendo abordado as noções de mensagem linguística e mensagem literal, resta-

nos,  neste  momento,  tratar  da  mensagem  simbólica,  que,  dependendo  da  maneira  como  se

manifeste, pode ser representada por ícone, índice ou símbolo. 

Podemos perceber a noção de ícone nas propagandas Dove “Retrato-Falado” e “Selfie”, já

que  se  utilizam de  imagens  (desenho  e  fotografia,  respectivamente),  estabelecendo  relação  de

semelhança com suas representantes.

A ideia  de índice,  expressando relação de contiguidade com o que representa,  pode ser

percebida por meio da pomba dourada, símbolo da Dove, assinatura analógica da marca.
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Figura 10

Ao mesmo tempo  que  a  escolha  da  pomba,  e  ainda,  na  cor  dourada,  é  completamente

arbitrária, seu uso exclusivo pela marca, junto à reincidência com que aparece, acaba por promover

uma relação de pertencimento do desenho à empresa, como se fosse parte concreta desta, tamanha

sua força; daí,  a associação da pomba dourada à ideia de índice.  De todo modo, não podemos

descartar que, simbolicamente, a paz e a ave em questão estão relacionadas no contexto cultural

ocidental. Posto isso, é possível afirmar que o uso da pomba pode remeter o público, ainda que

inconscientemente, a noções de paz, reforçando a ideia de que a empresa se coloca como aliada das

mulheres, que procura orientá-las para o caminho da autoaceitação, isto é, da harmonia consigo

mesmas. 

Por último, ainda podemos destacar que o sinal de paz e amor, no vídeo “Selfie” (conferir

figura 11), também funciona como exemplo de símbolo, uma vez que a escolha dos dedos indicador

e médio como referência à paz e amor é arbitrária, porém, parte de nosso contexto cultural.
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Figura 11

Podemos observar, portanto, que Dove busca espalhar serenidade, seja por meio de suas

mensagens linguísticas, seja por meio de sua assinatura com a imagem da pomba ou, ainda por meio

de eventuais signos simbólicos, como o sinal de paz e amor. Contudo, ainda podemos perceber tal

estratégia no uso das cores que permeiam as propagandas  da campanha. Todas as publicidades

analisadas são claras e iluminadas. “Escolha Bonita” foi filmado em ambiente externo e à luz do

dia. Os demais curtas-metragens, estando em ambiente fechado, foram trabalhados para parecerem

lugares amplos e claros. Trazer um ambiente alvo para as propagandas, além de combinar com “as

cores de Dove” (predominantemente, branca e, na época, com detalhes em azul), remete o público a

espaços de tranquilidade. Guimarães (2000) destaca que a oposição branco X preto, no ocidente,

relaciona-se a ideias de vida e morte, céu e inferno, bom e mau. Assim, a opção por cores níveas na

embalagem dos produtos e no ambiente das publicidades, acaba por trazer ao imaginário coletivo a

noção de que tanto os cosméticos Dove quanto a empresa Dove são bons, pois apostam no bem-

estar de seu público. Assim, podemos verificar toda essa claridade nas imagens respectivas a cada

propaganda:
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a) “Escolha Bonita”

 

Figura 12

Conforme dissemos,  a  propaganda mostra  imagens gravadas  à  luz  do dia,  não havendo

nenhuma ocorrência de imagens em dias de chuva. A colocação das placas “bonita” e “comum” foi

feita em um local com amplas janelas, o que possibilita um maior clareamento do espaço, ainda que

visto de fora. Nos momentos em que as participantes apareciam isoladas, em ambientes fechados, é

notável  que  tais  ambientes  eram  alvos,  fosse  na  parede  de  fundo  ou  até  mesmo  nos  móveis

utilizados. As placas em cores azul e branco seguem a mesma cartela de cores dos cosméticos Dove,

além de manter uma ligação com as cores celestiais, endossando a aura de paz e harmonia da qual

Dove se vale. 
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b) “Retrato-Falado”

