
UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 
INSTITUTO DE LETRAS 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ESTUDOS DE LINGUAGEM 

 DOUTORADO EM ESTUDOS DE LINGUAGEM 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

CAMILLA RAMALHO DUARTE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“FUTUROS DO PASSADO”:  

UMA ANÁLISE SEMIOLINGUÍSTICA DE PUBLICIDADES AGÊNERO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NITERÓI - RJ 
2021



CAMILLA RAMALHO DUARTE 
 
 
 
 
 
 

 
“FUTUROS DO PASSADO”:  

UMA ANÁLISE SEMIOLINGUÍSTICA DE PUBLICIDADES AGÊNERO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tese apresentada ao Programa de 
Pós-Graduação em Estudos de Linguagem, da 
Universidade Federal Fluminense, como requisito 
parcial à obtenção do título de Doutor em Estudos 
de Linguagem.  
 
Linha de Pesquisa: Teorias do texto, do discurso e 
da tradução. 

 
Orientadora: Prof.ª Drª. Rosane Santos Mauro 
Monnerat. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NITERÓI – RJ 
2021 



    

 



CAMILLA RAMALHO DUARTE 

 

 

 

“FUTUROS DO PASSADO”:  

UMA ANÁLISE SEMIOLINGUÍSTICA DE PUBLICIDADES AGÊNERO 

 

 

Tese apresentada ao Programa de 
Pós-Graduação em Estudos de Linguagem, da 
Universidade Federal Fluminense, como requisito 
parcial à obtenção do título de Doutor em Estudos 
de Linguagem.  
 
Linha de Pesquisa: Teorias do texto, do discurso e 
da tradução. 

 

Data da aprovação: ___/___/2021 

 

BANCA EXAMINADORA 
 

_______________________________________________ 
Prof.ª Drª Rosane Santos Mauro Monnerat - Orientadora 

Universidade Federal Fluminense (UFF) 
 

_______________________________________________ 
Prof.ª Drª Giselle Maria Leal Sarti 

Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO) 
 

_______________________________________________ 
Prof.ª Drª Patrícia Ribeiro Corado 
Instituto Federal Fluminense (IFF) 

 
_______________________________________________ 

Prof.ª Drª Beatriz dos Santos Feres 
Universidade Federal Fluminense (UFF) 

 
_______________________________________________ 

Prof.ª Drª Patrícia Ferreira Neves Ribeiro 
Universidade Federal Fluminense (UFF) 

 
_______________________________________________ 
Suplente – Prof. Drº Wagner Alexandre dos Santos Costa 
Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ) 

 
_______________________________________________ 

Suplente – Prof.ª Drª Nadja Pattresi de Souza e Silva 
Universidade Federal Fluminense (UFF) 

 

 



    

 

SINOPSE 

 

Análise de peças publicitárias, publicadas pela Revista Veja, chamadas de agênero, 

em virtude da expansão do público-alvo: todas as pessoas, sem exceção em termos 

de gênero. Aplicação de conceitos da Teoria Semiolinguística de Análise do 

Discurso, de Patrick Charaudeau, bem como das noções de ethos e pathos e das 

particularidades da publicidade para a realização deste trabalho. 
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RESUMO 

O presente trabalho tem por objetivo analisar algumas peças publicitárias agênero, 
retiradas da Revista Veja, em um intervalo de tempo que se iniciou na segunda 
metade de 2017 e terminou na primeira metade de 2019, discutindo de que maneira 
o público-alvo de tais publicidades foi alterado em relação a quem se destinavam no 
passado, já que, atualmente, tais marcas e produtos não são mais considerados 
“coisa de homem” ou “coisa de mulher”, mas, sim, “coisa de todas as pessoas”, o 
que quer dizer que se direcionam para todos, sem exceção, desde que, obviamente, 
possam pagar pelos produtos propagados. Tem-se, por conseguinte, um corpus 
composto por dezoito peças publicitárias, das quais sete compõem o corpus 
principal; nove, o corpus secundário; e duas, uma espécie de corpus extra. Para que 
tais análises fossem concretizadas, recorreu-se a alguns conceitos da Teoria 
Semiolinguística de Análise do Discurso, cunhada por Patrick Charaudeau, tais 
quais Processo de Semiotização de Mundo, Contrato de Comunicação e Visadas 
Discursivas. Mas, a realidade é criada pela linguagem, então, a existência de um 
novo mundo onde ninguém se importa com a performance de gênero do outro existe 
discursivamente, logo, esses textos criaram um novo quadro de referência ao qual 
se reportam os sujeitos do ato de linguagem. Além disso, os estudos butlerianos 
acerca da referida performance de gênero serviram de norte para tais análises, uma 
vez que vão além da dicotomia “masculino x feminino” e postulam que os sujeitos 
podem transitar entre os dois pólos de um continuum em termos de gênero. 
Também foram usados os conceitos de ethos e pathos, recuperados da tradição 
aristotélica, uma vez que o sujeito enunciador pretende criar para si e para as 
marcas que propaga uma imagem de alguém que advoga pelo fim das barreiras de 
gênero e, ademais, pretende persuadir seu auditório acerca do que diz, despertando 
nele determinadas emoções. Assim sendo, as publicidades agênero contemplam 
todas as pessoas, com seus diferentes traços identitários, características, 
particularidades, sonhos, afetos e, além disso, constroem para marcas e produtos 
um ethos de quem atende às demandas dos novos tempos, nos quais a publicidade, 
a vida e o mundo devem ser lugares para todas as pessoas, sejam elas quem forem, 
tudo isso com vistas, possivelmente, ao incremento dos lucros. 
 
Palavras-chave: Semiolinguística. Publicidade. Agênero.  



    

 

ABSTRACT 

The present work aims at analysing some agender advertisement pieces taken from 
Veja magazine editions dated from the second term of 2017 and the first term of 
2019, discussing how the target audience was altered in relation to whom they 
targeted in the past, given that, lately, these brands and the products announced are 
no longer considered "men's things" or "women's things" but, in fact, "everyone's 
things", meaning that they can be directed to everyone, with no exception, as long as 
they are able to afford what is being sold. The work is composed by a corpus of 
eighteen advertisement pieces in total: seven in the main corpus; nine in the 
secondary corpus; two are an extra corpus. In order to carry out with the analysis, we 
used the Semiolinguistic Theory of Discourse Analysis, coined by Patrick 
Charaudeau, such as World Semiotization Processes, Communication Processes 
and Discursive Strategies. However, because reality is built by language, the 
existence of a world where no one cares about one's gender performances is only 
possible through language and, in this way, these texts created a new framework of 
reference to whom the language subjects report to. Besides that, studies from Judith 
Butler about gender performances guided these analysis, since they go beyond the 
traditional dichotomy of "male x female" and postulate that subjects can transit 
between poles, in a continuum, when it comes to gender. Also, the concepts of ethos 
and pathos from the aristotelian tradition were also used, since the speaker is a 
subject who intends to create an image of someone who advocates for the end of 
gender barriers and, also, wants to persuade the audience to believe in what is said, 
raising certain emotions in this task. In this way, agender advertisement 
contemplates, through this process that obviously involves a glance at a forthcoming 
profit, every kind of people with their idiosyncrasies regarding gender, dreams, 
affection and construct an ethos which listens to the demands of new times, when 
publicity, life and the world have to be for everyone, be them who they are. 
 

Key-words: Semiolinguistic. Advertisement. Agender. 
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1 APRESENTAÇÃO E JUSTIFICATIVA DO TRABALHO 

 

 A publicidade tem lugar de destaque na sociedade em que vivemos, afinal, 

cabe a ela o papel de engendrar nas pessoas o desejo de consumir, cada vez mais, 

marcas e, consequentemente, produtos. Na realidade, é essa mesma publicidade a 

criadora de um padrão de vida quase inalcançável, ainda que o sujeito tenha 

dinheiro suficiente para ser um consumidor voraz, já que sempre haverá novos 

desejos que só serão satisfeitos se houver a aquisição de produtos e marcas. 

 Assim, como o objetivo primordial do fazer publicitário é vender um produto, 

cabe a ele parecer se adequar às demandas dos novos tempos, angariando novos 

consumidores e fidelizando os antigos. É, então, por esse motivo que, atualmente, 

têm surgido várias campanhas publicitárias que promovem a diversidade, incluindo, 

em seus filmes, peças e anúncios, pessoas com deficiência, autismo e síndrome de 

down, pessoas transexuais, transgêneros, negros, negras, mulheres plus size, entre 

outros. 

 O presente trabalho, contudo, centrará suas pesquisas apenas nas 

publicidades que abordam a temática agênero, retiradas da Revista Veja. Trata-se, 

portanto, de peças publicitárias que não só promovem a igualdade entre homens e 

mulheres, mas também mostram que há marcas e produtos que não são 

especificamente “coisa de mulher” ou “coisa de homem”, uma vez que são marcas 

que respeitam o indivíduo ainda que ele se enxergue no gênero feminino ou 

masculino ou não binário1, por exemplo. 

 Dessa forma, pode-se afirmar que há propagandas que deixam de lado o viés 

marcado pelo gênero de seu target, ou seja, de seu público-alvo, e passam a tratar 

todos como indivíduos capazes de consumir um produto e uma marca, até mesmo 

aqueles que, em outros tempos, eram produtos típicos do universo masculino e/ou 

feminino. Assim sendo, há uma espécie de apagamento das fronteiras entre o que 

agradaria homens e/ou mulheres em termos de propaganda, havendo a inserção 

das minorias nesse universo do consumo, como é o caso dos representantes do não 

                                                           
1
 De acordo com o artigo de Leda Antunes, publicado no site HuffPost Brasil, o termo “não binário” se 

refere a pessoas cuja identidade de gênero ou expressão de gênero não está limitada às definições 
de masculino ou feminino. Ou seja, alguns indivíduos podem considerar que seu gênero está em 
algum lugar entre homem ou mulher. Disponível em: https://www.huffpostbrasil.com/entry/identidade-
genero_br_5c5b02a0e4b087104759c51a. Acesso em: 01 jul. 2020. 

https://www.huffpostbrasil.com/entry/identidade-genero_br_5c5b02a0e4b087104759c51a
https://www.huffpostbrasil.com/entry/identidade-genero_br_5c5b02a0e4b087104759c51a
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binarismo de gênero, das pessoas trans e daquelas conhecidas como queer, enfim, 

contemplam-se as pessoas com toda a diversidade inerente a elas. 

 Assim, entende-se por publicidade agênero, conceito este cunhado por nós, 

propagandas de produtos que deixaram de ter como público-alvo somente homens e 

mulheres brancos, heterossexuais e cisgêneros2, ou seja, deixaram de ter como alvo 

aqueles que sempre foram privilegiados e passaram a contemplar uma gama 

variada de indivíduos, com suas identidades diversas, o que quer dizer que 

deixaram de reproduzir certos estereótipos do que seria um produto voltado para o 

universo masculino e do que seria um produto voltado para o universo feminino, 

para, consequentemente, criar outros. 

Os produtos e suas respectivas marcas não têm mais – ou não querem 

parecer ter – uma espécie de selo que os rotulava como sendo “para meninos”, 

“para meninas”, “para homens” ou “para mulheres”, haja vista que passaram a ser 

representativos do ser humano como um todo, com todas as suas complexidades, 

particularidades e características, abocanhando um nicho de consumidores que não 

se sentiam, antes, representados pelas propagandas que liam e viam.  

 Dessa maneira, é possível estabelecer que as minorias estão começando a 

ser contempladas pela publicidade, a partir do momento em que se iniciam 

discussões, rompem-se padrões de gênero e, como consequência, extingue-se a 

leitura que o fazer publicitário empreendia com relação aos estereótipos. Surgem, 

então, questões que representam as novas urgências dos indivíduos que não mais 

querem ser definidos pela construção social e pelos papéis de gênero que a eles 

foram impostos: “existe brinquedo de menina e brinquedo de menino?”, “homens 

podem usar batom?”, “por que só meninas são ensinadas a cuidar da casa e dos 

filhos?”, “por que pessoas trans são invisibilizadas?”, “por que as propagandas de 

eletrodomésticos são direcionadas às mulheres?”. 

 Na realidade, as dezoito peças que compõem o corpus deste trabalho 

parecem existir em uma espécie de continuum no que diz respeito ao seu viés 

agênero. Explica-se: algumas delas trazem consigo a desconstrução do que seria a 

performance de gênero esperada por algumas pessoas e o apagamento dessas 

                                                           
2
 Segundo Bianca Aleixo, em artigo para o Observatório G, da UOL, pessoas cisgênero foram, na 

hora de seu nascimento, categorizadas como macho ou fêmea e, ao crescer, passaram a se 
identificar com seu sexo biológico. Isto é, a biologia e a anatomia estão em harmonia com o gênero 
com o qual essas pessoas se identificam. Disponivel em: 
https://observatoriog.bol.uol.com.br/noticias/cultura/o-que-e-cisgenero-e-transgenero-qual-a-
diferenca-entre-eles. Acesso em: 24 out. 2021. 

https://observatoriog.bol.uol.com.br/noticias/cultura/o-que-e-cisgenero-e-transgenero-qual-a-diferenca-entre-eles
https://observatoriog.bol.uol.com.br/noticias/cultura/o-que-e-cisgenero-e-transgenero-qual-a-diferenca-entre-eles
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fronteiras existente entre os gêneros, como é o caso, por exemplo, da ideia de que 

apenas meninos e homens devem jogar futebol. No entanto, outras, tal qual a que 

deixa claro que não há nenhum problema na Coca-Cola ser Fanta, constituem-se 

como uma ode à diversidade em termos de gênero, não só contemplando todas as 

sexualidades e expressões de gênero, como também mostrando-se a favor das 

referidas sexualidades dissidentes e das diferentes expressões de gênero. 

 Este trabalho, então, se intitula “Futuros do Passado”, visto que analisa 

propagandas que, de alguma maneira, representam o futuro das propagandas 

sexistas, machistas e estereotipadas de outrora, já que os produtos publicizados não 

são mais, estereotipicamente, apenas para homens ou para mulheres: são também 

para homens e mulheres, o que quer dizer que têm como target todas as pessoas 

que possam pagar por esses produtos. 

 Na realidade, dar conta de toda essa diversidade de gênero(s), incluindo 

todas as pessoas, tornou-se um grande desafio para a publicidade, já que não há 

mais a existência do gênero neutro em Língua Portuguesa, apenas o masculino e o 

feminino. Diante disso, o fazer publicitário parece ter-se deparado com uma grande 

questão: como fazer para que todos os destinatários se sintam contemplados com 

determinadas peças publicitárias, sem que haja um limite em termos de gênero?  

 Isso posto, as escolhas linguísticas que fazem os sujeitos da instância da 

produção precisam dar conta da diversidade dos sujeitos da instância da recepção, 

o que faz com que tais escolhas precisem privilegiar palavras ou expressões que 

aglutinem o maior número possível de destinatários, sem haver, no entanto, uma 

especificação do gênero desse destinatário, como é o caso, por exemplo, do 

pronome “nós” ou do sintagma nominal “todo mundo”.  
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Figura 1 – Peça publicitária da Rede Globo 

 
Fonte: Revista Veja, publicada em 15 de novembro de 2017. 

 
 Se pensarmos, por exemplo, na peça publicitária da TV Globo, na qual o 

sujeito enunciador de tal texto diz fazer parte dos “cem milhões de uns diferentes 

dos outros” que assistem aos programas de tal emissora de TV, percebe-se que se 

trata de uma espécie de ode à diferença, afinal, o que importa para o sujeito 

comunicante de tal anúncio não é o fato de haver mais de cem milhões de 

espectadores, mas, sim, o fato de contemplar todos esses “uns”. Tal afirmação fica 

patente por meio do enunciado “Mas a gente sabe que o mais importante nesse 

número não é o cem. É o uns. Porque é com esse uns que a gente fala”. 

 A palavra “uns”, no contexto em que está sendo usada, pode ser classificada 

como numeral, especialmente, por conta da presença de outro numeral, a saber, 

“cem”. Ora, é, justamente, dessa ideia pluralidade que o sujeito enunciador se 

aproveita, a fim de reforçar que cada um desses “uns” tem “seus hábitos, desejos, 

gostos”, o que quer dizer que há “uns” que se informam, “uns” que se divertem e 

“uns” que se emocionam, ao escolher ver a programação da TV Globo, deixando de 

lado todas as outras programações de todas as outras emissoras. 
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 Na realidade, apesar de “uns” estar flexionado no masculino plural, cabe 

esclarecer que se trata de um termo que, por conta de seu viés discursivo, inclui a 

todas as pessoas, uma vez que, como dito, exprime uma ideia de pluralidade, isto é, 

não é possível determinar quantos são esses “uns”, logo, trata-se de todos os 

indivíduos, o que se pode comprovar pelo final do texto da propaganda: “Cem 

milhões de uns. Pessoas. Brasileiros. Uns, como você”. 

 Ao dizer, portanto, que é uma rede de televisão assistida por todos, com suas 

diversas identidades e preferências, sejam elas quais foram, a TV Globo coloca-se 

no hall das marcas e dos produtos que não são “coisa de homem” ou “coisa de 

mulher”, afinal, “se movimenta o tempo todo para conquistar cada um que faz parte 

dos nossos”. 

Dialogar sobre as questões relativas ao fazer publicitário quer dizer, 

necessariamente, entender que a publicidade pode funcionar como um catalisador 

de críticas a determinados comportamentos recorrentes dentro de nossa sociedade, 

como é o caso, por exemplo, da misoginia e do machismo, que se personificam em 

agressões e ofensas a mulheres, ou da homofobia, que criminaliza a orientação 

sexual dos indivíduos e, sobre tal orientação, estabelece-se um juízo de valor 

negativo. Todavia, é importante lembrar que a publicidade se compromete sempre e 

o tempo todo com a maximização dos lucros das marcas que propaga. 

 Também é necessário deixar claro que o presente trabalho pretende discutir e 

analisar propagandas agênero, pois são representativas de marcas e produtos que 

não mais se direcionam, exclusivamente, a homens ou mulheres, mas que se 

direcionam a pessoas, não importando com que gênero se identifiquem ou que não 

se identifiquem com gênero algum. Uma recente propaganda do banco Itaú, que 

integra o corpus do trabalho em questão, afirma que este é o “Patrocinador Oficial 

de Todas as Seleções Brasileiras de Futebol”, por isso, pode-se dizer que o futebol, 

já que o banco deixou de patrocinar apenas a Seleção de Futebol Masculina e 

passou a patrocinar também a Feminina, tem gênero, entretanto, agora, não 

contempla apenas o gênero masculino. 

 Além disso, durante muitos anos, o fazer publicitário, apesar de inovador em 

muitos sentidos, de maneira geral, reproduziu estereótipos de gênero, como a 

mulher dona de casa ou a escolha da cor azul para meninos. Contudo, nas peças 

publicitárias que compõem o corpus deste trabalho, a publicidade dá um passo à 

frente, ainda que seu mote continue sendo a preocupação com os lucros, quando 
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resolve tornar fluidas as barreiras de gênero, contemplando as diversas identidades 

que podem ser assumidas pelos indivíduos, . 

 Portanto, a publicidade propaga produtos e marcas que deixam de buscar 

seus consumidores apenas entre homens e mulheres, especificamente, e passam a 

buscá-los em um grupo muito maior e menos excludente: o de pessoas, sem 

qualquer menção ao papel social que ocupam e ao gênero com o qual se 

identificam. Logo, carros do tipo x ou y não são mais feitos para agradar homens ou 

mulheres, são feitos para agradar um “nós” virtual que é composto por todo e 

qualquer indivíduo. 

 Essa espécie de mudança de paradigma no fazer publicitário, o que se pode 

observar em nosso objeto de estudo, é, de fato, o que nos interessa em termos de 

análise e reflexão. Ou seja, tal pesquisa centra-se no que nós chamamos de 

propagandas agênero, já que não há uma menção à divisão de gênero binária tão 

comum em nossa sociedade, o que estabelece uma nova forma de ser e de estar no 

mundo em termos publicitários. 

Tais textos tendem a conseguir, por conta de um novo tipo de fazer 

publicidade, cooptar destinatários que, antes, não se sentiam representados e eram 

excluídos desse universo midiático. Assim sendo, torna-se importante estudar esse 

tipo de publicidade iconoclasta, já que ela parece conseguir mobilizar seus 

receptores, criando uma espécie de subversão dos padrões que, anteriormente, 

eram seguidos à risca por aqueles que queriam fazer o outro consumir marcas e 

produtos. 

Nessa ruptura de um modelo tão arraigado em nossa cultura, cria-se uma 

propaganda que busca atender, ainda que seja por conta de estratégias de 

marketing, às necessidades do mundo atual, almeja fazer mais pessoas se sentirem 

representadas pelo discurso que veicula e consegue causar um efeito patêmico em 

seu destinatário, uma vez que propicia uma identificação com aquilo que é visto e 

lido. Era o que acontecia, por exemplo, com as pessoas que estavam dentro de um 

padrão considerado como aceitável por aqueles que são brancos, heterossexuais, 

cisgêneros, classe média, entre outros. 

As propagandas resgatam, ainda, por meio de um discurso original, 

imaginários, crenças e estereótipos, que ressoam em nossa sociedade, como é o 

caso de que o gênero das pessoas importa, desconstruindo-os, a fim de mostrar que 

tais imaginários, crenças, estereótipos e ideologias, na verdade, silenciam essas 
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pessoas pessoas, dificultando, por conseguinte, que essa mesma sociedade na qual 

vivemos se torne mais plural e diversa.  

Na realidade, as publicidades agênero criam uma imagem, ou um ethos, para 

as marcas e para os produtos que propagam de alguém que se importa com todas 

as pessoas, em suas mais variadas identidades, ou seja, alguém que quer que todos 

sejam contemplados pelas peças publicitárias em questão, sem haver qualquer tipo 

de distinção entre os sujeitos. 

Portanto, a partir do momento em que tais propagandas suscitam tantas 

questões, tornam-se objetos de pesquisa bastante relevantes, posto que possibilitam 

aquilo que a publicidade deveria, a nosso ver, sempre suscitar nos indivíduos: 

reflexões sobre seu modo de ser e de estar no mundo, sobre seu convívio com seus 

semelhantes, sobre os lugares de privilégio e de opressão que ocupam e, 

principalmente, sobre de que maneira o fazer publicitário pode contribuir para manter 

ou desconstruir tudo isso. 

Ademais, o trabalho contribui, também, para a pesquisa no que tange à 

Análise Semiolinguística do Discurso, principalmente, porque há uma discussão 

bastante profícua dos diferentes traços identitários que os indivíduos manifestam no 

circuito externo do texto e que, de alguma maneira, o fazer publicitário tenta 

concretizar dentro de determinadas peças publicitárias, recorrendo a múltiplas 

estratégias, como é o caso da recuperação da ideia de gênero neutro gramatical que 

existia, por exemplo, no Latim.  
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Figura 2 – Peça publicitária do banco Itaú 

Fonte: Revista Veja, publicada em 1º de agosto de 2018. 

 

É o que acontece, por exemplo, na peça publicitária do Itaú, na qual o sujeito 

enunciador postula que “a conquista de uma mulher é uma conquista para todos”, ao 

incentivar o empreendedorismo feminino, reforçando a ideia de que todas as 

pessoas, com seus diferentes e diversos traços identitários, podem e devem 

sentir-se felizes com o fato de uma mulher ser bem sucedida criando seu próprio 

negócio. Desse modo, tal processo de identificação chama todos os destinatários a 

se tornarem cúmplices do que foi dito na instância da produção, por meio do uso do 

pronome “todos” que, de alguma maneira, talvez por estar no masculino plural, 

recupere a ideia de gênero neutro existente no Latim. 

 Em Língua Portuguesa, aliás, o gênero masculino é considerado o não 

marcado, o que quer dizer que, quando os vocábulos estão flexionados no 

masculino plural, designam todos os indivíduos, sem exceção. Na verdade, tal fato 

representa uma questão ideológica que, por sua vez, reforça o caráter, muitas 

vezes, machista e misógino da própria língua, afinal, o idioma reproduz as 

desigualdades existentes no circuito externo do texto, como acontece, nesse caso, 

com a valoração positiva dada a tudo que é “masculino”, em contraposição a tudo 

que é “feminino”. 

Além disso, a figura que personifica essa mulher empreendedora é uma 

modelo negra, com o cabelo trançado por meio de dreads, instituindo, na peça 
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publicitária em questão, a ideia de que mulheres negras podem, sim, ser donas de 

seus próprios negócios – e destinos – e que todos, sem exceção, devem apoiá-las, 

porque se trata de uma maneira de tornar nossa sociedade mais justa e igualitária 

para todos.  

 

1.1 Objetivos 

 

 O presente trabalho tem por objetivo os seguintes tópicos: 

 

- Objetivo Geral 

 

 Tem-se por objetivo geral mostrar de que maneira as peças publicitárias que 

compõem o corpus deste trabalho são publicidades agênero, haja vista que 

sua principal característica é não ter um target marcado em termos de gênero, 

o que leva a crer que não reproduz padrões e estereótipos de gênero, tão 

comuns em nossa sociedade.  

 

- Objetivos Específicos 

 

 Identificar quais são as representações sociais que ressoam nas peças 

publicitárias analisadas; 

 Analisar de que maneira os arquétipos de masculino e feminino são, ou não, 

apresentados em peças publicitárias agênero; 

 Investigar como os imaginários sociodiscursivos são, ou não, desconstruídos 

em publicidades agênero; 

 Verificar como a mídia constitui uma elite simbólica, capaz de influenciar 

naquilo que pensam e fazem os sujeitos do ato de linguagem; 

 Checar quais são algumas ideologias presentes ou ausentes, especialmente, 

em termos de identidade de gênero(s), nos anúncios em questão;  

 Verificar a potencialidade das estratégias de patemização colocadas em jogo 

em publicidades agênero; 

 Mostrar de que forma a publicidade constrói para tais marcas e produtos um 

ethos de alguém que está preocupado em ter como público-alvo todas as 

pessoas, nas suas mais variadas identidades; 
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 Identificar quais são os elementos da sintaxe visual que contribuem para a 

construção dos sentidos do texto; 

 Analisar quais são as estratégias linguístico-discursivas, empreendidas pelas 

publicidades agênero, para fazer com que o destinatário adira ao projeto de 

fala dos sujeitos da instância da produção. 

 

1.2 Hipóteses 

 

 É possível pensar que as peças publicitárias que compõem o corpus deste 

trabalho têm como grande diferencial o fato de serem publicidades agênero, o 

que quer dizer que têm como público-alvo todas as pessoas, em suas várias 

identidades; 

 Em tese, tais textos parecem contribuir para a diluição das barreiras de 

gênero, pois a marca e o produto que propagam, aparentemente, não se 

mostram como “coisa de mulher” nem como “coisa de homem”, mas, sim, 

como “coisa de todas as pessoas”; 

 Pode-se pensar, ainda, que há, em tais peças, novas representações sociais, 

imaginários sociodiscursivos e ideologias capazes de, ao que tudo indica, dar 

conta das demandas dos novos tempos; 

 É possível pensar, também, que a mídia, valendo-se de seu caráter de elite 

simbólica, contribui para que as publicidades agênero estabeleçam-se como 

um contraponto às publicidades tradicionais. 

 Em tese, tais publicidades valem-se de recursos diversos para engendrar 

efeitos patêmicos em seus destinatários, a fim de persuadi-los a acreditar no 

que leram; 

 Pode-se pensar, por outro lado, que houve a criação de um novo ethos para 

tais marcas e produtos, a partir do momento em que foram designados por 

agênero. 

 É possível pensar que todas as pessoas, em suas múltiplas e variadas 

identidades, constituem-se como sendo o público-alvo de tais peças 

publicitárias, uma vez que estas parecem ser menos excludentes e mais 

atentas às novas demandas dos novos tempos, em vista dos lucros que 

podem ser obtidos a partir de tal mudança. 
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2 PROCEDIMENTOS DE ANÁLISE 

 A partir de agora, dar-se-á início à descrição do corpus que compõe o 

presente trabalho, bem como dos procedimentos metodológicos que serão utilizados 

a fim de que o referido corpus possa ser analisado, com base em uma consistente 

fundamentação teórica. 

 

2.1 Constituição do corpus 

 

 O corpus deste trabalho é constituído por dezoito peças publicitárias, das 

quais sete compõem o corpus principal; nove, o secundário, já que serão citadas ao 

longo da parte teórica da tese; e duas, uma espécie de corpus extra, uma vez que 

representam um vislumbre dos desdobramentos trazidos pela propaganda do 

presente. Todas foram retiradas da Revista Veja, em um intervalo de tempo de, 

aproximadamente, dois anos, que se iniciou na segunda metade de 2017 e terminou 

na primeira metade de 2019, por se tratar de uma das maiores e mais lidas revistas 

do país.  

 Em um primeiro momento, aliás, houve um direcionamento para propagandas 

que traziam consigo um apagamento das fronteiras de gênero, mostrando, então, 

que determinadas marcas e produtos não se direcionavam mais apenas para 

homens ou para mulheres, mas, sim, para todas as pessoas. Todavia, em um 

segundo momento, optou-se por publicidades que veiculavam uma ode à 

diversidade, deixando claro, dessa maneira, qual seria o posicionamento dessas 

marcas e produtos no que diz respeito às diversas expressões de gênero. 

 

2.2 Percursos teórico-metodológicos 

 

 Tendo por base, justamente, a necessidade de se analisar, com clareza, 

nosso objeto de trabalho, foram elencadas dezoito peças publicitárias para fazer 

parte deste corpus, as quais foram transformadas em objeto de pesquisa. 

Como tais peças publicitárias são denominadas por nós como “agênero”, 

tornou-se necessário explorar alguns conceitos desenvolvidos na Teoria de Gênero 

de Butler (2017), especialmente o de performance de gênero, contando, ainda, com 

a ajuda de Foucault (2014), Louro (2014) e Salih (2019), apenas para citar alguns 
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outros teóricos. No que tange à noção de gênero gramatical, foram usadas as 

formulações teóricas de Câmara Jr. (1975). 

Além disso, estabeleceu-se como base teórico-metodológica, a Teoria 

Semiolinguística de Análise do Discurso, cunhada por Patrick Charaudeau, desde a 

década de 1980, especialmente no que tange aos conceitos de sujeitos do ato de 

linguagem, Processo de Semiotização de Mundo e Contrato de Comunicação, que 

dialogam com o corpus escolhido e com a proposta de análise em questão. 

 Depois, com o intuito de enquadrar os textos aqui analisados em um 

determinado gênero, recorreu-se aos estudos de Charaudeau (2004), agregando a 

noção de gênero discursivo à de visadas discursivas; e aos estudos de Bakhtin 

(2011), que postula que os gêneros discursivos nada mais são do que tipos 

relativamente estáveis de textos. 

 Em seguida, procedeu-se a um estudo detalhado dos elementos da sintaxe 

visual dos textos também eles visuais, bem como a alguns postulados sobre 

fotografia, já que o corpus em questão é composto por textos verbo-visuais, com a 

ajuda dos estudos de Barthes (1990; 2018), Charaudeau (2013b), Dondis (2015), 

Guimarães (2000; 2003), Joly (2012), Peirce (2017), Santaella e Nöth (2015) e 

Sontag (2004), entre outros. 

 A fim de mostrar que, nas publicidades agênero, há a presença de 

representações sociais, imaginários sociodiscursivos, estereótipos e arquétipos, 

recorreu-se, respectivamente, aos estudos de Moscovici (2001; 2015) e Jodelet 

(2001); Charaudeau (2013a) e Monnerat (2012); Amossy e Pierrot (2004); e Jung 

(2014; 2016). 

 Depois, para discutir os conceitos de ideologia e poder, procedeu-se às 

formulações de Castells (2020), Chauí (2001), Eagleton (2019), Foucault (2019) e 

Van Dijk (2018). Já para falar de identidade e todas as discussões que cercam tal 

conceito, foram exploradas as pesquisas de Castells (2018), Charaudeau (2009), 

Hall (2006) e Woodward (2014). 

 Em seguida, para tratar dos lugares que a argumentação ocupa no discurso 

ou daquilo que se chamou de trilogia aristotélica, a saber, ethos, pathos e logos, 

fez-se uso dos trabalhos de Eggs (2013), Maingueneau (2008; 2013); Charaudeau 

(2007; 2010a), Feres (2010), Plantin (2010), somente para citar alguns. 

 Por fim, com o objetivo de discutir conceitos relativos à publicidade canônica e 

pensar no quanto o fazer publicitário tem mudado ao longo dos anos, foram usados 
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trabalhos de autores como Carrascoza (2004), Carvalho (2006), Charaudeau 

(2010b), Monnerat (2003), Pauliukonis (2010), Pinto (1997), Soulages (1994) e 

Vastergaard e Schrøder (2000). 

 Já que os estudos que serviram de aporte teórico ao presente trabalho foram 

delimitados, cabe-nos, neste momento, proceder à fundamentação teórica desta 

tese. 
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3 GÊNERO(S) E SEXUALIDADE(S) 

O conceito de gênero, como bem se sabe, é bastante caro ao presente 

trabalho, no entanto, tal conceito vem acompanhado da necessidade de se discutir 

diferentes temas com os quais dialoga. Pensando nisso, optou-se por dividi-lo em 

diferentes seções: 

 

3.1 Questões de sexualidade(s) 

 

No que se refere ao senso comum, segundo Foucault (2014), tem-se a ideia 

de que, nas sociedades burguesas, a sexualidade foi cuidadosamente enterrada, o 

que quer dizer que se restringiu ao ambiente doméstico, já que houve uma espécie 

de confisco de tal sexualidade por parte das famílias. Desse modo, a sexualidade se 

restringia ao aspecto reprodutivo: o casal, legítimo e procriador, impunha-se como 

modelo, fazia reinar a norma, guardava o direito de falar e, inclusive, o de calar.  

O quarto dos pais, então, passou a ser o único lugar de sexualidade 

reconhecida e ao resto coube o papel de se encobrir, uma vez que era necessário 

que o decoro das atitudes escondesse os corpos, ao mesmo tempo em que as 

palavras deveriam limpar os discursos sobre sexo. Aliás, quem insistisse e se 

mostrasse demasiadamente tornar-se-ia anormal, receberia tal status e, por isso, 

deveria pagar as sanções. 

Assim sendo, de acordo com o teórico (FOUCAULT, 2014), a repressão 

funcionava não só como uma condenação ao desaparecimento, mas também como 

uma injunção ao silêncio e como uma afirmação da inexistência e, 

consequentemente, como uma constatação de que não havia nada para se dizer 

nem para ver nem para saber. 

A propósito, se fosse mesmo necessário dar lugar às sexualidades ilegítimas, 

estas deveriam procurar outro lugar para se estabelecer: nesse caso, lugares onde 

pudessem ser reinscritas, passadas a limpo, ou seja, nos prostíbulos e nas casas de 

saúde, em que havia mais tolerância com as referidas sexualidades ilegítimas. 

No entanto, a questão que Foucault (2014) coloca, isto é, a de que a 

sexualidade deveria ser entendida, inicialmente, como a história de uma crescente 

repressão, abre espaço para uma constatação a respeito da repressão deliberada 
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em termos de sexualidade que teria ocorrido no período em que a burguesia 

ascendeu e se consolidou no poder. 

Aliás, o autor (FOUCAULT, 2014) afirma que, se o sexo é reprimido, 

“condenado” à proibição, à inexistência e ao silêncio, falar dele e de sua repressão 

constituiria uma transgressão deliberada, pois quem emprega essa linguagem 

coloca-se, até certo ponto, fora do alcance do poder, desordena a lei e antecipa uma 

liberdade futura. 

Contudo, dentro da perspectiva foucaultiana, considerando os três últimos 

séculos - XVIII, XIX e XX -, em suas ininterruptas transformações, houve em torno e 

a propósito do sexo uma verdadeira explosão discursiva, ainda que, talvez, tenha 

havido uma depuração bastante rigorosa a respeito do vocabulário usado para se 

falar de tal tema. Houve, portanto, o surgimento de “novas regras de decência”, nas 

quais determinadas palavras foram filtradas, logo, definiu-se de maneira muito mais 

estrita onde e quando era possível falar de sexo, em que situações, entre quais 

locutores e em que relações sociais. 

Dessa forma, teve início uma multiplicação dos discursos sobre sexo no 

próprio campo de exercício do poder: houve uma incitação institucional a falar sobre 

sexo e a falar dele cada vez mais. Além disso, procedeu-se a uma obstinação das 

instâncias do poder a ouvir falar e a fazer o sujeito falar, articulando, explicitamente, 

o termo e dando detalhes infinitos sobre ele. 

A confissão, em seu viés religioso e até mesmo institucional, foi 

deliberadamente incentivada pela pastoral cristã que procurava produzir efeitos 

específicos sobre o desejo, pelo simples fato de colocá-lo integral e aplicadamente 

em discurso: efeitos de domínio e de desinteresse, sem dúvida, porém, efeitos de 

reconversão espiritual, de retorno a Deus, e efeitos físicos de dores 

“bem-aventuradas”, já que os fiéis poderiam sentir, em seus corpos, as dores do 

desejo, da tentação e, também, do amor por Deus que resiste a eles. 

Por conseguinte, tal qual postula Foucault (2014), pode-se estabelecer que os 

sujeitos ocidentais, há três séculos, permaneceram atados a uma tarefa que 

consistia em dizer tudo sobre seu sexo, por isso, a partir da época clássica, houve 

uma valorização cada vez maior do discurso sobre o sexo. A propósito, esperava-se 

desse discurso, cuidadosamente analítico, efeitos múltiplos de deslocamento, de 

intensificação, de reorientação e de modificação sobre o próprio desejo. 
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Isso posto, para Foucault (2014), o domínio do que se podia dizer sobre o 

sexo não foi somente ampliado e os indivíduos foram obrigados a expandi-lo cada 

vez mais, porém, acima de tudo, o discurso teve como foco o sexo, por meio de um 

dispositivo complexo e de efeitos variados que não se podem esgotar na simples 

relação com uma lei de interdição.  

Como consequência, por volta do século XVIII, nasce uma incitação política, 

econômica e técnica a se falar sobre sexo, não somente de forma teórica, isto é, 

como se se tivesse criado uma teoria geral da sexualidade, mas, sobretudo, sob 

forma de análise, de contabilidade, de classificação e de especificação, por meio de 

pesquisas quantitativas ou causais, o que quer dizer que o sexo foi “levado em 

conta” para que sobre ele se formulasse um discurso que não fosse unicamente o 

da moral, todavia, o da racionalidade. Tal fato representou, obviamente, uma 

mudança de paradigma no que diz respeito ao discurso sobre sexo.  

Também no século XVIII, os governos perceberam que não tinham que lidar 

com sujeitos nem mesmo com um “povo”, de modo que deveriam lidar com uma 

“população”, com seus fenômenos específicos e suas variáveis próprias: natalidade, 

mortalidade, longevidade, fecundidade, estado de saúde, incidência de doenças, 

formas de alimentação e de habitat. 