Figura 13

Em “Retrato-Falado” o curta-metragem é filmado em ambiente fechado, porém, amplo, com

enormes  janelas  de  vidro,  cujas  esquadrias  são  brancas,  trazendo  luz  natural  ao  ambiente.  Os

móveis utilizados, como a poltrona, alguns artigos, tais como cortina e  abajour  e, até mesmo, as

molduras dos desenhos são brancos, induzindo à percepção de um ambiente praticamente etéreo 

c) “Adesivos de Beleza”

Figura 14
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Em “Adesivos de Beleza”, novamente, o ambiente é fechado, e a cor branca é predominante

no escritório em que as mulheres tomam conhecimento do adesivo de beleza. Nesse vídeo, Dove

convida as participantes a fazerem parte de um experimento e, assim, o uso da cor branca, além de

reforçar a ideia cultural do claro, em oposição ao escuro, evoca a noção da limpeza, da higiene de

um laboratório científico, promovendo uma maior credibilidade à experiência proposta.

Aqui, vale destacar também a cor do blazer usado pela psicóloga:

Figura 15

A  psicóloga  aparece  trajando  uma  blusa  branca,  vestimenta  bastante  associada  aos

profissionais  da  área  da  saúde,  e  um  blazer  rosa,  cor  associada,  tradicionalmente,  ao  gênero

feminino, na cultura ocidental.
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d) “Selfie”

Figura 16

Em “Selfie”, partes das filmagens ocorrem na escola em que a oficina foi oferecida e no

quarto de suas participantes; desse modo, não eram possíveis maiores intervenções nesses espaços.

Porém, é mais comum ver as entrevistas com mães e filhas sendo feitas em locais de fundo branco

com o degradê característico dos slogans Dove, conforme veremos adiante. 

Contudo, quando a equipe Dove decorou o lugar onde seria a exposição de fotos, pôde-se

observar a preferência por um local alvo, decorado com luzes brancas e uma espécie de moldura

branca, para contrastar com as selfies expostas: 
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Figura 17

Ainda em “Selfie” podemos destacar, também, o uso cristalizado da cor amarela como sinal

de atenção. Assim, os cartazes que direcionavam para a exposição de fotos eram dessa cor:

Figura 18

Finalmente, a ideia de serenidade e pureza que Dove oferece, por meio da escolha da cor

branca, é reforçada ao fim das propagandas, quando frases de efeito são apresentadas em azul sobre

fundo branco, com sombra azulada degradê, na parte inferior da tela, criando uma imagem que se

assemelha ao céu ou a coisas celestiais:
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Figura 19

Por  último,  faz-se  necessário  destacar  a  linguagem  corporal  que  reforça,  em  algumas

propagandas, a atitude de algumas mulheres, com a própria aparência, denotando se estão investidas

de mais ou menos poder. 

Em “Escolha Bonita”, podemos perceber, na figura 20, que a moça à esquerda se encontra

com uma expressão de encolhimento: mãos nos bolsos, expressão pensativa e cabeça levemente

baixa, quando se depara com as placas “bonita” e “comum”. A moça à direita, mantém a cabeça

baixa e os braços cruzados à frente, como se estivesse em posição de defesa, mas atravessa a porta

sorrindo, ao mesmo tempo em que recebe suporte de outra mulher.
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Figura 20

Ainda em “Escolha Bonita”,  uma das participantes relata passar,  diariamente,  pela porta

“comum”, até o dia em que tomou coragem e passou pela “bonita”. Podemos ver, na filmagem que,

ao aproximar-se das portas, a moça coloca as mãos no bolso; na figura 21 ela mantém as mãos no

bolso e, na imagem à esquerda, a jovem parece ler as placas, daí, seu olhar para cima; em seguida,

na imagem à direita, a moça se dirige para a porta bonita, por onde passa, com um sorriso contido,

mas mantendo seu olhar para baixo. Podemos considerar que esse gesto mostra uma vontade de

mudança, porém, não podemos deixar de notar a expressão encabulada com que atravessa a porta.