Descobriu-se, portanto, que os Estados não eram povoados conforme a 

progressão natural da propagação, mas em razão de sua indústria, de suas 

produções e de suas diferentes instituições. Diante disso, as pessoas se 

multiplicavam levando-se em conta o que conseguiam plantar e colher e os recursos 

que obtinham de seus trabalhos.  

No centro desse problema econômico e político, está o sexo e é daí que 

surge a necessidade de analisar a taxa de natalidade, a idade do casamento, os 

nascimentos legítimos, ou não, a precocidade e a frequência das relações sexuais, a 

maneira de torná-las fecundas ou estéreis, o efeito do celibato ou das interdições, a 

incidência das práticas contraceptivas.  

Segundo o estudioso (FOUCAULT, 2014), esta é primeira vez que uma 

sociedade afirma, de maneira constante, que seu futuro e sua riqueza estão ligados 

ao número e à “virtude” dos cidadãos, às regras dos casamentos e à organização 

familiar, porém, principalmente, à maneira como cada um usa seu sexo. Assim 

sendo, a conduta sexual da população é tomada, concomitantemente, como objeto 

de análise e alvo de intervenção, logo, passa-se das teses maciçamente 
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populacionistas da época mercantilista às tentativas de regulação mais finas e bem 

calculadas, que oscilarão, de acordo com os objetivos e as urgências, em direção 

natalista ou antinatalista. 

Como consequência, por meio da economia política, uma teia de observações 

sobre o sexo é formada e surge a análise das condutas sexuais, de suas 

determinações e de seus efeitos, nos limites entre o que é considerado biológico e o 

que é considerado econômico.  

Retomando o(s) discurso(s) sobre o sexo, Foucault (2014) postula que não se 

deve fazer uma divisão entre o que se diz e o que não se diz, porque é preciso 

determinar as diferentes maneiras de não dizer, como são distribuídos os que 

podem, ou não, falar, que tipo de discurso é autorizado ou que forma de discrição é 

exigida a uns e a outros. Não existe, pois, um só, mas muitos silêncios, os quais são 

partes integrantes das estratégias que apóiam e atravessam os discursos. 

A propósito, a partir dos séculos XVIII e XIX, outros focos entraram em 

atividade para engendrar os discursos sobre o sexo: no começo, a medicina, por 

intermédio das “doenças dos nervos”; em seguida, a psiquiatria, quando esta 

começa a procurar a etiologia das doenças mentais e, sobretudo, quando começa a 

se interessar pelas “perversões sexuais”; depois, a justiça penal, já que esta, por 

muito tempo, ocupou-se da sexualidade, estabelecendo controles sociais a fim de 

filtrar a sexualidade dos casais, dos pais e dos filhos, dos adolescentes, enfim, das 

pessoas como um todo. Assim, irradiaram discursos em torno do sexo, 

intensificando a consciência de que há um perigo incessante que constitui a 

incitação a se falar dele. 

De um extremo ao outro, o sexo tornou-se, então, algo que se deve dizer e 

dizer de forma exaustiva, de acordo com dispositivos discursivos diversos, 

entretanto, todos constrangedores, cada um a seu modo. Dessa maneira, desde o 

século XVIII, o sexo não deixou de provocar uma espécie de erotismo discursivo 

generalizado, o que quer dizer que os discursos sobre o sexo não se multiplicaram 

fora do poder ou contra ele: multiplicaram-se onde ele se exercia e, aliás, como meio 

para seu exercício.  

Foram criados, em todos os lugares, incitações a falar, procedimentos para 

observar, interrogar e questionar e, além disso, criaram uma existência discursiva do 

sexo, impondo a cada um que fizesse de sua sexualidade um discurso permanente. 

Houve, também, a inserção de múltiplos mecanismos que, na ordem da economia, 
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da pedagogia, da medicina e da justiça, incitaram, extraíram, organizaram e 

institucionalizaram o discurso sobre o sexo.  

É mister ressaltar, portanto, que as sociedades modernas não condenaram o 

sexo a permanecer na obscuridade, todavia, por outro lado, fizeram com que as 

pessoas sempre falassem dele, de diversas maneiras, por diferentes meios, 

valorizando-o como uma espécie de segredo (FOUCAULT, 2014). 

 O teórico (FOUCAULT, 2014) alerta para o fato de que, possivelmente, seria 

um equívoco ver essa proliferação dos discursos sobre sexo como um simples 

fenômeno de ordem quantitativa, como se fosse indiferente o que neles se diz, como 

se falar disso, em si, fosse mais importante do que o que havia de imperativo que 

impusesse alguém a falar sobre sexo. 

 Aliás, parece que a colocação do sexo em discurso estaria estruturada no 

sentido de afastar da realidade as formas de sexualidade insubmissas à economia 

estrita da reprodução, ou seja, de dizer não às atividades que não visavam à 

fecundidade, banir os prazeres paralelos, reduzir ou excluir as práticas que não têm 

como objetivo-fim a procriação.  

Por conta de tais discursos, aumentaram-se as condenações judiciárias das 

chamadas “perversões menores”; adicionou-se a irregularidade sexual à doença 

mental; da infância até a velhice, foi desenvolvida uma norma do desenvolvimento 

sexual e foram, cuidadosamente, caracterizados todos os desvios sexuais possíveis; 

organizaram-se controles pedagógicos e tratamentos médicos; em torno das 

mínimas fantasias, os moralistas e, principalmente, os médicos trouxeram à 

superfície todo o vocabulário enfático da repressão. 

Por outro lado, os séculos XIX e XX foram, especialmente, a idade da 

multiplicação, posto que houve um desmembramento das sexualidades, um reforço 

de suas formas dissidentes, uma implantação múltipla das “perversões”, isto é, em 

tais períodos de tempo, houve o surgimento de heterogeneidades sexuais.  

Dessa maneira, de acordo com os estudos foucaultianos, até o final do século 

XVIII, três grandes códigos explícitos, além das regularidades devido aos costumes 

e das pressões de opinião, regiam as práticas sexuais: o direito canônico, os valores 

cristãos e a lei civil, que fixavam, cada qual à sua maneira, uma linha divisória entre 

o lícito e o ilícito. Os referidos códigos também estavam centrados nas relações 

matrimoniais, já que cuidavam do dever conjugal, da capacidade de desempenhá-lo, 

da forma pela qual era cumprido, das exigências e das violências que 
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acompanhavam esse dever conjugal, das carícias inúteis ou indevidas a que servia 

de pretexto, sua fecundidade ou a maneira empregada para torná-lo estéril, quando 

necessário. 

O sexo dos cônjuges era sobrecarregado de regras e recomendações e a 

relação matrimonial constituía-se como foco mais intenso das confissões, afinal, era 

dela que se falava a maior parte do tempo, especialmente, porque tinha que ser 

“confessada” em detalhes. Havia, por conseguinte, uma estreita vigilância a respeito 

do casamento no que se refere ao viés sexual e reprodutivo dos casais. Como o 

casal legítimo, com sua sexualidade regular - e regulada - tinha direito a uma maior 

discrição, passou-se a interrogar a sexualidade das crianças, a dos loucos e a dos 

criminosos, buscando tentar entender, por exemplo, o prazer dos que não se 

relacionam com pessoas de outro sexo.  

O exame médico, a investigação psiquiátrica, o relatório pedagógico e os 

controles familiares podem, por sua vez, ter como objetivo geral e aparente dizer 

“não” a todas as sexualidades “dissidentes” ou “improdutivas”, contudo, na verdade, 

funcionam como mecanismos de dupla incitação: prazer e poder. No que tange ao 

poder, há um prazer em exercer um poder que questiona, fiscaliza, espia, investiga, 

revela; e, por outro lado, o prazer aumenta, haja vista que se tem que escapar a 

esse poder, fugir dele, enganá-lo ou mascará-lo. Trata-se, dessa maneira, de um 

poder que se deixa invadir pelo prazer que persegue e, diante dele, afirma-se no 

prazer de mostrar-se, de escandalizar ou de resistir.   

Com frequência, segundo Foucault (2014), é dito que as sociedades 

modernas tentaram reduzir a sexualidade ao casal heterossexual e, se houvesse a 

possibilidade, ao casal heterossexual legítimo, ou seja, aquele casado em cartório e 

na igreja, porém, tampouco se fala que foram essas mesmas sociedades que 

inventaram ou, então, organizaram, cuidadosamente, além de terem feito proliferar, 

grupos com elementos múltiplos e sexualidade circulante: houve uma distribuição de 

pontos de poder hierarquizados ou nivelados, uma “busca” de prazeres, no duplo 

sentido de desejados e perseguidos, tudo isso fruto de proximidades que se 

apresentaram como formas de vigilância e funcionaram como mecanismos de 

intensificação. 

As sociedades burguesas dos séculos XVIII e XIX exerceram um tipo de 

poder sobre o corpo e sobre o sexo, um poder que, justamente, não tinha a força de 

lei nem os efeitos de interdição, mas, ao contrário, procedia mediante a redução das 
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sexualidades singulares, afinal, não fixava fronteiras para a sexualidade, provocava 

suas diversas formas, não excluía, todavia, incluía, no corpo, de modo a ocorrer a 

especificação dos indivíduos. Além disso, não procurava esconder a sexualidade, 

uma vez que pretendia atrair suas variedades, nas quais prazer e poder se 

reforçavam. 

Enfim, para o filósofo (FOUCAULT, 2014), é preciso abandonar a ideia de que 

as sociedades industriais modernas inauguraram um período de repressão mais 

intensa do sexo, pois houve não só uma explosão visível das sexualidades 

dissidentes, como também a existência de uma espécie de dispositivo bem diferente 

da lei, capaz de, mesmo que se apoie em procedimentos de interdição, assegurar, 

por meio de uma rede de mecanismos entrecruzados, a proliferação de prazeres 

específicos e a multiplicação de sexualidades diferentes da heterossexualidade 

compulsória. 

Além do mais, a sexualidade pareceu restringir-se ao domínio da moralidade 

cristã durante certo tempo, vide o sacramento da confissão que era encorajado por 

sacerdotes e autoridades eclesiásticas, chegando até mesmo a se tornar obrigatório. 

Depois, essa mesma sexualidade passou ao domínio da medicina e da ciência, 

quando começou a ser estudada e patologizada.  

Aliás, no ponto de intersecção entre a confissão e uma “discursividade 

científica”, foram encontrados alguns grandes mecanismos de ajustamento - 

técnicas de escuta, princípio da latência, imperativo da medicalização, entre outros -, 

o que fez com que a sexualidade fosse definida como sendo, “por natureza”, um 

domínio penetrável por processos patológicos, solicitando, assim, intervenções 

terapêuticas ou de normalização, constituindo um campo de significações a decifrar. 

Isso nos faz crer que, tal qual afirma Foucault (2014), a história da 

sexualidade deve ser empreendida, antes de tudo, do ponto de vista de uma história 

dos discursos, já que a sociedade burguesa, capitalista ou industrial, não reagiu ao 

sexo com uma recusa em reconhecê-lo: ao contrário, instaurou todo um aparelho 

para produzir discursos verdadeiros sobre ele. Logo, não somente se falou muito 

sobre sexo e se forçou todo mundo a falar dele, como também se empreendeu a 

formulação de sua verdade regulada. 
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3.2 Questões de gênero(s) 

 

Butler (2017), por sua vez, retomando a perspectiva foucaultiana, explica que 

as categorias fundamentais de sexo, gênero e desejo funcionam como efeitos de 

uma formação específica de poder que supõe uma investigação crítica, conhecida 

como “genealogia”. Dessa forma, a crítica genealógica refuta a busca da origem do 

gênero, a verdade íntima do desejo feminino, uma identidade sexual genuína ou 

autêntica que a repressão impede de ver, porém, em vez disso, investiga as apostas 

políticas, designando como origem e causa categorias de identidade que, na 

verdade, são efeitos de instituições, práticas e discursos cujos pontos de origem são 

múltiplos e difusos. Por conseguinte, a tarefa de tal investigação é centrar-se e se 

descentrar em duas instituições definidoras, a saber, o falocentrismo e a 

heterossexualidade compulsória. 

A filósofa (BUTLER, 2017) postula, também, que o sujeito “mulher” não é 

mais compreendido em termos estáveis ou permanentes, já que não há mais uma 

concordância quanto ao que se constitui - ou deveria constituir - a categoria 

“mulheres”. Além disso, se alguém “é” uma mulher, isso não é tudo que esse alguém 

é, o que quer dizer que o termo não logra ser exaustivo, não porque os traços 

predefinidos da “pessoa” transcendam a “parafernália” específica do seu gênero, 

mas, sobretudo, porque o gênero nem sempre se constitui de maneira coerente ou 

consistente nos diferentes contextos históricos em que tais sujeitos se inserem.  

Convém afirmar, ainda, que o gênero estabelece interseções com 

modalidades raciais, classistas, étnicas, sexuais e regionais de identidades 

discursivamente construídas, logo, um sujeito não pode nem deve ser reduzido ao 

gênero com o qual se identifica. Ademais, tornou-se impossível separar a noção de 

“gênero” das interseções políticas e culturais em que, invariavelmente, é produzida e 

mantida. 

 Aliás, os conceitos de gênero e sexo são, frequentemente, confundidos: ainda 

que a distinção entre gênero e sexo tenha surgido para questionar a formulação de 

que a biologia é o destino, especialmente, no que diz respeito à vida das mulheres, 

deve-se considerar que, por mais que o sexo pareça intratável em termos biológicos, 

o gênero é socialmente construído.  

Como consequência, pode-se pensar que o gênero não é nem o resultado 

causal do sexo nem tampouco tão fixo quanto se pensa - ou se pensava. Isso quer 
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dizer que a unidade do sujeito é, potencialmente, contestada pela distinção que abre 

espaço ao gênero como interpretação múltipla do sexo.  

Assim sendo, 

se o gênero são significados culturais assumidos pelo corpo sexuado, não 
se pode dizer que ele decorra de um sexo desta ou daquela maneira. 
Levada a seu limite lógico, a distinção sexo/gênero sugere uma 
descontinuidade radical entre os corpos sexuados e gêneros culturalmente 
construídos. Supondo por um momento a estabilidade do sexo binário, não 
decorre daí que a construção de “homens” aplique-se exclusivamente a 
corpos masculinos, ou que o termo “mulheres” interprete somente corpos 
femininos. (BUTLER, 2002, p. 24) 
 

Isso posto, embora os sexos pareçam binários em sua morfologia e 

constituição, sem que isso se configure como um problema, não há motivos para 

supor que os gêneros também devam ser considerados apenas dois. A propósito, a 

hipótese de um sistema binário dos gêneros designa, de maneira implícita, a crença 

em uma relação mimética entre gênero e sexo, na qual o gênero reflete o sexo ou é 

por ele restrito. 

Ainda que os cientistas sociais se refiram ao gênero como um “fator” ou 

“dimensão” da análise, tal conceito é aplicado, também, a pessoas reais como um 

indicativo de diferença biológica, linguística e/ou cultural. Nesses últimos casos, 

portanto, o gênero pode ser compreendido como um significado assumido por um 

corpo já diferenciado sexualmente, no entanto, tal significado só se estabelece em 

relação a outro, oposto a ele, o que quer dizer que, em tese, as mulheres só existem 

em oposição aos homens, por exemplo. 

A teórica (BUTLER, 2017) reforça, ainda, que seria errado supor que a 

discussão sobre a identidade deva ser anterior à discussão sobre a identidade de 

gênero, pela simples razão de que as pessoas se tornam compreensíveis apenas ao 

adquirir seu gênero em conformidade com padrões reconhecidos de uma espécie de 

coerência de gênero. Contudo, a “coerência” e a “continuidade” da pessoa não são 

características lógicas ou analíticas da condição de gênero: trata-se de normas de 

inteligibilidade socialmente instituídas e mantidas. 

Cabe esclarecer, portanto, que gêneros “inteligíveis” ou “compreensíveis” são 

aqueles que, em certa medida, instituem e mantêm relações de coerência e 

continuidade entre sexo, gênero, prática sexual e desejo. Dito de outro modo: os 

espectros de descontinuidade e incoerência, eles próprios apenas concebíveis em 

relação a normas existentes de continuidade e coerência, são, de maneira 

constante, proibidos e produzidos pelas próprias leis as quais buscam estabelecer 
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linhas causais ou expressivas entre o sexo biológico, o gênero socialmente 

constituído e a “expressão” ou “efeito” de ambos, no que se refere à manifestação 

do desejo sexual por meio da prática sexual. 

A noção de que pode haver uma “verdade” do sexo, como a chama Foucault 

(2014), de forma irônica, é produzida, de maneira precisa, pelas práticas reguladoras 

que engendram identidades coerentes por via de uma matriz de normas de gênero 

também elas coerentes. Logo, a heterossexualização do desejo requer e institui a 

produção de oposições discriminatórias e assimétricas entre “feminino” e 

“masculino”, nas quais os próprios conceitos de masculino e de feminino são 

compreendidos como sendo atributos específicos de “macho” e de “fêmea”. 

A matriz cultural, por meio da qual a identidade de gênero exige que certos 

tipos de “identidades” não podem “existir”, endoça a ideia de que aqueles nos quais 

o gênero não decorre do sexo e aqueles em que as práticas do desejo não decorrem 

nem do sexo nem do gênero não “existem”. Então, no que tange a esse ponto de 

vista, certos tipos de “identidades de gênero” parecem ser falhas no 

desenvolvimento ou podem ser consideradas como impossibilidades lógicas, afinal, 

não se conformam às normas de inteligibilidade cultural.  

Todavia, a persistência e a proliferação dessas “identidades de gênero” criam 

oportunidades críticas de expor os limites e os objetivos reguladores desse campo 

de inteligibilidade e, ainda, de disseminar, nos próprios termos de tal matriz de 

inteligibilidade, outras matrizes rivais e subversivas da chamada “ordem de gênero”. 

Butler (2017) critica o fato de se empregar acriticamente a atribuição de “ser” 

para “gêneros” e “sexualidades”: tanto no caso de “homens” quanto no de 

“mulheres”, tal ideia tende a subordinar a noção de gênero à de identidade e levar à 

conclusão de que uma pessoa é um gênero e o é em virtude de seu sexo, do 

sentimento psíquico do eu e das diferentes expressões desse eu psíquico, a mais 

notável sendo a do desejo sexual. 

Em um contexto pré-feminista, por exemplo, o gênero, de forma ingênua e 

não crítica, foi confundido com o sexo, o que serviu como princípio unificador do eu 

corporificado, além de manter essa unidade sobre e contra um “sexo oposto”, cuja 

estrutura, por sua vez, mantém uma coerência interna e paralela, porém, oposta 

entre sexo, gênero e desejo. Como consequência, tem-se que uma pessoa é seu 

gênero, posto que não é outro gênero, formulação que pressupõe e impõe a 

restrição do gênero dentro desse par binário. 
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O gênero, por outro lado, pode denotar uma “unidade de experiência” de 

sexo, gênero e desejo, a partir do momento em que se entende que o sexo, em 

certo sentido, exige um gênero, sendo este uma designação psíquica e/ou cultural 

do eu, e exige, também, um desejo, sendo o desejo o heterossexual, e, por isso, 

diferenciando-se em uma relação de oposição a outro gênero que ele deseja. 

Então, a coerência ou a unidade internas de qualquer dos gêneros, homem 

ou mulher, exige uma heterossexualidade estável e oposicional. Por conseguinte, 

essa heterossexualidade institucional exige e produz, a um só tempo, a univocidade 

de cada um dos termos marcados pelo gênero os quais constituem o limite das 

possibilidades de gênero no interior do sistema de gênero binário e oposicional. 

Diante disso, essa concepção de gênero não apenas supõe uma relação causal 

entre sexo, gênero e desejo, mas sugere que o desejo reflete ou exprime o gênero e 

que o gênero reflete ou exprime o desejo. 

A instituição de uma heterossexualidade compulsória e naturalizada exige e, 

concomitantemente, regula o gênero como uma relação binária na qual o termo 

masculino se distingue, por meio de práticas, do desejo heterossexual. Ademais, o 

ato de diferenciar os dois pólos da estrutura binária resulta em uma consolidação de 

cada um de seus termos e da coerência interna respectiva do sexo, do gênero e do 

desejo. 

Dessa maneira, embora exista a noção de uma “substância” fictícia, produzida 

pela ordenação compulsória de atributos em sequências de gênero coerentes, a 

ideia do gênero como substância, a viabilidade de “homem” e “mulher”, vê-se 

questionada pelo jogo dissonante de atributos que não se conformam aos modelos 

sequenciais ou causais de inteligibilidade. 

Em vista disso, a aparência de uma substância permanente ou de um eu com 

traços de gênero, ao qual Stoller (1976 apud Butler, 2017) chama de “núcleo de 

gênero”, é produzida pela regulação dos atributos, segundo linhas de coerência 

culturalmente estabelecidas. Nesse sentido, o gênero não é um substantivo nem 

tampouco um conjunto de atributos flutuantes, visto que seu efeito é 

performativamente produzido e imposto pelas práticas reguladoras da coerência do 

gênero.  

Como consequência, o gênero mostra ser performativo no interior dos 

discursos, constituinte da identidade que, supostamente, é. Cabe esclarecer, ainda, 

que não há identidade de gênero por trás das expressões do gênero, haja vista que 
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tal identidade é performativamente constituída pelas próprias expressões tidas como 

seus resultados. 

Retomando Foucault (2014), Butler (2017) resgata a ideia de que sexualidade 

e poder são coextensivos, questionando, implicitamente, a postulação de uma 

sexualidade subversiva ou emancipatória que seja livre da lei. Contudo, é necessário 

salientar que “o antes” e “o depois” da lei são modos de temporalidade discursiva e 

performativamente instituídos, invocados nos termos de uma estrutura normativa 

que afirma que a subversão, a desestabilização ou o deslocamento exigem uma 

sexualidade que, de algum modo, escape das proibições hegemônicas que pesam 

sobre o sexo. 

Para o estudioso (FOUCAULT, 2014), as referidas proibições são, 

inexoravelmente, produtivas, no sentido de que o sujeito, que, supostamente, é 

fundado e produzido nelas e por meio delas, não tem acesso a uma sexualidade que 

esteja, de algum modo, “fora”, “antes” ou “depois” do próprio poder. Aliás, o poder, 

ao invés da lei, abrange tanto as funções ou relações diferenciais jurídicas quanto as 

produtivas. 

Em virtude disso, a sexualidade que emerge na matriz das relações de poder 

não é uma simples duplicação ou cópia fiel da lei, uma repetição uniforme de uma 

economia masculinista da identidade, já que as produções se desviam de seus 

propósitos originais e mobilizam, inadvertidamente, possibilidades de “sujeitos” que 

não apenas ultrapassam os limites da inteligibilidade cultural como expandem, de 

maneira efetiva, as fronteiras do que é, de fato, culturalmente inteligível. 

O movimento pró-sexualidade, por sua vez, no âmbito da teoria e da prática 

feministas, tem argumentado, efetivamente, que a sexualidade é sempre construída 

nos termos do discurso e do poder, sendo este último em parte entendido nos 

moldes das convenções culturais heterossexuais e fálicas, de modo que a 

emergência de uma sexualidade construída, mas não determinada, nesses termos, 

nos contextos lésbico, bissexual e heterossexual, não constitui, então, um sinal de 

identificação masculina em um sentido reducionista. 

Pode-se afirmar, portanto, que a “unidade” do gênero é o efeito de uma 

prática reguladora que busca uniformizar a identidade de gênero por via da 

heterossexualidade compulsória. A força dessa prática reside, então, mediante um 

aparelho de produção excludente, na restrição dos significados relativos de 
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“heterossexualidade”, “homossexualidade” e “bixessualidade”, bem como nos 

lugares subversivos de sua convergência e significação. 

Isso posto, pode-se afirmar que o “ser” de um gênero é um efeito, objeto de 

uma investigação genealógica que mapeia os parâmetros políticos de sua 

construção no modo da ontologia. Contudo, cabe esclarecer que declarar que o 

gênero é construído não significa afirmar sua ilusão ou artificialidade, especialmente 

se se compreende que esses termos residem no interior de um binário que 

contrapõe como opostos o “real” e o “autêntico”. 

Pensando, em vista disso, na genealogia da ontologia do gênero, sugere-se 

que certas configurações culturais do gênero assumem o lugar do “real” e 

consolidam e incrementam sua hegemonia por meio de uma autonaturalização apta 

e bem-sucedida. Assim sendo, o gênero é a estilização repetida do corpo, um 

conjunto de atos repetidos no interior de uma estrutura reguladora e altamente 

rígida, capaz de se cristalizar no tempo para produzir a aparência de uma 

substância, de um traço natural de ser.  

Contudo, a genealogia política das ontologias do gênero, em sendo 

bem-sucedida, desconstruiria a aparência substantiva do gênero, a partir do 

momento em que fosse capaz de desmembrá-la em seus atos constitutivos, e a 

explicaria, além de localizar tais atos no interior das estruturas compulsórias, criadas 

pelas várias forças que policiam a aparência social do gênero. 

Enfim, a unovicidade do sexo, a coerência inteligível do gênero e a estrutura 

binária para o sexo e o gênero são sempre consideradas como “ficções reguladoras” 

que solidificam e naturalizam regimes de poder convergentes de opressão 

masculina e heterossexista. 

 

3.3 Questões de gênero(s) e seus desdobramentos 

 

Salih (2019), afirma que, em maior ou menor grau, a obra de Butler (2017), 

levanta questões sobre a formação da identidade e da subjetividade dos indivíduos, 

descrevendo os processos pelos quais nos tornamos sujeitos ao assumir as 

identidades sexuadas, generificadas e racializadas que são construídas para nós e, 

em certa medida, por nós mesmos, no interior das estruturas de poder existentes. 

A teoria queer, isto é, a Teoria de gênero, criada por Butler (2017), então, 

empreende uma investigação e uma desconstrução das categorias de gênero, ao 
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postular que há a indeterminação e a instabilidade de todas as identidades sexuadas 

e generificadas. Diante disso, coloca em xeque as formulações da “normalidade” 

sexual a fim de revelar o que, sobretudo, as identidades que se apresentam, de 

forma ostensiva, como héteros, legítimas, singulares e estáveis, têm de queer 3, 

embaixo de sua aparente “normalidade”. Aliás, todas as identidades generificadas e 

sexuadas são instáveis e indeterminadas (SALIH, 2019). 

Além disso, uma investigação genealógica da constituição dos sujeitos supõe 

que sexo e gênero são efeitos e não causas de instituições, discursos e práticas, ou 

seja, nós, enquanto sujeitos, não criamos as instituições, os discursos e as práticas: 

eles nos criam ou causam, a partir do momento em que determinam o sexo, nossa 

sexualidade e nosso gênero. Desse modo, se o sujeito não está “lá” desde o 

começo, isto é, desde o momento em que nasce, mas é instituído em contextos 

específicos e em momentos específicos, pode ser instituído de maneiras diferentes, 

sob formas que não se limitem a reforçar as estruturas de poder dominantes. 

O sujeito de Butler (2017) é, portanto, um ator que se põe de pé e “encena” 

sua identidade em um palco metafórico de sua própria escolha - daí vem a ideia de 

performatividade. Por conta disso, pode-se estabelecer que a identidade de gênero 

é uma sequência de atos, no entanto, não existe um ator ou performer preexistente 

que pratica esses atos, isto é, não existe, a priori, um fazedor por trás do feito. 

Segundo Salih (2019), de acordo com os estudos butlerianos, o gênero se 

cristaliza ou se solidifica em uma forma que faz com que pareça ter estado lá o 

tempo todo: trata-se de um processo que não tem origem nem fim, o que quer dizer 

que é algo que “fazemos” e não que “somos”. Diante disso, pode-se supor, ao 

contrário do que pensa o senso comum, que sexo, gênero e sexualidade não 

existem em uma relação necessariamente mútua. Dito de outro modo, se alguém é 

biologicamente fêmea, espera-se que exiba traços “femininos” e, em um mundo 

heteronormativo, no qual a heterossexualidade é considerada a norma, tenha desejo 

por homens, mas não é sempre que isso acontece. 

                                                           
3
 O vocábulo “queer”, em inglês, por volta do ano de 1500, significava “estranho, peculiar, excêntrico 

ou esquisito”, contudo, em 1922, passou a ser utilizado para qualificar de maneira negativa os 
homossexuais. Na realidade, depois de um tempo, o adjetivo também serviu para caracterizar de 
modo pejorativo qualquer um que não fosse heterossexual ou cisgênero. Butler (2017), então, 
ressignifica tal termo ao criar sua teoria acerca da performatividade de gênero, mostrando que a ideia 
de que há apenas dois gêneros é bastante reducionista e até mesmo ingênua. Disponível em 
https://queer.ig.com.br/2020-12-17/o-que-e-queer-entenda-o-termo-que-da-nome-ao-novo-site-do-
ig.html. Acesso em: 28 nov. 2021. 

https://queer.ig.com.br/2020-12-17/o-que-e-queer-entenda-o-termo-que-da-nome-ao-novo-site-do-ig.html
https://queer.ig.com.br/2020-12-17/o-que-e-queer-entenda-o-termo-que-da-nome-ao-novo-site-do-ig.html
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O gênero, por sua vez, pode ser entendido como “não natural”, já que não há 

uma relação necessária entre o corpo de alguém e seu gênero. Desse modo, será 

possível haver um corpo designado como “fêmea” e que não exiba traços 

geralmente considerados “femininos”, o que pressupõe a existência de uma fêmea 

“masculina” ou de um macho “feminino”. 

Assim sendo, pela perspectiva de Butler (2017), o gênero é um ato ou uma 

sequência de atos que está sempre, de maneira inevitável, acontecendo, visto ser 

impossível alguém existir como um agente social fora dos termos de gênero nem 

que seja para negar a binaridade de gênero. O gênero e até mesmo o sexo podem 

ser situados em termos discursivos, por meio dos quais são enquadrados e 

formados, de modo a tornar evidente o caráter construído - em oposição ao natural - 

de ambas as categorias. 

Gênero e sexo são, portanto, discursivamente construídos e não há nenhuma 

posição de liberdade implícita para além do discurso. A sexualidade culturalmente 

construída, por outro lado, não pode ser deixada de lado, por isso, resta para o 

sujeito a questão de como reconhecer e colocar em prática a construção na qual já 

se encontra; construção essa que deve, inevitavelmente, ser feita no interior de uma 

matriz heterossexual. 

É mister ressaltar que Butler (2017) descarta a ideia de que o gênero ou o 

sexo sejam uma “substância permanente”, daí falar em “substantivos”, ao 

argumentar que um mundo culturalmente heterossexual e heterossexista estabelece 

a coerência dessas categorias para manter o que se convencionou chamar de 

“heterossexualidade compulsória”, ou seja, a ordem dominante pela qual os homens 

e as mulheres veem a si mesmos impelidos ou forçados a ser heterossexuais. 

Ademais, as identidades de gênero que não se conformam no sistema dessa 

“heterossexualidade compulsória e naturalizada” mostram como as normas de 

gênero são socialmente instituídas e até mesmo mantidas. 

Ainda que se afirme que o gênero é limitado pelas estruturas de poder no 

interior das quais está situado, cabe ressaltar que também há possibilidades de 

proliferação e de subversão que se abrem a partir das referidas limitações. Para tal, 

todavia, é necessário questionar a “liberdade de escolha”, haja vista que os sujeitos 

vivem dentro da lei ou no interior de determinada cultura, logo, não há a 

possibilidade de tal escolha ser inteiramente livre.  
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A propósito, é bastante provável que as escolhas que os indivíduos fazem em 

termos de gênero se ajustem às expectativas ou às demandas dos amigos ou 

colegas de trabalho, por exemplo, ainda que não se deem conta disso. Aliás, o 

conjunto de escolhas disponíveis no que tange ao gênero também será determinado 

e limitado por fatores como a cultura, o trabalho, o status ou a origem social. 

Dessa forma, caso o sujeito decidisse ignorar as expectativas e as limitações 

impostas pelos amigos, pelos colegas, pela família etc, identificando-se com um 

gênero que, por alguma razão, fosse contrariar aquelas pessoas que têm autoridade 

sobre ele ou de cuja aprovação depende, não poderia simplesmente reinventar suas 

escolhas no que diz respeito ao gênero, tampouco criar novas escolhas possíveis e 

inteiramente originais. Na realidade, o sujeito poderia alterar o que já existe para 

indicar que não está agindo de modo “convencional”.  

Voltando à questão da performatividade, convém deixar claro que todos os 

corpos são “generificados” desde o começo de sua existência social - e não há 

existência que não seja social, portanto, não há um “corpo natural” que preexista à 

inscrição cultural dos sujeitos. Em vista disso, o gênero não é apenas um processo, 

mas, sim, um tipo particular de processo, um conjunto de atos repetidos no interior 

de determinadas estruturas altamente rígidas, no qual o indivíduo não é livre para 

escolher que gênero encenar: o “script”, então, estará sempre determinado no 

interior dessas estruturas, desse quadro regulatório, porque o sujeito tem uma 

quantidade limitada de possibilidades de escolha, capaz de determinar o estilo de 

gênero que adotará. 

O gênero demonstra ser performativo, ou seja, constituinte da identidade que 

pretende ser, e, por causa disso, é um ato que faz existir aquilo que nomeia: um 

homem “masculino” e uma mulher “feminina”. As identidades de gênero são 

construídas e constituídas pela linguagem, por isso, não há identidade de gênero 

que preceda a linguagem. Em outras palavras, não é que uma identidade “faça” o 

discurso ou a linguagem, mas é precisamente o contrário: a linguagem e o discurso 

“fazem” o gênero, afinal, não existe um eu fora da linguagem, visto que a identidade 

é uma prática significante e os sujeitos, culturalmente inteligíveis, são efeitos e não 

causas dos discursos que ocultam sua atividade. É nesse sentido, pois, que a 

identidade de gênero é performativa.  

 Segundo Salih (2019), Butler (2017) refuta, de modo enfático, a ideia de que 

existe um núcleo pré-linguístico, ao argumentar que os atos de gêneros não são 
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executados (performed) pelos sujeitos, porém, constituem performativamente um 

sujeito que é o efeito do discurso e não sua causa. Além do mais, não há um agente 

volitivo que reconhecidamente “faz” seu gênero, uma vez que o corpo “generificado” 

é inseparável dos atos que o constituem. 

 Também deve ser possível “encenar” um gênero sob formas que chamem a 

atenção para o caráter construído das identidades heterossexuais que podem ter um 

interesse particular em apresentar a si mesmas como “essenciais” e “naturais” e, em 

virtude disso, seria legítimo dizer que o gênero, em geral, é uma forma de paródia, 

no entanto, algumas performances de gênero são mais paródicas do que outras, 

como é o caso das drag queens, por exemplo. 

 O gênero é, portanto, uma espécie de “estilo corporal”, um ato ou uma 

sequência de atos, uma “estratégia” que tem como finalidade a sobrevivência 

cultural, visto que aquele que não “faz” seu gênero “corretamente” é punido pela 

sociedade. Aliás, ele não acontece de uma vez por todas quando os sujeitos 

nascem, todavia, trata-se de uma sequência de atos repetidos que se enrijece até 

adquirir a aparência de algo que esteve ali o tempo todo. Se o gênero é um 

“processo regulado de repetição” que se dá na e pela linguagem, então, é possível 

repetir o gênero diferentemente, como fazem as já citadas drag queens. 

 Louro (2014), por sua vez, chama-nos a atenção para o argumento de que 

homens e mulheres são diferentes em termos biológicos e que a relação entre 

ambos, em tese, decorre dessa diferenciação, a qual é complementar, pois cada um 

deve desempenhar um papel determinado há séculos, o que acaba por ter uma 

espécie de caráter dogmático. Assim, seja no âmbito do senso comum, seja 

revestida por uma “linguagem” científica, a distinção biológica, ou melhor, a distinção 

sexual entre homens e mulheres serve para justificar a desigualdade social. 

 Na realidade, é necessário mostrar que não são propriamente as 

características sexuais dos sujeitos, mas, sim, a maneira como tais características 

são representadas ou enaltecidas, isto é, aquilo que se diz ou que se pensa sobre 

elas construirá, de forma efetiva, o que é feminino e o que é masculino em uma 

determinada sociedade e em um determinado momento histórico. Diante disso, para 

que se compreenda o lugar e as relações de homens e mulheres em uma 

sociedade, convém observar não exatamente os sexos, porém, tudo o que 

socialmente se construiu sobre eles. 
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Aliás, de acordo com Louro (2014), é apenas com as feministas anglo-saxãs 

que gender passa a ser usado com um significado diferente de sex, visando a 

abandonar um determinismo biológico, presente, implicitamente, no uso de termos 

como “sexo” ou “diferença sexual”, a fim de reforçar, por meio da linguagem, o 

caráter fundamentalmente social a respeito das distinções baseadas no sexo. 

Contudo, ao direcionar o foco para o caráter social fundamental de tais 

distinções, não há a pretensão de negar que o gênero se estabelece com ou sobre 

corpos sexuados, ou seja, não é negada a biologia, mas enfatizada a construção 

social e histórica produzida sobre as características biológicas. Gênero, então, 

passa a designar o modo como as características sexuais são entendidas e 

representadas, ou melhor, como são trazidas para a prática social e incorporadas ao 

processo histórico. 

Desse modo, as justificativas para as desigualdades de gênero teriam a 

necessidade de ser exploradas não mais tendo por base as distinções biológicas, 

mas, sobretudo, os arranjos sociais, a história, as condições de acesso aos recursos 

sociais, as formas de representação. 

Por outro lado, a característica imanentemente social e relacional do gênero 

não tem, necessariamente, de nos levar a pensá-lo como se se referisse à 

construção de papéis masculinos e femininos, já que papéis seriam, basicamente, 

padrões ou regras compulsórios, estabelecidas por uma sociedade para seus 

membros, definindo, portanto, o comportamento deles, suas roupas, seus modos de 

se relacionar ou de se portar.  

Como consequência, por meio do aprendizado de papéis, cada indivíduo 

deveria conhecer o que é considerado adequado e inadequado para um homem ou 

para uma mulher em uma determinada sociedade e corresponder a essas 

expectativas, portanto, discutir a aprendizagem de papéis masculinos e femininos 

parece remeter à análise para os indivíduos e para as relações interpessoais que 

estabelecem, o que nos faria supor que as desigualdades entre os sujeitos 

tenderiam a ser consideradas no âmbito da interação face a face.  

Todavia, dessa forma, ficariam sem investigação não só as diversas formas 

que podem assumir as masculinidades e as feminilidades, como também as 

intrincadas redes de poder que, por meio das instituições, dos discursos, dos 

códigos, das práticas e dos símbolos, constituem as hierarquias entre os gêneros. 
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Ao se observar que os sujeitos podem exercer sua sexualidade de diferentes 

formas, estes podem viver seus desejos e prazeres corporais de muitas maneiras. 

Por conseguinte, suas identidades sexuais se designariam por meio dos modos 

como vivem sua sexualidade, com pessoas do mesmo sexo, do sexo oposto, de 

ambos os sexos ou sem parceiros e parceiras.  

Em contrapartida, os indivíduos identificam-se, histórica e socialmente, como 

masculinos e femininos e, dessa forma, constroem suas identidades de gênero, no 

entanto, cabe ressaltar que tais identidades - sexuais e de gênero - estão inter-

relacionadas de maneira profunda: nossa linguagem e nossa prática, 

frequentemente, confundem-nas, tornando difícil pensá-las em separado, ainda que 

não possam ser pensadas da mesma forma.  

Isso posto, os sujeitos masculinos ou femininos podem ser heterossexuais, 

homossexuais, bissexuais, de modo que tanto no exercício do gênero quanto no 

exercício da sexualidade, as identidades são sempre construídas: não são dadas ou 

acabadas em um determinado momento. Em suas relações sociais, atravessadas 

por diferentes discursos, símbolos, representações e práticas, os indivíduos se 

constroem como masculinos e/ou femininos, (des)arrajando seus lugares sociais, 

suas disposições, suas formas de ser e de estar no mundo. Portanto, essas 

construções e esses arranjos são, a todo momento, transitórios, afinal, 

transformam-se não apenas ao longo do tempo, historicamente falando, como 

também se transformam na articulação de suas histórias pessoais, identidades 

sexuais e de classe, por exemplo. 

Miskolci (2020) afirma, no que lhe concerne, que, dentro da perspectiva 

queer, as identidades socialmente prescritas são uma forma de disciplinamento 

social, de controle, de normalização. Diante disso, a proposta queer é, justamente, 

pensar a sexualidade, o gênero e outras diferenças, entre elas, as culturais e as 

políticas, como parte da vida cotidiana e não apenas como assunto de saúde 

pública, como ocorreu com os homossexuais em decorrência da epidemia de AIDS, 

por exemplo. 

O movimento queer também voltou sua crítica à emergência da 

heteronormatividade, dentro da qual até mesmo gays e lésbicas normalizados são 

aceitos, enquanto a rejeição social se direciona contra outros, nesse caso, aqueles 

considerados anormais e estranhos por deslocarem o gênero ou não enquadrarem 

suas vidas amorosas e sexuais ao modelo heterorreprodutivo. 
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De acordo com a já referida perspectiva queer, o gênero é algo cultural, logo, 

o masculino e o feminino estão em homens e em mulheres, nos dois: cada um dos 

sujeitos - homem ou mulher - tem gestuais, formas de fazer e pensar que a 

sociedade pode qualificar como masculinos ou femininos, independentemente do 

sexo biológico desses sujeitos. No fundo, o gênero é relacionado a normas e 

convenções culturais que variam com o tempo e de sociedade para sociedade. 

Em texto anterior, Miskolci (2014) sustenta que os estudos queer têm 

questionado a premissa de que a heterossexualidade seria a ordem natural do sexo, 

o que evidencia o caráter compulsório da já menciona heterossexualidade, por meio 

da pesquisa e da análise das relações de poder que a instituem como hegemônica. 

Ademais, dentro da já citada perspectiva queer, a própria hegemonia heterossexual 

se tornou objeto de investigação e de análise crítica, assim como a maneira como 

ela passa a moldar as homossexualidades mais convencionais, na forma da 

heteronormatividade. 

A teoria queer também passou a expandir a compreensão das 

homossexualidades para além das identidades gays e lésbicas, trazendo à baila as 

transexualidades, a intersexualidade e mesmo as sexualidades que deslocam as 

fronteiras, sempre provisórias e mutantes, entre a hétero e a homossexualidade. 

Como consequência, permitiu o surgimento de um olhar desafiador ao 

enquadramento binário da sexualidade (hétero/homo) e dos gêneros 

(masculino/feminino). 

O desejo, a seu turno, fora da norma heterossexual, é uma das expressões 

que coloca em xeque a ordem social, que passou a denominar de heteronormativo 

não somente por pressupor a heterossexualidade e o desejo por pessoas do sexo 

oposto, como também por estabelecer a heterossexualidade como padrão, inclusive, 

para os sujeitos que se relacionam com pessoas do mesmo sexo. 

Moita Lopes e Fabrício (2018) afiançam que os deslocamentos incessantes 

carregam consigo uma infinidade de discursos que, atravessando as vidas dos 

sujeitos, podem tornar as pessoas conscientes de outras alternativas para elas 

mesmas. A lógica queer, portanto, desconstrói significados binários e 

essencializados de gênero e de sexualidade, uma vez que tal lógica estabelece a si 

mesma por meio da instabilidade, da desessencialização, da desmoralização e da 

ficção performativa. 
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Desse modo, os indivíduos transitam performativamente por referências 

identitárias normalizadas, referendando-as ou, ao contrário, transgredindo-as, o que 

quer dizer que perturbam as performatividades de gênero e sexualidade tradicionais. 

A língua, por outro, de acordo com os estudiosos (MOITA LOPES E FABRÍCIO, 

2018) precisa ser, também, compreendia como um fazer performativo, um 

incessante jogo de “como se”, isto é, de ficcionalização, o que, na prática, faz 

emergir, por meio de repetições e de mudanças, modos performativos de construir 

significados que não preexistem ao fazer. 

Na leitura de Moita Lopes e de Fabrício (2018), Butler (2017) assegura que a 

natureza performativa do significado pode elucidar de que modo o ser não preexiste 

ao fazer, já que é na ação situada, por meio de um enquadre regularizado, repetido 

incessantemente, e, de modo simultâneo, ao driblar tais regularizações, por meio de 

subversões e mudanças, que significados alternativos são forjados. É também assim 

que a teórica (BUTLER, 2017) explica os significados de gênero e de sexualidade 

como efeitos dos sentidos que os indivíduos produzem aqui e ali, sob a matriz da 

heteronormatividade, os quais, assim como acontece com as línguas, terminam 

adquirindo um sentido de “substância” e de estabilidade pela repetição, o que quer 

dizer que os significados não preexistem aos seus usos. 

Connell e Pearse (2015) chamam a atenção para o fato de que, no cotidiano, 

as pessoas, de maneira geral, tomam o gênero como algo dado, visto que, em tese, 

reconhecem os sujeitos como sendo homens ou mulheres, meninos ou meninas 

instantaneamente. No entanto, a crença de que as distinções de gênero são 

“naturais” faz as pessoas se escandalizarem quando alguém não segue o padrão, 

por exemplo, ao se casar com um indivíduo do mesmo sexo.  

Desse modo, ser mulher ou homem é um processo, uma condição ativamente 

em construção e não um estado predeterminado, por conta disso, não se pode 

pensar o ser mulher ou ser homem como experiências fixadas pela natureza. Por 

outro lado, não se pode pensá-lo apenas como uma imposição externa, instituída 

pelas normas sociais ou pela pressão das autoridades: as pessoas constroem a si 

mesmas como masculinas ou femininas, já que reivindicam um lugar na ordem do 

gênero ou respondem ao lugar que lhes é dado na maneira como conduzem suas 

vidas cotidianas. 

No dizer de Connell e Pearse (2015), na abordagem butleriana, o radicalismo 

de gênero consiste não na mobilização em torno de uma identidade, por exemplo, 
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como “mulher”, contudo, em ações que subvertam essa identidade, quebrando as 

barreiras da dicotomia de gênero e deslocando as normas de gênero também, afinal, 

trata-se de uma categoria fluida e não fixa. 

As pessoas, envolvidas em condutas do cotidiano, dentro de um espectro que 

varia de conversas e trabalho doméstico a estilos de interação e comportamento 

econômico, são cobradas nos termos de suas “categorias sexuais”, presumidas 

como homem ou mulher. A conduta, produzida em resposta a essa espécie de 

cobrança, não é um produto do gênero, mas o gênero em si. 

No que lhes concerne, sujeitos fazem seu próprio gênero - daí a ideia de 

performatividade (BUTLER, 2017) -, apesar de não serem livres para fazerem tal 

gênero como quiserem. Isso acontece porque a prática de gênero dos indivíduos é 

formatada pela ordem de gênero em que se encontram. 

Quando se fala em “mulher” ou “homem”, os sujeitos ativam um imenso 

sistema de entendimentos, implicações, nuances e alusões que se acumula(ra)m ao 

longo da história cultural. Assim, os “significados” dessas palavras são muito 

maiores do que as categorias biológicas de macho e fêmea, haja vista carregarem 

consigo os traços dos processos sociais por meio dos quais foram produzidos. 

As identidades de gênero são, então, produzidas discursivamente, apesar dos 

sentidos no discurso não serem fixos: a propósito, os sentidos são incapazes de se 

fixar de qualquer forma permanente ou acabada.  
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Figura 3 – Peça publicitária do PagSeguro 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fonte: Revista Veja, publicada em 15 de novembro de 2017 

 

A peça publicitária da marca PagSeguro propaga uma máquina de cartão de 

crédito, chamada de “Minizinha”, e afirma que está “todo mundo usando”, 

mostrando, assim, que se trata de um produto direcionado a todas as pessoas, sem 

que se exclua ninguém de tal target. No entanto, é necessário lembrar que, até bem 

pouco atrás, o mundo dos negócios era quase que exclusivamente masculino.  

Dito de outro modo, apesar de muitas mulheres trabalharem fora, suas 

carreiras profissionais ficavam, via de regra, restritas a algumas profissões, 

geralmente, relativas ao cuidado do outro, como é o caso de professoras e 
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enfermeiras, por exemplo, o que quer dizer que não tinham relevância em áreas 

dominadas pelos homens, tais quais a política e o empreendedorismo. 

Contudo, apesar de afirmar, por meio do enunciado verbal, que se trata de 

um produto de uma marca que foi escolhido, em meio a tanto outros, por todas as 

pessoas, quando o leitor se depara com o enunciado visual de tal texto, encontra um 

homem que performa gênero como se espera dele e uma mulher que performa 

gênero parcialmente como o esperado: há a presença do cantor Michel Teló e da 

atriz Luiza Arraes. 

A afirmação de que Teló performa gênero da maneira correspondente às 

expectativas do senso comum fica patente ao se observar o terno claro e a gravata 

roxa, usados por ele. Todavia, quando se trata de Arraes, apesar de ela estar 

usando um batom vermelho e um vestido rosa, opta pelo cabelo curto, não faz uso 

de brincos nem de esmalte em suas unhas, por exemplo. Além disso, a linguagem 

corporal dos dois, com a mulher apoiando o braço no ombro do homem, sugere que 

se trata de um casal cisgênero e heterossexual. 

Diante disso, pode-se estabelecer que a linguagem verbal e a linguagem 

visual do anúncio contradizem-se parcialmente no que se refere à abrangência do 

público-alvo, já que, apesar da “Minizinha” ser um produto que todos estão usando, 

aqueles que estão, de fato, fazendo uso de tal máquina são dois indivíduos que se 

encaixam, em parte, nos padrões de gênero impostos, até hoje, pela sociedade em 

que vivemos. 

 

3.4 Questões de gênero gramatical: do Latim ao Português 

 

 Mattoso Câmara (1975) lembra que a língua latina reunia, sob o conceito 

amplo de “nomes”, substantivos e adjetivos e diferenciava essas duas classes de 

palavras, basicamente, por conta do emprego sintático que assumiam. Explica-se: 

os substantivos exerciam a função de centro de uma construção sintática dentro de 

uma oração, enquanto os adjetivos eram nomes que se reportavam a esses 

substantivos. Assim sendo, havia uma relação de dependência entre eles, o que 

ficava patente pela “concordância” do adjetivo com o substantivo que acompanhava. 

Em outras palavras, os adjetivos apresentavam as mesmas categorias de caso, 

número e gênero que os substantivos os quais modificavam. 
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 Portanto, de maneira constante, o substantivo pertencia a um dos três 

gêneros, masculino, feminino ou neutro, o que também acontecia com o adjetivo que 

o acompanhava. Contudo, torna-se importante esclarecer que, no latim, enquanto a 

expressão do caso e do número era patente no substantivo, a de gênero apenas se 

tornava evidentemente explícita por meio de um adjetivo. Por exemplo, o substantivo 

lupus (“lobo”), no nominativo, era masculino e tinha as mesmas desinências que 

quercus (“carvalho”), que era feminino. 

 Além disso, o gênero neutro, na língua latina, não correspondia a um conceito 

nítido: era, desde então, uma particularidade formal dos nomes, portanto, sua marca 

distintiva morfológica era muito fraca e consistia, basicamente, na desinência -um, 

de singular, e na desinência -a, de plural, para o nominativo e acusativo.  

Aliás, um dos processos de eliminação dessa categoria foi interpretar o 

nominativo-acusativo plural neutro como um coletivo singular do tipo rosa. Desse 

modo, castella (singular - castellum / castelo - neutro), o plural neutro das numerosas 

fortificações levantadas pelos romanos na região centro-norte da Península Ibérica, 

passou a designar, como singular, o conjunto dessas fortificações. 

Por outro lado, a coincidência de desinências nos casos nominativo e 

acusativo, também no singular, era fundamental no gênero neutro, o qual, 

inicialmente, no indo-europeu, designava seres concebidos como inertes, incapazes 

de ser agentes, por isso, não poderiam corresponder aos substantivos em função de 

sujeito ativo. Ademais, a desinência de acusativo assinalava que, mesmo como 

sujeitos, não eram atuantes. 

Outro processo morfológico que aconteceu para a eliminação do neutro 

consistiu em partir do singular, masculino ou feminino, para dar à palavra um novo 

plural coerente com o novo gênero: castellum, agora, masculino, passou a ter um 

novo nominativo, castellus, e um plural masculino, ao qual corresponde o acusativo 

castellos. No fim, o gênero neutro desapareceu das línguas neolatinas como um 

todo. 

Como bem se sabe, a oposição entre masculino e feminino aparecia com 

nitidez apenas nos adjetivos. Dessa maneira, os adjetivos, na língua portuguesa, 

são provenientes dos adjetivos de primeira e de segunda classes latinos. Os de 

primeira eram declinados, quando femininos, pela primeira declinação e, quando 

masculinos, pela segunda, originando palavras como “frio” (masculino) e “fria” 

(feminino). 
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Já os adjetivos de segunda classe eram de três tipos: uniformes, biformes e 

triformes, entretanto, no acusativo, caso lexiogênico do português, eram somente 

biformes, sendo uma forma utilizada para o masculino e feminino e outra, para o 

neutro, o que deu origem a adjetivos como “pobre”, que são usados sem alteração 

tanto para o masculino quanto para o feminino, como em “menino pobre” ou em 

“menina pobre”. 

Se pensarmos, por exemplo, no movimento que algumas pessoas têm feito, 

contemporaneamente, com o objetivo de não marcar o gênero de algumas palavras, 

tornando-as, de alguma maneira, neutras ou agênero, pode-se perceber que houve 

um retorno à vogal temática histórica -e, dos nomes de terceira declinação e dos 

adjetivos de segunda classe, ainda que isso não tenha acontecido de maneira 

consciente. Assim sendo, em vez de dizer que “todos são bem-vindos” ou que “todas 

são bem-vindas”, diz-se que “todes são bem-vindes”, o que incluiria todos os 

indivíduos, inclusive, aqueles que não se identificam como homens ou como 

mulheres. 

A propósito, havia uma série de adjetivos, que, com as desinências casuais 

da segunda declinação, eram masculinos, por isso, concordavam com os 

substantivos, explícita ou implicitamente, também masculinos. Ao contrário, porém, 

os adjetivos eram femininos, com as desinências da primeira declinação, logo, 

concordavam com os substantivos, também eles femininos. Entretanto, nos 

substantivos, pertencer à primeira ou à segunda declinação não determinava, 

necessariamente, seu gênero, apesar de, na segunda declinação, predominarem os 

substantivos masculinos e, na primeira, os femininos.  

A terceira declinação, por sua vez, não possuía indicação formal de 

masculino ou feminino, o que quer dizer que, a ela, pertenciam muitos adjetivos, os 

quais nada diziam sobre o gênero do substantivo que acompanhavam. 

Na realidade, é exatamente a estrutura da terceira declinação, no que tange 

ao gênero, que a língua portuguesa segue: o substantivo não tem, necessariamente, 

nenhuma marca morfológica de gênero, ou seja, a marca é uma desinência zero (Ø). 

O gênero imanente, porém, explicita-se por meio de adjetivos, a partir do momento 

em que qualquer um deles acompanha o substantivo e com ele concorda em gênero 

e em número. Em Português, essa série de adjetivos ganhou um acréscimo, 

estruturalmente significativo, com os artigos, com os quais as línguas neolatinas 

passaram a ter uma categoria de “definição” do ser designado.  
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A categoria de gênero é, pois, conceitualmente, muito complexa. No que se 

refere a substantivos que designam seres do reino animal, a dicotomia 

masculino-feminino coincide com a oposição dos sexos em macho e fêmea, 

contudo, isso não se constitui como um padrão. No que tange a seres humanos, por 

exemplo, “criança” é sempre um substantivo feminino, ainda que se refira a um 

menino ou a uma menina. No que diz respeito a animais, a fixação da palavra em 

um único gênero é frequente na língua: diz-se um tigre, sendo ele macho ou fêmea. 

Além do mais, há muitos substantivos que têm um masculino ou um feminino 

completamente fora de uso, como é o caso de “elefante”.  

Não obstante, todos os demais substantivos têm, obrigatoriamente, gênero, 

por conseguinte, a categoria de gênero pode ser dissociada do conceito de sexo. 

Ademais, a maioria dos substantivos referentes a coisas, por outro lado, possui 

gênero único, conceitualmente arbitrário.  

Do ponto de vista morfológico, a complexidade do gênero é grande, o que 

também é regra nas línguas neolatinas, afinal, em português, a redução do nome à 

forma única do acusativo, que tornou a morfologia do número simples, não produziu 

o mesmo efeito na morfologia do gênero. O padrão morfológico é dado, pois, por 

uma série de adjetivos e artigos, nos quais o masculino apresenta uma vogal 

temática -o, que, via de regra, é suprimida, no feminino, para o acréscimo da 

desinência -a. 

Em outros substantivos, contudo, não existe flexão de gênero e o viés 

masculino ou feminino da palavra é intrínseco a ela, de natureza lexical e não 

flexional. Isso posto, a vogal final -a é apenas desinência de feminino, quando faz 

parte de um tema que, sem ela, é masculino: é o que acontece, por exemplo, no par 

“menino” e “menina”. 

Enfim, a desinência de gênero, em português, resume-se a uma desinência -a 

para o feminino, oposta, por sua vez, a uma desinência Ø para o masculino. Dessa 

maneira, a flexão de gênero acontece nos adjetivos de tema em -o e em alguns 

substantivos de qualquer terminação. Diante disso, para a grande maioria dos 

substantivos, o gênero é imanente e arbitrário e só se torna explícito por meio do 

artigo que o antecede e/ou do adjetivo que o acompanha. 

A seguir, discutiremos algumas questões relativas à Análise Semiolinguística 

do Discurso, já que tal teoria constitui um dos balizadores teóricos desta pesquisa. 

Passemos, pois, a tal capítulo. 
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4 BALIZADORES TEÓRICOS 

  

Antes de proceder à análise dos textos que compõem o corpus deste 

trabalho, é necessário fundamentá-lo teoricamente. Para isso, recorremos, em um 

primeiro momento, à Teoria Semiolinguística de Análise do Discurso. 

 

4.1 A Análise Semiolinguística do Discurso – conceituação 

 

A Teoria Semiolinguística de Análise do Discurso, cunhada por Patrick 

Charaudeau, a partir dos anos de 1980, recebe a designação de “semiolinguística”, 

uma vez que semio-, de semiosis, refere-se à construção e à configuração dos 

possíveis efeitos de sentido que se dão por meio de uma relação forma-sentido, em 

diferentes sistemas semiológicos, sob o jugo de um sujeito intencional, que tem, por 

sua vez, um projeto de fala, cujo objetivo é estabelecer influência social sobre o 

outro, em um determinado quadro de ação. Já a designação de “linguística” diz 

respeito ao fato de o material principal de que se ocupa a Análise Semiolinguística 

do Discurso ser o das línguas naturais.  

 As chamadas línguas naturais, por conta da dupla articulação da linguagem e 

da particularidade combinatória de suas unidades, engendram, de maneira diversa 

das outras linguagens, um Processo de Semiotização de Mundo, sobre o qual 

falaremos a seguir. 

 

4.2 O Processo de Semiotização de Mundo 

 

Na realidade, antes de tudo, cabe ressaltar que o Processo de Semiotização 

do Mundo é um duplo processo, haja vista que ocorre em duas frentes: a primeira é 

o processo de transformação que, como o próprio nome sugere, transforma o 

“mundo a significar” em “mundo significado”, por meio da atividade linguageira, sob a 

ação de um sujeito falante; já a segunda recebe o nome de processo de transação, 

posto que faz com que o “mundo significado”, por meio da palavra, torne-se objeto 

de troca entre os sujeitos do ato de linguagem. 

O processo de transformação, por sua vez, é formado por quatro tipos de 

operação: primeiro, ocorre a identificação, já que é necessário designar, no mundo 
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extralinguístico, seres materiais ou ideais, reais ou imaginários, conceitualizá-los e 

nomeá-los; depois, proceder-se-á à qualificação desses seres, afinal, eles têm 

propriedades e características que os especificam e motivam sua maneira de ser no 

mundo; em seguida, ocorre a ação, uma vez que esses mesmos seres fazem ou 

sofrem ações, o que lhes confere uma razão de ser, ao realizar algo; por último, 

acontece a causação, porque esses seres, com suas características, agem ou 

sofrem ações, em razão de certos motivos, fato esse que os inscreve em uma 

relação de causalidade. 

O processo de transação, à semelhança do de transformação, também se 

concretiza por meio de quatro princípios: primeiro, leva-se em consideração o 

princípio da alteridade, já que todo ato de linguagem é um fenômeno de troca entre 

dois sujeitos que devem reconhecer-se como semelhantes e, concomitantemente, 

como diferentes. Explica-se: são semelhantes, uma vez que, para que a troca se 

realize, é necessário que compartilhem saberes e que tenham motivações comuns 

em relação à atividade linguageira; e diferentes, pois o sujeito só se reconhece 

enquanto tal, a partir do momento em que se identifica como diferente do outro com 

quem convive.  

Assim, como bem nos lembra Charaudeau (2005),  

 
segundo esse princípio, cada um dos parceiros está engajado num 
processo recíproco (mas não simétrico) de reconhecimento do outro, numa 
interação que o legitima enquanto tal – o que é uma condição para que o 
ato de linguagem seja considerado válido. (CHARADEAU, 2005, p. 15) 

 

Já o princípio da pertinência tem a ver com o fato de que os parceiros do ato 

de linguagem devem ser capazes de identificar os universos de referência que 

constituem o objeto da troca linguageira, contudo, devem, por outro lado, ser 

capazes de compartilhar, sem necessariamente adotar, os saberes veiculados no 

ato de linguagem. Cabe a esse saber, também, a exigência de que os atos de 

linguagem sejam apropriados ao seu contexto e à sua finalidade, o que afiança o 

viés contratual do dispositivo sociolinguageiro. 

Em seguida, tem-se o princípio da influência: todo sujeito comunicante que 

produz um ato de linguagem tem por objetivo atingir seu parceiro, tornando-o 

cúmplice do que foi dito, para fazê-lo agir ou para afetá-lo emocionalmente ou, 

ainda, para orientar seu pensamento. Como consequência, o sujeito interpretante do 

ato de linguagem sabe que é alvo de uma influência, o que possibilita que ele 
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interaja com seu parceiro. Desse modo, os sujeitos comunicante e interpretante 

acabam sendo, de alguma maneira, tolhidos pela existência das restrições no 

exercício da influência. 

Por último, existe o princípio da regulação, que está intimamente ligado ao da 

influência, posto que toda influência pode vir a gerar uma contra-influência. Dessa 

maneira, para que a troca linguageira não termine em agressão física ou na ruptura 

da conversa, em casos de desacordo, os parceiros do ato de linguagem procedem à 

regulação do jogo de influências, quando recorrem a estratégias existentes no 

interior da situação de comunicação que possibilitem uma intercompreensão 

mínima, sem a qual a troca não é efetivada. 

Logo, pode-se afirmar que o processo de transformação, em todas as suas 

quatro frentes, acontece sob uma espécie de “liberdade vigiada”, controlada pelo 

processo de transação, uma vez que o objetivo da troca precede à escolha de 

palavras para empreender a atividade linguageira.  

Entender, então, que o processo de transação é quem dita os rumos do 

processo de transformação representa, de acordo com Charadeuau (2005), uma 

mudança de paradigma nos estudos sobre a linguagem, uma vez que se empreende 

uma busca pelo sentido comunicativo da atividade linguageira. Tal sentido 

comunicativo, portanto, está intimamente ligado ao quadro situacional imposto pelo 

processo de transação; quadro esse que serve de base para a construção de um 

contrato de comunicativo, conceito sobre o qual falaremos a seguir. 

 

4.3 O ato de linguagem e o Contrato de Comunicação  

 

Como dito anteriormente, o duplo Processo de Semiotização de Mundo, com 

todas as suas operações e princípios, condiz com uma espécie de “postulado de 

intencionalidade” que fundamenta o ato de linguagem. Desse modo, os atos de 

linguagem, de uma maneira geral, engendram uma intencionalidade, nesse caso, a 

dos sujeitos da troca linguageira, e, consequentemente, dependem da identidade 

dos parceiros. Além disso, visam a uma influência e tematizam algo sobre o mundo, 

logo, pode-se dizer que tais atos de linguagem realizam-se em um determinado 

lugar e em um determinado tempo, o que, comumente, é chamado de situação de 

comunicação. 
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Desse modo, para que o ato de linguagem produza comunicação, é 

necessário que os parceiros da troca comunicativa reconheçam seu direito à fala e 

que possuam um mínimo de saberes comuns a serem partilhados. Por outro lado, 

esses mesmos sujeitos possuem uma espécie de zona de conforto em que podem 

se valer de estratégias para burlar as restrições impostas pela situação de 

comunicação. 

Portanto, o ato de linguagem é o espaço em que coexistem as restrições e as 

estratégias: as restrições dizem respeito às condições mínimas às quais é 

necessário atender para que o ato de linguagem seja válido e as estratégias 

correspondem às escolhas possíveis que estão à disposição dos sujeitos dentro da 

“mise-en-scène” do ato de linguagem. 

Todo discurso depende, ainda, para a construção de seu interesse social, das 

condições específicas da situação de comunicação na qual surge, por isso, é 

possível dizer que a situação de comunicação constitui uma espécie de quadro de 

referência ao qual se reportam os sujeitos do ato de linguagem, quando decidem se 

comunicar uns com os outros. 

A situação de comunicação, então, funciona como um palco, carregando 

consigo restrições de espaço, tempo, relações, palavras, dentro do qual os 

protagonistas do ato de linguagem encenam as trocas linguageiras e aquilo que 

constitui o valor simbólico delas. Vale esclarecer, ainda, que as restrições se 

estabelecem por um jogo de regulação das práticas sociais, instauradas pelos 

indivíduos e pelos discursos de representação desses indivíduos, produzidos para 

justificar e valorizar as referidas práticas. Logo, é a partir daí que se constroem as 

normas e os comportamentos linguageiros, sem os quais não haveria a 

comunicação humana. 

Por conseguinte, os sujeitos que querem comunicar-se entre si devem levar 

em consideração os dados da situação de comunicação: todo locutor deve, então, 

submeter-se às restrições de uma situação de comunicação específica, assim como 

deve fazer seu interlocutor, o que nos leva a dizer que os sujeitos do ato de 

linguagem estão ligados por um acordo prévio sobre o quadro de referência ao qual 

se reportam, quando se comunicam. Portanto,  
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eles se encontram na situação de dever subscrever, antes de qualquer 
intenção e estratégia particular, a um contrato de realização da troca 
linguageira em que estão envolvidos: um contrato de comunicação. Este 
resulta das características próprias à situação de troca, os dados externos, 
e das características discursivas decorrentes, os dados internos. 
(CHARAUDEAU, 2012, p. 68, grifos do autor) 

 

Levando em conta o que nos diz Charaudeau (2012), dados externos seriam, 

portanto, aqueles que, no campo das práticas sociais, constituem-se pelas 

regularidades comportamentais dos indivíduos que efetuam as trocas linguageiras e 

pelas constantes que caracterizam essas trocas e que permanecem estáveis por um 

determinado período de tempo. Ademais, tais constantes e regularidades são 

confirmadas por discursos de representação que atribuem valores a elas e 

determinam um quadro convencional em que o ato de linguagem passa a fazer 

sentido. 

Por outro lado, esses dados externos podem ser agrupados em torno de 

quatro categorias, sendo que cada uma delas corresponde a um tipo de condição de 

enunciação da produção linguageira: primeiro, tem-se a condição de identidade que 

se refere à identidade dos parceiros, engajados na troca comunicativa, destacando 

traços identitários que podem intervir no ato de linguagem, como é o caso, por 

exemplo, do sexo, da idade ou da posição social de alguém; em segundo lugar, 

tem-se a finalidade, que diz respeito ao fato de que todo ato de linguagem deve 

estar ordenado em função de um objetivo; em terceiro lugar, há o propósito 

comunicativo, a partir do qual se estabelece em torno de que domínio de saber se 

estruturará a troca linguageira, ou seja, sobre qual assunto falará; por último, há o 

dispositivo ou a condição, que requer que o ato de comunicação se construa de 

maneira particular, segundo as circunstâncias materiais em que se desenvolve. 

Já os dados internos são aqueles propriamente discursivos. Assim, depois de 

determinados os dados externos da situação de comunicação, é preciso estabelecer 

como devem ser os comportamentos linguageiros dos parceiros do ato de 

linguagem, suas maneiras de falar, os papéis linguageiros que assumirão, os 

vocábulos que usarão, tudo isso em função das restrições discursivas do ato de 

comunicação. 

Os dados internos da situação de comunicação, por sua vez, dividem-se em 

três espaços de comportamentos linguageiros, a saber, o espaço da locução, o 

espaço da relação e o espaço da tematização. O primeiro deles é o espaço no qual 
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o sujeito falante deve-se concentrar na questão da “tomada da palavra”, justificando 

por que resolveu falar e, ao mesmo tempo, identificar o destinatário ao qual se 

dirige. O segundo é aquele em que o sujeito falante, ao construir sua identidade de 

locutor e a de seu interlocutor, estabelece relações de força ou aliança, de exclusão 

ou inclusão, de agressão ou de conivência com ele. Por fim, o espaço da 

tematização é o local em que é tratado ou em que se organiza o tema da troca, seja 

ele predeterminado por instruções contidas nas restrições comunicacionais, seja ele 

introduzido pelos participantes da troca. 

Enfim,  

nenhum ato de comunicação está previamente determinado. Se é verdade 
que o sujeito falante está sempre sobredeterminado pelo contrato de 
comunicação que caracteriza cada situação de troca (condição de 
socialidade do ato de linguagem e da construção de sentido), é apenas em 
parte que está determinado, pois dispõe de uma margem de manobra que 
lhe permite realizar seu projeto de fala pessoal, ou seja, que lhe permite 
manifestar um ato de individuação: na realização do ato de linguagem, 
pode escolher os modos de expressão que correspondam a seu próprio 
projeto de fala. 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, 2012. p. 71)   

 

É o que acontece nas publicidades agênero que compõem o corpus deste 

trabalho, haja vista que respeitam o contrato de comunicação ao qual estão 

submetidas, ao mesmo tempo em que fazem uso de diversas estratégias, dentro de 

sua margem de manobra, para persuadir seu destinatário daquilo que se diz, como é 

o caso do fato de uma empresa de telefonia que afirma que o importante é “todo 

mundo jogando junto na velocidade 4.5G”, sem que haja uma separação dos 

indivíduos pelos papéis de gênero que exercem, por exemplo. Assim, os modelos 

antes tidos como “para homens” ou “para mulheres” passam a ser modelos para 

todos, o que contempla a gama de diversidade existente entre os seres humanos. 

Como se pôde perceber, não é possível falar em Processo de Semiotização 

do Mundo, ato de linguagem e Contrato de Comunicação sem falar de sujeitos. Por 

esse motivo, é fundamental que se disserte um pouco mais sobre os indivíduos que 

encenam as trocas linguageiras. 
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4.4 Os sujeitos do ato de linguagem  

Primeiramente, é necessário estabelecer que as peças publicitárias que 

integram o corpus do presente trabalho são compostas por enunciados verbais que 

devem ser entendidos, antes de tudo, em seu viés discursivo, uma vez que o 

discurso ultrapassa o signo linguístico, na medida em que é o palco da encenação 

linguageira. Assim, o texto pode ser entendido como a materialização do discurso, 

resultado de um processo singular que depende de um sujeito falante e de outro, o 

receptor, além de depender de circunstâncias de produção particulares.  

 O discurso corresponde, então, ao conjunto da encenação da significação, 

composto por um componente enunciativo e outro, enuncivo, e pode ser utilizado em 

dois sentidos. O primeiro, como dito, relaciona-se ao fenômeno da encenação do ato 

de linguagem, que depende de um dispositivo que abarca dois circuitos: um externo, 

que representa o lugar do fazer psicossocial ou situacional, e um interno, que 

representa o lugar da organização do dizer. Logo, a encenação discursiva depende, 

para se constituir, da encenação linguageira. 

 A seu turno, o discurso relaciona-se com um conjunto de saberes partilhados, 

construído, na maior parte do tempo, de modo inconsciente por sujeitos que 

pertencem a um dado grupo social. Desse modo, os discursos sociais ou 

imaginários sociais mostram de que maneira as práticas, também sociais, são 

representadas em um determinado contexto sociocultural e quais são os juízos de 

valor que recaem sobre tais imaginários. 

 Como bem se sabe, não há atividade linguageira ou discursiva sem que haja 

sujeitos responsáveis por empreender os atos de linguagem, entendidos, a priori, 

como um fenômeno que combina o dizer e o fazer, sendo este último o lugar da 

instância situacional, que nada mais é do que o espaço que ocupam tais sujeitos; já 

o dizer é o local da instância discursiva, onde há a encenação linguageira, da qual 

participam os protagonistas do ato de linguagem. 

 É possível afirmar, também, que todo ato de linguagem condiz com uma 

determinada expectativa de significação e que pode ser considerado como uma 

interação de intencionalidades, logo, a encenação do dizer depende de um conjunto 

de estratégias discursivas que leva em conta a determinação do quadro situacional, 

no qual o ato de linguagem se insere, e, também, o possível efeito de sentido 
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produzido pelo ajustamento entre a encenação do dizer e a relação contratual do 

fazer. 

 Diz-se, ainda, que todo ato de linguagem é produto da ação de seres 

psicossociais que são testemunhas, mais ou menos conscientes, das práticas 

sociais e das representações imaginárias de certa comunidade de fala à qual 

pertencem, podendo-se estabelecer, desse modo, que o ato de linguagem não é 

totalmente consciente, pois é fruto de certo número de rituais sociolinguageiros. 

 No entendimento de Charaudeau (2009), os sujeitos são considerados uma 

espécie de lugar de produção de significação linguageira, para o qual a significação 

retorna com o objetivo de construí-lo. Assim sendo, o sujeito não se constitui como 

um indivíduo preciso nem como um ser coletivo, mas, sim, como uma abstração, 

sede da produção e da interpretação da significação, determinada pelos locais que 

ocupa no ato de linguagem. 

 Os sujeitos são, pois, quatro: dois deles pertencentes ao circuito externo da 

troca – sujeito comunicante e sujeito interpretante – e dois ao circuito interno – 

sujeito enunciador e sujeito destinatário. Os dois primeiros são seres do fazer, que 

ocupam um lugar no mundo extralinguístico, e são pessoas de “carne e osso”, com 

documentos que comprovam sua existência. Já os dois últimos são seres do dizer, 

que só existem no e pelo discurso, ou seja, são os responsáveis pela encenação 

linguageira e assumem diferentes faces, de acordo com os papéis que lhes são 

atribuídos pelos parceiros do ato de linguagem, levando em consideração a relação 

contratual que foi estabelecida entre eles. 

 A já mencionada nomenclatura “parceiros” corresponde à noção de “pessoas 

associadas” em uma relação de fazer-dever recíproca, uma vez que tais pessoas 

consideram a si próprias dignas umas das outras e de reconhecimento mútuo. 

Dentro do ato de linguagem, são dois os parceiros: trata-se daqueles sujeitos que 

integram o circuito externo do ato de linguagem, o eu comunicante e o tu 

interpretante, implicados na atividade comunicacional por meio de uma relação 

contratual. 

 Tal relação contratual não tem por base os estatutos sociais ocupados pelos 

parceiros do ato de linguagem do lado de fora da situação linguageira: ela depende, 

pois, do ato de linguagem que contém uma expectativa em relação ao fato de que 

será bem sucedido, ou não, o que faz com que os parceiros só existam na medida 
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em que se reconheçam e se construam uns aos outros com os estatutos que 

imaginam. 

 Pode-se dizer, ainda, que a relação contratual depende de componentes mais 

ou menos objetivos, tornados pertinentes pelas expectativas que envolvem o ato de 

linguagem. Tais componentes podem ser divididos em três tipos: primeiro, tem-se o 

componente comunicacional, concebido como o quadro físico da situação 

interacional; em segundo lugar, há o componente psicossocial: que estatutos os 

parceiros do ato de linguagem são suscetíveis de reconhecer no outro?; e, em 

terceiro, existe o componente intencional, que diz respeito a um conhecimento 

prévio que cada um dos parceiros possui ou constrói para si mesmo sobre o outro, 

de forma imaginária, fazendo apelo a saberes que, supostamente, são partilhados 

entre o sujeito falante e o interlocutor. 

 O sujeito comunicante é, então, o parceiro que detém o poder de dar início à 

atividade linguageira propriamente dita e encena o dizer em função dos três 

componentes mencionados acima. É, justamente, no viés intencional que se 

encontram as hipóteses que o sujeito comunicante faz do seu interpretante dentro 

do ritual linguageiro. O sujeito interpretante, por sua vez, é o parceiro a quem cabe 

dar início ao processo de interpretação. Esse sujeito, à semelhança do que faz o 

comunicante, também constrói uma interpretação, em função dos três componentes 

citados, com as hipóteses que formula sobre o eu comunicante, dentro do ritual 

linguageiro. 

 Charaudeau (2009) estabelece, ainda, a nomenclatura de protagonistas do 

ato de linguagem para aqueles sujeitos que integram o circuito interno do texto: o eu 

enunciador e o tu destinatário. Ambos podem ser definidos como seres de fala, 

responsáveis pelo dizer, os quais assumem diferentes faces, de acordo com os 

papéis que lhes são atribuídos na encenação linguageira. O eu enunciador é, então, 

aquele que fala dentro do texto e concretiza a voz do eu comunicante, ao passo que 

o tu destinatário é o ser virtual, espécie de leitor idealizado que pode ser simétrico 

ao sujeito interpretante, sendo responsável por dar voz e vez ao ser social do qual 

se desdobra. 