Figura 21
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Ainda nessa propaganda, podemos observar, também, gestos de expansão, que demonstram

sensação de domínio e poder, sendo usados pelas mulheres que escolheram a porta “bonita”:

Figura 22

Na propaganda “Selfie” é possível observar a mudança na jovem que afirmava odiar seu

rosto  inteiro:  no  primeiro  momento  em que  fala,  a  adolescente  não  faz  contato  visual,  pouco

gesticula e não sorri em momento algum. Porém, após passar pela experiência, ela relata que postar

uma selfie não é a pior coisa que pode acontecer; nessa hora, a jovem olha para seu interlocutor,

gesticula e parece divertir-se com o que diz. Resta saber se o corte no cabelo foi motivado pela

redefinição de beleza por que passou.
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Figura 23
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5. Conclusão

Tendo em mente as perguntas que nortearam esta pesquisa, resta-nos, agora, respondê-las,

juntamente a outras considerações. 

A análise das estratégias de Dove para captar seu público e buscar individuação foi um dos

aspectos em que nos detivemos nesta pesquisa. Desse modo, é importante destacar que a gama de

estratégias  disponíveis  para  trazer  visibilidade  à  empresa  e  aos  produtos  é  múltipla,  porém,  é

necessário  que  os  limites  do  contrato  sejam  respeitados,  mantendo  a  integridade  do  par

intencionalidade/ parcialidade. Dove manteve-se dentro dessa fronteira, respeitando o formato e o

espaço destinado a sua publicidade: a campanha foi exibida, em formato de anúncio, em vídeo no

YouTube e preservou sua assinatura em todas as propagandas divulgadas. Por outro lado, a marca

também se utilizou de estratégias de sedução para cativar seu público e motivá-lo à compra.

É relevante destacar que a própria assinatura Dove, ao fim de cada publicidade, ao mesmo

tempo em que respeita os contornos do contrato de comunicação, funciona como uma estratégia de

visibilidade ao reforçar o nome da marca. Conforme visto, a campanha lançada, na verdade, é um

tipo de “Publicidade de Prestígio”, na qual o objetivo é criar uma receptividade positiva junto ao

público, a qual pode vir a impulsionar vendas, a longo prazo. Posto isso, a campanha Dove pela

Real Beleza propaga ideias de autoaceitação e, por extensão, angaria uma visão favorável para a

empresa, trazendo evidência, também, para os seus cosméticos. Essa foi uma das estratégias de

Dove, possivelmente, a principal, que serviu para captar seu público e ajudar a marca a construir

uma identidade positiva para a empresa.

Nossa hipótese era a de que a propagação da ideologia de autossuficiência fosse um plano

para mascarar  a  real  intenção de Dove:  vender  produtos.  Essa ideia  inicial  logo se comprovou

verdadeira, assim que as leituras sobre publicidade começaram. Ao longo da pesquisa, confirmou-se

que as Propagandas Institucionais Empresariais são comuns, embora Dove as tenha feito de maneira

sutil: as mensagens não apontam a marca como uma empresa maravilhosa, mas sugerem; assim, por

meio  das  propagandas,  os  interpretantes  são  levados  a  inferir  que  Dove é,  de  fato,  admirável,

tamanho  o  respeito,  carinho  e  cuidado  para  com  seu  público.  A hipótese  da  pesquisa  estava

associada  ao  que  mais  tarde  viemos  a  conhecer  como  “processo  de  significação”,  ou  seja,

associação de produtos a valores morais, outra estratégia muito explorada pelos profissionais de

marketing e, também, pela equipe Dove. 
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Uma outra hipótese aventada era a de que Dove utilizou-se da mesma estratégia em todos os

vídeos  por  estar  muito  confiante  na  projeção  de  seu  TUd.  Tal  hipótese  confirmou-se  quando

investigamos  as  estratégias  discursivas  usadas  por  Dove  e  também as  estratégias  relativas  ao

marketing e à própria construção do ethos da marca. 

Juntamente  a  essa  estratégia,  Dove apostou no uso  das  atitudes  de  captação  (polêmica,

sedução e dramatização), de conquista e de manutenção, em relação ao público. Sendo assim, é

possível perceber, na campanha, que Dove busca atrair o público para si, conquistar a simpatia dos

consumidores para com a empresa e fidelizar o público, respectivamente.

Outra questão norteadora desta pesquisa foi o exame de que estereótipos de beleza foram

acionados pela marca; passemos, então, para algumas considerações finais sobre essa questão. 