 Assim como não é possível falar de atividade linguageira sem falar dos 

sujeitos do ato de linguagem, também não é possível fazê-lo sem nos debruçarmos 

sobre algumas discussões acerca do conceito de gênero discursivo, o que faremos a 

seguir.  
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4.5 Os gêneros discursivos e as visadas discursivas 

 

A questão dos gêneros textuais, além de antiga, é complexa. Antiga, pois se 

trata de um tema estudado desde a Antiguidade Clássica, por Aristóteles (2005), que 

dividia os gêneros em três: épico/narrativo, lírico e dramático; além disso, estamos 

diante de uma questão complexa, uma vez que, até hoje, os estudiosos do tema não 

chegaram a um consenso do que seriam os gêneros discursivos e de como 

poderíamos classificá-los, sem que houvesse diversos pontos de divergência entre 

eles. 

Outro teórico que se dedicou ao estudo dos gêneros discursivos foi 

Bakhtin (2011): para ele, todos os mais diversos campos da atividade humana estão 

ligados ao uso da linguagem e é por isso que se compreende perfeitamente que o 

caráter e as formas desse uso são tão multiformes quanto são os campos da 

atividade humana. 

O emprego de qualquer língua, portanto, efetua-se por meio de enunciados 

orais ou escritos, concretos e únicos, articulados pelos integrantes dos diferentes 

campos da atividade humana, os quais refletem as condições específicas e as 

finalidades de cada referido campo, não só por seu conteúdo temático, como 

também pelo estilo da linguagem usada. 

Assim, todos os três elementos – o conteúdo temático, o estilo e a construção 

composicional – estão profundamente ligados no todo do enunciado e são 

determinados de maneira uniforme pela especificidade de um determinado campo 

da comunicação. É evidente que cada enunciado particular é individual, todavia, 

cada campo de utilização da língua elabora seus tipos relativamente estáveis de 

enunciados, os quais são chamados de gêneros do discurso. 

É mister ressaltar que a diversidade dos gêneros do discurso é infinita, pois 

as possibilidades das atividades humanas são também elas infinitas, assim como, 

em cada campo de tais atividades, o repertório dos gêneros do discurso é pleno: 

cresce e se diferencia, uma vez que se desenvolve e se complexifica em 

determinado campo. 

Bakhtin (2011) alerta para o fato de que, em um primeiro momento, pode-se 

pensar que a heterogeneidade dos gêneros do discurso é tão grande que não há 

nem pode haver um plano único para seu estudo, haja vista que nunca seria 

possível dar conta da infinidade de características dos diversos gêneros discursivos. 
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Contudo, ainda que não se deva minimizar essa extrema heterogeneidade 

dos gêneros do discurso e as dificuldades daí provenientes, no que diz respeito a 

definir a natureza geral do enunciado, é de extrema importância atentar para a 

diferença essencial que existe entre os gêneros discursivos primários ou simples e 

os secundários ou complexos.  

Os gêneros discursivos primários ou simples são aqueles que dizem respeito 

a situações de comunicação verbal espontâneas, aos diálogos orais, como é o caso 

de uma conversação entre familiares, por exemplo. Já os gêneros secundários são 

aqueles que se constroem nas condições de um convívio cultural mais complexo e, 

de modo relativo, mais desenvolvido e organizado, como é o caso dos romances e 

dos gêneros publicitários. No processo de sua formação, absorvem e recriam vários 

gêneros primários que se formaram em condições de comunicação discursiva 

imediata. Tais gêneros primários, que integram os complexos, transformam-se e 

alcançam um caráter especial, a partir do momento em que perdem o vínculo 

imediato com a realidade concreta e os enunciados reais alheios. 

O filósofo da linguagem (BAKHTIN, 2011) também alerta para o fato de que a 

vontade discursiva do falante se concretiza, antes de qualquer coisa, na escolha de 

certo gênero do discurso. Tal escolha é, portanto, determinada pela especificidade 

de um determinado campo da comunicação discursiva, por considerações 

semântico-objetais ou temáticas, pela situação concreta de comunicação, pela 

composição pessoal de seus participantes, entre outros. Por outro lado, a intenção 

discursiva do falante, com toda sua individualidade e subjetividade, é, 

posteriormente, empregada e adaptada ao gênero discursivo escolhido. 

Logo,  

falamos através de determinados gêneros do discurso, isto é, todos os 
nossos enunciados possuem formas relativamente estáveis e típicas de 
construção do todo. Dispomos de um rico repertório de gêneros de 
discurso orais (e escritos). Em termos práticos, nós os empregamos de 
forma segura e habilidosa, mas em termos teóricos podemos desconhecer 
inteiramente a sua existência (...) Esses gêneros do discurso nos são 
dados quase da mesma forma que nos é dada a língua materna, a qual 
dominamos livremente até começarmos o estudo teórico da gramática. 
(BAKHTIN, 2011, p. 282, grifos do autor) 

 

Durante muito tempo, inclusive, só foram considerados gêneros discursivos 

aqueles denominados clássicos, contudo, atualmente, as noções de gênero 

parecem ter-se estendido. E é justamente aí que se inserem as proposições de 
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Charaudeau (2004) em relação ao assunto, uma vez que o teórico recomenda uma 

nova abordagem para o tema, levando em conta diferentes pontos de vista. 

Assim, o estudioso preconiza que os gêneros discursivos sejam estudados a 

partir do entrelaçamento de quatro perspectivas: primeiro, a ancoragem social do 

discurso, em seguida, sua natureza comunicacional, depois, as atividades 

linguageiras construídas e, por fim, as características formais dos textos que 

concretizam tais gêneros. 

A ancoragem social, então, é a responsável por fundar os gêneros, unindo-os 

às diferentes práticas sociais, instauradas em uma sociedade. Portanto, tais práticas 

sociais podem constituir um lugar de referência para os atores linguageiros, sem o 

qual estes não seriam capazes de se comunicar uns com os outros. Ademais, tais 

práticas podem ser consideradas como campos estruturados, dentro dos quais se 

engendram relações de forças simbólicas entre os atores, relações de forças mais 

ou menos hierarquizadas e institucionalizadas, levando em consideração, 

justamente, esses campos. 

Segundo o teórico, a denominação “domínios de prática linguageira”, no lugar 

de “campo” – no sentido que lhes deu Bourdieu (2004) –, aplica-se, visto que tal 

denominação remete à experiência comunicativa, o que determinaria, de antemão, a 

identidade dos atores das trocas linguageiras e os papéis que devem representar, o 

que faz com que os possíveis efeitos de sentido dos discursos que ali circulam 

sejam dependentes dos seus enunciadores de uma maneira intrínseca. Logo, 

“radicalizando esse ponto de vista, poderíamos dizer que é o estatuto do ator social 

e o papel que ele representa que são determinantes para julgar a conformidade de 

um discurso em relação ao domínio no qual ele é produzido” (CHARAUDEAU, 2004, 

p. 15). 

Dessa forma, ao se articularem as duas perspectivas acima referidas - 

ancoragem social e natureza comunicacional -, pode-se pensar que os domínios de 

práticas sociais tendem a regular as trocas linguageiras, instaurando regularidades 

discursivas ou ritualizações linguageiras, as quais passam a constituir uma das 

marcas do domínio discursivo. 

Já a terceira perspectiva, a das atividades linguageiras construídas, dialoga 

com o fato de que são, conforme dito, frutos de quadros de referência de que fazem 

uso os sujeitos do ato de linguagem ao se inscreverem no mundo dos signos, a fim 

de se comunicarem com o outro. Desse modo, pode-se estabelecer que as trocas 



66 

 

linguageiras são o resultado do processo de socialização do sujeito por meio da 

linguagem e da linguagem por meio do sujeito e que estes constroem, na interação 

com o outro, por conta do uso da linguagem, a normalização de comportamentos, de 

sentido e de formas, registrando-os na memória. 

Assim, cada sujeito carrega consigo três memórias que testemunham, cada 

qual à sua maneira, a existência de diferentes comunidades linguageiras. Em 

primeiro lugar, tem-se a memória dos discursos, dentro da qual se estruturam 

saberes de conhecimento e saberes de crença sobre o mundo4. Assim, esses 

discursos circulam na sociedade enquanto representações em torno das quais se 

constroem as identidades coletivas e se agrupam os sujeitos em “comunidades 

discursivas”, partilhando os mesmos posicionamentos, valores, opiniões, 

julgamentos, ideologias etc. 

É a memória dos discursos, por exemplo, que evoca uma crença muito antiga 

de que existem profissões que só podem ser exercidas por homens, ao passo que 

existem profissões as quais devem ser escolhidas apenas por mulheres. Como 

consequência, as meninas são ensinadas, desde cedo, a cuidar do outro, 

representado por suas bonecas, a cozinhar e a passar, por exemplo. Em termos 

profissionais, portanto, espera-se que escolham exercer profissões que promovem, 

de alguma forma, o bem-estar do outro. Diante disso, é comum que escolham ser 

enfermeiras, professoras ou psicólogas. Já os meninos são estimulados a se 

imaginar como sendo inventores, cientistas, engenheiros, heróis, especialmente, por 

conta dos brinquedos que forjam seu caráter desde a mais tenra infância. 

 

  

                                                           
4
 Os conceitos de saberes de conhecimento e saberes de crença serão explicados no capítulo 5 do 

presente trabalho. 
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Figura 4 – Peça publicitária do banco Itaú 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Revista Veja, publicada em 18 de outubro de 2017. 

 

A propaganda em tela rompe com esses paradigmas ao afirmar que uma 

criança pode escolher a profissão que quiser. Quando se olha para a foto em 

questão, não é possível determinar se se trata de um menino ou de menina, por 

exemplo, uma vez que há, por exemplo, meninos que usam cabelos grandes e 

soltos, o que denota uma performance de gênero diferente da esperada. 

A postura de enfrentamento, assumida pela criança, o que fica patente por 

meio da expressão corporal que assume, dialoga com a ideia de que, para meninas 

e mulheres, ocupar espaços tradicionamente masculinos e exercer profissões 

consideradas como sendo apenas “para homens” é difícil e requer coragem. Assim, 

apenas por conta da referida postura de enfrentamento pode-se pensar que se trata 

de uma menina, afinal, um menino não encontraria tamanha resistência, em nossa 

sociedade, ao escolher se tornar astronauta. 
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Prototipicamente, aliás, ser austronauta é apenas uma escolha para os 

meninos, no entanto, o enunciado verbal da peça afirma, de maneira categórica, que 

“uma criança [pode] ser o que quiser”. A ideia de agenericidade é recuperada pelo 

substantivo “criança”, tradicionalmente, conhecido como sobrecomum, o qual possui 

gênero imanente e designa pessoas tanto do sexo masculino como do feminino. 

Portanto, como o sujeito enunciador constrói seu texto a fim de concretizar as 

intenções que possui, a escolha do termo “criança”, no lugar dos termos “menino” ou 

“menina”, representa uma tomada de posição e uma ruptura com a memória dos 

discursos que dizia que existem “coisas”, nesse caso, “profissões”, que são “de 

menino” e outras que, ao contrário, são “de menina”. 

Depois, há a memória das situações de comunicação, que são os dispositivos 

que normatizam as trocas comunicativas e que se definem por meio de um conjunto 

de condições psicossociais de realização, de maneira que os sujeitos do ato de 

linguagem possam entender o que constitui a expectativa da troca, estabelecendo, 

assim, uma espécie de contrato de reconhecimento, condição necessária para a 

construção de possíveis efeitos de sentido. Enfim, nessa memória, as “comunidades 

comunicacionais” reúnem-se fisicamente e empreendem seus discursos. 

Por fim, existe a memória das formas de signos, os quais servem para 

concretizar as trocas linguageiras, organizando-se enquanto maneiras de dizer mais 

ou menos estáveis. Dessa forma, as “comunidades semiológicas” possibilitam que 

os indivíduos elaborem, por exemplo, julgamentos sobre a maneira de falar e de se 

comportar em nome de normas sociais partilhadas. 

É fundamental, ainda, estabelecer que a situação de comunicação é o lugar 

onde se instauram as restrições discursivas e, até mesmo, as restrições formais que 

definem a expectativa – ou o “enjeu” no dizer de Charaudeau (2004) – da troca; 

restrições essas que são resultantes da identidade dos parceiros e do lugar que 

ocupam dentro da troca linguageira, da finalidade dessa troca, do propósito 

comunicativo e das características formais nas quais a referida troca se realiza. 

Dentre todos esses componentes, interessa-nos, particularmente, o da 

finalidade, porque é a partir dela que os sujeitos do ato de linguagem, carregados 

também de intencionalidade, elencam uma ou mais visadas para orientar a troca 

comunicativa. Desse modo, entende-se por visada discursiva uma intencionalidade 

psico-sócio-linguageira que determina a expectativa do sujeito comunicante do ato 

de linguagem e, consequentemente, da própria troca comunicacional. 
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Vale lembrar, ainda, que tais visadas devem ser consideradas do ponto de 

vista da instância da produção, uma vez que o sujeito comunicante tem em mente, 

quando produz seus discursos, um destinatário ideal, que deve reconhecer qual ou 

quais visadas estão em jogo dentro da cena enunciativa para que se possa tornar 

cúmplice do que é veiculado na troca e não adversário. 

Ademais, pode-se estabelecer que as visadas discursivas são determinadas 

por um duplo critério: de um lado, a intenção pragmática do eu em relação à posição 

que ocupa como enunciador, dentro da relação de força que o liga ao tu, e, de outro, 

a posição que, da mesma maneira, o tu deve ocupar.  

Charaudeau (2004) diz haver sete visadas principais, capazes de nortear a 

troca linguageira, dentre as quais escolhemos, a priori, destacar apenas duas. 

Explica-se: como o corpus que integra o presente trabalho compõe-se de textos 

publicitários, privilegiam-se duas visadas, a de incitação e a de efeito, que são as 

mais recorrentes quando se trata de examinar propagandas.  

Na visada de incitação, o eu encontra-se em posição de “fazer acreditar” ao 

tu, já que aquele não ocupa uma posição de autoridade em relação a este. O tu, por 

sua vez, encontra-se em posição de “dever acreditar” que será o beneficiário da 

atitude que escolher tomar.  

Já na visada de efeito, o eu encontra-se em posição de “fazer sentir” ao tu, 

que, a seu turno, encontra-se em posição de “querer sentir”. Assim, o eu quer causar 

um efeito patêmico no tu e, dessa maneira, fazê-lo aderir àquilo que é dito, 

tornando-o cúmplice do discurso veiculado, utilizando-se, para tal, de diversas 

estratégias de captação. 

As outras cinco visadas, por sua vez, dividem-se da seguinte maneira: a 

primeira é a visada de prescrição, na qual o eu quer “mandar fazer” ao tu, sem ter 

autoridade para tal, enquanto o tu encontra-se em posição de “dever fazer”.  

A segunda é a visada de solicitação, em que o eu “quer saber”, já que está 

em posição de inferioridade de saber em relação ao tu, porém, legitimado em sua 

demanda, ao mesmo tempo em que o tu se encontra em posição de “dever 

responder” à solicitação. 

A terceira é a visada de informação, na qual o eu quer “fazer saber” ao tu, que 

se encontra em posição de “dever saber”, o que acontece, já que o eu está 

legitimado em sua posição de saber. 
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A quarta é a visada de instrução, em que o eu quer “fazer saber-fazer” ao tu, 

visto que está em uma posição de autoridade de “saber fazer” e tem legitimidade 

para transmitir o que sabe; o tu, então, está em posição de “dever saber fazer”. 

Já a quinta e última é a visada de demonstração, na qual o eu quer 

“estabelecer a verdade e mostrar as provas”, uma vez que possui certa autoridade 

de saber, do mesmo modo que o tu está em posição de ter que receber e “ter que 

avaliar” uma verdade. 

 Em termos de comparação, Bakhtin (2011) e Charaudeau (2004), 

aparentemente, distanciam-se muito mais do que se aproximam: para o teórico 

russo, os gêneros discursivos são a primeira escolha dos falantes quando estes 

empreendem seu projeto de fala, daí a ideia de que, antes mesmo de escolher que 

palavras dirão, os falantes escolhem em que gênero se comunicarão. Ora, tal noção 

não parece muito diferente da de contrato de comunicação. Assim, gênero e 

contrato seriam, os dois, quadros de referência aos quais os sujeitos do ato de 

linguagem precisam se reportar a fim de se comunicarem uns com os outros. 

 Bakhtin (2011) também afirma que os gêneros são enunciados mais ou 

menos estáveis que decorrem das práticas sociais empreendidas por determinados 

sujeitos, o que dialoga com a ideia de que a situação de comunicação em que está 

inserido um texto tem uma importância vital na produção e na recepção dos 

enunciados e na produção dos possíveis efeitos de sentido que esses mesmos 

enunciados podem vir a engendrar. 

 O filósofo da linguagem (BAKHTIN, 2011) postula que são três as diretrizes 

para que se reconheçam determinados gêneros discursivos, a saber, a temática, o 

estilo e a forma, já o linguista francês (CHARAUDEAU, 2004) estabelece que esses 

mesmos gêneros discursivos têm como balizadores a natureza comunicacional, a 

ancoragem social, as atividades linguageiras em si e as características formais.  

 Assim sendo, ainda que seja diferente o norte que os estudiosos seguem em 

suas pesquisas sobre gêneros discursivos, pode-se estabelecer que há um diálogo 

claro em relação à forma que tais gêneros assumem, às escolhas propriamente 

linguísticas dos sujeitos do ato de linguagem e, ainda, ao tema que cada autor 

decide abordar em seus textos que pode ser semelhante em alguns gêneros. 

 Enfim, a ideia de gênero discursivo lembra bastante a ideia de contrato de 

comunicação, haja vista que, como dito, os dois parecem ser uma espécie de 

modelo a ser empreendido em termos de atividade linguageira, o que quer dizer que 



71 

 

se constituem como rituais linguageiros que devem ser seguidos pelos sujeitos do 

ato de linguagem para que consigam se comunicar uns com os outros. 

 A visada discursiva, portanto, seria uma bússola capaz de guiar a troca 

linguageira e estabelecer qual(is) seria(m) a(s) expectativa(s) que os indivíduos 

poderiam ter no que tange à atividade comunicacional. Desse modo, funcionaria 

como uma intenção que sobredetermina o contrato de comunicação e até mesmo os 

gêneros textuais, já que os falantes, de maneira geral, sabem o que esperar de cada 

situação de comunicação em que se encontram, da mesma maneira que sabem o 

que pode, ou não, ser feito em termos de gêneros discursivos. 

 Ademais, as peças publicitárias que compõem o corpus deste trabalho são 

exemplos de enunciados verbo-visuais, por conta disso, é necessário estender e 

discutir alguns conceitos referentes ao estudo de imagens, o que faremos na seção 

a seguir. 

  

4.6 Imagem 

 

As peças publicitárias que compõem o corpus deste trabalho foram 

construídas por meio das linguagens verbal e visual, por esse motivo, parece ser 

imprescindível discutir alguns dos elementos que compõem a sintaxe visual dos 

textos, afinal, são esses mesmos elementos os responsáveis, também, por chamar a 

atenção do leitor e fazer com que consumam tais publicidades, além de comprarem 

as marcas e os produtos propagados e se tornarem consumidores fiéis de tais 

marcas e produtos. 

 

4.6.1 Os elementos da sintaxe visual e o processo de comunicação 

 

As informações visuais de um texto trazem consigo o caráter instantâneo da 

informação e uma proximidade da experiência real por parte do destinatário, nesse 

caso, de propagandas agênero. Ver imagens, então, é, como nos lembra Dondis 

(2015), uma experiência direta, na qual o uso de dados visuais a fim de passar 

informações representa a máxima aproximação que se pode obter com relação à 

natureza verídica da realidade, vide, por exemplo, a fotografia. 

É importante lembrar, também, que, em textos impressos, a palavra é, via de 

regra, o elemento básico, enquanto outros os fatores visuais, como as cores, os 
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formatos e as fotos são secundários ou necessários somente como uma espécie de 

apoio, ainda que, na linguagem escrita, a palavra também seja um elemento visual. 

No entanto, nos meios modernos de comunicação, pode ser que o visual prepondere 

e que o verbal tenha somente a função de acréscimo e de ancoragem, como nos 

lembra Barthes (1990). Aliás, por meio do ato de ver, os indivíduos vivenciam o que 

está acontecendo de maneira instantânea; descobrem algo que nunca haviam 

percebido e, talvez, nem mesmo visto; conscientizam-se, por conta de uma série de 

experiências visuais, a respeito de algo que acabaram reconhecendo e sabendo; e 

percebem o desenvolvimento de transformações por meio da observação. 

Para Dondis (2015), tanto a palavra quanto o processo de visão passaram a 

ter encadeamentos muito mais amplos, pois ver começou a significar compreender. 

Logo, expandir a capacidade do ser humano de ver significa aumentar a capacidade 

de entender uma mensagem visual, afinal, ver é parte compósita do processo de 

comunicação. Cabe deixar claro, também, que os textos visuais são criados por 

meio de linhas gerais de composição, o que quer dizer que, na sintaxe visual, há 

elementos básicos que podem ser usados, junto com estratégias de persuasão e de 

sedução, para criar mensagens visuais claras.  

As mensagens visuais que os sujeitos recebem e expressam possuem três 

níveis diferentes: o representacional, que é identificado com base no meio ambiente 

e na experiência; o abstrato, que exibe a qualidade cinestésica de um fato visual, 

reduzido a seus componentes visuais básicos e elementares, com ênfase nos meios 

mais diretos, emocionais e mesmo primitivos da criação de mensagens; e o 

simbólico, que é constituído por um universo de sistemas de símbolos codificados 

que o ser humano criou, de maneira arbitrária, e ao qual atribui significados. 

Por sinal, o nível representacional da inteligência visual é fortemente guiado 

pela experiência direta que vai além da percepção, portanto, os sujeitos aprendem 

sobre coisas as quais não experienciam diretamente, por causa dos meios visuais, 

de demonstrações e de exemplos em forma de modelo. Ademais, em outras 

situações, ver um objeto proporciona um conhecimento suficiente para que os 

indivíduos possam avaliá-lo e compreendê-lo. Tal experiência de observação serve 

não apenas como um recurso que permite que os seres humanos aprendam, como 

também atua como uma estreita ligação com a realidade e o meio ambiente. 

Em relação ao nível abstrato, é necessário salientar que a abstração é um 

processo em que há a redução de vários fatores visuais aos traços mais 
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fundamentais e característicos daquilo que está sendo representado. Além disso, a 

abstração voltada para o simbolismo, às vezes, possui um significado identificável, 

outras, um significado atribuído de maneira arbitrária, no entanto, a abstração pura 

ou a redução da manifestação visual de elementos básicos não conserva nenhuma 

relação com qualquer representação do real extraída da experiência do meio 

ambiente. 

A abstração também não precisa ter nenhuma relação com a criação de 

símbolos, a partir do momento em que os símbolos têm significado apenas porque 

este lhes é imposto. Dessa forma, a redução de tudo o que é visto, no que diz 

respeito aos elementos visuais básicos, também se constitui como um processo de 

abstração. Aliás, quanto mais representacional for a informação visual, mais 

específica será sua referência e, quanto mais abstrata, mais geral e abrangente. 

Em termos visuais, a abstração é uma espécie de simplificação que busca um 

significado mais enérgico e condensado, uma vez que a percepção humana elimina 

os detalhes superficiais, em uma reação à necessidade de estabelecer equilíbrio e 

outras racionalizações visuais. Convém esclarecer, ainda, que, nas questões 

visuais, a abstração pode acontecer não apenas em uma manifestação visual 

restrita à informação representacional mínima, mas também como abstração sem 

vínculo com qualquer compatibilidade com dados visuais conhecidos, sejam eles 

ambientais, sejam eles vivenciais. 

O abstrato, a seu turno, transmite o significado essencial ao longo de uma 

jornada que vai do consciente ao inconsciente, da experiência da substância no 

campo sensório diretamente ao sistema nervoso, do fato à percepção. Assim sendo, 

o significado está na subestrutura, nas forças visuais elementares e naturais, e, por 

pertencer ao domínio da constituição de uma mensagem visual, é de grande 

intensidade no que refere à comunicação.  

No que tange ao nível simbólico, a abstração voltada para o simbolismo 

requer uma simplificação radical, isto é, a redução do detalhe visual ao seu mínimo 

irredutível. Logo, para ser eficaz, um símbolo não deve ser somente visto e 

reconhecido: deve, também, ser lembrado e até mesmo reproduzido. Não obstante, 

não pode, por definição, conter grande quantidade de informação pormenorizada. 

Além do mais, alguma educação por parte do público se faz necessária a fim de que 

a mensagem seja clara, contudo, quanto mais abstrato for o símbolo, mais intensa 
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deverá ser sua inserção na mente do leitor para educá-lo em relação ao significado 

de tal símbolo. 

Ver é, portanto, um processo multidimensional, cuja característica principal é 

a simultaneidade, pois o sujeito vê muitas coisas ao mesmo tempo: vê, 

perifericamente, por exemplo, e vê através de um movimento de cima para baixo e 

da esquerda para a direita. No que se refere ao que é isolado no campo visual pelos 

indivíduos, pode-se afirmar que tal campo impõe não apenas eixos implícitos que 

ajudam no equilíbrio, mas também um mapa estrutural que registra e mede a ação 

das forças compositivas, vitais para o conteúdo, e, consequentemente, para o input 

e o output da mensagem, o que ocorre ao mesmo tempo em que são decodificadas 

todas as categorias de símbolos. 

Vale lembrar que, em todos os estímulos visuais e em todos os níveis da 

inteligência visual, o significado pode ser encontrado não somente nos dados 

representacionais, na informação ambiental e nos símbolos, mas também nas forças 

compositivas que existem ou coexistem com a expressão factual ou visual. Dessa 

maneira, qualquer acontecimento visual é uma forma de conteúdo, contudo, tal 

conteúdo é profundamente influenciado pela importância das partes que o 

constituem, como a cor, o tom, a textura, a dimensão, a proporção e suas relações 

compositivas com o significado. 

Há, também, elementos visuais que constituem a essência daquilo que os 

sujeitos veem e seu número é reduzido: está-se diante do ponto, da linha, da forma, 

da direção, do tom, da cor, da textura, da dimensão, da escala e do movimento. Tais 

elementos podem ser encarados como a matéria-prima da informação visual como 

um todo, em termos de opções e combinações seletivas. Já a estrutura da obra 

visual é a força que define quais elementos visuais estão presentes e com qual 

ênfase essa presença se dá. 

Trata-se, portanto, de partes interatuantes, que podem ser isoladas e vistas 

como inteiramente independentes, mas que, não obstante, podem ser reunidas no 

todo. Logo, não é possível mudar qualquer unidade do sistema, sob pena de que se 

modifique o todo. Assim, qualquer ocorrência ou obra visual é concebida como uma 

totalidade bem equilibrada e inextricavelmente interligada. 

Tais elementos visuais são manipulados por diversas técnicas de 

comunicação visual, em uma resposta direta ao caráter do que está sendo 

concebido e ao objetivo da mensagem. São, por conseguinte, essas técnicas que 
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apresentarão sempre uma maior eficácia enquanto elementos de conexão entre a 

intenção e o resultado. Além disso, constituem espécies de ingredientes básicos que 

são usados para o desenvolvimento do pensamento e da comunicação visuais. 

Apresentam, ainda, o potencial de transmitir informações de modo fácil e direto, 

mensagens que podem ser compreendidas por qualquer pessoa capaz de ver. 

Pensando, agora, na maneira pela qual os textos visuais são compostos, 

torna-se mister ressaltar que os resultados das decisões compositivas designam o 

objetivo e o significado da manifestação visual e têm fortes implicações no que diz 

respeito ao que é recebido pelo espectador. 

Linguisticamente, sintaxe diz respeito à disposição das palavras de acordo 

com uma forma e uma ordenação adequadas, portanto, as regras são bem definidas 

e cabe ao sujeito aprendê-las e usá-las de forma inteligente. Entretanto, quando se 

trata da sintaxe visual, esta pode apenas significar a disposição ordenada de partes, 

uma vez que não existem regras globais: existe um alto grau de entendimento do 

que acontecerá em termos de significado, se forem feitas determinadas ordenações 

das partes, que permitam organizar e compor os elementos visuais. 

A propósito, na construção das mensagens visuais, o significado não reside 

só nos efeitos cumulativos da disposição dos elementos básicos, o que quer dizer 

que se encontra no próprio mecanismo perceptivo, compartilhado de modo universal 

pelo organismo humano. Isto é, um design é criado por meio de inúmeras cores, 

formas, texturas, tons e proporções relativas e, além disso, os sujeitos enunciadores 

se relacionam de maneira interativa com esses elementos para, enfim, se obter um 

significado. O resultado é, por conseguinte, a intenção do artista, fotógrafo ou 

designer. Todavia, o significado da mensagem visual depende da resposta do 

coconstrutor, que também o modifica e o interpreta, levando em conta sua própria 

rede de critérios subjetivos. 

Assim sendo, todo padrão visual tem uma qualidade dinâmica que não pode 

ser estabelecida apenas intelectual, emocional ou mecanicamente por meio de 

tamanhos, direção, forma ou distância. Ou seja, esses estímulos são somente 

medições estáticas, porém, as forças psicofísicas que desencadeiam, como 

acontece com quaisquer outros estímulos, alteram o espaço e ordenam ou 

perturbam o equilíbrio.  

De antemão, a composição visual dos textos pode pautar-se no equilíbrio: na 

expressão ou interpretação visual, o processo estabilizador impõe ao que é visto e 
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planejado um eixo vertical, com um referente horizontal secundário, os quais 

determinam, conjuntamente, os fatores estruturais que medem o referido equilíbrio. 

Tal eixo é denominado eixo sentido, que melhor expressa a presença não visível, 

porém, dominante, do eixo no ato de ver. A propósito, por mais que os elementos 

que compõem um texto visual se façam sentir, o olho busca o eixo sentido em 

qualquer fato visual, em um processo interminável de estabelecimento do equilíbrio 

relativo. 

A tensão representa o oposto do equilíbrio: tanto para o emissor quanto para 

o receptor da informação visual, a ausência de equilíbrio e regularidade é um fator 

de desorientação, o que quer dizer que o equilíbrio é o meio visual mais eficaz para 

criar um efeito em resposta ao objetivo da mensagem; efeito esse que tem um 

potencial simples e econômico de transmitir uma informação visual. Dessa maneira, 

as opções visuais podem ser consideradas polaridades, tanto de regularidades 

quanto de simplicidade, de um lado, ou de variação complexa e inesperada, de 

outro. A escolha entre essas opções determina, também, a escolha relativa do 

destinatário, pensando em termos de repouso e relaxamento e de tensão. 

Além de ser motivada pelas relações elementares com traçado estrutural, a 

tensão visual é maximizada de duas outras formas: o olho é atraído pela zona 

inferior esquerda de qualquer campo visual, o que quer dizer que existe um padrão 

primário de varredura do campo, que reage aos referentes verticais-horizontais, e 

um padrão secundário de varredura, que reage ao impulso perceptivo 

inferior-esquerdo. Por conseguinte, a complexibilidade, a instabilidade e a 

irregularidade aumentam a tensão visual e, consequentemente, atraem o olho. 

O poder do previsível se torna ínfimo diante do poder da surpresa, logo, 

estabilidade e harmonia são polaridades daquilo que é visualmente esperado, em 

contraposição àquilo que cria tensões na composição. Tais opostos recebem os 

nomes de nivelamento e aguçamento: no primeiro, nenhum elemento que compõe o 

texto visual oferece uma surpresa visual, por isso, tal texto é totalmente harmonioso, 

o que não acontece no segundo.  

Além disso, por meio da percepção automática do sujeito, é possível entrever 

o equilíbrio ou uma ausência acentuada deste, da mesma forma que é possível 

perceber condições visuais abstratas. Não obstante, há um terceiro estado da 

composição visual que não é o nivelado, tampouco o aguçado: trata-se da 

ambiguidade, ou seja, um estado pouco claro, presente na composição visual como 
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um todo, visto que a ambiguidade visual obscurece não apenas a intenção 

compositiva como também o significado. 

A visão, a seu turno, experimenta e identifica o equilíbrio, o óbvio ou sutil e as 

relações que atuam entre diversos dados visuais. Seria contraproducente, portanto, 

frustrar e confundir essa função única. Desse modo, em termos ideais, as formas 

visuais não devem ser obscuras de maneira proposital: devem estabelecer harmonia 

ou contraste, atração ou aversão, relações ou conflitos. 

Há, ainda, outra maneira de compor um texto visual: está-se diante da 

atração e do agrupamento: na linguagem visual, os opostos se repelem, contudo, os 

semelhantes se atraem, por isso, o olho completa as conexões que faltam quando 

há elementos pares compondo o enunciado visual, já que relaciona 

automaticamente e com maior força as unidades semelhantes. 

A relação estrutural da mensagem visual relaciona-se intrinsecamente à 

sequência de ver e de internalizar informações. Portanto, aquilo que domina o olho 

na experiência visual seria entendido como o elemento positivo e tudo aquilo que se 

apresenta de maneira mais passiva é tido como elemento negativo. A visão positiva 

e negativa, muitas vezes, engana o olho: o sujeito olha para alguma coisa e, na pista 

visual que tal coisa transmite, vê o que, na realidade, ali não se encontra. Também é 

importante estabelecer que o olho procura uma solução simples para aquilo que está 

vendo e, apesar de o processo de assimilação da informação ser longo e complexo, 

a simplicidade é o fim que se busca.  

O conteúdo e a forma são, a seu turno, os componentes elementares e 

irredutíveis de todos os textos visuais, ou não: o conteúdo é, de maneira 

fundamental, o que está sendo direta ou indiretamente expresso, ou seja, é o caráter 

da informação, a mensagem. Na comunicação visual, entretanto, o conteúdo nunca 

está dissociado da forma. 

Uma mensagem é construída visando a um objetivo: contar, expressar, 

explicar, dirigir, informar, afetar etc. Na busca por atingir determinado objetivo, são 

feitas escolhas por meio das quais se pretende reforçar e intensificar as intenções 

expressivas, a fim de que se possa obter o controle máximo das respostas.  

Assim sendo, a composição é o meio interpretativo de controlar a 

reinterpretação de uma mensagem visual por parte de quem a recebe. O significado, 

então, encontra-se tanto no olho do espectador quanto no do criador e o significado 

final de toda experiência visual, na natureza, e, basicamente, no design, está na 
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interação de polaridades duplas: primeiro, as formas do conteúdo - mensagem e 

significado - e da forma - design, meio e ordenação; e, depois, no efeito recíproco do 

articulador - designer, publicista, artista - com o receptor - público. Em ambos os 

casos, um não pode se separar do outro, o que quer dizer que a forma é afetada 

pelo conteúdo e o conteúdo é afetado pela forma. Logo, a mensagem é emitida pelo 

receptor e modificada pelo observador. 

Os símbolos e a informação representacional dão-se em função do conteúdo 

como transmissores característicos da informação. O design abstrato, a disposição 

dos elementos básicos, pensando o efeito pretendido em uma manifestação visual, é 

a forma revelada. Os componentes da forma, ou seja, a composição, são aspectos 

convergentes e paralelos de dada imagem, em uma estrutura, tal qual em uma 

formulação abstrata ou substituída por detalhes representacionais, como, por 

exemplo, no caso da informação visual realista ou, ainda, informacionalmente 

dominado por palavras e símbolos. Enfim, seja qual for a substância visual básica, a 

composição é de fundamental importância em termos informacionais. 

A mensagem e o significado não se concentram na substância física, mas, 

sim, na composição, afinal, a forma expressa o conteúdo. Em suma, o pictórico ou 

visual é determinado pela informação visual observada, pela interpretação e 

percepção de dados e pistas visuais e pela totalidade da manifestação visual.  

Pensando, estritamente, na composição visual, é possível estabelecer que 

esta é parte dos elementos básicos, tais como, o ponto, a linha, a forma, a direção, a 

textura, a dimensão, a escala e o movimento. Diante disso, o primeiro passo deve 

ser a escolha dos elementos apropriados ao veículo de comunicação em questão, 

uma vez que a forma é a estrutura elementar de textos visuais. 

O significado, por outro lado, constrói-se a partir das ações psicofisiológicas 

dos estímulos exteriores sobre o organismo humano: a tendência em organizar 

todas as pistas visuais em formatos os mais simples possíveis; a associação 

automática das pistas visuais, as quais possuem semelhanças identificáveis; a 

incontornável necessidade do equilíbrio; a associação compulsiva de unidades 

visuais, engendradas pela proximidade; e o favorecimento, em qualquer campo 

visual, da esquerda para a direita e do ângulo inferior sobre o superior. 

Em sua manifestação visual, a forma compõe-se dos elementos, do caráter e 

da disposição destes e da energia que provocam no observador. A escolha de quais 

elementos básicos serão utilizados em um determinado design e de que modo isso 
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será feito tem a ver tanto com a forma quanto com a direção da energia liberada 

pela forma que resulta no conteúdo. 

 

4.6.2 Os enquadramentos ou os planos e os ângulos de visão 

 

 Vergueiro (2020) alerta para o fato de que os enquadramentos ou planos 

podem representar a forma como determinada imagem foi, também ela, 

representada, limitada na altura e na largura. Desse modo, os diversos planos são 

nomeados dependendo da maneira como se referem à representação do corpo 

humano. 

 Há o plano geral, no qual o enquadramento é bastante amplo, de forma a 

abranger não apenas a figura humana, como também todo o cenário que a envolve; 

o plano total ou conjunto, que representa somente a pessoa humana e pouco mais, 

não permitindo ver muito detalhes em volta, o que quer dizer que a representação do 

cenário é a menor possível; o plano médio ou aproximado, o qual representa os 

seres humanos da cintura para cima, por isso, permite que se tenha clareza dos 

traços fisionômicos e expressões dos personagens; o plano americano, que retrata a 

pessoa a partir da altura dos joelhos, visto que se baseia na ideia de que, em uma 

conversa, a percepção acerca da pessoa com quem se fala dilui-se a partir desse 

ponto da anatomia humana; o primeiro plano, que, por sua vez, delimita o 

enquadramento à altura dos ombros do que foi representado, ao enfatizar a 

expressão da pessoa e seu estado emocional; o plano de detalhe, pormenor ou 

close-up, que limita o espaço em torno de uma parte da figura humana ou de um 

objeto em particular, por isso, pode-se afirmar que serve para realçar um elemento 

da figura que, normalmente, passaria despercebido por parte do leitor. 

 Os ângulos de visão, a seu turno, representam a forma como o autor deseja 

que a cena seja observada: o ângulo de visão médio determina que a cena seja 

observada como se ocorresse à altura dos olhos do leitor; o ângulo de visão 

superior, plongé ou picado tem como foco a ação de cima para baixo, o que permite 

que os personagens sejam diminuídos, quase que tragados pelo meio ambiente ou 

pelas adversidades; o ângulo de visão inferior ou contre-plongé mostra a ação de 

baixo para cima, o que enaltece, engrandece ou torna a figura retratada mais forte 

do que realmente é. 
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4.6.3 O visual e o texto publicitário 

 

 Pensando, agora, estritamente, no domínio publicitário, pode-se afirmar que, 

de acordo com Santaella (2012), com ou sem a dominância do visual sobre o verbal, 

a propaganda se constitui em uma linguagem mista que, em geral, necessita da 

linguagem verbal e da visual para se concretizar, uma vez que a mensagem 

publicitária emerge das relações que são tecidas entre ambas. De outra sorte, a 

abertura que é própria de toda imagem não trabalha a serviço da publicidade, visto 

que é preciso que o texto dê um direcionamento interpretativo para tal abertura.  