Sabemos que, com a revolução industrial, a publicidade fez-se mais ostensiva, e uma das

técnicas de grande destaque, explorada pelas empresas, foi a estetização dos consumidores. 

Essa tática é uma maneira de singularizar um determinado público para, a ele, dirigir-se.

Portanto, quando Dove cria seu TUd, o faz imaginando um grupo estereotípico, a quem deseja

influenciar. Certamente, essa estereotipação é conduzida de tal forma que faz o interlocutor se sentir

especial, seleto, distinto e orgulhoso de ver-se espelhado na publicidade. 

No caso, a campanha Dove não é para “qualquer tipo de mulher”, apenas para aquelas que

estão com sua autoconfiança abalada, em busca de um olhar menos exigente e mais condescendente

para si. É claro que o público feminino com essas demandas é numeroso, quiçá, majoritário, no

entanto, a publicidade é construída para fazer as mulheres se sentirem exclusivas, mesmo sendo

estereotipadas  como  inseguras.  De  todo  modo,  as  mulheres  que  são  a  favor  de  um  maior

empoderamento feminino e/ou de uma libertação das exigências para com a beleza são potenciais

consumidoras de Dove, simplesmente, por fazerem parte desses grupos. É como se gostar da marca

ou comprar Dove contribuísse para seus posicionamentos político-ideológicos e/ ou pessoais.

Outro aspecto a ser considerado sobre Dove é que a marca amplia os estereótipos de beleza,

desconstruindo os antigos habitués, ao mesmo tempo em que propõe novos. Os novos habitués, no

caso,  inspiram  exemplos  de  atitude  e  não  de  aparência.  A exibição  de  pessoas  comuns  nas

propagandas facilita a pronta-identificação de outras mulheres e,  assim, é veiculada,  também, a

noção de que todas as mulheres deveriam sentir-se bonitas, independentemente de seu visual.

Contudo,  no  que  se  refere  às  representações  sociais,  foi  interessante  observar  que,  nos

vídeos, Dove não foi tão progressista quanto sugere, afinal, se, por um lado, a empresa demonstra

ser  a  favor  da  ampliação  dos  estereótipos  do  que  é  ser  bela,  por  outro,  insiste  na  tradicional
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associação entre mulher e aparência. Todos os vídeos demonstram uma preocupação com a questão

da beleza feminina e  as  encorajam a sentirem-se mais  bonitas  (“escolha bonita”/  “você é  mais

bonita  do  que  pensa”),  porém,  não  mais  corajosas,  fortes  ou  geniais,  por  exemplo.  Embora  a

campanha seja tocante e a proposta, sem dúvida, inovadora, ainda se pode perceber que há um

caminho um pouco mais longo a ser percorrido, pelas mulheres, no que se refere à libertação das

amarras ligadas à aparência.

Outra questão que orientou o presente trabalho foi a apuração de como Dove se constrói e

incorpora  uma  identidade  à  empresa,  personificando-a.  Por  meio  da  análise  dos  vídeos,

comprovamos que Dove assume um  ethos de empresa responsável, amiga e inovadora. A marca

destaca-se em relação às demais, ao lançar a campanha promotora de autossuficiência e assim, cria

um espaço propício para edificar-se como uma empresa amiga das mulheres, que compreende suas

demandas e as admira do jeito que são. Ao invés de investir em campanhas superlativas, nas quais o

público é convidado a conquistar a superação, comprando produtos milagrosos, Dove seduz seus

interlocutores, construindo-se como aliada das mulheres, angariando empatia.

Finalmente, nossa última pergunta de pesquisa direcionou-se para a investigação de como o

público reagiria a tal campanha. Eis nossa conclusão a esse repeito. 

Pode-se dizer que Dove foi afortunada quanto à projeção que fez de seu TUd, uma vez que,

considerando-se o número de aprovações (cliques na opção “gostei”) dos vídeos, pode-se afirmar

que houve sintonia entre público-alvo e interlocutor empírico, isto é, entre TUd e TUi. A marca

apostou na insegurança das mulheres e em sua capacidade de sensibilizá-las para o empoderamento;

tal aposta foi afortunada, tanto que os comentários deixados nos vídeos, em sua maioria, foram de

elogios à marca ou ao curta-metragem. Além disso, um número considerável de pessoas relatou ter

se emocionado com alguns vídeos, o que demonstra, mais ainda, o caráter de triunfo da campanha. 