O propósito da publicidade não se limita à venda de determinado produto, 

pois, por meio de construções de diferentes linguagens, por sinal, muito bem 

arquitetadas, os textos publicitários veiculam um pacote de emoções, expectativas e 

desejos. A publicidade, pois, não apenas molda desejos, mas, sobretudo, 

responsabiliza-se por grande parte das formações cognitivas de seus destinatários, 

ao determinar, até certo ponto, o perfil daquilo que pensam e sentem sobre o 

mundo, guiando, consequentemente, o modo como agem e aquilo que buscam. Se 

não fosse por isso, aliás, o consumo não teria a força e o poder que tem. 

 

4.6.4 A fotografia e a retórica da imagem 

 

Especificamente falando da fotografia, Barthes (1990) propõe uma retórica da 

imagem, na qual a fotografia institui três mensagens: uma mensagem linguística, 

uma mensagem codificada e uma mensagem icônica não codificada.  

Na realidade, a mensagem linguística admite duas funções no que refere à 

sua relação com a imagem: a de fixação e a de relais. Já que toda mensagem é 

polissêmica e pressupõe, latente em seus significantes, uma “cadeia flutuante” de 

significados, sendo possível o destinatário escolher alguns e ignorar outros, a 

polissemia leva a um questionamento sobre o sentido de tal mensagem. Diante 

disso, desenvolvem-se, em todas as sociedades, técnicas variadas, destinadas a 

tornar fixa a “cadeia flutuante” dos significados, a fim de que o signo visual não se 

torne “incerto”. 

Ao nível da mensagem literal, a palavra responde, de modo mais ou menos 

direto e parcial, à pergunta “o que é?”, por isso, ajuda a identificar exclusivamente os 

elementos da cena e a cena em si: trata-se de uma descrição denotada da imagem. 
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Desse modo, a função denominativa condiz com a fixação de todos os sentidos 

possíveis e denotados do objeto, por meio da nomenclatura. 

Ao nível da mensagem “simbólica”, a mensagem linguística direciona não 

mais para o sentido da identificação, mas, sim, para o da interpretação; trata-se, 

portanto, de uma espécie de barreira que impede o crescimento dos sentidos 

conotados, quer em direção a regiões excessivamente individuais, ou seja, delimita 

o poder de projeção da imagem; quer em direção aos valores disfóricos. 

A fixação é a função mais comum da mensagem linguística em relação à 

significação da imagem, o que quer dizer que a função de relais é rara, pelo menos 

no que diz respeito à imagem fixa. Tal função pode ser encontrada em histórias em 

quadrinhos e charges, quando a palavra estabelece uma relação de 

complementaridade com a imagem, em vez de ancorá-la. Quando a palavra tem um 

valor diegético de relais, apresenta uma relação de complementariedade com a 

imagem, entretanto, quando a imagem tem um valor substituto ou de fixação e 

controle, é ela que possui a carga informativa. 

Já a mensagem icônica denotada é, inicialmente, uma mensagem privativa, 

formada pelo que sobra da imagem, quando o sujeito apaga, por meio da abstração, 

os signos da conotação, visto que retirá-los não seria, de fato, possível, pois podem 

preudicar toda a compreensão da imagem. Tal estado privativo corresponde, de 

maneira natural, a uma plenitude de virtualidades: trata-se, então, de uma ausência 

de sentido que, paradoxalmente, possui todos os sentidos e é também uma 

mensagem suficiente, porque contém, pelo menos, um sentido no que tange ao nível 

da identificação da cena representada. 

Simultaneamente, privativa e suficiente, aliás, compreende-se que, em uma 

perspectiva estética, a mensagem denotada possa aparecer como uma espécie de 

estado adâmico da imagem, afinal, parece, de maneira utópica, liberada de suas 

conotações, o que tornaria a imagem radicalmente objetiva, isto é, pura. Cabe 

esclarecer, porém, que a análise estrutural da imagem especifica-se, uma vez que, 

de todas as imagens, apenas a fotografia tem o poder de manifestar a informação 

literal, sem compô-la com a ajuda de signos descontínuos e regras de 

transformação. 

A terceira mensagem, a mensagem icônica não codificada, cultural ou 

conotada, é constituída de signos descontínuos, extraídos de um código cultural, o 

que quer dizer que a leitura de uma mesma imagem é variável segundo os 
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indivíduos, no entanto, a diversidade de leituras não é caótica: depende do saber 

investido na imagem - saber prático, nacional, cultural, estético. 

Convém esclarecer que o mais importante não é inventariar os conotadores, 

mas, sim, compreender que constituem, na imagem total, traços descontínuos ou 

erráticos, visto que os conotadores não preenchem toda a imagem nem a leitura 

deles se esgota. Além do mais, não são todos os elementos da imagem que podem 

ser transformados em conotadores: resta sempre, no discurso, certa denotação, sem 

a qual este simplesmente não seria possível. 

No dizer de Charaudeau (2013b), a fotografia desempenha um duplo papel: 

de um lado, o papel da semelhança, posto que se dá como resolutamente 

identificadora, uma vez que a foto atestaria a existência de uma realidade, 

restituindo-a, ratificando-a, estabelecendo o certificado da presença; porém, por 

outro lado, a fotografia desempenha um papel de dessemelhança na medida em que 

o sujeito que olha tem consciência de que vê apenas uma parte de tal realidade, 

aliás, vê apenas uma parte enquadrada da realidade: vê da realidade o que é 

tornado visível em um determinado quadro, um quadro que obriga o sujeito a 

questionar sobre o que está fora desse quadro, sobre o ato de captação em si. 

Convém esclarecer, ainda, que o efeito de dessemelhança se produz, da 

mesma forma, por outro viés, chamado de fenômeno da instantaneidade, visto que o 

instante fotográfico opera um recorte do espaço e uma fixação do tempo, ao passo 

que a percepção do mundo pelo olhar é contínua e cinética, o que quer dizer que 

esse instante fotográfico fixa a realidade por meio do representado, remetendo-o à 

própria imanência. 

Há, ainda, a maneira pela qual o representado é enquadrado, tornando-se 

visível, e o problema da representação do mundo entre o que é dado a ver e aquilo 

que não é visto, ou seja, a relação entre o visível enquadrado e o não visível fora do 

quadro. O visível, então, nunca é a totalidade do que o olho vê, já que é dado a ver 

em um quadro, que é o signo de reconhecimento do representado por oposição ao 

campo de varredura da visão. Tal campo de varredura da visão testemunha a 

operação de recorte, substituição e mostração do mundo, colocado sob os olhos, 

mas distanciado no espaço e no tempo, por isso, orienta o olhar. O quadro é, ao 

mesmo tempo, o critério que permite dizer que se tem acesso a um mundo 

representado e que há uma marca de manipulação, visto que o que está fora do 

quadro não é mostrado, produzindo-se, assim, sempre um efeito de “focalização”. 
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Aquilo que está fora do quadro, portanto, resulta de uma operação de 

truncamento do visível, fazendo pensar que algo está no prolongamento desse 

visível, como se fosse um visível não presente, cuja construção deveria, no entanto, 

ser possível. Essa espécie de ausência-presença obriga o sujeito a se interrogar 

sobre o ato da apreensão da realidade, ou seja, sobre o próprio ato de enunciação. 

Charaudeau (2013b) nos faz lembrar que a imagem fotográfica, em função de 

sua percepção, alcança um sentido outro, além dos efeitos visados e dos 

produzidos: toca o corpo e produz sensações que nem sempre são possíveis de 

explicar: as cores, as linhas e as curvas do que foi desenhado, as texturas, a 

violência ou a ternura do mundo que foi representado.  

Diante disso, o teórico (CHARAUDEAU, 2013b) afirma ser possível 

estabelecer que a imagem é suscetível de produzir quatro tipos de efeitos: o 

retiniano, quando se dá a ver como superfície sensível de luzes, cores, contrastes, 

enquadramento, pontos de vista, por isso, é produtora de sensações e de 

impressões dificilmente controláveis; o de mimese referencial, logo que remete a 

uma realidade material do mundo e cria a ilusão de realismo; o de iconicidade, 

quando institui o representado como objeto autônomo, visto por ele mesmo e não 

mais pelo que representa; e o de intericonicidade, já que, por meio da evocação de 

outras imagens, encontra-se na memória individual e/ou coletiva dos sujeitos. 

Barthes (2018) postula que aquilo que a fotografia reproduz ad infinitum só 

aconteceu uma vez, o que quer dizer que repete de forma mecânica o que nunca 

mais poderá repetir-se de modo existencial. Dessa maneira, a foto jamais se 

distingue de seu referente, isto é, do que ela representa ou, pelo menos, não se 

distingue dele de pronto ou para todo o mundo: perceber o significante fotográfico 

não é impossível, porém, exige um ato de saber ou de refletir por parte do 

destinatário. 

Além do mais, tecnicamente, a fotografia encontra-se no entrecruzamento de 

dois processos completamente distintos: um, de ordem química, no qual há a ação 

da luz sobre certas substâncias; e outro, de ordem física, em que há a formação da 

imagem por meio de um dispositivo óptico. Uma foto também pode ser objeto de três 

práticas, intenções ou emoções diferentes: o operator é o fotógrafo, integrante da 

ordem do fazer; o spectator são todos os destinatários das fotos, por isso, 

constituem a ordem do olhar; e aquele que é fotografado é o alvo, o referente, uma 
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espécie de pequeno simulacro da realidade, emitido pelo objeto, constituindo, assim, 

o spectrum da fotografia, da ordem do suportar. 

De acordo com o autor (BARTHES, 2018), algumas fotografias carregam 

consigo algo que faz despertar o interesse sensato do espectador, o studium, no 

entanto, não se trata de um interesse avassalador: é, antes, um interesse vago que 

mobiliza um desejo no destinatário, mas que não o captura para dentro da fotografia, 

por assim dizer. Logo, identificar o studium é, fatalmente, recuperar as intenções do 

fotógrafo, estar em harmonia com elas, aprová-las ou desaprová-las, mas sempre 

compreendê-las, porque o studium é uma espécie de educação que permite 

encontrar o operator, perceber suas intenções, levando em conta, entretanto, as 

subjetividades do spectator. 

Segundo Charaudeau (2013b), o studium representa o momento de 

decifração e de interpretação que se faz pela percepção e pela recuperação dos 

índices a partir dos quais, por causa de um trabalho mental de inferências, o sujeito 

faz surgir outras imagens e, por isso, constrói outras e diversas significações. Claro 

que tal trabalho de inteligibilidade depende da memória do referido sujeito 

espectador que projetará, nas imagens, suas próprias referências. 

Em relação ao studium, a imagem se inscreve em uma temporalidade longa, 

pois, por meio da atividade de decifração analógica, os eventos mostrados fazem 

outros serem lembrados e, então, a imagem torna-se uma imagem-evocação, 

mobilizando uma memória que permite ao sujeito espectador (re)construir uma 

história a partir daquilo que percebeu, daí se dizer que a imagem é um discurso que 

comunica uma história. 

Contudo, segundo Barthes (2018), há um segundo elemento, presente na 

foto, o punctum, que punge o destinatário, despertando nele paixões e emoções 

difíceis de colocar em palavras. A presença do punctum, desse “detalhe”, atrai o 

olhar do espectador, sem que haja qualquer explicação racional ou aparente para 

isso. Na verdade, pela marca de “alguma coisa”, a foto deixa de ser uma foto 

qualquer, visto que esse “alguma coisa” provocou um estalo no destinatário de tal 

foto e o levou além daquilo que a foto dá a ver. 

Charaudeau (2013b) assegura que o punctum é uma captação de si e ocorre 

quando uma imagem provoca no spectator uma impressão inexplicável, um 

sentimento insondável diante de outra coisa, nesse caso, representada, que o acaba 
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tocando, imediatamente, pela potência de sua significação sem fala, sem decifração: 

diz no momento em que cala. 

Trata-se de uma imagem de temporalidade breve, já que surge um 

acontecimento inesperado que causa uma ruptura com a continuidade ordenada da 

informação, que não desperta, naquele instante, nenhuma memória ou a associa a 

espasmos musculares. Assim, o fenômeno da instantaneidade da foto conduz o 

representado à sua própria existência, indissociável dele, e acrescenta, ao efeito 

patêmico, um efeito de fixidez. 

No dizer de Barthes (2018), aquele que é alvo da objetiva da câmera se põe a 

posar, fabrica-se instantaneamente em outro corpo, transforma-se antecipadamente 

em imagem e tal transformação parece ativa, visto que esse alvo sente que a 

fotografia modifica seu corpo ou o mortifica a seu bel-prazer. 

Imaginariamente, a fotografia representa o momento sutil em que o alvo não é 

nem sujeito nem objeto, mas, sim, um sujeito que se sente tornar-se objeto, uma vez 

que vive uma micro experiência da morte, tornando-se uma espécie de espectro. 

Isso posto, o alvo da fotografia transforma-se em um todo-imagem, ou seja, na 

morte em pessoa, haja vista que os outros o desapropriaram de si mesmo, 

mantiveram-no à disposição, ou melhor, à mercê. 

A propósito, na fotografia, ao menos no nível da mensagem literal, a relação 

entre os significados e os significantes não é de “transformação”, mas de “registro”, 

e a ausência de código reforça, evidentemente, o mito do “natural” fotográfico: a 

cena está aqui, captada mecanicamente, porém, não humanamente, e o elemento 

mecânico, nesse contexto, torna-se garantia de objetividade; as intervenções 

humanas na fotografia, tais quais enquadramento, distância, luminosidade, nitidez 

etc, pertencem, na realidade, ao plano da conotação; além disso, tudo passa como 

se houvesse, no início, mesmo que isso seja utópico, uma fotografia bruta, isto é, 

frontal e nítida, sobre a qual o sujeito disporia, graças a certas técnicas, os signos 

provindos do código cultural. 

A fotografia, na verdade, instaura não uma consciência do estar aqui do 

objeto, o que qualquer cópia poderia fazer: instaura a consciência do ter estado aqui, 

visto que há, em toda fotografia, a evidência, sempre estarrecedora, do isto 

aconteceu assim. Por conta da fotografia, Barthes (2018) diz ser impossível negar 

que a coisa esteve lá. Por conseguinte, há uma dupla posição conjunta: a de 

realidade e a de passado. Explica-se: a fotografia representa uma espécie de 
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isso-foi, afinal, alguma coisa se pôs diante da câmera e aí permaneceu para sempre. 

Ao atestar que o objeto foi real, a fotografia leva o leitor a acreditar que o real é 

eterno, está vivo, todavia, ao reportar esse real para o passado, sugere que ele está 

morto. Portanto, “a Fotografia não fala (forçosamente) daquilo que não é mais, mas 

apenas e com certeza daquilo que foi” (BARTHES, 2018, p. 72). 

Sontag (2004) contribui para a discussão ao dizer que tirar uma fotografia é 

fazer parte da mortalidade, da vulnerabilidade e da transformação de outra pessoa 

ou coisa, já que recorta uma fatia desse momento e o congela: toda foto testemunha 

a dissolução implacável do tempo. Porém, após o fim do acontecimento, a foto ainda 

existirá, conferindo a esse acontecimento uma espécie de imortalidade e de 

notabilidade que de outra maneira ele nunca desfrutaria. 

Em consonância com Barthes (2018) e Sontag (2004), segundo Santaella e 

Nöth (2015), cada fotografia testemunha a dissolvição do tempo, especificamente, 

por selecionar e fixar um determinado momento. Em outro nível, mais metafórico, 

assim como a morte, representa uma espécie de sequestro de um objeto deste 

mundo para outro, além de ser imediata e definitiva. Ao congelar as pessoas, coisas 

ou situações em instantâneos, a fotografia funciona como uma testemunha de que 

aquele instante já passou, não existe mais, desapareceu para sempre: morreu. 

Entretanto, fora do tempo e do espaço, em qualquer lugar e em qualquer 

momento, poderia estar, por princípio, uma fotografia. O “outro mundo” em que o 

objeto fotografado é tragado não é somente o da morte do instante capturado, mas, 

sim, o de outro tempo, de duração infinita, no entanto, completamente imóvel, 

infinito, imutável. 

Tal característica dotou as imagens fotográficas de um poder capaz de 

funcionar como símbolo da eternidade. Portanto, em uma fotografia, morte e 

eternidade são duas faces da mesma moeda: o instante arrancado do continuum do 

tempo, que o registro eterniza, é um fragmento do vivido que se foi. A eternidade do 

registro, por sua vez, funciona como uma prova irrefutável de que vida e morte 

andam lado a lado. Por conseguinte, “sendo capaz de congelar o instante num 

flagrante eterno, a fotografia acaba apontando para o avesso do eterno: a 

irrepetibilidade e a morte irremediável que está inscrita na passagem de cada 

instante” (SANTAELLA; NÖTH, 2015, p. 138). 

Conforme Santaella e Nöth (2015), dentro da repetição mecânica sem fim 

daquilo que nunca mais poderá ser, insinua-se uma relação entre termos opostos, a 



87 

 

imobilidade e o movimento, visto que a fotografia, mais uma vez, faz conviver a 

imobilização do movimento e o congelamento do instante capturado do fluxo 

incessante do mundo. 

Um instante no tempo corresponde, na fotografia, também a um fragmento de 

espaço: trata-se da vastidão ilimitada da realidade que a fotografia secciona e 

formata. Dessa maneira, toda foto elege um espaço que decide mostrar e elimina, 

simultaneamente, o espaço que fica além dos limites do enquadramento. Por isso, é 

possível afirmar que a foto é sempre uma espécie de miniatura, isto é, uma pequena 

fração sobre o vasto pano de fundo do tempo e do espaço. 

Duas forças opostas existem, concomitantemente, no interior da fotografia: 

um movimento de atração e fusão com o real e um movimento de recuo, separação, 

corte. Por mais próxima e fisicamente vinculada ao objeto que representa e do qual 

emana, a fotografia continua separada dele, visto que não há como ultrapassar o 

limite intransponível entre o real e a sua representação, embora essa representação 

se dê sob forma de registro, como é o caso da foto. Dessa forma, há sempre uma 

separação entre o “aqui” do signo e o “ali” daquilo que indica ou que está nele 

representado e, no que se refere à foto, entre o “agora” da imagem e o “então” do 

referente. 

Como qualquer outro tipo de imagem, a fotografia é um signo, sendo, 

portanto, referência ao que está fora dela e ao que registra. Qualquer signo, por 

conta de sua própria natureza, na sua relação com aquilo que é por ele indicado ou 

que está nele representado, constitui-se um duplo. Aliás, só pode funcionar como 

signo, porque representa, substitui, registra, está no lugar de alguma coisa que não 

é ele próprio. 

Apesar de o fotógrafo poder, aparentemente, registrar qualquer coisa, na 

verdade, só pode fotografar dentro dos limites daquilo que o aparelho permite. 

Dependendo, por exemplo, do tipo de objetiva escolhida, normal, grande angular, 

teleobjetiva ou uma panorâmica em fish eye, em cada uma delas, existe um modo 

de transcrição do espaço, radicalmente diferente.  

Assim sendo, aquilo que é registrado pela foto obedece, necessariamente, a 

leis de codificação já inscritas na câmera, isso sem mencionar os pontos de vista do 

fotógrafo, que são sempre histórica e culturalmente convencionados. Enfim, de 

quaisquer pontos de vista, angulação, enquadramento, proximidade ou distância, a 
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fotografia é sempre uma profusão de indicadores da posição ideológica, consciente 

ou inconsciente, ocupada pelo fotógrafo no que diz respeito ao que é fotografado. 

Santaella e Nöth (2015) relembram que a característica mais significante da 

fotografia advém do fato de que a foto funciona, concomitantemente, como ícone5 e 

índice, já que, por um lado, reproduz a realidade por meio de uma aparente 

semelhança, mas, por outro, tem uma relação causal com a realidade, por conta das 

leis da óptica. No entanto, muitos teóricos têm enfatizado o aspecto arbitrário da 

fotografia, o que quer dizer que há, nas fotos, uma relatividade semântica que diz 

respeito ao fato de que a percepção de imagens fotográficas carrega consigo 

elementos culturais. A indexicalidade, então, prevalece na fotografia como um 

vestígio, como se fosse a formalização de uma experiência, uma descrição, um 

testemunho. Já a iconicidade predomina como um souvenir, uma lembrança, uma 

recordação. 

Lindekens (1971; 1973; 1976; 1978 apud SANTAELLA; NÖTH, 2015) 

descreve a imagem fotográfica como uma mensagem multicodificada, posto que, ao 

lado da real informação icônico-fotográfica, a fotografia veicula outras mensagens 

que, por sua vez, apresentam seus próprios compêndios “biossociais”, 

“psicossociais”, simbólicos, retóricos ou linguísticos no nível da realidade 

representada, da analogia referencial, assim como da verbalização da imagem 

independente da fotografia. 

Sontag (2004) postula que, ao fazer os sujeitos aprenderem um novo código 

visual, as fotografias modificaram e ampliaram as ideias desses sujeitos sobre o que 

vale a pena olhar e sobre o que se tem direito de observar. Assim sendo, trata-se de 

uma gramática e de uma espécie de ética do ver, além de darem a sensação de que 

é possível reter tudo na cabeça por meio de imagens. Fotografar é, então, 

apoderar-se da coisa fotografada: significa pôr a si próprio em determinada relação 

com o mundo, análogo ao conhecimento e, consequentemente, ao poder. 

A teórica (SONTAG, 2004) também chama atenção para o fato de que a foto 

pode distorcer, todavia, sempre há o pressuposto de que algo existe ou existiu e era 

semelhante ao que está na imagem. Desse modo, quaisquer que sejam as 

limitações ou as pretensões do fotógrafo, uma foto parece ter uma relação mais 

                                                           
5
 Os conceitos de índice, índice e símbolo serão desenvolvidos a posteriori, quando forem discutidas 

as contribuições de Peirce (2017) para o estudo dos signos. 
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ingênua e, portanto, mais próxima da realidade visível do que outros objetos 

miméticos. 

Enquanto uma pintura ou uma descrição, em nenhum momento, podem ser 

outra coisa que não uma interpretação estrita e seletiva da realidade, uma foto pode 

ser considerada como uma representação transparente do que foi capturado. Não 

obstante, embora haja uma espécie de “presunção de veracidade” que confere 

autoridade, interesse e sedução às fotos como um todo, a imagem fotográfica não 

constitui uma exceção: mesmo quando o fotógrafo está muito mais preocupado em 

espelhar a realidade, imprime às suas fotos sua subjetividade, seus gostos e sua 

interpretação do que clica. 

As fotos são, ainda, uma forma de comprovar a experiência, contudo, tirar 

fotos é um modo de recusá-la, visto que se limita a experiência a uma procura pela 

fotografia, ao converter tal experiência em uma imagem, um souvenir. Tirar fotos, 

portanto, criou uma relação voyeurística com o mundo, que revela o significado de 

todos os acontecimentos. Além do mais, uma fotografia não é apenas o resultado do 

encontro entre um evento e um fotógrafo: é um evento em si, dotado de direitos mais 

imperativos, como o de intervir, invadir ou ignorar, não importa o que esteja 

acontecendo. 

Tendo por base especificamente o evento fotográfico, Sontag (2004) sustenta 

que, apesar de um evento passar a significar exatamente algo digno de se 

fotografar, ainda é a ideologia, em seu sentido mais amplo, que determina aquilo 

que constitui um evento. Desse modo, não pode haver prova alguma, fotográfica ou 

de outro tipo, do evento antes que este tenha sido considerado e caracterizado 

como tal. As imagens fotográficas, então, nunca podem ser provas fotográficas de 

que determinado evento, de fato, aconteceu: a contribuição da fotografia sempre 

vem após a designação de um evento. 

Aliás, o que engendra a possibilidade de ser moralmente afetado por fotos é a 

existência de uma consciência política apropriada: sem uma visão política, as fotos 

do Holocausto, por exemplo, de maneira bastante provável, seriam vivenciadas 

somente como irreais ou como chocantes do ponto de vista emocional. Assim, a 

natureza do sentimento, inclusive, o de ofensa moral, que as pessoas podem 

manifestar em relação às fotos dos oprimidos, dos explorados, dos escravizados e 

dos famintos depende, também, do grau de familiaridade que tenham com essas 

imagens. 
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Fotos chocam na medida em que mostram algo inédito, portanto, “o vasto 

catálogo fotográfico da desgraça e da injustiça”, no mundo inteiro, deu a todos os 

seres humanos certa familiaridade com o horror, levando as atrocidades a 

parecerem mais comuns e até mesmo familiares, distantes. A propósito, um evento 

conhecido por conta de determinadas fotos torna-se mais real do que seria se a 

pessoa não tivesse visto as fotografias em momento algum, porém, após repetido 

consumo de imagens, tal evento também se torna menos real, o que quer dizer que 

a maioria das fotos não preserva sua carga emocional: “os atributos e os intuitos 

específicos das fotos tendem a ser engolidos pelo pathos generalizado do tempo 

pretérito” (SONTAG, 2004, p. 31). 

É importante ressaltar, também, que o mundo fotografado mantém com o 

mundo real a mesma relação desacertada que se verifica entre as fotos de filmes e 

os próprios filmes. Explica-se: a vida não são detalhes que carregam consigo 

significado(s) nem instantes que revelam e fixam algo para sempre, mas as fotos, 

sim. Dessa maneira, no lugar de, simplesmente, registrar a realidade, as fotografias 

tornaram-se a norma para o modo como as coisas são mostradas aos sujeitos, 

alterando, por isso, a própria ideia de realidade e de realismo. 

Cabe esclarecer, ainda, que o fotógrafo era visto como um observador isento 

da realidade, isto é, alguém livre de suas próprias subjetividades. Contudo, as 

pessoas descobriram que ninguém tira a mesma foto da mesma coisa, logo, a 

suposição de que as câmeras propiciavam uma imagem impessoal e objetiva 

rendeu-se ao fato de que as fotografias são indícios não apenas do que existe, mas 

do que um indivíduo vê, ou seja, não constituem somente um registro, como também 

uma posição axiológica acerca do mundo. Dessa maneira, tornou-se claro que não 

havia somente uma atividade simples e única chamada “ver”, registrada e capturada 

pelas câmeras: existia uma “visão fotográfica”, que era uma nova maneira das 

pessoas verem e, ainda, uma atividade para colocarem em prática. 

Enfim, as fotos são capazes de se apossar da realidade, posto que, antes de 

qualquer coisa, uma foto não é, simplesmente, uma imagem, uma interpretação do 

real: é, também, um vestígio, algo diretamente tirado do real. Logo, pode ser 

considerada “verdadeira” a partir do momento em que se assemelha a algo real e, 

ao mesmo tempo, falsa, já que não passa de uma semelhança com o referido real. 

A propósito, a força das imagens fotográficas advém do fato de serem elas 

mesmas realidades materiais por si sós, repositórios amplamente informativos, 
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deixados no rastro do que quer que as tenha emitido, formas poderosas de tomar o 

lugar da realidade ao transformá-la em uma espécie de sombra: as imagens são 

mais reais do que qualquer indivíduo poderia supor. Aliás, fotos são uma maneira de 

aprisionar a realidade, entendida como inacessível, e até mesmo de fazê-la parar no 

tempo. Além disso, ampliam a realidade, tida por abreviada, esvaziada, distante, 

breve, por isso, não é possível ter a realidade, contudo, pode-se ter imagens. 

 

4.6.5 A leitura de imagens (publicitárias) 

 

Segundo Santaella (2012) são três os pontos de vista que o leitor deve 

percorrer ao ler uma peça publicitária impressa: o ponto de vista das qualidades 

visuais, o ponto de vista dos índices internos e externos à mensagem e o ponto de 

vista das convenções culturais. Dessa forma, sob o ponto de vista das qualidades, a 

leitura deve se voltar para os aspectos qualitativos da mensagem: cores, linhas, 

volume, dimensão, textura, luminosidade, composição, forma, design etc, visto que 

são esses os aspectos responsáveis pela primeira impressão que uma mensagem 

provoca no destinatário. 

Tais qualidades visíveis, isto é, as características que podem ser diretamente 

percebidas nas qualidades, também podem sugerir qualidades abstratas, como 

leveza, sofisticação, fragilidade, pureza, nobreza, elegância, delicadeza, força, entre 

outros. Essas mesmas qualidades são responsáveis, ainda, pelas associações de 

ideias que a primeira impressão desperta. Embora as referidas associações de 

ideias sejam incontroláveis, sabe-se que são produzidas por relações de 

comparação e, na maior parte das vezes, por comparações de semelhança. 

As cores, textura, composição e formas têm grande poder de sugestão, afinal, 

uma cor lembra algo com a mesma cor; uma forma lembra algo que tem uma forma 

semelhante e assim por diante. Aliás, são as sugestões que estimulam as 

comparações e, na semiótica, essas relações de comparação por semelhança são 

consideradas relações icônicas. 

Quando se observam, com atenção, as características que constituem uma 

mensagem, é possível, de um lado, determinar as qualidades abstratas que as 

qualidades visíveis sugerem. Por outro lado, pode-se prever, até certo ponto, as 

associações por semelhança que tais qualidades estão aptas a produzir. 
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Sob o ponto de vista dos índices, a mensagem é tida como algo que existe 

em um espaço e tempo determinados e, pensando nos traços que compõem a 

identidade dessas qualidades, como cores, formas, tamanho, matéria, aquelas 

passam a ser vistas em função de sua manipulação e uso. Logo, a mensagem é 

percebida em sua relação com o contexto a que pertence, os referentes e as 

indicações implícitas ou explícitas, dirigidas ao destinatário. Ao mesmo tempo, a 

mesma mensagem deve ser entendida de acordo com as funções que desempenha 

e as finalidades a que se presta. 

Sob o ponto de vista das convenções culturais, a leitura deve estar voltada, 

primeiramente, para os padrões de design da mensagem e para os padrões de 

gosto a que esses designs atendem, isto é, que horizontes de expectativa culturais 

preenchem. Em segundo lugar, observa-se o poder representativo da mensagem, o 

que, de fato, representa, que valores foram agregados culturalmente a ela, que 

status cultural da marca e do produto veicula, como tal status foi construído e em 

que medida a mensagem contribui, ou não, para a construção ou consolidação da 

marca e do produto. Em último lugar, a atenção do destinatário deve estar voltada 

para o tipo de usuário ou consumidor que a mensagem visa atingir e que 

significados os valores do produto referendado pela mensagem podem ter para esse 

tipo de receptor. 

A imagem é, portanto, extremamente rica em termos qualitativos e a força de 

atração que exerce sobre o destinatário é imediata, justamente por conta da riqueza 

de seus traços qualitativos, ou seja, de traços que falam às sensações visuais. 

Dessa maneira, a atenção do observador é tragada pela imagem, porque esta é, 

aparentemente, muito clara e direta, porém, ao mesmo tempo, bastante enigmática 

por trazer muitas camadas de sentido que o observador pressente, ainda que não 

tenha consciência disso ou que não saiba como explicá-las. Daí vem a riqueza de 

uma imagem no nível singular-indicativo e no seu potencial simbólico. 

As imagens são, até certo ponto, denotativas, embora o modo como 

constroem tal significado não seja literal, mas figurado. Porém, a figuratividade não 

chega tão longe a ponto de levar o destinatário a perder o contato com o sentido 

indicativo fundamental. Assim sendo, sobre o núcleo denotativo da imagem, 

sobrepõem-se camadas de sentido figurado que alçam tal imagem ao estatuto de 

um símbolo a que se agregam valores que lhe atribuem poderes emblemáticos. 
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Enfim, a riqueza de uma imagem é construída não apenas para atrair os 

sentidos do destinatário, mas também para colaborar na agregação dos valores 

simbólicos com que essa imagem está impregnada e dos quais emana o poder de 

atração que exerce sobre o referido destinatário.  

Barthes (1990) também afirma que, em publicidade, a significação da imagem 

é, com certeza, intencional: são determinados atributos do produto que formam, 

primeiramente, os significados da mensagem publicitária, os quais devem ser 

difundidos de forma tão transparente quanto possível. Dessa maneira, se a imagem 

tiver signos, pode-se afirmar que, certamente, trata-se de signos plenos, formados 

com o propósito de melhorar a leitura: a mensagem publicitária é clara ou, se não, 

enfática. 

Segundo Monnerat (2013), retomando Barthes (1990), a polissemia icônica, 

na publicidade - já que a mensagem icônica pode ser denotada ou conotada -, 

necessita do texto linguístico para, por meio da redundância ou da 

complementaridade, fixar os sentidos privilegiados, favorecendo, assim, a 

compreensão e a eficácia da mensagem. Portanto, nessa distribuição de papéis 

entre texto e imagem, a última desempenha funções diferentes: 

a) é um elemento de sustentação - redundância ou paráfrase de uma 

afirmação textual; 

b) é um elemento de complementação - propõe uma informação autônoma, 

distinta daquelas fornecidas pelo texto verbal; 

c) é um elemento de amplificação - hipérbole, poesia, teatro. 

Desse modo, no primeiro caso, a publicidade assegura um desenvolvimento 

suplementar para o enunciado que reitera; no segundo, amplia o próprio campo 

semântico e, concomitantemente, enriquece a informação veiculada, além de poder 

encarregar-se de ilustrar qualidades do objeto que não foram exaltadas no texto; no 

terceiro, a imagem transcende a informação. 

Enfim, a imagem publicitária comporta mensagens de primeiro plano - simples 

denotação - e de segundo plano, superpostas às primeiras - de conotação: nas 

primeiras, o representado e o significado coincidem; nas segundas, a mensagem vai 

além do que a imagem representa, visto que a representação é somente a figura de 

uma intenção significante, que transparece através da imagem, inclusive, 

ultrapassando-a. A propósito, é na conotação e não na denotação que a imagem faz 

a disjunção de significado e representação. 
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A autora (MONNERAT, 2013) alerta para o fato de que entender a imagem 

como discurso significa, sobretudo, atribuir a essa imagem um sentido do ponto de 

vista social e ideológico, considerando as formações sociais em que se inserem os 

sujeitos autor e receptor do texto não-verbal, e não concebê-la como simples 

descrição ou segmentação de seus elementos visuais. Assim, pela sua 

especificidade, a imagem constitui um texto, podendo ser estudada tanto em seus 

modos de significação e de interpretação, quanto em sua constituição como 

discurso, quando, por si só, já constitui um discurso, ou quando sustenta discursos 

produzidos por textos verbais. 

Tendo por foco o texto visual e considerando seus elementos plásticos, isto é, 

volumes, formas, cores, linhas, tramas, jogos de luz sob diferentes pontos de vista 

etc, mais ou menos ordenados em uma moldura em relação às coordenadas 

vertical/horizontal, planos próximo/distante, centro/periferia, pode-se afirmar que a 

leitura da imagem decorre da coerência resultante da junção de todos esses 

elementos. 

Na mídia, porém, ocorre uma tentativa de reduzir o não-verbal ao verbal, ou 

seja, procura-se entender o não verbal por meio do verbal e, já que se procede de 

tal forma, tem-se a sensação de que se “fala” da imagem, descrevendo-a, em um 

trabalho de segmentação de suas partes, o que leva a um reducionismo no estudo 

da imagem. Dessa forma, a leitura do texto não-verbal não é igual à da palavra, uma 

vez que se deve passar pelas possibilidades de interpretação da imagem social e 

culturalmente determinada. 

A partir de Souza (2001), Monnerat (2013) postula que, no discurso da 

publicidade, a imagem pode servir de cenário para o que é anunciado, isto é, 

complementar o texto escrito - mecanismo de complementação -, todavia, por outro 

lado, pode-se apresentar em conflito com o texto verbal - mecanismo de dissensão. 

Portanto, a estrutura da mensagem publicitária constrói-se a partir de uma 

argumentação icônico-linguística, que pode ser apresentada como forma de 

dissensão, quando a palavra entra em conflito com a imagem, possibilitando a 

polissemia, ou seja, dois relatos em conflito, diferentes, um na imagem estática ou 

sequencial e outro, no texto verbal, ou como meio de complementação, o mais 

frequente, quando a palavra parafraseia a imagem ao descrevê-la. 

Charaudeau (2013b), por sua vez, afirma que a imagem é o resultado da 

percepção direta que um sujeito tem do mundo físico, de uma impregnação, no seu 
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cérebro e na sua memória enquanto sujeito, o que produz uma “imagem mental” 

como primeiro enquadramento do mundo. Assim sendo, toda experiência de vida e 

de percepção do mundo encontra-se significada em um enquadramento 

espaço-temporal ao qual é aplicada uma representação por meio de um discurso 

interposto. Não obstante, tal interpretação é, também, o resultado de uma 

construção, quando o sujeito capta e representa uma parte do mundo físico por 

intermédio de um artefato, como a fotografia ou a câmera, o que engendra uma 

“imagem material” como reenquadramento imposto pelo mundo. 

A “imagem material”, então, é construída e olhada de acordo com um jogo 

triádico: um mundo, um olhar e uma aparelhagem. Na instância da produção da 

imagem, tem-se um sujeito que se encontra diante de um mundo físico, apresentado 

em estado bruto. Como esse mundo é exterior a ele, tenta captá-lo com a ajuda de 

artefatos, construindo um mundo representado, um novo enquadramento de um 

mundo, por meio de uma imagem cuja materialidade produz por si própria um efeito 

de semiotização: realismo ou ficção, por exemplo. 

Por outro lado, na instância da recepção, tem-se um sujeito que olha uma 

imagem como mundo representado, por meio de uma determinada forma de 

representação que exerce um duplo papel de substituição - uma imagem é dada por 

um objeto físico do mundo - e de mostração - tal objeto é exibido. O indivíduo se 

encontra, portanto, em um lugar de recepção da imagem em que é impelido a 

desenvolver uma dupla atividade: o sentimento dos efeitos da imagem, conforme 

sua própria subjetividade, e a interpretação da imagem de acordo com sua própria 

inteligibilidade. 

Há um problema de representação entre o referente-mundo e o mundo 

representado, o que nos leva à questão da mimese, semelhança/dessemelhança, 

estabelecida entre o referente e o representado, construído por um dado modo de 

representação. A semelhança, a seu turno, dá a ilusão de que existe uma relação 

direta entre o eu e o mundo, orientando o olhar em direção ao referente. Desse 

modo, a imagem dá-se como transparente, isto é, como uma passagem que daria 

acesso direto ao mundo e ofereceria a ilusão de poder tocá-lo. A dessemelhança, 

por sua vez, estabelece uma ruptura entre o eu e o mundo, lembrando que o que se 

vê não é o mundo físico. 