Vale pontuar,  ainda,  que Dove não estimula a percepção do corpo como um capital  que

possibilita destaque,  prestígio e ascensão social.  Contrariamente,  a marca privilegia uma  via de

autoaceitação  para  as  mulheres,  na  qual  elas  devam  sentir-se  empoderadas  o  bastante,  para

destacarem-se  e  ascenderem socialmente,  quando e  como quiserem,  independentemente  de  seu

visual. Ao vender uma ideologia, Dove busca focalizar na beleza interior, adotando uma estratégia

distinta da recorrente pressão dos meios de comunicação sobre as mulheres e seus corpos; para

Dove, a mulher deve sentir-se bonita, uma vez que a beleza interior dispensa preciosismos estéticos.

Para concluir, afirmamos que, por meio de uma engenhosa campanha, Dove oculta sua real

intenção (promover a marca, gerar lucro) e sensibiliza o público, criando uma identificação deste
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para com a empresa,  seduzindo-o a  testar  os  produtos  da marca.  Os acessos  de mais  de vinte

milhões obtidos do somatório dos vídeos demonstram que as campanhas online, voltadas para o

bem-estar  social  têm  muita  visibilidade  e  podem  ser  poderosas  ferramentas  de  propaganda;

permanece, agora, o nosso desejo de que mais empresas se engajem na abordagem desse bem-estar

e que seus respectivos públicos sejam, acima de tudo, conscientes de seus potenciais.
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ANEXOS

ANEXO A – Escolha Bonita

Foi a minha escolha… e agora vou me perguntar pelas próximas semanas, talvez meses.

Nós tivemos a opção de escolher entre dois caminhos, que nos levaram a duas entradas. 
(Imagem das portas BONITA e COMUM)

Para falar a verdade, foi bem inesperado… ver aquelas placas enormes e saber que você
tinha que escolher… e estar consciente de como se vê e pensar se talvez o resto do mundo
também te vê assim.

Eu entrei pela porta onde estava escrito “COMUM”…

Verdade?
Sim…
Oh, meu Deus…
Sim, eu nem sequer hesitei.

“BONITA” para mim… é uma coisa muito distante. Eu escolhi “COMUM”.

Mas eu acho que é mais porque… eu me arrependi da escolha porque era diferente do que
eu vivo. É diferente do que eu sou…

Eu estou escolhendo por causa do que me é constantemente bombardeado… e o que estão
dizendo para mim… que eu deveria aceitar? Ou eu estou escolhendo, porque isso é o que
realmente acredito?

Eu fui para aquela entrada escrito “COMUM” e eu não me senti muito bem depois disso…
Porque obviamente, eu me defini como comum e ninguém mais.

Todos os dias eu passo pela porta “COMUM” e ontem foi um dia único e eu optei por
passar pelo “BONITA”. 

Eu  queria  passar  pela  entrada  “COMUM”,  mas  minha  mãe  me  puxou para  a  entrada
“BONITA”.

Foi uma sensação de triunfo. Foi como dizer ao mundo que me acho bonita.

Eu só queria que mais mulheres jovens percebessem isso.

Se eu tivesse uma outra chance, escolheria a entrada “BONITA”.

Eu acho que passaria pela entrada “BONITA”… Com certeza. 

Acho que… A porta “BONITA” tá completamente aberta para mim…

Talvez… Talvez eu possa entrar por ali também?



Você pode.

A próxima vez que eu me olhar no espelho, eu vou ver uma pessoa muito bonita olhando
de volta para mim.

“Bonita” é uma palavra ótima. Então por que não ver o que está do lado de lá?

#SintaSeBonita
Dove
Link:  https://www.youtube.com/watch?v=8pcdnqLBRmQ ,  acesso  em  17/01/2017,  às
19:51.
Visualizações: 9.167.814
Gostei: 4.971 
Não gostei: 721
Publicado em: 07/04/2015
Comentários: 201
Canal Dove Brasil

Elogiaram a propaganda e/ ou a marca  87

Outros 34

Haters/ Palavrões 3

Identificaram-se  (ou  identificam-se)  com  a
mensagem

27

Criticaram Dove 1

Afirmaram ter se emocionado 13

Criticaram a propaganda  5

Desabafaram/  contaram  suas  angústias  com  a
aparência

 5

https://www.youtube.com/watch?v=8pcdnqLBRmQ


ANEXO B – Retrato-Falado

Eu trabalho fazendo retratos falados, trabalhei para o departamento de polícia de São José
de 1995 até 2011.

Eu apareci em um lugar onde nunca tinha estado e tinha um homem com um cavalete.

Nós não conseguíamos vê-lo, ele não conseguia nos ver.

Me descreva seu cabelo.

Eu não sabia o que ele estava fazendo, mas depois de várias perguntas eu percebi que ele
estava me desenhando.

Me fale sobre seu queixo.

Ele estica um pouco, principalmente quando eu sorrio.

Seu maxilar?

Minha mãe me dizia que eu tinha o queixo grande.

Qual seria sua característica mais proeminente?

Eu tenho o rosto gordo e redondo.

Quanto mais velha eu fico, mais sardas eu ganho.

Eu diria que tenho uma testa bem grande.

Assim que eu terminava o desenho, eu dizia “muito obrigado” e elas iam embora. Eu não
as via.

Tudo que me disseram antes do retrato foi para fazer amizade com uma outra mulher,
Chloe.

Hoje vou fazer algumas perguntas sobre uma pessoa que você conheceu mais cedo. E irei
fazer várias perguntas sobre o rosto dela.

Ela era magra, com uma bochecha fina. E seu queixo era um queixo bonito e fino.

Ela tinha olhos bonitos. Eles se iluminavam quando ela falava.

Nariz bonito.

Ela tinha olhos azuis. Lindos olhos azuis.

Aqui estamos. Esse é o retrato que você me ajudou a fazer. E esse é o retrato que alguém
descreveu de você.



Sim, isso é…

Ela parece fechada e mais gorda. Mais triste também. O segundo parece um pouco mais
aberto. Mais amigável e feliz.

Eu deveria ser mais grata pela minha beleza natural. Isso afeta as escolhas dos amigos que
fazemos, os empregos a que nos candidatamos, como tratamos nossas crianças. Afeta tudo.
Não poderia ser mais crítico para a sua felicidade.

Você acha que é mais bonita do que diz?

Sim, sim…

Sim…

Nós gastamos muito tempo, como mulheres, analisando e tentando consertar as coisas que
não estão completamente certas e deveríamos gastar mais tempo apreciando as coisas de
que realmente gostamos.

Você é mais bonita do que pensa.

Assista a experiência completa em dove.com.br/retratosdarealbeleza
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ANEXO C – Adesivos de Beleza

Eu acordei, nessa manhã, me sentindo realmente rejuvenescida.

Eu acho que estou mais confiante.

Se  não  é  o  adesivo… Não  sei  o  que  está  acontecendo,  mas  seja  o  que  for,  eu  estou
adorando.

Apresentamos… RB-X o adesivo de beleza

Convidamos mulheres a fazerem parte de um grupo de pesquisa para testarem um produto
revolucionário… RB-X é um adesivo de beleza desenvolvido para melhorar  a maneira
como as mulheres percebem a própria beleza.

Meu nome é Ann Kearney-Cooke… Sou psicóloga e pesquisadora na Universidade de
Columbia. Tenho realizado pesquisas científicas sobre as mulheres nos últimos trinta anos.

Eu  sempre  meio  que  evito  espelhos,  ultimamente…  Porque  tenha  estado  meio
desconfortável com as coisas…

Eu definitivamente encontro muitas imperfeições na minha aparência, como aqui, no meu
nariz. 

Se eu fosse mais confiante, eu teria a habilidade de me aproximar de abordar um cara,
talvez.

Eu  realmente  tinha  bastante  autoconfiança,  mas  ter  filhos,  me  fez  perder  muito  dessa
confiança.