Isso posto, o olhar é orientado na direção do que é representado, mas, 

sobretudo, na direção do próprio mundo representado. Diante disso, pode-se 
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estabelecer que a imagem é completamente opaca e obriga a ver o processo de 

(re)enquadramento do mundo. Assim, o fenômeno da mimese vai da ilusão de 

transparência, como acontece com a fotografia, à opacidade, de que é exemplo a 

pintura, o que faz ser possível afirmar que o trabalho da arte como um todo é o da 

dessemelhança. 

 

4.6.6 O signo e a mensagem visual 

 

Peirce (2017), por sua vez, alerta para o fato de que um signo se constitui 

enquanto signo, simplesmente ou principalmente, pelo fato de ser usado e 

compreendido como tal, quer seja o hábito natural, quer seja o hábito convencional, 

sem se levar em conta, no entanto, os motivos que, originariamente, orientam tal 

seleção. Assim, um signo ou representâmen é um primeiro, disposto em uma 

relação triádica com um segundo, intitulado seu objeto, capaz, a seu turno, de 

determinar um terceiro, seu interpretante. 

O teórico (PEIRCE, 2017) afirma que a mais importante divisão dos signos se 

dá entre ícones, índices e símbolos. O ícone é, então, um representâmen cuja 

qualidade representativa é uma primeiridade, logo, trata-se de uma imagem de seu 

objeto, isto é, um substituto para qualquer coisa com a qual se assemelhe. Aliás, 

uma importante propriedade peculiar ao ícone é a de que, por meio de sua 

observação direta, outras verdades relativas ao objeto podem ser descobertas, além 

daquelas necessárias para determinar sua construção. Desse modo, por exemplo, a 

partir de duas fotografias, pode-se desenhar um mapa. 

A propósito, as fotografias, especialmente as instantâneas, são consideradas 

instrutivas, uma vez que, sob certos aspectos, são tais quais os objetos que 

representam. Tal semelhança, no entanto, deve-se ao fato de terem sido produzidas 

em circunstâncias tais que “foram fisicamente forçadas a corresponder ponto por 

ponto à natureza” (PEIRCE, 2017, p. 65).  

Um ícone, porquanto, não possui conexão dinâmica nenhuma com o objeto 

que representa: simplesmente, acontece que suas qualidades se parecem com as 

do objeto e provocam sensações análogas na mente de quem estabelece entre eles 

uma relação de semelhança. Uma fotografia, por exemplo, é considerada um ícone, 

já que se parece com aquilo que representa. 
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Já um índice possui uma conexão real com o objeto, por conseguinte, grosso 

modo, tudo aquilo que atrai a atenção é índice, tudo aquilo que surpreende é índice, 

na medida em que indica a junção entre duas porções de experiência. Dessa 

maneira, um catavento, por exemplo, é um índice da direção do vento, posto que, 

primeiramente, de fato, assume a mesma direção do vento, além de, em segundo 

lugar, atrair a atenção dos sujeitos, que, quando veem um catavento apontando para 

certa direção e girando com o vento, são forçados a conjecturar que essa direção 

tem uma relação de contiguidade com o vento. 

Convém lembrar que o índice está fisicamente conectado a seu objeto: 

formam, ambos, um par orgânico, contudo, quem o interpreta nada tem a ver com tal 

conexão, exceto pelo fato de registrá-la, após ser estabelecida. Trata-se, também, 

de um signo ou representação, que se refere a seu objeto não tanto por conta de 

uma similaridade ou analogia qualquer com ele nem pelo fato de estar associado a 

caracteres gerais que esse objeto tem, mas, sim, por uma conexão dinâmica, 

inclusive, espacial, tanto com o objeto individual, de um lado, quanto, de outro, com 

os sentidos ou a memória da pessoa a quem serve o signo. 

O símbolo, por outro lado, é um representâmen cujo caráter representativo 

consiste em ser uma regra que determinará seu interpretante. Uma vez fixada sua 

existência, um símbolo espalha-se entre os indivíduos, o que quer dizer que, no uso 

e na prática, seu significado cresce, expande-se. Além do mais, o símbolo 

conecta-se a seu objeto por força da ideia da mente daqueles que usam o símbolo, 

sem a qual a referida conexão não existiria: é o caso da pomba branca que 

representa a paz. 

O símbolo está ligado, ainda, a seu objeto, por uma convenção de que deve 

assim ser entendido ou, então, por um instinto natural ou por um ato intelectual que 

o considera como representativo de seu objeto, sem que, necessariamente, 

aconteça uma ação qualquer que poderia estabelecer uma conexão factual entre 

signo e objeto. 

Joly (2012) afiança que um signo tem uma materialidade que é percebida a 

partir de um ou de vários dos sentidos, logo, é possível vê-lo, ouvi-lo, senti-lo, tocá-lo 

ou saboreá-lo, por exemplo. Aliás, a particularidade essencial do signo é estar 

presente a fim de designar ou significar outra coisa, ausente, concreta ou abstrata. 

Portanto, tudo pode ser um signo, desde o momento em que dele se deduz uma 

significação que depende da cultura do sujeito e do surgimento do signo. 
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De acordo com Joly (2012), tendo por base o trabalho de Peirce (2017), um 

signo é algo que está no lugar de alguma coisa para alguém, em alguma relação ou 

qualidade, por isso, pode-se dizer que um signo mantém uma relação solidária entre 

pelo menos três pólos: a face perceptível do signo, representamen ou significante; o 

que ele representa, objeto ou referente; e o que significa, ou seja, o interpretante ou 

significado. Tal triangulação representa, pois, a dinâmica de qualquer signo como 

processo semiótico, por isso, sua significação depende do contexto em que surgiu e 

da expectativa de seu receptor. 

Desse modo, os signos, apesar de múltiplos e variados, têm uma estrutura 

comum que implica uma dinâmica tripolar, que, por sua vez, vincula o significante ao 

referente e ao significado. Uma fotografia - significante -, por exemplo, pode 

significar, conforme o contexto, “foto institucional” ou, em publicidade, “felicidade” ou 

“leveza” - significados. 

Uma imagem é, pois, antes de qualquer coisa, algo que se assemelha a outra 

coisa. A primeira consequência que se observa a partir de tal afirmação é constatar 

que aquilo que tem em comum a analogia ou a semelhança coloca a imagem na 

categoria das representações. Dito de outro modo: se ela parece é porque não é a 

coisa em si, então, sua função é evocar, querer dizer outra coisa que não ela 

mesma, utilizando o processo de semelhança. Ademais, se a imagem é entendida 

como representação, pode-se dizer que é percebida como signo. A segunda 

consequência, a seu turno, é a imagem poder ser percebida como signo analógico, 

porque a semelhança é seu princípio de funcionamento. 

É mister ressaltar que, se essas representações são compreendidas por 

outras pessoas, além das que as criaram, é pelo fato de existir entre elas um mínimo 

de convenção sociocultural, por conseguinte, devem boa parte de sua significação a 

seu aspecto de símbolo.  

Assim, “a teoria semiótica permite-nos captar não apenas a complexidade, 

mas também a força da comunicação pela imagem, apontando-nos essa circulação 

da imagem entre semelhança, traço e convenção, isto é, entre ícone, índice e 

símbolo” (JOLY, 2012, p. 40).  

Pode-se postular, também, que a imagem é, de fato, uma linguagem 

específica e heterogênea, por isso, nessa qualidade, diferencia-se do mundo real e, 

por meio de signos específicos desse mundo real, engendra uma representação 

escolhida e necessariamente orientada. 
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É importante, neste ponto do presente capítulo, lembrar que o princípio da 

permutação permite distinguir os diversos componentes de uma imagem, isto é, 

permite descobrir uma unidade, um elemento autônomo, trocando-o por outro, o que 

requer que o sujeito disponha de elementos similares, porém, não presentes na 

mensagem.  

Dessa forma, qualquer mensagem, independentemente de sua manifestação, 

desenvolve-se, primeiro, a partir de um eixo horizontal, chamado de eixo 

sintagmático, visto que apresenta os diversos elementos da mensagem juntos, 

co-presentes, quer esses elementos se sucedam no tempo, quer se sucedam no 

espaço. Entretanto, cada elemento que compõe a imagem foi escolhido em 

detrimento de tantos outros ausentes, mas que lhe podem ser associados de um 

modo ou de outro: trata-se do eixo vertical, conhecido como paradigmático. 

 Em uma mensagem visual, os elementos percebidos, descobertos por 

permutação, encontrarão seus significados não apenas por sua presença, mas 

também pela ausência de outros elementos que são, todavia, associados a eles. 

Ademais, Joly (2012) traz à baila a ideia de que os elementos plásticos das imagens, 

isto é, cores, formas, composição, textura, são signos plenos e inteiros e não 

simples material de expressão de signos icônicos ou figurativos, o que permite 

detectar que uma parte da significação da mensagem visual é determinada pelas 

escolhas plásticas e não unicamente pelos signos icônicos, ainda que o 

funcionamento dos dois tipos de signos seja complementar. 

 Em termos de publicidades, podemos destacar como elementos plásticos o 

suporte, ou seja, o local onde tal publicidade é publicada; o quadro, que tem a ver 

com os limites físicos da peça publicitária, mais ou menos materializados por uma 

moldura, que, no entanto, pode ser suprimida, se essa for a intenção do sujeito 

enunciador; o enquadramento, isto é, o tamanho da imagem, suposto resultado da 

distância entre o objeto fotografado e a objetiva; o ângulo de tomada ou escolha da 

objetiva, a qual reforça ou contradiz a impressão de realidade vinculada ao suporte 

fotográfico; a composição ou diagramação, que se trata da composição do interior 

da mensagem visual; as formas, que, organizadas em uma mensagem visual, 

impelem o esforço por parte do leitor para se esquecer o que representam e 

contemplá-las por si mesmas, com atenção; as cores e a iluminação, que têm um 

efeito psicofisiológico sobre o espectador, já que as cores são percebidas 
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opticamente e vividas psicologicamente; a textura, entendida como a qualidade de 

determinada superfície. 

 No que diz respeito à escolha da objetiva, é importante ressaltar que existem 

objetivas com grande profundidade de campo, o que quer dizer que tudo está nítido 

do primeiro plano até o fundo, por isso, conferem uma ilusão de profundidade à 

fotografia e parecem aproximar-se quase que integralmente da visão natural. Já no 

que no tange à composição, convém esclarecer que esta é colocada em prática de 

modo que o olhar selecione, no anúncio, as superfícies portadoras das 

informações-chave, criando, assim, quatro “configurações privilegiadas”, 

encontradas na imagem: 

 1) a construção focalizada, na qual as linhas de força, como traços, cores, 

iluminação e formas, convergem para um ponto específico do anúncio que 

representa o núcleo e que se torna o local onde está o produto a ser promovido; 

 2) a construção axial, que coloca o produto exatamente no eixo do olhar, 

geralmente, no centro preciso do anúncio; 

 3) a construção em profundidade, em que o produto é integrado a uma cena, 

dentro de um cenário em perspectiva e está à frente dessa cena, em primeiro plano; 

 4) a construção sequencial, a qual consiste em fazer com que o olhar percorra 

o anúncio e recaia, no final do percurso, sobre o produto, situado, na maior parte do 

tempo, para a leitura da esquerda para a direita, embaixo e à direita do anúncio. 

 Pietroforte (2020), a seu turno, assegura que as imagens podem ser 

semissimbólicas, desde que uma categoria do plano da expressão se relacione com 

uma categoria do plano do conteúdo. É o que acontece em peças publicitárias nas 

quais são usadas as cores de determinada marca para designar a marca em si: o 

vermelho vivo ou vermelho sangue, utilizado nas propagandas da Coca-Cola, traz 

consigo um conteúdo, uma informação, o que quer dizer que representa o produto e 

a marca em questão e faz com que o leitor reconheça se tratar de uma publicidade 

da referida marca, antes mesmo de se recorrer a um enunciado verbal que deixaria 

clara tal informação. 

 

4.6.7 As cores 

 

O conceito de “cor como informação”, cunhado por Guimarães (2000), dialoga 

diretamente com o de “imagens semissimbólicas”, já que o estudioso (GUIMARÃES, 
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2000) assegura que as cores engendram informações, ou seja, determinados 

significados e sentidos, presentes no plano do conteúdo, que, por sua vez, 

relacionam-se com categorias do plano da expressão. 

 Na verdade, segundo a Semiótica da Cultura, o ser humano, para sua 

sobrevivência psíquica, constrói sobre a estrutura primeira da realidade sensível, 

predeterminada biofisicamente, outra realidade, operada pela cultura. Assim sendo, 

há uma “segunda realidade”, concebida pela criatividade, imaginação e fantasia 

humana, que tem um caráter sígnico e é essencialmente narrativa. Vale lembrar que 

o mesmo acontece com as cores, o que será explicitado a seguir. 

 Ainda levando em consideração os estudos da Semiótica da Cultura, é 

possível afirmar que o semioticista classifica os códigos da comunicação em três 

tipos: os hipolinguais ou primários, que são, independentemente da intencionalidade 

dos sujeitos, as trocas de informação intraorgânicas, tais como as informações 

genéticas; os linguais ou secundários, conhecidos, também, como códigos das 

línguas naturais ou códigos de linguagem, os quais organizam as regras sociais ou 

coletivas de comunicação; e os hiperlinguais ou terciários, entendidos como códigos 

culturais, visto que regulam as linguagens culturais que operam a segunda 

realidade. 

 Tais questões visam a identificar os princípios que podem direcionar a 

compreensão da cor como um código específico da comunicação humana e que 

respondam, especialmente, às variantes e às invariantes culturais de suas 

aplicações, além de identificar os fatores que interferem na manutenção ou na 

mudança de tal código. 

 A partir, então, da conceitualização e da compreensão do fenômeno semiótico 

da cor como uma manifestação cultural e da ideia de que há matrizes e universais 

que ditam as regras do sistema cultural ao uso da cor como informação, Guimarães 

(2000) estabeleceu que a apreensão, a transmissão e a conservação da cor, 

entendida, aqui, como um texto cultural, são guiados por códigos culturais, que, por 

sua vez, influenciam e são influenciados por outros tipos de códigos da comunicação 

humana: os biológicos e os biofísicos. 

 No que tange aos códigos primários ou hipolinguais, é possível afirmar que a 

cor é uma informação visual, provocada por um estímulo físico, captada pelos olhos 

e decifrada pelo cérebro. Desse modo, ao considerar haver uma aplicação 

intencional da cor, pode-se considerar haver uma informação “latente”, que será 
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apreendida e decodificada pelo sentido da visão, interpretada pela cognição e 

transformada em uma informação atualizada.  

 Convém lembrar que, quando a informação cromática é emitida, ainda não 

pode ser considerada um signo. Para tal, deverá ser capturada pela visão e 

atualizada pela percepção e pela interpretação da sua materialidade. Nesse 

processo informacional, a percepção visual desempenha um papel relevante, posto 

que é pela maneira como o aparelho óptico e o cérebro se comportam que alguns 

aspectos da cor são codificados. Desse modo, o referido comportamento interno da 

percepção visual é regido por códigos construídos por estruturas que preexistem e 

por sistemas de informação que são transmitidos de forma hereditária, os quais 

podemos considerar invariantes: trata-se dos códigos primários ou hipolinguais. 

 É mister ressaltar que, como representação e memorização, a imagem plana 

carregará em si as características da visão do objeto real, por isso, a imagem 

representada de uma paisagem panorâmica, por exemplo, provocará uma recepção 

leve, ainda que menos intensa, com certo grau de semelhança em relação à visão, 

também ela leve, da própria paisagem real. Analogamente, o uso de cores criará 

planos de percepção, separando e unindo, categorizando e realçando os diversos 

elementos da composição da imagem e exigindo maior participação do receptor ou o 

deixando mais passivo e relaxado. 

 Há cores que têm melhor “leitura” na periferia, enquanto outras têm na região 

central da retina, isto é, a distribuição das células sensíveis a cada cor determina 

áreas específicas de predominância, o que, obviamente, pode ser utilizado em um 

produto de informação visual, conforme acontece nos sinais de trânsito, por 

exemplo.  

Já as imagens próximas são mais adequadas à apresentação tridimensional, 

ao passo que imagens distantes são mais adequadas à representação plana, logo, a 

imagem plana e distante exige menos esforço na sua percepção. Tal noção de 

volume, caso aplicada às cores, resulta no fato de que o azul é a cor mais plana, 

enquanto o amarelo é a cor mais volúmica, por isso, o azul é considerado a cor 

“mais fluida" e o amarelo, a cor “mais concreta”. 

 Ademais, as imagens com maior iluminação exigem menor esforço da visão 

do que imagens com baixa iluminação. Naturalmente, menor esforço indica mais 

prazer. Entre as cores primárias e secundárias, o amarelo é a cor mais luminosa, ao 

contrário do violeta, que é a cor com menor luminosidade. Dessa maneira, o amarelo 
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é a cor menos “bloqueada”, portanto, acarreta maior participação do destinatário e, 

também, maior atenção por parte dele. De todas as cores, o amarelo é, ainda, a cor 

de maior retenção mnemônica, o que quer dizer que se trata da cor que mais 

colabora para a fixação da informação na memória dos indivíduos. 

 Tendo por base a construção neurológica da imagem, no processo de visão, a 

função sensorial do sistema nervoso é, inicialmente, desempenhada pela retina. De 

maneira simultânea às sensoriais, outras funções ocorrem sob o comando da função 

motora do sistema nervoso, com a intenção seletiva da imagem. Todavia, a 

construção final da imagem acontecerá apenas com a atuação da função integrativa 

do sistema nervoso, a qual processará a informação visual, gerando pensamentos e 

emoções, interpretando-as e criando significados. Dessa maneira, afirma-se que as 

três funções, a saber, a sensorial, a motora e a integrativa, em conjunto, coordenam 

as operações de seleção e de interpretação que construirão o objeto percebido 

como uma representação diferente do objeto físico. 

 Por outro lado, os sinais recebidos pela área visual primária são enviados 

para as áreas visuais secundárias, para a parte superior do lobo occipital e daí para 

a fronteira com a área secundária das sensações somestésicas, de onde surgem as 

interpretações das formas, posição, profundidade e movimento. Também são 

enviadas para regiões inferiores do lobo occipital, nas quais o detalhamento das 

imagens, como textura e superfícies, e as cores são tornadas conscientes e há a 

identificação das letras e a percepção do objeto. É, ainda, nessa área que ocorre a 

ligação direta com o sistema límbico, importante pela participação do conteúdo 

emocional. 

 Em contrapartida, o córtex pré-frontal é a área em que toda informação 

emocional é sintetizada com as informações somestésica, visual e auditiva, de 

maneira a produzir experiências conscientes para o indivíduo e levá-lo a um 

comportamento apropriado. É justamente aqui que se encontram algumas variantes 

nos códigos primários da percepção das cores, de modo que as projeções dos 

estímulos cromáticos para a área pré-frontal, hipotálamo e sistema límbico 

complementam a percepção consciente e emocional da cor, logo, um mesmo 

estímulo é interpretado de maneira diversa por indivíduos, também eles diversos 

entre si. Desse modo, as variantes perceptivas da informação armazenada têm 

origem na experiência pessoal que, por sua vez, constrói mapas neurais dinâmicos e 
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atualizados do mundo externo, de maneira contínua, dentro das invariantes de cada 

imagem, associada a uma informação genética.  

 É a conexão entre os dois hemisférios, a seu turno, que permite a construção 

do conceito integral da cor, reunindo dados da experiência exterior do hemisfério 

direito ao espaço da cor que é dado pelo hemisfério esquerdo. Além do mais, é 

possível perceber a informação cromática de duas formas: quando se evoca 

verbalmente uma cor ou quando são utilizados suportes para que ela se materialize. 

Na primeira, recorre-se, então, a alguma designação verbal, decodificada 

gramaticalmente pelo hemisfério dominante esquerdo, que lê a palavra como 

determinada cor. Tal informação segue para o hemisfério direito, que armazena as 

informações semânticas concretas sobre o mundo exterior. 

 A linguagem verbal manipula os códigos primários ou hipolinguais, 

ordenando-os e os classificando, e cria suportes para seu registro e 

armazenamento. Dessa forma, os códigos de linguagem ou códigos linguais ou 

secundários são os que guiam os sujeitos na produção e na recepção dos textos. 

Além disso, não são transmitidos hereditariamente como os primários, por 

conseguinte, precisam de instrumentos de registro e de transmissão para a 

manutenção das regras convencional e arbitrariamente definidas. 

 Desse modo, partindo dos códigos primários da percepção visual e da 

decodificação neurônica das cores, os sujeitos adquirem, de maneira natural, um 

acervo de signos que, por meio da ação reguladora dos códigos secundários, passa 

a constituir a linguagem das cores. Cabe lembrar, aqui, que a arbitrariedade da 

linguagem permite o surgimento de variáveis nas aplicações com certa distância no 

espaço geográfico e no espaço temporal. 

 Os códigos hiperlinguais ou terciários não dizem respeito a nenhuma 

capacidade biológica ou física dos seres humanos, o que quer dizer que têm a ver 

com o repertório que cada sociedade pode adquirir no que se refere às cores e 

como esse fato pode interferir na codificação de determinada linguagem. A cor preta, 

por exemplo, pode ser considerada um código hiperlingual ou terciário, a partir do 

momento em que carrega consigo um viés cultural: para nós, ocidentais, representa 

o luto, a morte, enquanto, para os orientais, significa pureza, vida. 

 Torna-se imprescindível alertar que, mesmo como parte da sintaxe visual, a 

cor assumirá, no seu papel de informação cultural, a função de texto, por isso, estará 

carregada de simbolismo. A simbologia das cores, no entanto, dependerá do 
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armazenamento e da transmissão de seu conteúdo, que pode transpor períodos de 

tempo maiores ou ter validade por um período menor, do mesmo modo em que pode 

variar em relação ao repertório compartilhado por aqueles que participam do 

processo da comunicação.  

 Também é importante notar que não há uma fidelidade absoluta na oposição 

cultural das cores: o preto é oposto ao branco, na simbologia entre trevas e luz, 

assim como o vermelho é oposto ao branco, na simbologia da esquerda e direita, ou 

ao verde, na dicotomia proibição versus permissão. Dessa forma, pode-se afirmar 

que os códigos culturais são, ainda, caracterizados pela polaridade: é o que 

acontece, por exemplo, na sinalização de trânsito, em que a cor vermelha recebe 

valoração negativa, uma vez que significa, como dito, proibição, enquanto o verde 

recebe valoração positiva, visto que indica permissão. Contudo, tais valores são 

assimétricos, o que quer dizer que, normalmente, o signo que recebe valor negativo 

é mais forte. 

 Na simbologia das cores, também é possível encontrar uma codificação 

binária que, de antemão, incorpora as duas possibilidades de polaridade, isto é, dois 

sentidos opostos para a mesma cor: um positivo e outro negativo, como é o caso da 

cor rosa para meninas ou da cor azul para meninos.  

É preciso lembrar que os costumes sociais são fatores que intervêm na 

escolha das cores, o que quer dizer, por exemplo, que, em determinadas culturas, é 

hábito diferenciar, por meio da cor, as roupas das mulheres mais velhas daquelas 

usadas pelas mulheres mais novas. O mesmo se estabelece em relação ao gênero: 

faz pouco tempo que o rosa passou a integrar as cores escolhidas por homens na 

hora de se vestir. Dessa feita, derivando de hábitos sociais estabelecidos durante 

um longo espaço de tempo, fixam-se atitudes psicológicas que orientam, de maneira 

inconsciente, inclinações individuais. 

 A propósito, pode-se obter uma significação acurada para dada cor em dado 

texto cultural, entretanto, para se chegar a tal invariante, a aplicação da informação 

cromática terá que se combinar com outros elementos sígnicos que não a própria 

cor, que possam, no texto cultural em questão, indicar a leitura correta. 

 Os três códigos culturais, por sua vez, participam da construção da 

informação cromática, em níveis diferentes. Nos códigos primários, tem fundamento 

a base uniforme para a predisposição humana à leitura das cores, por isso, da 

construção físico-química dos estímulos à percepção e cognição da informação 
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cromática, são extraídos padrões universais e os códigos e sistemas de regras, 

hereditariamente determinados. Desse modo, a percepção da cor, como um 

complexo de regras, no que tange aos códigos primários, é, praticamente, invariável. 

 Além do mais, boa parte da linguagem das cores, dos códigos secundários, é 

estabelecida tendo por base as características dos códigos primários, os quais, 

apesar de se originarem das mesmas raízes, podem ser determinados por sistemas 

de regras diferentes. Embora tenham a mesma base, a organização é arbitrária e 

permite o surgimento de variáveis. Diante disso, a cor dependerá do contexto ou, às 

vezes, de uma pequena variação na sua cromaticidade para adquirir a conotação 

adequada. Aliás, são pequenas variáveis, em um conjunto de invariáveis, que 

constroem o repertório cultural das cores.  

Se, por um lado, a informação cromática de um produto de comunicação deve 

ser recebida da forma menos ambígua possível, o que quer dizer que deve haver 

uma correspondência entre o conteúdo produzido e o repertório de leitura do 

destinatário; por outro, será de responsabilidade de quem cria a informação 

conhecer e aplicar o repertório a ser compartilhado. 

 Os códigos bioquímicos também alteram o estado de recepção das cores e 

induzem a dadas interpretações simbólicas, afinal, predomina a capacidade 

associativa da cognição. A cor preta, por exemplo, traz consigo o viés do medo da 

morte, que é uma característica cultural do ser humano. O simbolismo, entretanto, 

tem como origem as características físicas e fisiológicas da percepção, na expressão 

da ausência de luz e, consequentemente, da ausência de ação. Ademais, a partir de 

regras de agrupamento das cores, é possível produzir determinados efeitos sobre o 

destinatário, do mesmo modo que o próprio registro e armazenamento da 

informação cromática, conduzidos pelos códigos secundários, podem produzir uma 

percepção diferente daquelas apresentadas pelos estímulos físicos. 

A cor, então, contribui na formação da informação e, muitas vezes, é ela que 

organiza ou contextualiza o conjunto ou cria a predisposição do leitor para receber 

determinado conteúdo. Consequentemente, uma cor que não esteja em 

conformidade com a informação trazida pelos outros elementos verbais e 

não-verbais pode tornar a informação ambígua, o que é prejudicial à comunicação, 

ou causar estranhamento no destinatário, que procurará outro sentido para a 

referida cor. 
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Em outra obra, Guimarães (2003) esclarece que, do mesmo modo como 

acontece com outros códigos que a mídia usa, a expressão particular das cores 

deve ser pensada como uma estrutura que se adequa ao veículo/suporte de 

comunicação, aos objetivos e às intenções dos meios de comunicação e ao meio 

cultural em que é gerada e no qual atua. Por conseguinte, nos textos visuais, as 

cores desempenham funções específicas que podem ser separadas em dois grupos: 

um que compreende as sintaxes e as relações taxonômicas, cujos princípios de 

organização são paradigmáticos, tais quais organizar, chamar atenção, destacar, 

categorizar, hierarquizar informações, direcionar a leitura etc; e outro que consiste 

nas relações semânticas, como simbolizar, conotar ou denotar. 

Tal divisão separa apenas de modo superficial as funções devido à 

possibilidade de conferir, ou não, significado ao texto visual, porque as relações 

sintáticas do primeiro grupo podem ser de natureza semântica: trata-se das 

chamadas sintaxes conceituais, uma vez que estas trazem algum significado para o 

texto. Dito de outro modo: a organização de informações usando cores pode conferir 

significados e até mesmo uma espécie de juízo de valor para cada grupo de 

informações que foi subordinado àquela cor.  

Enfim, entende-se a cor como informação sempre que seu uso desempenhar 

uma das funções responsáveis por organizar e hierarquizar informações ou atribuir 

significado a elas, em sua atuação autônoma, em sua atuação integrada e 

dependente de outros elementos do texto visual em que foi aplicada: formas, figuras, 

texturas ou até mesmo sons e movimentos, quando em produtos multimídia. 

É importante esclarecer, também, que, no todo do padrão visual, são as cores 

que se antecipam às formas e aos textos, o que quer dizer que quanto maior for o 

potencial de informação das cores, ou seja, a força semântica e a clareza na 

identificação dos matizes, maior será a antecipação da informação cromática em 

relação a outros elementos figurativos e discursivos do padrão. 

De modo geral, uma cor pode informar sobre diversos fatos, portanto, a 

precisão da informação dependerá da história de determinada cor, do conhecimento 

por parte do receptor a respeito da informação dessa história e do contexto criado 

pela apresentação do texto para direcionar a cor ao significado que espera que ela 

venha a exprimir. Haverá, então, quase sempre, um jogo entre uma macro e uma 

micro-história da cor, um jogo entre significados permanentes e temporários, entre 

signos fortes e fracos.  
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Farina, Perez e Bastos (2011) alertam para o fato de que as cores influem 

nos seres humanos e seus efeitos, de caráter fisiológico ou psicológico, interferem 

na vida das pessoas, despertando felicidade ou tristeza, calor ou frio, equilíbrio ou 

desequilíbrio, ordem ou desordem, entre outros. Ademais, as cores podem 

engendrar impressões, sensações e reflexos sensoriais, já que cada uma delas 

possui uma vibração específica nos sentidos e pode concretizar-se, por exemplo, 

como favorável ou incômoda no que se refere à emoção, à consciência e aos 

impulsos e desejos dos indivíduos. 

A linguagem da cor é uma espécie de ferramenta, bastante estimulante que 

atua sobre o subconsciente dos consumidores, o que permite que seu uso se alinhe 

a objetivos estratégicos dos produtos e das empresas. Diante disso, o estudo das 

cores na comunicação e no marketing dá a conhecer a potência psíquica de tais 

cores, além de possibilitar a aplicação delas como um meio de atrair e seduzir o 

destinatário para que as mensagens publicitárias sejam identificadas sob variadas 

formas: peças publicitárias, anúncios, comerciais etc.  

A linguagem das cores, apropriando-se da presença atraente, concreta e 

persuasiva do signo icônico, reside, também, na concepção de que as imagens são 

forças psíquicas e simbólicas que podem ser mais intensas do que aquilo que os 

seres humanos experienciam na realidade. Dessa maneira, fica evidente que, na 

força comunicativa da imagem, aquilo que predomina é o impacto exercido pela cor, 

afinal, nem a captação instantânea da forma do objeto pode produzir o impacto 

emocional que a cor proporciona aos sujeitos. 

Sobre aquele que recebe a chamada comunicação visual, a cor exerce um 

ação tripla: a de impressionar, a de expressar e a de construir. Quando a cor é vista, 

impressiona a retina; quando é sentida, provoca uma emoção; e quando é 

construtiva, assume um significado próprio, isto é, funciona como um símbolo e 

assume a capacidade de construir uma linguagem própria, capaz de comunicar uma 

ideia. 

Na verdade, a cor é uma linguagem visual e os indivíduos reagem a ela 

subordinados às suas condições físicas e às suas influências culturais. Contudo, 

também possui uma sintaxe que pode ser transmitida, ou seja, ensinada. Tal sintaxe 

rege os elementos que formam a mensagem plástica: a cor possui, assim como a 

luz, movimento, peso, equilíbrio e espaço, leis que definem sua utilização. 
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No que tange aos signos visuais, é importante estabelecer que estes apenas 

têm valor real a partir do momento em que podem ser naturalmente decodificados 

pelo seu público-alvo. Logo, devem ser estudados seus componentes psíquicos, 

socioculturais e fisiológicos. Além disso, visam a atingir o consumidor para impeli-lo 

à ação rápida, seja esta a obediência às regras sociais estabelecidas, seja esta a 

aquisição de algo. 

Embora haja uma reação instintiva à cor, é evidente que o ser humano 

acumula, mnemonicamente, experiências que o definem e o fazem proceder de 

determinada forma no desenrolar de sua vida. Em geral, os sujeitos se lembram de 

cores que mais os impressionaram; por conta disso, não existe uma cor que se fixe 

mais no subconsciente de alguém. Aliás, por ser uma sensação, a cor que mais 

chamou a atenção de determinada pessoa, em uma circunstância específica, 

qualquer que seja ela, se fixará com mais facilidade.  

Isso posto, as cores constituem estímulos psicológicos para a sensibilidade 

humana, já que influenciam o indivíduo para que ele goste, ou não, de algo, para 

negar ou afirmar, para se abster ou agir. Muitas preferências a respeito das cores, 

então, concentram-se em associações ou experiências agradáveis do passado, por 

isso, é difícil mudar as preferências dos sujeitos em relação a elas. 

Contudo, o uso da cor, nos diferentes campos em que seu emprego tem valor 

decisivo, não pode ser pensado de modo arbitrário, ou seja, com base apenas na 

percepção estética e no gosto pessoal de alguém. Em termos de publicidade, aquilo 

que será anunciado conecta-se intimamente com a cor empregada, quer seja para 

passar uma sensação de realidade, quer seja para provocar certo impacto, quer seja 

para realçar um diferencial. 

Obviamente, a publicidade se adapta ao estilo de vida e reflete, pelo menos 

em parte, o comportamento humano em um dado espaço-tempo. Tal limitação na 

transmissão da mensagem deve-se a uma das características mais marcantes da 

publicidade, a de não fixar os aspectos negativos da sociedade dentro da qual é 

criada e para a qual se dirige. Diante disso, pode ser tida como ilusória, já que fixa 

apenas os aspectos de uma realidade colorida, bonita e alegre e tem a intenção de 

se antecipar a possíveis interdições. 

Pensando, entretanto, em seu conteúdo emocional, pode-se postular que, por 

sua força de impacto e por sua expressividade de fácil assimilação, a cor é o 

elemento que mais contribui para a transmissão da referida mensagem idealizada, 
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ainda que, paradoxalmente, seja, também, o fato preponderante na concretização do 

aspecto real da mensagem plástica. 

Por conseguinte, os publicistas precisam definir, durante o planejamento 

mercadológico, se o produto em questão dá margem a uma procura racional por 

parte do comprador. Na confirmação de tal hipótese, a cor, geralmente, tem uma 

influência muito grande, posto que ninguém compra, por exemplo, um sofá sem 

saber se tal objeto é adequado ao esquema de cor já planejado.  

Além do mais, a proposição publicitária de um produto só poderá enfatizar 

determinada cor ao se escolher a categoria social e a faixa etária do público 

consumidor potencial. A publicidade, então, reflete tendências do momento, visto 

que se configura como um revelador sociocultural, acentuando e realçando o clima 

desejado ao criar um ambiente que se adapte ou se antecipe à manifestação do 

desejo do consumidor e à sua consequente ação para caracterizá-lo ou satisfazê-lo, 

ainda que de modo transitório. 

Contudo, caso não haja uma procura racional de um produto por parte do 

consumidor, pode-se estabelecer que haverá uma compra por impulso. Nesse 

sentido, a publicidade deve gerar no consumidor uma necessidade; estimulá-lo a 

uma nova conduta por meio da aquisição de uma marca e de um produto; fazê-lo 

sentir-se motivado por algo que não o leve a futuros arrependimentos, criando nele 

necessidades artificiais; e motivá-lo pela existência de bons produtos e serviços 

merecedores de sua aquisição. 

Assim sendo, o consumidor é estimulado, de forma contínua, por 

profissionais, que, aparentemente, desejam seu bem-estar, seu conforto, seu 

prestígio social, enfim, sua felicidade e a de seus familiares, o que acontecerá desde 

que haja a aquisição do produto ou serviço oferecido. 

Em resumo, no que diz respeito às duas hipóteses de compra mencionadas 

acima, a saber, a de uma compra prioritariamente racional e a de uma compra 

movida por impulso, por isso, prioritariamente emocional, a presença do elemento 

cor na publicidade depende, de maneira exclusiva, do grau de sensibilidade no qual 

o sujeito se encontra no momento em que recebe a imagem. Grau esse que, muitas 

vezes, por motivos alheios, pode mudar, mesmo que por apenas alguns instantes, o 

comportamento do consumidor. 

Em síntese, os indivíduos podem ser muito racionais no ato de comprar 

coisas que lhes interessam como complemento de situações, porém, ao mesmo 
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tempo, podem ser motivados, simplesmente, por um detalhe, nesse caso, a cor, na 

compra de coisas que apenas constituem uma gratificação material a desejos 

insatisfeitos específicos.  

Enfim, a cor é a alma do design e está especialmente fixada nas emoções 

humanas, além disso, no decorrer do tempo, uma cor pode ser aplicada de muitas 

maneiras. Em sua função prática, por exemplo, diferencia, identifica e designa um 

dado status; em sua função simbólica, pode refletir tristeza, medo, tranquilidade etc; 

e, finalmente, dentro da função indicial, é aplicada tanto em sinais informativos, 

quanto em muitos outros contextos. Ademais, a cor é usada como estratégia para 

criar condições visuais de unidade, diferenciação, sequência, entre outros. Aliás, 

com base na cor, é possível gerar sentimentos, sugerir ações e criar efeitos. 

 

Figura 5 – Peça publicitária da Natura 

Fonte: Revista Veja, publicada em 13 de outubro de 2018. 

 

 A propaganda de Natura, apesar de veicular apenas fotos de mulheres, faz 

um aceno à ideia de que seus produtos são para todos que podem comprar ao 

escolher como enunciado principal a frase “Todo corpo está pronto para o verão”, 

dando a entender que é uma marca que apóia a diversidade, afinal, seu objetivo é 



112 

 

realçar a beleza natural de todos os corpos, especialmente, dos corpos das 

mulheres, vítimas de pressões estéticas milenares. 

 Aliás, tal propaganda apresenta uma série de rupturas com o padrão de 

modelos usados em antigos anúncios de cosméticos, pois traz mulheres com corpos 

diversos, ou seja, está-se diante de mulheres que, à primeira vista, não atendem ao 

padrão de beleza irreal da sociedade em que vivemos. Além disso, elas usam maiôs 

mais “comportados” do que os biquínis de outrora. 

 Há, então, uma espécie de ambiguidade presente no sintagma “todo corpo”, 

já que este pode se referir aos diferentes corpos de diferentes mulheres, ao mesmo 

tempo em que pode, também, representar a ideia de que se trata dos corpos de 

todas as pessoas, havendo, portanto, um desencontro entre o que se enuncia e o 

que se mostra por meio da linguagem visual. 

 Na realidade, a presença da cor verde como cor-informação, no seu sentido 

de permissão, tal como ocorre nos sinais de trânsito, pode corroborar a ideia de que 

todos os corpos, de todas as pessoas, são livres para aproveitar o verão, desde que, 

contudo, usem produtos da linha “Natura todo dia”. Trata-se, pois, de uma espécie 

de ode para que o sujeito destinatário “vista a sua pele”, seja quem é, com todas as 

suas particularidades, e viva “o seu corpo”, cis ou trans, negro ou branco, feminino, 

masculino ou queer, “todos os dias”. 

 Cabe, no entanto observar que a ideia da cor verde ser uma cor-informação e, 

por isso, trazer consigo a ideia de liberdade, fica patente se observamos as duas 

páginas anteriores da revista, nas quais há uma matéria, apresentada pela Natura, 

intitulada “Sinal verde para o seu corpo”. Dessa maneira, conclui-se que a linguagem 

verbal ancora o sentido veiculado pela linguagem visual, isto é, a fim de não abrir 

margem para dúvidas do que o verde representa, a marca fez questão de afirmar 

que se trata de uma chamada que visa à liberdade – e por que não dizer  

à libertação? – de todos os corpos, quaisquer que sejam eles.  