Todo mundo quer ser mais jovem… Mas… Por que ser mais velha não pode ser… bom?

Eu acho que você fará uma jornada que será maravilhosa para você… Portanto, há dois
componentes… Um é o adesivo de beleza… E o outro é um diário em vídeo que você fará
todos os dias. 

(Colocação dos adesivos)

Tipo aqui?

Isso. Deixe-o por 12h. Não vai te machucar, nem nada do gênero.

É o primeiro dia com o adesivo de beleza.

Pareceu-me um dia como os outros.

Até o momento, não estou me sentindo mais bonita.

Na verdade, não sinto muitas diferenças.



Bem, vamos ver… Não.

Quando estou andando, eu percebo que estou tocando o adesivo de beleza… E imagino se
está… funcionando.

Um dos meus colegas de trabalho disse que eu estava muito bonita e eu achei isso super
legal.
Tudo que eu decidi usar hoje, era mostrando os braços. E os meus braços são uma das
coisas que, geralmente, eu mais tento esconder.

Sinto-me bonita, não importa se estou doente, cansada ou se tenho uma espinha no nariz.

Hoje eu me senti muito bem comigo mesma.

E, às vezes, eu vejo alguém e sorrio, nem sei por quê.

Eu fui comprar um vestido. Nunca, no mundo, eu teria feito isso, há duas semanas atrás. 

E como você se sente, agora, voltando depois de duas semanas?

Foi, definitivamente, uma experiência que mudou a minha vida. 

Eu tenho sido mais sociável com o adesivo.

Sinto-me confortável em usar roupas que não usava antes, ou, mais confortável em arrumar
o cabelo de maneira diferente, em mostrar mais o meu rosto…

Abri, sem sombra de dúvidas, algo dentro de mim, que me fez sentir tão bem…

Você compraria o adesivo de beleza?

Sim, eu sinceramente acho que compraria.

Adoraria que outras pessoas pudessem ter o tipo de mudança que eu tive ao experimentar o
adesivo de beleza.

Gostaria de saber o que tem dentro do adesivo?

Sim.

Então, você pode, por favor, virá-lo?

Oh, meu Deus. Não tem nada no adesivo de beleza?

Nada.

É só um adesivo?



É só um adesivo.

Isso é… Isso é demais. 

(risos)

Eu estava mesmo esperando que tivesse alguma coisa… E ver que não tem nada… É
loucura.

Sou bonita, forte e independente… e posso ser quem eu quiser.

Agora, sabendo que não preciso de nada para me fazer sentir daquele jeito, que isso é
apenas quem eu sou… Que estava meio que escondido e agora não está mais… É muito
empoderador…

Eu queria que fosse sobre mim… E não sobre o adesivo.

A beleza é um estado de espírito.
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ANEXO D – Sefie

Deixa eu colocar só um pouquinho, assim. 

Minha mãe quer que eu use maquiagem, ela diz que valoriza meus traços. Eu só não quero
usar maquiagem e minha mãe não consegue entender isso.

Eu estava sempre me comparando,  acho que na mesma idade,  na sexta,  sétima, oitava
série, quando você começa a se comparar com as outras meninas. E eu ainda não aceito
meu corpo 100%. Ainda é uma questão para mim. 

Eu não gosto da minha idade nem das minhas rugas; mas não há nada que eu possa fazer
sobre isso.

Ela tinha uma coisa com as sobrancelhas dela. Uma vez o cabeleireiro dela a convenceu a
dar um retoque nas sobrancelhas… E por, provavelmente, um mês e meio, ela usou um
chapéu que cobria as sobrancelhas

Acho que muitas garotas se comparam com o que veem na TV e com o que veem nas
revistas, nos filmes e nos vídeos. Para se encaixar, você tem que se encaixar nesse padrão.

(MONUMENT MOUNTAIN REGIONAL HIGH SCHOOL)

(GREAT BARRINGTON, MASSACHUSETTS)

Todas as nossas alunas,  por favor,  encaminhem-se ao ginásio para mais informações e
participação no projeto do que é beleza. Obrigada a todos.