A seguir, discutiremos algumas questões relativas aos conceitos de 

representação social, imaginários sociodiscursivos, estereótipos e arquétipos, já que 

o corpus desta pesquisa é composto por peças publicitárias, denominadas por nós 

de “agênero”, que veiculam textos nos quais tais conceitos aparecem. Passemos, 

pois, a tal capítulo. 
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5 REPRESENTAÇÕES SOCIAIS, IMAGINÁRIOS SOCIODISCURSIVOS, 

IDEOLOGIAS, ESTEREÓTIPOS E ARQUÉTIPOS NO CONTEXTO DAS 

PUBLICIDADES AGÊNERO 

 

 São muitos os conceitos a serem discutidos no presente capítulo, por isso, 

optou-se por dividi-lo em seções, versando a primeira delas sobre o conceito de 

representações sociais. 

 

5.1 As representações sociais 

  

 Em texto de 2001, Moscovici retoma alguns dos postulados de três sociólogos 

para mostrar de que maneira o estudo das representações sociais constitui-se o que 

é hoje. De Simmel ([s.d], apud Moscovici, 2001), surge a ideia de que as 

representações sociais funcionam como uma espécie de operador, capaz de permitir 

que se cristalizem as operações recíprocas entre um conjunto de pessoas e de 

formar uma unidade superior, nesse caso, um partido ou uma religião. 

 Já Weber (1971, apud Moscovici, 2001), quando retoma os estudos de 

Durkheim (1968, apud Moscovici, 2001), postula haver um saber comum, que tem o 

poder de se antecipar e de prescrever o comportamento dos sujeitos. Esse mesmo 

saber comum é definido por uma dupla separação: primeiramente, as 

representações coletivas separam-se das individuais, como o conceito das 

percepções ou das imagens, sendo essas últimas próprias de cada indivíduo, e, por 

isso, variáveis e trazidas ininterruptamente. 

 Em segundo lugar, as representações individuais têm por essência a 

consciência de cada um, ao passo que as representações coletivas abarcam a 

sociedade como um todo. Dessa maneira, estas se constituem como origem 

daquelas e podem ser tidas como homogêneas, já que são vividas por todos os 

membros de um grupo e partilhadas por eles. Assim, Durkheim (1968, apud 

Moscovici, 2015) opõe as representações coletivas às individuais, uma vez que as 

coletivas possuem uma estabilidade de transmissão, ao contrário das individuais, 

que variam e são efêmeras em relação às outras.  

 Moscovici (2001) alerta para o fato de que as representações coletivas são 

lógicas e refletem a experiência do real, entretanto, à medida que criam algo, 

distanciam-se do lógico e, uma vez constituídas, combinam-se e se transformam 
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segundo regras que lhes são imanentes. De acordo com o mesmo teórico 

(MOSCOVICI, 2001), as representações possuem, também, um caráter coercitivo, 

uma vez que as que são dominantes pressionam o sujeito, o qual deve pensar e 

exprimir seus sentimentos em um contexto de certa hostilidade. A propósito, “essas 

representações diferem de acordo com a sociedade em que nascem e são 

moldadas. Portanto, cada tipo de mentalidade é distinto e corresponde a um tipo de 

sociedade, às instituições e às práticas que lhe são próprias” (MOSCOVICI, 2001, p. 

49). 

 Obviamente, as sociedades representam o mundo de maneira diferente, o 

que nos leva a pensar que vivem, então, em mundos diferentes. Dessa maneira, em 

uma sociedade mais complexa, as relações de cooperação, por sua vez, ampliam o 

espaço em que a personalidade de cada um se pode desenvolver. Tal fato faz com 

que a vigilância que o grupo exerce sobre o indivíduo diminua, visto que os vínculos 

entre eles se tornam mais intensos e recíprocos. 

 A visão clássica das representações considerava essas mesmas 

representações como sendo preestabelecidas e estáticas, entretanto, novos 

paradigmas foram criados e, a partir deles, pode-se argumentar a favor da ideia de 

que tais representações, na realidade, são, concomitantemente, construídas e 

adquiridas pelos sujeitos. 

 Cabe, por outro lado, observar que as representações sociais, por serem 

contadas, reproduzidas e recontadas pelos sujeitos, não (re)produzem unicamente 

suas próprias ideias e imagens. Dessa maneira, eles criam e transmitem uma 

espécie de produto elaborado em diversos lugares, diferentes situações e de acordo 

com regras variadas. 

 Acrescenta-se, ainda, que as referidas representações são sociais não 

apenas pelo fato de serem compartilhadas entre membros de uma mesma 

comunidade, mas também por exemplificarem uma espécie de divisão do trabalho, 

por haver quem as crie e quem as dissemine, por exemplo.  

 Convém ressaltar o papel dos Movimentos Sociais, que, em sua busca por 

uma política não-convencional, retrabalharam imagens e conceitos, romperam 

estereótipos e criaram clichês, o que fez surgir uma abertura para uma nova 

linguagem. No lugar de partidos, dos aparelhos do Estado, produtores e 

consumidores de ideologias buscaram difundir e partilhar representações sociais 

condizentes com aquilo que viam e pensavam do mundo. 
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 À primeira vista, parece óbvio dizer que os indivíduos reagem a fenômenos, 

pessoas e acontecimentos e que compreender consiste em processar informações. 

Por isso, pode-se afirmar que todos os seres percebem o mundo tal como ele é e 

que todas essas percepções, ideias e atribuições são respostas a estímulos do 

ambiente em que vivem, entretanto, os seres humanos são os únicos que têm a 

necessidade de avaliar outros seres e objetos e de compreender a realidade por 

inteiro. Dessa forma, o meio ambiente parece ter autonomia em relação aos sujeitos, 

já que existe independentemente da vontade desses sujeitos e é indiferente às 

necessidades e desejos deles. 

 Contudo, é importante ressaltar, como bem nos lembra Moscovici (2015), que 

há algumas questões que contradizem os dois pressupostos elencados acima: o 

primeiro deles se refere ao fato de que, muitas vezes, os indivíduos não conseguem 

ver o que está em frente aos seus olhos: isso ocorre, por exemplo, quando estão 

diante de determinada classe de pessoas que se tornaram invisíveis para eles, por 

conta do viés social, de gênero ou, até mesmo, de raça. Logo,  

 
essa invisibilidade não se deve a nenhuma falta de informação devida à 
visão de alguém, mas a uma fragmentação preestabelecida da realidade, 
uma classificação das pessoas e coisas que a compreendem, que faz 
algumas delas visíveis e outras invisíveis. (MOSCOVICI, 2015, p. 31) 

  

Em segundo lugar, os sujeitos, muitas vezes, dão-se conta de que alguns 

fatos que aceitam sem discussão, como se fossem elementares ao entendimento, 

na realidade, não passam de ilusão. Desse modo, são capazes de passar da 

aparência à realidade das coisas, por meio de alguma noção ou imagem, que faz 

seus “castelos de cartas ruírem”. 

 Por último, todas as reações humanas aos acontecimentos e as respostas 

aos estímulos relacionam-se a determinada definição, comum a todos os membros 

de uma comunidade da qual os sujeitos fazem parte. Portanto, reações e respostas 

que parecem ser individuais estão forjadas no pertencimento a uma comunidade.

 Em cada um desses três casos – não ver o que está diante dos olhos; 

perceber que fatos que aceitam sem discussão não passam de ilusão; e dar-se 

conta de que reações e respostas individuais, na realidade, foram construídas pela 

coletividade -, pode-se notar, a intervenção de representações que orientam os 

indivíduos em direção ao que é visível e, também, àquilo que têm que responder, ou 

que relacionam a aparência à realidade, ou, de novo, àquilo que define essa 
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realidade, o que não quer dizer que tais representações não correspondam ao que 

se convencionou chamar de mundo externo, mas, sim, ao que, no que se refere à 

realidade, elas são tudo o que os sujeitos têm e tudo aquilo a que os sistemas 

perceptivos, como o cognitivo, estão ajustados. 

 De fato, os seres humanos estão acostumados a experienciar e perceber um 

mundo dividido em extremos: de um lado, estão todas as coisas feitas por eles 

mesmos com as quais se estão acostumando e, de outro, os substitutos por 

estímulos, cujos originais nunca serão vistos, como é o caso de átomos ou genes. 

Assim, tais seres encontram-se em um dilema, visto que necessitam de um ou de 

outro signo que os auxiliará a distinguir uma representação de outra ou uma 

representação daquilo que ela representa. 

 A propósito, os sujeitos, como são, de maneira geral, pessoas comuns e não 

cientistas, tendem a considerar e analisar o mundo de maneira semelhante a seus 

pares, especialmente, porque o mundo em que vivem é social. Isso significa que 

nunca serão capazes de obter informações que não tenham sido, de algum modo, 

distorcidas pelas representações superimpostas aos objetos e aos sujeitos, o que 

lhes dá certa imprecisão e as tornam parcialmente inacessíveis.  

 Então, quando esses sujeitos se deparam com outros sujeitos e objetos, 

apresentam certa predisposição quase que herdada: as imagens e hábitos que 

aprenderam a ter, as recordações que preservaram e as categorias culturais de que 

fazem uso se juntam para tornar as representações aquilo que os indivíduos veem, 

posto que, em última análise, são um elemento de uma cadeia de reação de 

percepções, opiniões, noções e mesmo de vidas, organizadas em determinada 

sequência. 

 As representações possuem, ainda, duas funções, caso se aceite o fato de 

que sempre existe certa quantidade de autonomia, como um condicionamento em 

cada ambiente, seja ele natural, seja ele social. A primeira função seria de 

convencionalizar objetos, pessoas e acontecimentos, atribuindo-lhes uma forma 

definitiva, situando-os em determinada categoria e, de maneira gradual, 

colocando-os como um modelo de determinado tipo, distinto, mas, ao mesmo tempo, 

partilhado por um grupo de pessoas. 

 Tais convenções fazem com que os indivíduos sejam capazes de reconhecer 

o que cada representação retrata, como é o caso, por exemplo, de um sintoma que 

indica o aparecimento de uma doença. Dessa maneira, cada experiência é somada 
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a uma realidade predeterminada por convenções, que, obviamente, definem seus 

limites, diferenciam mensagens significantes de outras não significantes, unem cada 

parte a um todo e colocam cada pessoa em uma categoria distinta. 

 Vale lembrar, porém, que ninguém está livre dos efeitos causados por 

condicionamentos anteriores que são impostos por representações, linguagem ou 

cultura, o que faz com que os indivíduos vejam apenas o que as convenções 

subjacentes permitem ver, ainda que permaneçam inconscientes de tais 

convenções. 

 Contudo, é possível que esses mesmos sujeitos se conscientizem do aspecto 

convencional da realidade e se esforcem para escapar de algumas exigências que 

ela impõe às percepções e julgamentos deles, embora não seja possível estar 

totalmente livre de todas as convenções ou preconceitos, afinal, a realidade é 

compreendida como tal a partir do que é socialmente aceito. 

 A segunda função das representações refere-se ao fato de que são 

prescritivas, ou seja, impõem-se sobre os seres humanos de maneira irreversível, 

uma vez que há uma estrutura que está presente, antes mesmo de os sujeitos 

nascerem, e de uma tradição que decreta o que deve, ou não, ser pensado. Além de 

serem impostas sobre os sujeitos, são transmitidas a eles e, também, são o produto 

de uma sequência completa de elaborações e de mudanças que ocorrem ao longo 

do tempo e que passam por sucessivas gerações. Logo,  

 
todos os sistemas de classificação, todas as imagens e todas as descrições 
que circulam dentro de uma sociedade, mesmo as descrições científicas, 
implicam um elo de prévios sistemas e imagens, uma estratificação na 
memória coletiva e uma reprodução na linguagem que, invariavelmente, 
reflete um conhecimento anterior e que quebra as amarras da informação 
presente. (MOSCOVICI, 2015, p. 37) 

 
 O poder das representações sociais, por sua vez, advém do fato de que 

controlam a realidade de hoje por meio da de ontem e da continuidade que isso 

pressupõe. Assim, podem ser consideradas entidades sociais autônomas, que se 

comunicam entre si, opondo-se de maneira mútua e mudando harmonicamente com 

o curso do tempo e da vida. Além disso, também se esvaem para, em seguida, 

ressurgir sob novas aparências.  

 Tais representações coexistem e circulam por meio de várias esferas da 

atividade humana, nas quais uma delas terá precedência sobre outra(s), uma vez 

que funcionam como resposta à necessidade de haver certa coerência, quando os 
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sujeitos se referem às pessoas ou às coisas. Dessa maneira, se ocorrer uma 

mudança na hierarquia das referidas representações ou se uma imagem-ideia for 

ameaçada de extinção, todo o universo se prejudicará. 

 A autonomia das representações sociais e as pressões que exercem, ainda 

que os indivíduos estejam conscientes de que elas não são nada mais que ideias, 

fazem com que funcionem como se fossem realidades inquestionáveis, mas que 

devem ser questionadas por todos, como forma de resistir às coerções sociais. 

 Todas as interações humanas, por sua vez, sejam elas quais forem, 

pressupõem representações: sempre e em todo lugar, quando o sujeito encontra 

pessoas ou coisas e se familiariza com elas, tais representações estão presentes. 

Ademais, as informações que os indivíduos recebem e às quais tentam dar 

significado(s) estão sob o controle delas e não possuem outro sentido, se não 

aquele que elas lhes dão. 

 As representações sociais são capazes de influenciar o comportamento do 

indivíduo que participa de uma coletividade. Aliás, é dessa forma que são criadas: 

mental e internamente, pois é assim que o processo coletivo é introduzido como 

fator determinante, no interior do pensamento individual. Portanto, tais 

representações aparecem quase como que objetos materiais, afinal, são o produto 

das ações e das comunicações humanas.  

 Pessoas e grupos criaram e continuam criando representações no decurso da 

história da humanidade, o que não subverte a autonomia delas em relação à 

consciência do indivíduo ou à do grupo, porque, uma vez criadas, ganham vida 

própria: circulam, encontram-se, atraem-se, repelem-se e dão oportunidade ao 

surgimento de outras tantas, enquanto velhas representações chegam ao fim. Na 

verdade, “sendo compartilhada por todos e reforçada pela tradição, ela constitui uma 

realidade social sui generis. Quanto mais sua origem é esquecida e sua natureza 

convencional é ignorada, mas fossilizada ela se torna” (MOSCOVICI, 2015, p. 41, 

grifos do autor). 

 Todavia, é importante esclarecer que, ainda que as representações 

apresentem um caráter autônomo, as pessoas e os grupos sociais não atuam como 

receptores passivos dessas representações, uma vez que pensam por si mesmos, 

produzem e comunicam, incessantemente, suas próprias e específicas 

representações e soluções às questões que criam. 
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Figura 6 – Peça publicitária da Perdigão 

Fonte: Revista Veja, publicada em 4 de outubro de 2017. 

 

 Se se pensar, por exemplo, na peça publicitária em tela, pode-se constatar a 

presença e até mesmo a ausência de algumas representações. Explica-se: durante 

muito tempo, grande parte das propagandas de produtos alimentícios em geral 

eram, predominantemente, direcionadas às mulheres, afinal eram – ou ainda são? – 

elas as responsáveis por cuidar da casa, o que inclui ir ao supermercado e escolher 

produtos específicos de marcas específicas para alimentar sua família. 

 Diante disso, é possível dizer que, em tais discursos publicitários mais 

canônicos, ressoava uma representação social de que às mulheres cabia todo o 

serviço doméstico, qualquer que fosse ele. No entanto, em tal peça, essa ideia é 

desconstruída, a partir do momento em que o enunciado verbal dessa publicidade 

afiança que produtos Perdigão, especialmente, sua linha de linguiças defumadas, 

têm um “tempero que todo mundo adora”, mostrando, dessa feita, que se está diante 

de um produto que não mais se dirige às mulheres, mas, sim, a todas as pessoas. 

 Essa nova representação social que, de alguma maneira, choca-se com a 

anterior, é concretizada por meio da fotografia de seis pessoas diferentes, divididas 

entre homens e mulheres, com tons de pele e tipos de cabelo diversos. Na 

realidade, aparentemente, todos têm em comum apenas o sorriso de quem escolheu 
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os produtos Perdigão. Existe, ainda, a ideia de que a felicidade só será alcançada 

caso a mesa de alguém esteja cheia, nesse caso, cheia de produtos Perdigão, 

estabelecendo, portanto, a ideia de que todos são bem-vindos para compartilhar a 

feijoada que está sendo mostrada na publicidade. 

No dizer de Moscovici (2015), ancoragem, por sua vez, é um dos processos 

que gera as representações sociais, haja vista que, como o próprio nome sugere, 

tenta ancorar ideias estranhas, reduzindo-as a categorias e imagens comuns e as 

colocando em um contexto familiar. Assim sendo, tal processo transforma algo 

incômodo e estranho, que intriga os sujeitos, ao aproximá-lo do paradigma de uma 

categoria conhecida pelos sujeitos, a fim de que, de alguma maneira, adquira as 

características de tal categoria e seja reconfigurado para que se enquadre nela. 

Logo, ancorar significa classificar e dar nome a alguma coisa, posto que 

coisas que não possuem nomes causam estranheza, não existem e, por conta disso, 

tornam-se ameaçadoras. Desse modo, o sujeito experimenta um distanciamento, 

uma resistência, já que não é capaz de avaliar ou descrever algo para si mesmo ou 

para o outro. 

Talvez daí decorra a necessidade de classificar as pessoas pensando no 

gênero em que se enxergam ou no fato de que não se enquadram em gênero 

algum, porque as representações são, de fato, fundamentalmente, um sistema de 

classificação, de denotação, de categorização e de nomeação.  

É isso que faz com que a neutralidade seja proibida, pela lógica do próprio 

sistema, em que cada objeto, cada ser deve possuir um valor positivo ou negativo e 

assumir um determinado lugar em uma escala hierárquica. Dessa maneira, 

“categorizar alguém ou alguma coisa significa escolher um dos paradigmas 

estocados em nossa memória e estabelecer uma relação positiva ou negativa com 

ele” (MOSCOVICI, 2015, p. 63). 

 As representações, por outro lado, recuperam a consciência coletiva, dando 

forma a ela, além de explicar os objetos e acontecimentos de tal forma que estes se 

tornem disponíveis a qualquer um, desde que coincidam com os interesses 

imediatos dos sujeitos que compõem determinado grupo social. Assim, essas 

mesmas representações devem ser vistas como uma atmosfera em relação ao 

indivíduo e ao grupo social do qual fazem parte e, também, encaradas como sendo 

específicas dentro de cada sociedade. 
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 É possível afirmar, ainda, que o fim último de todas as representações é 

tornar familiar algo que não é familiar, logo, toda a dinâmica das representações é 

uma dinâmica de familiarização, na qual os objetos, pessoas e acontecimentos são 

vistos, compreendidos e interpretados, levando-se em conta encontros e paradigmas 

prévios. Em contrapartida, quando um sujeito se deparar com pessoas, 

acontecimentos ou relações atípicas, poderá reagir de maneira diferente da qual 

reagiria, caso estivesse diante de um padrão usual e, por isso, pode sentir-se 

incompleto. 

 De fato, o não familiar fascina e, concomitantemente, intriga pessoas e 

comunidades, ao mesmo tempo em que as coloca em alerta e as obriga a explicitar 

seus preconceitos, por medo do que é estranho. Isso se deve ao fato de os sujeitos 

se sentirem ameaçados no que tange a perder seus marcos referenciais e a perder 

contato com aquilo que propicia um sentido de continuidade e de compreensão 

mútua a eles e à comunidade na qual estão inseridos. 

 Vale ressaltar, também, que as imagens, as ideias e a linguagem, 

compartilhadas por determinado grupo, parecem sempre ditar a maneira pela qual 

lidarão com o que não é familiar e tentarão achar um ponto de encontro entre aquilo 

que já conhecem e aquilo que lhes é estranho. Dessa forma, “o pensamento social 

deve mais à convenção e à memória do que à razão; deve mais às estruturas 

tradicionais do que às estruturas intelectuais ou perceptivas correntes” 

(MOSCOVICI, 2015, p. 57). 

 Também o papel da memória, na hora de transformar o não familiar em 

familiar, é fundamental, haja vista que é a solidez da memória que impede que haja 

modificações abruptas, de um lado, ao passo que, de outro, fornece às 

representações sociais certa dose de independência dos acontecimentos da 

atualidade. 

 Por conseguinte, 

 
é dessa soma de experiências e memórias comuns que nós extraímos as 
imagens, linguagem e gestos necessários para superar o não familiar, com 
suas consequentes ansiedades. As experiências e memórias não são nem 
inertes nem mortas. Elas são dinâmicas e imortais. Ancoragem e 
objetivação são, pois, maneiras de lidar com a memória. A primeira mantém 
a memória em movimento e a memória é dirigida para dentro, está sempre 
colocando e tirando objetos, pessoas e acontecimentos, que ela classifica 
de acordo com um tipo e os rotula com um nome. A segunda, sendo mais 
ou menos direcionada para fora (para outros), tira daí conceitos e imagens 
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para juntá-los e reproduzi-los no mundo exterior para fazer as coisas 
conhecidas a partir do que já é conhecido. (MOSCOVICI, 2015, p. 78) 

  

Cabe observar que a teoria das representações estabelece como início a 

diversidade dos indivíduos, atitudes e fenômenos, em toda sua estranheza, 

complexidade e imprevisibilidade, visto que o propósito de tal teoria é descobrir 

como sujeitos e comunidades podem construir um mundo estável e inesperado, a 

partir de diferenças que parecem tão irreconciliáveis. 

 O surgimento das representações, por sua vez, tem, de maneira geral, um 

ponto inicial em comum: há sempre uma característica não familiar que o motivou e 

foi absorvida por ele, no momento em que surgiu na esfera social. Portanto, as 

representações que são fabricadas são sempre o resultado de um esforço constante 

de converter em comum aquilo que não gera um sentimento de familiaridade. 

 Tais representações são, sobretudo, um sistema de classificação, de 

designação e de atribuição de categorias em nome, dentro do qual não há 

neutralidade, uma vez que cada objeto e cada ser devem assumir um valor positivo 

ou negativo e assumir um determinado lugar em uma escala hierárquica. 

 A partir do momento em que tais classificações são feitas, pode-se afirmar 

que, no que diz respeito a pessoas, muitas vezes, essas são classificadas levando 

em conta um protótipo, geralmente, aceito como representante de uma classe; 

representante esse que, primeiro, é definido pela aproximação ou pela coincidência 

com o referido protótipo. 

 A teoria das representações, a seu turno, traz duas consequências, sendo a 

primeira delas o fato de que excluem ideias, pensamentos ou percepções que não 

possuem ancoragem social. Já a segunda alerta para o fato de que os sistemas de 

classificação e de nomeação não são, simplesmente, meios de rotular pessoas ou 

objetos: seu objetivo é facilitar a interpretação de características, a compreensão de 

intenções e motivos subjacentes às ações das pessoas, enfim, formar opiniões. 

 Tendo por base, agora, os conceitos de classe dominante e classe dominada, 

é possível estabelecer que tais classes não possuem uma mesma representação do 

mundo que compartilham. Em outras palavras, veem-no com olhos diferentes, 

julgam-no de acordo com critérios específicos e fazem isso segundo suas próprias 

categorias. Dessa maneira, para as classes dominantes, o indivíduo é responsável 

por tudo aquilo que lhe acontece, especialmente, por seus fracassos; já para as 
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classes dominadas, os fracassos são fruto de uma sociedade desigual e injusta 

onde vive o indivíduo. 

 As representações surgem, de maneira geral, das interações sociais por meio 

da linguagem e são essas mesmas interações as responsáveis por possibilitar aos 

indivíduos e aos grupos uma maior familiarização com objetos e ideias incompatíveis 

e, desse modo, possibilitar que lidem com eles. 

 Podem, também, ser consideradas formas de recriar a realidade, visto que, 

por meio da comunicação, pessoas e grupos concedem o estatuto de realidade 

física a ideias e imagens, a sistemas de classificação e a nomes. Logo, os 

fenômenos e os indivíduos com que os sujeitos lidam em seu cotidiano não são um 

material bruto, mas, sim, produtos ou corporificações de uma coletividade e de uma 

instituição, por exemplo.  

 Assim, a realidade é sempre a realidade de alguém ou é uma realidade a 

serviço de algo. No entanto, em termos de precisão, é necessário dizer que se trata 

de algo refeito, reconstruído e não de algo recém-criado, porque, por um lado, a 

única realidade disponível é aquela que foi estruturada pelas gerações passadas ou 

por outro grupo e, mesmo assim, os sujeitos a reproduzem no mundo exterior. Por 

isso, o que foi criado constitui-se um referencial que corresponde à representação 

que se faz de algo ou de alguém. Ademais, a repetição de tais representações, por 

meio dos discursos de uma comunidade, garante sua autonomia. 

 As representações sociais, pois, 

 
criam quadros de referência preestabelecidos e imediatos para opiniões e 
percepções, dentro dos quais ocorrem automaticamente reconstruções 
objetivas tanto de pessoas como de situações e que subjazem à 
experiência e ao pensamento subjetivos. O que é surpreendente e que deve 
ser explicado não é tanto o fato de que tais reconstruções são sociais e 
influenciam a todos, mas antes que a sociabilidade as exige, expressa nelas 
sua tendência de posar como não sociabilidade e como parte do mundo 
natural. (MOSCOVICI, 2015, p. 91) 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
 Cabe, ainda, dizer que as representações sociais passam por três fases de 

evolução: a primeira é a fase científica de sua elaboração, a partir de uma teoria ou 

disciplina científica; a segunda é a fase “representativa”, na qual a própria 

representação se dissemina dentro de uma sociedade e suas imagens, conceitos e 

léxicos são difundidos e adaptados; e a terceira é a fase ideológica, em que a 

representação é apropriada por um partido, uma escola de pensamento ou um órgão 
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do estado e é reconstruída de tal modo que passa a ser, para o senso comum, uma 

espécie de teoria científica. 

 Enfim, as representações sociais são históricas na sua essência, haja vista 

que influenciam a vida de um ser humano, desde o momento de seu nascimento, e 

moldam “a realidade em que vivemos, criam novos tipos sociais (...) e modificam o 

comportamento em relação a essa realidade” (MOSCOVICI, 2015, p. 96). 

 Jodelet (2001), por sua vez, afiança que todos os sujeitos possuem a 

necessidade de estar informados sobre o mundo onde vivem, de se adequar a ele, 

de saber como agir e de conquistá-lo física e intelectualmente, além de identificar e 

de resolver problemas. Aliás, talvez seja daí que surja a necessidade de se criarem 

representações. Mas, como os sujeitos não são seres automáticos nem vivem 

isolados em uma ilha, dividem esse mundo com o outro, que pode servir de apoio, 

às vezes, de forma convergente, às vezes, de forma conflituosa. 

 Portanto, as representações podem ser consideradas sociais e, também, 

caras aos indivíduos, haja vista que os guiam no modo de nomear e definir, de 

maneira conjunta, os diferentes aspectos da realidade, de interpretar esses mesmos 

aspectos, de tomar decisões e de se posicionar frente a eles de forma defensiva. 

 A existência das representações sociais pode ser observada de diferentes 

formas, posto que elas são trazidas nos discursos, circulam por meio das palavras e 

se transmitem em mensagens e imagens da mídia, além de serem solidificadas em 

formas de agir e em organizações materiais e espaciais. Ademais, essas 

representações caracterizam-se por ser uma forma de conhecimento, socialmente 

pensada e compartilhada, com um objeto prático, o que ajuda na construção de uma 

realidade comum a um conjunto social. 

 Tais representações também são reconhecidas como sistemas de 

interpretação, capazes de nortear a relação dos sujeitos com o mundo e com outros 

sujeitos, ao mesmo tempo em que se responsabilizam por orientar e organizar as 

condutas e as comunicações sociais. Da mesma maneira, intervêm em processos 

variados, como a divulgação e a apreensão de conhecimentos, o desenvolvimento 

individual e coletivo, a designação das identidades pessoais e sociais, os modos de 

expressão dos grupos e as transformações sociais. 

 Já como fenômenos cognitivos, envolvem o sentimento de pertença dos 

indivíduos, com os encadeamentos afetivos e normativos, com as incursões de 

experiências, práticas, modelos de condutas e pensamento, impressas, de forma 
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social, nos sujeitos ou transmitidas pela comunicação social, que a elas estão 

ligadas. Portanto,  “desse ponto de vista, as representações sociais são abordadas 

concomitantemente como produto e processo de uma atividade de apropriação da 

realidade exterior ao pensamento e de elaboração psicológica e social dessa 

realidade” (JODELET, 2001, p. 22). 

 Jodelet (2001) chama a atenção para o fato de que as representações sociais 

devem ser pensadas por meio da conexão de elementos afetivos, mentais e sociais, 

além de se considerar que, ao lado da cognição, da linguagem e da comunicação, 

as relações sociais afetam essas representações e a realidade material, social e 

ideativa sobre a qual têm que intervir.  

 No que tange à partilha das representações sociais, pode-se notar que, 

mesmo nos casos em que tal partilha é um dado anterior à comunicação, há a 

aderência às formas de pensamento da classe, do meio ou do grupo a que se 

pertence, por causa da solidariedade e da afiliação social, confirmando, assim, a 

existência de um vínculo social e de uma identidade. A partilha serve, portanto, à 

ideia de que há uma unidade simbólica e um sentimento de pertença por parte de 

todos os indivíduos a algum grupo. 

 Como as representações têm por finalidade orientar para uma ação e gerir as 

relações dos sujeitos com o mundo, servem às necessidades e interesses de 

determinado grupo, o que faz com que haja uma defasagem natural entre a 

representação em si e seu referente, ainda mais se pensarmos que tais 

representações funcionam como reconstruções do objeto e como formas de 

expressão dos sujeitos. 

 É diante, então, da distância entre o objeto e sua representação que podem 

surgir as distorções, acentuando ou atenuando de modo específico características 

desse objeto, o que pode vir a alterar os juízos de valor feitos acerca dele. Por outro 

lado, pode haver a suplementação de tal objeto, quando lhe são conferidos atributos 

e conotações que não lhe são próprios, com o intuito de acrescentar significações, 

devido ao investimento do sujeito e de seu imaginário. Por fim, pode haver a retirada 

de propriedades de um objeto, haja vista que podem ser suprimidos alguns de seus 

atributos, fato esse que resulta, de modo geral, em um efeito repressivo das normas 

sociais. 
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 Enfim, 

- a representação social é sempre a representação de alguma coisa (objeto) 
e de alguém (sujeito). As características do sujeito e do objeto nela se 
manifestam; 
- a representação social tem como seu objeto uma relação de simbolização 
(substituindo-o) e de interpretação (conferindo-lhe significações). Estas 
significações resultam de uma atividade que faz da representação uma 
construção e uma expressão do sujeito (...); 
- o sujeito é considerado de um ponto de vista psicológico. Mas a 
particularidade do estudo das representações sociais é o fato de integrar na 
análise desses processos a pertença e a participação, sociais ou culturais, 
do sujeito (...) Por outro lado, ela também pode relacionar-se à atividade 
mental de um grupo ou de uma coletividade, ou considerar essa atividade 
como efeito de processos ideológicos que atravessam os indivíduos (...); 
- (...) a representação será apresentada como uma modelização do objeto 
diretamente legível em (ou inferida de) diversos suportes linguísticos, 
comportamentais e materiais (...); 
- (...) a representação serve para agir sobre o mundo e o outro (...). 
(JODELET, 2001, p. 27-28) 

  

 O conceito de representações sociais parece estar em diálogo com o de 

imaginários sociodiscursivos, tendo este último como enfoque o material discursivo 

produzido pelos sujeitos do ato de linguagem. Diante disso, parece necessário 

promover discussões acerca dos referidos imaginários sociodiscursivos, o que 

faremos a seguir.  

 

5.2 Os imaginários sociodiscursivos  

 

 Pensando no conceito de imaginários sociodiscursivos, cabe estabelecer que 

Charaudeau (2013a) alerta para o fato de que existem “imaginários de verdade”, 

haja vista que a verdade se conecta com o discurso e não se pode afirmar que ela é 

somente discurso. Todavia, não é possível representá-la de outra maneira que não 

usando a linguagem, uma vez que é esta que origina e configura os sistemas de 

valor, muitas vezes, compreendidos como representações sociais. 

 O sujeito é, por conseguinte, regido por um mundo imposto a ele e, 

concomitantemente, é por meio dos sistemas de representação que apreende esse 

mundo. Aliás, tais sistemas são construídos pelos sujeitos e dependem de suas 

experiências. Então, “os sistemas de representação social refletem e refratam 

imaginários, interpretando a realidade que nos cerca e mantendo com ela relações 

de simbolização, por um lado, e atribuindo-lhe significações, por outro” 

(MONNERAT, 2012, p. 308). 
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Assim sendo, ao estar diante do real, o indivíduo é mobilizado por suas 

vivências e elabora seu saber sob uma espécie de subordinação à realidade, já que 

não pode pensar em si mesmo, sem ser por intermédio das representações que cria 

para si. Dessa forma, pode-se postular que os seres humanos são, ao mesmo 

tempo, sujeito e objeto da realidade. 

É mister ressaltar que, entre a realidade e uma latente percepção que um 

indivíduo possui acerca dela, existe um processo de interpretação e de 

compreensão, mediante o qual a realidade é construída, levando em consideração a 

posição que o sujeito assume e as condições de produção que surgem do contexto 

social em que ele está. Portanto, um sujeito se designa enquanto tal nas e pelas 

representações, posto que tem como objetivo se adaptar ao meio ambiente em que 

se comunica com o outro. 

Como bem nos lembra Charaudeau (2013a), as representações sociais 

 
têm por função “interpretar a realidade que nos cerca, por um lado 
mantendo com ela relações de simbolização; por outro, atribuindo-lhes 
significações”. Elas são constituídas pelo “conjunto das crenças, dos 
conhecimentos e das opiniões produzidos e partilhados pelos indivíduos de 
um mesmo grupo a respeito de um dado objeto social”. (CHARAUDEAU, 
2013a, p. 195-196, grifos do autor) 

 

 Tais representações sociais ou discursos de representação são os 

responsáveis por engendrar nos indivíduos uma espécie de reconhecimento para 

que se dêem conta de que pertencem a determinado grupo social, estabelecendo, 

por conseguinte, um jogo de identificação e de exclusão no que se refere aos 

demais indivíduos que, por sua vez, veem-se como participantes de determinado 

grupo social. Dessa forma, a representação social constitui-se como fenômeno 

cognitivo-discursivo geral, que delineia sistemas de conhecimento, em que se 

diferenciam saberes de conhecimento e de crença. 

 Os saberes de conhecimento são aqueles que têm como objetivo determinar 

uma verdade a respeito dos fenômenos do mundo. Além do mais, reconhece-se que 

parecem existir fora da subjetividade, por isso, tais saberes fazem alusão aos fatos 

do mundo e à explicação que se pode dar sobre o porquê ou o como desses fatos. 

Constituem-se, então, como uma razão científica capaz de construir uma 

representação da realidade que advém do conhecimento do próprio mundo. 

 Assim sendo, os saberes de conhecimento designam um discurso que não 

pertence a quem os proferiu: é a concretização do que foi veiculado por um terceiro 
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impessoal, de maneira geral, a ciência, “que é independente de todo ato de 

enunciação pessoal e que desempenharia, ao mesmo tempo, o papel de referência 

e de verificador do saber” (CHARAUDEAU, 2013a, p. 197-198). 

 Por saberes de crença, entende-se aqueles que possuem o propósito de 

sustentar um axioma sobre o mundo, já que representam os valores que os 

indivíduos dão para esse mundo e não o conhecimento que os sujeitos têm sobre 

ele. Portanto, “os valores são procedentes de um juízo não relativo ao conhecimento 

do mundo (...), mas aos seres que habitam esse mundo, seu pensamento e seu 

comportamento” (CHARAUDEAU, 2013a, p. 198). 

 Logo, no dizer de Charaudeau (2013a), “saberes de conhecimento e saberes 

de crença estruturam a representações sociais. Os primeiros, ao construírem 

representações classificatórias do mundo; os últimos, ao darem um tratamento 

axiológico às relações do homem com o mundo” (CHARAUDEAU, 2013a, p. 

198-199). 

 O estudioso (CHARAUDEAU, 2013a) postula, também, que tais saberes de 

conhecimento e de crença, posto que são considerados representações sociais, 

constroem a realidade como se fossem um universo de significação, conforme um 

princípio de coerência, por isso, a denominação de imaginários. O adjetivo 

“sociodiscursivos”, a seu turno, advém do fato de que os referidos imaginários são 

percebidos por meio da atividade linguageira, veiculados pelos parceiros e 

protagonistas do ato de linguagem. Ademais, tais imaginários são transmitidos no 

interior de um grupo social, por isso, constituem-se como normas de referências 

para seus integrantes. 

 Cabe lembrar, ainda, que o imaginário é, com efeito, uma imagem do real que 

o interpreta e que o faz estar em conformidade com um universo de significados. 

Isso posto, a realidade existe em si própria, entretanto, não cria significados sem a 

relação que os indivíduos mantêm com ela, mediante suas vivências, e que 

instituem com o outro para chegar a uma espécie de consenso de significação. “A 

realidade tem, portanto, necessidade de ser percebida pelo homem para significar, e 

é essa atividade de percepção significante que produz os imaginários, os quais em 

contrapartida dão sentido a essa realidade” (CHARAUDEAU, 2013a, p. 203-204). 

 Tendo por base, nesse momento, uma perspectiva coletiva, pode-se afirmar 

que o imaginário social se constrói como um universo de significações, capaz de 
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fundar a identidade do grupo, visto que o faz permanecer unido, pois os indivíduos 

que fazem parte de diversas comunidades compartilham imaginários comuns.  

 Por outro lado, não é possível considerar os imaginários como sendo nem 

verdadeiros nem falsos nem verificáveis, visto que refletem a visão que o sujeito 

possui da realidade, logo, podem ser considerados mais ou menos verossímeis. 

Embora não seja possível comprovar que esses imaginários são falsos ou 

verdadeiros, é preciso que os sujeitos creiam que estão frente a frente com a 

verdade, pois, todo imaginário é um imaginário de verdade, afinal, essencializa as 

visões e as percepções de mundo desses indivíduos, ocasionando uma dupla 

interação: a do sujeito com o real e a do sujeito com outros sujeitos. 

 Além disso, deve-se destacar o fato de que os imaginários não são 

essencialmente conscientes, porém, são resultado de uma coletividade que se 

empenha em racionalizá-los mediante discursos, que, muitas vezes, circulam em 

instituições, tais quais a família ou a Igreja. Outros imaginários, a seu turno, são 

veiculados socialmente, também de maneira inconsciente, por casa de julgamentos 

que são captados pelos enunciados, pelos modos de falar, isto é, pelos 

comportamentos linguageiros dos indivíduos. Tais imaginários, muitas vezes, “estão 

de tal modo assimilados pelos membros do grupo social que funcionam de maneira 

natural, como uma evidência partilhada por todos” (CHARAUDEAU, 2013a, p. 205). 