Eu vim aqui  hoje para  falar  com vocês  sobre  beleza.  Vocês  têm o poder  de  mudar  e
redefinir o que é beleza. O poder está nas suas mãos, porque, agora, mais do que nunca,
está bem na ponta dos nossos dedos: nós podemos tirar selfies. (risos) Né?

Algumas de vocês farão um workshop de fotografia que eu vou dar; vamos discutir o poder
do autorretrato e isso vai levantar uma discussão sobre o que é beleza e não é o que todo
mundo sempre disse que é. 

Eu vou pedir para vocês correrem um risco que pode mudar a maneira como as pessoas
definem a beleza. E se a gente descobrisse um modo de, quando vocês tirarem uma selfie,
incluir aquelas características de que não gostam? O que vocês acham?

Eu  me  preocupo  muito  com  a  minha  pose  na  foto  porque  eu  tenho  um rosto  muito
redondo… Então acho que é meio difícil sair bem na foto.

Eu detesto minhas bochechas rosadas porque as pessoas sempre falam que eu pareço um
tomate. 

Eu odeio meu aparelho, eu odeio meus óculos, sei lá, só quero dizer que odeio meu rosto
inteiro. Pareço ter 12 anos. Pareço um menino, já me falaram isso antes, e eu tenho essas
questões. E outras questões como “por que as pessoas falam isso se magoa para caramba?”.



Muitas vezes, as mães passam suas inseguranças para os filhos.

Eu acho que as inseguranças da minha mãe me afetam muito, porque quando você a ouve
falar das suas inseguranças, você começa a focar nas suas. 
E se vocês trabalharem com suas mães, que também estarão aprendendo a tirar selfies? Sua
mãe também pode ressignificar a beleza, assim como você pode. 

Xiiis.

Sabe, se você virar a cabeça um pouco, ajuda. Aí.

Gostei.

Que ótimo.

Quero que minha mãe saiba que ela é bonita e que ela não tem que mudar por causa de
ninguém.

Se você tocar no seu rosto quando for tirar a foto, você foca nele e a foto não fica tremida.

Você segura assim, para cima, vai, vamos tirar uma selfie juntas… e você sorri ou faz a
cara que quiser…

Sem bico… Por que você está fazendo bico?

A coisa que eu me preocupo, quando tiro minhas fotos, é se meu cabelo está muito armado.
Eu não quero mesmo tirar uma selfie com meu cabelo solto.

Às vezes, no espelho, eu cubro um dos meus braços, tipo, uma parte dele, para parecer
mais fino. 

Eu nunca imaginaria que você faz isso no espelho. 

Pois é. 

Eu estou com medo. Eu fico com medo de me expor por aí. 

(ARRUMAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DE FOTOS)

Ir  à  exposição  de  fotos  foi  bem  legal,  para  mim,  porque  muitas  pessoas  escreveram
comentários bacanas sobre o meu cabelo. 

No  workshop,  eu  fiquei  surpresa  de  ouvir  as  meninas  falando  de  suas  inseguranças.
Quando elas aceitarem suas inseguranças, essas são as coisas que as fazem diferentes. Mas
as coisas que as fazem diferentes, são as que as tornam únicas. E isso as torna belas.

Eu não pareço com as pessoas das revistas. Eu não sou loura, nem super alta ou super
magra, mas isso não significa que eu não seja bonita.



Eu estava olhando as minhas selfies na noite passada e eu percebi que eu sou bonita. Sou
bem bonitinha. 

Desde que tivemos essa experiência juntas, eu percebi que ela está bem do jeito que está. 

Tirar uma selfie não é a pior coisa que pode acontecer. O mundo se quebrou em milhões de
pedacinhos porque eu mostrei uma selfie por aí? Não, eu ainda estou aqui, está tudo bem,
está tudo bem…

Eu acho que minha filha me ensinou que as redes sociais estão ampliando a definição do
que é beleza. As redes sociais colocaram as rédeas nas mãos delas… A criatividade das
redes sociais está, definitivamente, permitindo que você comece a definir beleza, por si
mesmo.

Acho que beleza é ser forte e corajosa… e ser feliz com você mesma. E eu acho que isso é
realmente lindo.

(Sequência de selfies, a última com a menina fazendo o sinal de paz e amor)
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