 Existem, ainda, imaginários que estão imersos no que Jung  

(2016) chama de “inconsciente coletivo”, uma vez todas as consequências e 

complexidades que trazem consigo foram construídas no decorrer da história, por 

conseguinte, trata-se de uma ideia coletiva de longa data. 

 Enfim, “efetivamente, para desempenhar plenamente seu papel de espelho 

identitário, esses imaginários fragmentados, instáveis e essencializados têm a 

necessidade de ser materializados” no e pelo discurso (CHARAUDEAU, 2013a, p. 

206). 

 Por hora, os comentários sobre os imaginários sociodiscursivos parecem ter 

chegado ao fim, por isso, passaremos às discussões sobre o conceito de 

estereótipos. 
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5.3 Os estereótipos e o discurso 

 

 Amossy e Pierrot (2004), ao retomarem os estudos de Walter Lippmann 

(1922, apud AMOSSY E PIERROT, 2004), afirmam que o real é, necessariamente, 

filtrado por imagens e representações culturais anteriores, o que quer dizer que 

essas representações e imagens que os sujeitos fazem do outro passam por 

categorias às quais se vinculam para criá-las. Tais sujeitos, por sua vez, também se 

identificam com relação a um gênero, além de pertencerem a uma determinada 

geração, o que quer dizer que as imagens que fazem de si mesmos relacionam-se 

com seu pertencimento a um ou mais grupos.  

 Assim, as representações coletivas são, obrigatoriamente, superficiais, uma 

vez que se relacionam a determinadas categorias, têm um impacto social 

considerável e, mais que isso, influenciam nas relações que se estabelecem entre 

os grupos e seus membros. Contudo, essas mesmas imagens e crenças são 

capazes de estigmatizar um grupo ou os indivíduos que o compõem.  

 As mesmas autoras (AMOSSY E PIEROT, 2004) alertam para o fato de que, 

por muito tempo, as Ciências Sociais confundiram as noções de estereótipo e de 

preconceito, por isso, é necessário explicitar que os estereótipos se parecem com 

uma crença, uma opinião, uma representação relativa a um grupo e a seus 

membros, enquanto o preconceito diz respeito a uma atitude adotada pelos 

membros de um grupo em relação a outras pessoas que são diferentes deles. 

 Assim, os estereótipos podem ser considerados como um componente 

cognitivo, ao passo que o preconceito pode ser considerado como um componente 

emocional, que leva o sujeito a agir de maneira discriminatória com relação a 

pessoas que compõem as chamadas minorias. Logo, o componente comportamental 

refere-se à maneira como um sujeito vítima de preconceito é tratado por aquele que 

o hostiliza. 

 Cabe esclarecer que não são os atributos das pessoas ou dos grupos que 

sofrem preconceitos que levam o(s) outro(s) a ter uma atitude desfavorável em 

relação a eles. Na realidade, essa ideia de que as pessoas discriminadas são as 

culpadas pelo preconceito que sofrem é uma tentativa de buscar justificativas para o 

que fazem, mobilizando, para isso, vários estereótipos, como o de que mulheres que 

usam roupas curtas merecem ser estupradas, por exemplo. 
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 As mídias hegemônicas, por sua vez, acabam ajudando na propagação e até 

na construção dos estereótipos, uma vez que a visão que os sujeitos têm de 

determinado grupo é o resultado do contato com representações desses grupos, 

criadas, repetidas e até mesmo filtradas por tais mídias. Dessa maneira, pode-se 

afirmar que os estereótipos funcionam como o resultado de uma aprendizagem 

social. 

 Os conteúdos trazidos pelos estereótipos, a seu turno, são arbitrários, embora 

possam ter sido calcados na realidade ou terem sido fundados com base no real. 

Porém, é importante esclarecer que, quando um grupo é estereotipado, é levada em 

consideração uma espécie de essência imutável de cada grupo, que deriva do status 

social e dos papéis, também sociais, que exerce. 

 Os estereótipos criam, ainda, um círculo vicioso, já que professá-los os torna 

reais. Explica-se: os membros dos grupos estigmatizados adéquam-se à imagem 

desvalorizada e, muitas vezes, preconceituosa que fazem deles, interiorizando o 

estereótipo discriminatório, o que os leva a repetir determinados comportamentos 

“inadequados” em suas atitudes. 

 É importante salientar, também, que os estereótipos que, de alguma maneira, 

desvalorizam alguns grupos, ao mesmo tempo em que valorizam outros, surgem de 

tensões sociais, visto que os conflitos são os principais geradores de estereótipos e 

até de preconceitos. Partindo dessa mesma ideia, é possível dizer que os 

estereótipos que desvalorizam os sujeitos de um dado grupo funcionam como 

instrumento de legitimação em diversas situações de dominação e são usados, até 

mesmo, para justificar a opressão que determinados indivíduos sofrem. 

 Por conseguinte, não é apenas em situações de conflito que a imagem 

depreciativa do outro cumpre funções importantes, pois, em casos de subordinação 

de um grupo, são os estereótipos que, de certa forma, referendam esse 

comportamento. Assim, os interesses da classe dominante sustentam uma imagem 

dos dominados que seja capaz de justificar por que estes precisam ser subordinados 

àquela. 

 Embora os estereótipos sejam um fator de tensão e dissenso entre os sujeitos 

e as relações sociais que estabelecem, não há como negar que também são um 

agente da coesão social do ser humano consigo mesmo e com o outro. Os 

estereótipos, então, são o resultado de um processo que pretende regular as 

interações sociais com a maior eficácia possível, porque funcionam como um 
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instrumento de categorização que permite que o indivíduo seja capaz de distinguir o 

“nós” do “eles”. 

 Amossy e Pierrot (2004) diferenciam, ainda, estereótipos, de estereotipização: 

aqueles são conteúdos sociais, do mesmo modo que esta funciona como um 

processo individual que tem lugar em um contexto social e é modelado por aquele. 

Isto posto, o processo de estereotipização é, por definição, uma generalização, que 

pode ser tanto benéfica, quanto nociva a determinados grupos. 

 Tal processo é benéfico, uma vez que ajuda os indivíduos a categorizar o 

mundo e outros sujeitos com quem convivem, todavia, podem servir de mote para 

que determinados grupos e seus membros sejam rechaçados e discriminados, por 

conta de preconceitos que surgem, justamente, de uma visão estereotipada de 

mundo que entende o outro que é diferente de si como inimigo. 

 Também é importante esclarecer que as representações sociais são formas 

de conhecimento do mundo, socialmente elaboradas e compartilhadas, por isso, têm 

uma finalidade prática e apontam para a construção de uma realidade comum a um 

determinado grupo social, além de funcionarem como um universo de opiniões. Já 

os estereótipos são cristalizações de elementos e servem como indicador de 

características de determinados grupos. 

 Enfim, os estereótipos têm duas vertentes, sendo a negativa aquela 

responsável por vinculá-lo à questão do preconceito, causado pela tensão existente 

entre diferentes grupos sociais, sendo a positiva a que os coloca como centro da 

reflexão sobre identidade(s) social(is). Dessa forma, constroem-se de modo 

ambivalente, já que não funcionam só como um aspecto redutor da realidade: 

possuem um viés positivo ao ajudar os sujeitos a compreender e a interpretar a 

realidade do mundo, categorizando o outro de acordo com o que têm de comum 

entre si. 

 

5.4 Os arquétipos e o inconsciente 

 

Antes de discutir o conceito de arquétipo, Jung (2016) discorre sobre a 

importância dos símbolos para os seres humanos. Por símbolo, o autor considera 

um termo, um nome ou mesmo uma imagem que pode ser familiar aos sujeitos em 

sua vida cotidiana, ainda que veicule conotações especiais, que vão além do seu 
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significado patente e convencional. Tal fato implica que os símbolos sejam, cada um 

a seu modo, vagos, desconhecidos e até secretos para os indivíduos. 

Logo, uma palavra ou imagem é simbólica quando implica algo além de seu 

significado manifesto e imediato, o que quer dizer que tal palavra ou imagem carrega 

consigo um viés “inconsciente” mais abrangente, o qual nunca é definido ou 

completamente explicado. O sujeito também não deve ter esperança de que tal 

aspecto “inconsciente” seja definido ou explicado, afinal, quando a mente humana 

explora um símbolo, é conduzida a ideias que estão fora da razão. 

Assim sendo, já que existem diversas coisas fora do alcance da compreensão 

humana, de maneira frequente, são usados termos simbólicos para representar 

conceitos que os sujeitos ainda não são capazes de definir ou compreender 

integralmente. Aliás, o ser humano nunca conseguirá perceber plenamente uma 

coisa, haja vista que sua percepção de mundo é limitada pelos seus sentidos. 

Há, ainda, aspectos inconscientes da percepção da realidade por parte dos 

sujeitos do ato de linguagem: o primeiro deles diz respeito ao fato de que os 

sentidos reagem a fenômenos reais e a sensações visuais e auditivas, o que, de 

certo modo, é transposto da esfera da realidade para a mente, onde tais fenômenos 

se tornam acontecimentos psíquicos, cuja natureza radical é desconhecida. Logo, 

toda experiência contém um número indefinido de fatores desconhecidos, sem 

desconsiderar o fato de que toda realidade concreta também tem aspectos 

ignorados pelos indivíduos, uma vez que estes não conhecem a natureza total da 

matéria. 

O segundo aspecto refere-se a acontecimentos dos quais o sujeito não toma 

consciência e que permanecem abaixo do seu limiar: tais fatos aconteceram, porém, 

foram absorvidos subliminarmente, sem o conhecimento consciente do sujeito e só é 

possível percebê-los em um momento de intuição ou por meio de um processo de 

intensa reflexão que leve os indivíduos à compreensão do que deve ter acontecido e 

não do que realmente houve. 

Cabe esclarecer, ainda, que, mesmo no que se considera um alto nível de 

civilização, a consciência humana não alcançou um grau razoável de unidade, posto 

que é vulnerável e suscetível à fragmentação. Desse modo, a capacidade que o ser 

humano tem de isolar parte da mente é valiosa, pois permite que ele se concentre 

em uma coisa de cada vez, excluindo todo o restante daquilo que lhe solicita 

atenção. 
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Contudo, existe uma diferença radical entre uma decisão consciente, que 

separa e suprime, de maneira temporária, uma parte da psique, e uma situação na 

qual isso acontece de forma espontânea, sem o conhecimento e o consentimento do 

sujeito ou mesmo contra as intenções dele. O primeiro processo é uma conquista do 

ser humano civilizado, ao passo que o segundo pode ser considerado como “a perda 

da alma”, da qual os seres primitivos falavam, ou, em nosso contexto, a causa 

patológica de alguma neurose. 

Voltando à questão dos símbolos, pode-se afirmar que muitos deles têm uma 

origem coletiva, sobretudo, quando se trata de imagens religiosas. Cabe lembrar 

que, durante séculos, tais símbolos foram objeto de uma elaboração cuidadosa e 

consciente, entretanto, sua origem pode estar tão escondida no passado que eles 

não parecem ter qualquer procedência humana. Por conseguinte, “são, 

efetivamente, ‘representações coletivas’ - que procedem de sonhos primitivos e de 

fecundas fantasias” (JUNG, 2016, p. 65). 

 Jung (2016) sugere, também, que os sonhos têm um propósito de 

compensação, o que significa que o sonho é um fenômeno psíquico normal, o qual 

transmite à consciência reações inconscientes ou impulsos espontâneos. Assim, 

muitos sonhos podem ser interpretados com o auxílio de quem sonhou, sujeito esse 

que providencia as associações e o contexto da imagem onírica e, então, podem-se 

explorar todos os seus aspectos. 

Quando se trata de um sonho obsessivo ou de grande carga emocional, as 

associações pessoais produzidas por quem sonhou não são, via de regra, 

suficientes para uma interpretação satisfatória. Portanto, em tais casos, é preciso 

levar em conta o fato de que, em um sonho, muitas vezes, aparecem elementos que 

não são individuais nem podem fazer parte da experiência pessoal do indivíduo. Tais 

elementos, em uma perspectiva freudiana, receberam o nome de “resíduos 

arcaicos”, que nada mais são do que formas mentais cuja presença não se explica a 

partir de elementos da vida do sujeito e que parecem, sobretudo, formas primitivas e 

inatas, as quais representam uma espécie de herança do espírito humano. 

A mente, por outro lado, não poderia de forma alguma ser um produto sem 

história, ao contrário do corpo em que existe. Cabe pontuar, ainda, que Jung (2016), 

quando fala de história, não se refere à que a mente constrói por meio de 

referências conscientes do que passou, usando, para tal, a linguagem e outras 

tradições culturais, mas, sim, ao desenvolvimento biológico, pré-histórico e 
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inconsciente da mente do ser humano primitivo, cuja psique esteve bastante próxima 

à dos animais. Aliás, o indivíduo experiente, em termos de mente humana, pode 

verificar, também, as analogias existentes entre as imagens oníricas do sujeito 

moderno e a expressão da mente primitiva, suas “imagens coletivas” e suas razões 

mitológicas. 

O ponto de vista de Jung (2016) sobre esses “resíduos arcaicos”, a que 

chama de “arquétipos” ou “imagens primitivas”, tem sido muito criticado, segundo 

ele, por aqueles a quem falta conhecimento sobre a psicologia do sonho e a 

mitologia. Logo, o termo arquétipo, de acordo com o autor (JUNG, 2016), vem sendo 

mal compreendido, pressupondo que expressa determinadas imagens ou temas 

mitológicos definidos, porém, tais imagens e temas nada mais são do que 

representações conscientes, o que faz supor que seria impossível que 

representações tão variadas pudessem ser passadas de geração em geração. 

O arquétipo é, então, uma tendência de formação dessas representações de 

motivo, sem que se abra mão de sua configuração original, apesar de poderem 

apresentar incontáveis variações em termos de detalhes, por isso, os críticos de 

Jung (2016) supuseram que ele queria se referir a “representações herdadas” e, por 

consequência, colocaram em xeque a ideia do arquétipo, como se se tratasse 

apenas de uma superstição.  

Dessa maneira, não levaram em conta o fato de que, se os arquétipos fossem 

representações originadas na consciência humana, ou adquiridas por ela, os 

sujeitos, certamente, compreenderiam-nas, em lugar de se confundirem e se 

espantarem quando elas aparecem. O arquétipo é, na realidade, uma tendência 

instintiva, inclusive, comum a outros animais. 

Além disso, Jung (2016) ainda esclarece a relação que faz entre instinto e 

arquétipo: chama de instintos os impulsos fisiológicos captados pelos sentidos, 

entretanto, aqueles podem manifestar-se na forma de fantasias, além de indicar, 

muitas vezes, sua presença fazendo uso de imagens simbólicas. Portanto, são 

essas últimas as manifestações a que chama de arquétipos: sua origem não é 

conhecida e eles se repetem em todas as épocas e todos os lugares do mundo, 

mesmo onde não é possível sua transmissão por descendência direta ou por 

“fecundações cruzadas”, resultantes de migração. 

Jung também (2014) alerta para o fato de que, em um primeiro momento, o 

conceito de inconsciente limitava-se a designar conteúdos reprimidos ou 
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esquecidos, o que quer dizer que se tratava de um espaço no qual havia a 

concentração dos referidos conteúdos recalcados. Desse modo, conforme os 

estudos freudianos, o inconsciente seria de natureza exclusivamente pessoal. 

Para o autor (JUNG, 2014), não há como negar que uma camada mais ou 

menos superficial do inconsciente é indiscutivelmente pessoal: trata-se do 

inconsciente pessoal. No entanto, este repousa sobre uma camada mais profunda 

cuja origem não se dá a partir de experiências pessoais, sendo, portanto, inata: está-

se falando do inconsciente coletivo que possui um teor universal. Ou seja, de 

maneira contrária à psique pessoal, o inconsciente coletivo possui conteúdos e 

modos comportamentais, que são os mesmos em toda parte e em todos os 

indivíduos. 

Assim sendo, tais conteúdos são os mesmos em todos os sujeitos, por isso, 

podem ser considerados um substrato psíquico comum, de natureza psíquica 

suprapessoal, que existe em qualquer pessoa. Aliás, uma existência psíquica só 

pode ser validada pela existência de conteúdos capazes de serem tornados 

conscientes. Por conseguinte, só se pode falar de um inconsciente a partir do 

momento em que forem comprovados seus conteúdos. Diante disso, é possível 

estabelecer que os conteúdos do inconsciente pessoal são, especialmente, os 

complexos de tonalidade emocional, que constituem a vida íntima dos indivíduos, ao 

passo que os conteúdos do inconsciente coletivo se denominam arquétipos. 

Os arquétipos são, então, tipos arcaicos ou primordiais, isto é, imagens 

universais que existiram - e existem - desde os tempos mais longínquos e 

imemoriais. Além disso, representam, basicamente, como dito, um conteúdo 

inconsciente, que se transforma por meio de sua conscientização e percepção, 

apropriando-se de nuances que variam conforme a consciência individual na qual se 

concretiza. 

É importante esclarecer que os arquétipos não se espalham, por todos os 

lugares, por meio de uma simples tradição, linguagem ou migração, no entanto, 

reaparecem, de maneira espontânea, em qualquer momento e em qualquer local, 

sem que haja a influência de fatores externos. Isso posto, é possível estabelecer 

que, em cada psique, há disposições vivas inconscientes, mas nem por isso menos 

ativas, de formas ou ideias que, de maneira instintiva, pré-formam e influenciam o 

pensar, sentir e agir de cada pessoa. 
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Os arquétipos, por sua vez, são definidos apenas no que tange à forma e não 

ao conteúdo, o que quer dizer que uma imagem primordial só pode ser determinada 

em relação ao conteúdo que carrega, caso se torne consciente e, 

consequentemente, repleta do material de dada experiência consciente. 

Conforme dito, tais formas de pensamento são encontradas em todas as 

épocas e em todos os lugares e, como os instintos animais, variam muito de uma 

espécie para outra, apesar de terem, em geral, a mesma finalidade. Os sujeitos, a 

seu turno, não acreditam que cada animal recém-nascido crie seus próprios 

instintos, como uma aquisição individual, e também não podem supor que cada 

sujeito invente, a cada novo nascimento, um comportamento específico. Portanto, 

como os instintos, os esquemas de pensamento humano são inatos e herdados e 

agem, quando necessário, mais ou menos da mesma forma em todos os indivíduos. 

É natural, ainda, que, caso se iguale a psique à consciência, poder-se-ia criar 

a falsa ideia de que o sujeito vem ao mundo com uma psique vazia e que, anos 

depois, esta poderá conter o que ele aprendeu em sua experiência individual, 

todavia, a psique é mais do que a consciência: embora a consciência dos animais 

seja muito limitada, inúmeros de seus impulsos e reações mostram a existência de 

uma psique. 

Tais reações e impulsos parecem ser de natureza pessoal e íntima, por isso, 

os sujeitos tendem a considerá-los como formas de comportamento idiossincráticas, 

todavia, na verdade, eles se fundamentam em um sistema instintivo pré-formado e 

sempre ativo, característico do ser humano. Inclusive, formas de pensamento, 

gestos de compreensão universal e inúmeras atitudes seguem um esquema 

estabelecido muito antes de os indivíduos terem desenvolvido uma consciência 

reflexiva. 

A propósito, é possível que as longínquas origens da capacidade de reflexão 

do ser humano sejam consequência de choques emocionais violentos, entretanto, 

não se pode saber, com certeza, se esse tipo de experiência foi, efetivamente, o 

motivo inicial do desenvolvimento da consciência humana. Ainda assim, é 

importante salientar que não restam dúvidas quanto ao fato de que um choque de 

natureza emocional é, muitas vezes, necessário para que as pessoas acordem e 

percebam a maneira como estão agindo. 

Quando se está diante de casos de mudança drástica de comportamento, 

pode-se, várias vezes, provar que um arquétipo já trabalhava há muito tempo no 
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inconsciente, com o objetivo de arranjar de forma hábil as circunstâncias que 

levariam a um tipo de crise. Logo, tais experiências parecem revelar que as 

estruturas arquetípicas não são somente formas estáticas, uma vez que podem ser 

compreendidas como dinâmicas, afinal, manifestam-se mediante impulsos tão 

espontâneos quanto os instintos. 

Vale ressaltar, por outro lado, que  

 
tanto quanto podemos julgar por meio dos sonhos, o inconsciente toma 
suas deliberações instintivamente. Essa é uma distinção importante: uma 
análise lógica é prerrogativa da consciência; selecionamos de acordo com 
a razão e o conhecimento. O inconsciente, no entanto, parece ser dirigido 
principalmente por tendências instintivas, representadas por formas de 
pensamento correspondentes - isto é, por arquétipos. (JUNG, 2016, p. 97) 

 
Ademais, algo da natureza, mais ou menos desconhecida, foi intuitivamente 

dominado pelo inconsciente e submetido à ação dos arquétipos, o que sugere que, 

no lugar do processo de raciocínio que o pensamento teria empregado, a mente 

arquetípica o substitui, ao assumir uma tarefa de prognosticação. Os arquétipos têm, 

portanto, uma iniciativa própria e, também, uma energia específica, que é peculiar a 

eles. Podem, então, graças a esses poderes, oferecer interpretações significativas, 

em seu estilo simbólico, e interferir em dadas situações mediante seus próprios 

impulsos e formações de pensamento. Particularmente, nesse aspecto, funcionam 

como os complexos, o que quer dizer que vêm e vão à vontade e, muitas vezes, 

dificultam ou modificam as intenções conscientes dos sujeitos. 

Nota-se, ainda, a energia específica dos arquétipos quando há a 

oportunidade de assistir ao fascínio que exercem: aparentam ser quase revestidos 

de um “feitiço especial”, fato que caracteriza os complexos pessoais e, como estes, 

têm sua história pessoal. Todavia, os complexos pessoais não produzem mais que 

idiossincrasias, ao passo que os arquétipos constroem mitos, religiões e filosofias 

que influencia(ra)m e caracteriza(ra)m nações e épocas inteiras. 

À medida que os sujeitos se debruçam nas origens de uma “imagem coletiva”, 

descobre-se uma rede de esquemas de arquétipos, ao que tudo indica interminável, 

que, antes da Modernidade, nunca tinham sido objeto de estudo e de qualquer tipo 

de reflexão mais consistente. Assim sendo, paradoxalmente, os seres humanos de 

hoje sabem mais a respeito de símbolos mitológicos, por exemplo, do que quaisquer 

outros indivíduos que os precederam, uma vez que os sujeitos do passado não 
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pensavam em seus símbolos: viviam-nos e eram, inconscientemente, estimulados 

pelo significado deles. 

Os seres humanos, por outro lado, por conta do que se chama de consciência 

civilizada, têm-se afastado de seus instintos básicos, porém, não é por esse motivo 

que os instintos desaparecem. Pelo contrário, eles apenas perderam contato com a 

consciência, sendo obrigados a se afirmar de maneira indireta, o que podem fazer 

por meio de sintomas físicos ou de incidentes de vários tipos. 

Os sujeitos, no dizer de Jung (2016), gostam de se afirmar como “senhores 

de sua alma”, mas, enquanto não forem capazes de controlar suas emoções ou de 

se tornar conscientes das inúmeras formas pelas quais os fatores inconscientes se 

insinuam nas suas atitudes e decisões, não serão “seus donos”. Tais fatores 

inconscientes devem, por conseguinte, sua existência à autonomia dos arquétipos. 

Os arquétipos, por sua vez, concretizam-se na experiência prática: são, 

concomitantemente, imagem e emoção e só podem ser considerados, de fato, 

arquétipos quando possuem esses dois elementos de maneira simultânea. Logo, 

quando existe a imagem, ela funciona como uma descrição de pouca importância, 

contudo, quando está repleta de emoção, ganha numinosidade, ou seja, ganha 

energia psíquica e se torna dinâmica, o que acarreta várias consequências. 

Também não são, simplesmente, nomes ou conceitos filosóficos, são frações 

da própria vida: imagens ligadas, totalmente, aos sujeitos, por meio de uma espécie 

de elo de emoções. Por esse motivo, torna-se impossível estabelecer para qualquer 

arquétipo uma interpretação arbitrária ou universal, afinal, é necessário que seja 

analisado e compreendido conforme as condições de vida específicas daquele 

sujeito a quem se relaciona. 

Dois parecem ser os arquétipos que mais interessam ao presente trabalho, 

uma vez que dizem respeito aos conceitos de feminino e masculino. O primeiro 

desses, a saber, a anima, é entendida como um dos aspectos do inconsciente, o 

que é mostrado por sua feminilidade. Já o segundo arquétipo, o animus, seria seu 

par oposto e representaria a masculinidade do inconsciente. Desse modo, a imagem 

da anima é projetada em mulheres e do animus, em homens.  

Então, biologicamente falando, há um número maior de genes masculinos 

que determinam a masculinidade, o que não exclui, no entanto, a ocorrência de 

genes femininos, os quais, devido à sua posição subordinada, nesse caso, 

permanecem habitualmente inconscientes. Isso quer dizer que sempre existem 
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aspectos ligados à feminilidade nos homens, assim como existem aspectos 

considerados masculinos nas mulheres. 

Chevalier e Gheerbrant (2019), a seu turno, afirmam que a alma se divide em 

duas partes: na anima, princípio de aspiração e expiração do ar, de registro 

feminino, e no animus, princípio pensante e sede dos desejos e paixões, de registro 

masculino. Portanto,  

se a anima é o índice feminino do inconsciente do homem, o animus, 
segundo Jung [2014], é o índice masculino do inconsciente da mulher; ou, 
ainda, a anima é o componente feminino da psique do homem e o animus é 
o componente masculino da psique feminina. (CHEVALIER; 
GHEERBRANT, 2019, p. 36, grifos dos autores) 
 

Jung (2014) afirma, também, que a anima é um fator de grande importância 

na psicologia do homem, sempre que são sensibilizados suas emoções e afetos. 

Assim sendo, pode-se afirmar que a anima intensifica, exacerba, falseia e mitologiza 

todas as relações emocionais com a profissão e com indivíduos de ambos os sexos. 

Também de acordo com o estudioso (JUNG, 2014), sempre que a anima está 

presente de maneira mais intensa no caráter do homem, este se torna, de forma 

excessiva, sensível, irritável, instável, enfim, emocional. 

Ainda de acordo com Jung (2014), é digno de nota que a ideia do 

hermafroditismo significa, justamente, a união de dois opostos; união essa que 

remete, primeiramente, a um estado de espírito primitivo, no qual as diferenças e os 

contrastes se encontram indistintos ou confusos. Contudo, com a clareza crescente 

da consciência, tais opostos afastam-se de modo distinto e irreconciliável. 

Vale lembrar que o fato de uma representação tão arcaica, a saber, o 

hermafroditismo, ter adquirido um nível tal de significado mostra não apenas a 

vitalidade das ideias arquetípicas em geral, como também demonstra que o 

arquétipo funciona como uma espécie de mediador e unificador de opostos, entre os 

elementos da consciência e do inconsciente. 

Na realidade, a oposição homem-mulher toma novos contornos na psicologia 

moderna: a antiga ciência preconizava que só o inconsciente do homem podia 

projetar-se, porém, a nova psicologia teve que reconhecer a existência de uma 

psique feminina autônoma. Isto é, a consciência feminina encontra-se 

diametralmente oposta a uma personificação masculina do inconsciente, que não 

pode ser chamada de anima, mas, sim, de animus. Na prática, por conseguinte, o 

inconsciente feminino do homem, via de regra, é projetado em uma parceira 
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feminina, enquanto o inconsciente masculino da mulher é projetado em um parceiro 

masculino. 

No item a seguir, discutiremos algumas questões acerca do conceito de 

ideologia e das relações de poder que se imprimem entre aqueles que estão no 

centro ou na margem da sociedade em que vivemos. Passemos, pois, a tal 

discussão. 
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6 IDEOLOGIA(S) E PODER 

 

 Chauí (2001) afirma que, enquanto indivíduos, temos uma teoria geral para 

explicar a realidade e as transformações que nela acontecem, que nada mais são do 

que a transposição involuntária de relações sociais muito determinadas para o plano 

das ideias. Todavia, a partir do momento em que um teórico cria sua teoria, não 

pensa estar fazendo tal transposição, embora julgue estar produzindo ideias 

verdadeiras que não devem nada à existência social e histórica do sujeito que a 

estabeleceu. Na realidade, o teórico pensa que, com tais ideias, será capaz de 

explicar a sociedade em que vive. 

 Dito de outro modo, uma teoria exprime, por meio de ideias, uma realidade 

social e histórica determinada e o teórico pode, ou não, estar consciente disso. Aliás, 

quando sabe que suas ideias estão arraigadas na história, pode esperar que elas 

ajudem a entender a realidade de onde vieram. No entanto, quando percebe o viés 

histórico daquilo que pensa, e imagina que suas ideias serão verdadeiras para 

todos, em qualquer lugar e em qualquer momento, corre o risco de produzir uma 

ideologia, posto que um dos traços fundamentais da ideologia consiste em acreditar 

que as ideias são independentes da realidade histórica e social. 

 Chauí (2001), ao retomar os estudos de Marx e Engels ([s.d], apud CHAUÍ, 

2001), afirma que estes determinaram que as ideologias surgem no momento em 

que a divisão social do trabalho separa o trabalho material ou manual do trabalho 

intelectual. Dessa forma, haverá uma independência das ideias com relação ao real 

e, posteriormente, um privilégio dessas ideias sobre o próprio real. 

 A ideologia stricto sensu, a seu turno, surge como um sistema ordenado de 

ideias ou representações e das normas e regras como algo distante e independente 

das condições materiais, haja vista que seus produtores, a saber, teóricos, ideólogos 

e intelectuais não estão vinculados de maneira direta à produção material das suas 

condições de existência. 

 Desse modo, sem se dar conta, as ideologias são capazes de se desvincular 

ou de se separar do real por meio de suas ideias. Isto é, as ideias surgem como se 

tivessem sido fabricadas somente pelo pensamento, pois seus pensadores 

encontram-se distantes da produção material. Entretanto, em vez de parecer que 

seus pensadores estão distantes das condições materiais e, por isso, suas ideias 

revelam tal separação, são estas que aparecem como distanciadas do mundo real, 
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porém, capazes de explicar tais condições materiais. Logo, “as ideias não aparecem 

como produtos do pensamento de homens determinados – aqueles que estão fora 

da produção material direta –, mas como entidades autônomas descobertas por tais 

homens” (CHAUÍ, 2001, p. 74). 

 A propósito, assim como da divisão do trabalho em material e intelectual 

nasce a suposição de que há uma autonomia das ideias, como se fossem ou como 

se tivessem uma realidade própria, independente dos sujeitos, nasce, também, a 

ideia de um interesse geral e comum que se personifica em uma instituição 

determinada, ou seja, o Estado. Isso acontece, posto que os indivíduos foram 

separados em classes sociais particulares, com interesses particulares que são 

contraditórios entre si, já que representam ideias também contraditórias. 

 O Estado aparece, portanto, como a encarnação de um interesse geral, 

contudo, na realidade, ele é a forma pela qual os interesses da parte mais forte e 

poderosa da sociedade, a saber, a classe dominante, adquirem contornos de 

interesses de toda a sociedade. 

 O Estado, por sua vez, não seria capaz de colocar em prática sua função 

apaziguadora e reguladora da sociedade – em benefício de uma classe –, caso 

parecesse que tem interesses particulares. Assim, precisa ser visto como uma forma 

muito particular de dominação, aquela que parece impessoal e autônoma, exercida 

por meio de um mecanismo, também impessoal, que são as leis ou o Direito Civil. 

Graças às leis, o Estado surge como um poder que não pertence a ninguém e é 

desligado dos sujeitos. 

 Dessa maneira, abre-se caminho para a ideologia política, capaz de explicar a 

sociedade por meio das formas dos regimes políticos – aristocracia, monarquia, 

democracia etc – e de explicar a história pelas transformações do Estado: passagem 

de um estado político para outro. 

 Já que se falou sobre as classes sociais, é necessário salientar que elas não 

estão feitas e acabadas pela sociedade, entretanto, estão-se fazendo umas às 

outras por sua ação e é essa ação que produz o movimento da sociedade civil. O 

conjunto de práticas sociais, por sua vez, além de fazer os indivíduos existirem como 

seres contraditórios, faz deles membros de uma classe social, o que quer dizer que 

participam de formas diversas da existência social, sobredeterminadas pelas 

relações econômicas e de produção, pelas instituições sociopolíticas e pelas ideias 

ou representações. O sujeito da história são, pois, as classes sociais. 
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 Inevitavelmente,  

 
(...) a relação dos indivíduos com a classe lhes aparece imediatamente 
como uma relação com algo já dado e que os determina a ser, agir e 
pensar de uma forma fixa e determinada. A classe ganha autonomia com 
relação aos indivíduos, de modo que, em lugar de aparecer como 
resultante da ação deles, aparece de maneira invertida, isto é, causando 
as ações deles. (CHAUÍ, 2001, p. 85, grifos da autora) 

 
 Cabe, também, ressaltar que a ideologia não se constitui como um processo 

subjetivo consciente, porém, trata-se de um fenômeno, involuntariamente, objetivo e 

subjetivo, engendrado pelas condições da existência social dos indivíduos. Então, a 

partir do momento em que a relação do indivíduo com sua classe é a de submissão 

no que se refere às condições de vida e de trabalho pré-determinadas, tal 

submissão faz com que cada indivíduo não se reconheça como autor de sua própria 

classe. Dito de outro modo, os indivíduos não conseguem perceber a realidade da 

classe decorrente da atividade de seus membros: pelo contrário, a classe aparece 

como uma coisa em si e por si e da qual o indivíduo se torna parte, voluntária ou 

involuntariamente. 

 Chauí (2001) propõe que, entendendo a história como um processo prático, 

pelo qual determinados sujeitos, em condições determinadas, estabelecem relações 

sociais que transformam a natureza, pelo trabalho, e se dividem em classes, pela 

divisão social do trabalho, que, por sua vez, determina a existência de proprietários 

e não proprietários, estes mesmos sujeitos organizam essas relações por meio de 

instituições e representam suas vidas por meio das ideias.  

 Por conseguinte, a história é a da luta de classes, luta que fica dissimulada 

pelas ideias que representam os interesses contraditórios dessas classes, como se 

fossem interesses comuns de toda a sociedade, usando, para isso, a ideologia e o 

Estado. Desse modo, a história pode ser entendida como um processo de 

dominação de uma parte da sociedade em relação às outras. 

 Isso significa, portanto, em termos de materialismo histórico e dialético, que é 

impossível compreender a origem e a função da ideologia sem, antes, compreender 

a luta de classes, afinal, a ideologia funciona como um instrumento que possibilita a 

dominação de uma classe, ao mesmo tempo em que funciona como uma forma de 

luta de classes. Assim, para uns, a ideologia é uma das maneiras utilizadas pelos 

dominantes para concretizar sua dominação, o que faz com que os dominados não 

se dêem conta de tal falto. 
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 Além disso, a ideologia, no dizer de Chauí (2001), transforma-se em uma 

força quase impossível de ser combatida por três motivos: o primeiro deles é a 

suposição de que as ideias existem em si e por si mesmas, desde sempre, logo, é 

possível dividir o trabalho em intelectual e material, o que separa os sujeitos em 

pensadores e trabalhadores de fato. Assim, enquanto os trabalhos estiverem 

divididos e os trabalhadores reunidos em diferentes grupos – um dos que pensam e 

outro dos que não pensam ou dos que não sabem pensar –, a ideologia não perderá 

sua existência nem sua função. 

 O segundo motivo diz respeito ao fato de que existe o fenômeno da 

alienação, ou seja, no plano da experiência vivida e imediata, as condições materiais 

de existência social dos sujeitos não lhes aparecem como produzidas por eles, mas, 

ao contrário, eles se percebem produzidas por elas e imputam a origem da vida 

social a forças desconhecidas, alheias às suas, mas superiores e independentes. 

 Desse modo, os indivíduos representam a realidade de maneira invertida e 

são mantidos nessa inversão, o que faz com que daí surjam os pilares para a 

construção da própria ideologia. Logo, enquanto existir um conhecimento da história 

real, enquanto a teoria não expuser o significado da prática imediata dos seres 

humanos, enquanto a experiência comum for mantida sem crítica e sem reflexão, a 

ideologia se manterá. 

 Por fim, em terceiro lugar, pode-se afirmar que aquilo que mantém a ideologia 

enquanto tal é a própria luta de classes, isto é, a dominação de uma classe social 

sobre as outras. Mas, o que faz com que a ideologia seja uma força quase 

indestrutível é o fato de que a dominação real é exatamente o que a ideologia tem 

por finalidade ocultar. Assim sendo, a ideologia nasce para fazer com que os 

sujeitos acreditem que as vidas deles são o que são em decorrência da ação de 

certas entidades, como Deus ou o Estado, que existem em si e por si mesmos e às 

quais é legítimo se submeter.  

 Portanto,  

 
(...) como a experiência vivida imediata e a alienação confirmam tais 
ideias, a ideologia simplesmente cristaliza em “verdades” a visão invertida 
do real. Seu papel é fazer com que no lugar dos dominantes apareçam 
ideias “verdadeiras”. Seu papal é o de fazer com que os homens creiam 
que essas ideias são autônomas (não dependem de ninguém) e 
representam realidades autônomas (não foram feitas por ninguém). 
(CHAUÍ, 2001, p. 96) 
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 A ideologia, então, resulta da prática social, nasce da atividade social dos 

sujeitos, no momento em que eles representam para si mesmos essa atividade de 

maneira necessariamente invertida. As classes sociais, a seu turno, representam 

para si mesmas a maneira como vivem, isto é, seu modo de existência, tal como é 

experienciado diretamente por elas, portanto, tais representações ou ideias diferem 

de acordo com as classes e com as vivências de cada classe em relação ao seu 

modo de existência, suas relações de produção. 

 Entretanto, as ideias dominantes em uma sociedade, em dada época, não 

são todas as ideias existentes nessa sociedade, logo, são apenas as da classe 

dominante de tal época. Dito de outro modo: a maneira pela qual a classe dominante 

representa a si mesma, sua relação com a natureza, com as demais pessoas, com o 

Estado, entre outros, será a maneira como todos os membros dessa sociedade 

pensarão. Enfim, “a ideologia é o processo pelo qual as ideias da classe dominante 

tornam-se ideias de todas as classes sociais, tornam-se ideias dominantes” (CHAUÍ, 

2001, p. 101). 

 Eagleton (2019) afirma, por sua vez, que a condição de ser oprimido traz 

algumas compensações e é por esse motivo que os indivíduos estão dispostos a 

tolerá-la. Assim sendo, o opressor mais eficaz é aquele que convence os oprimidos 

a amar, desejar e se identificar com seu poder, o que quer dizer que qualquer prática 

de emancipação política envolve a mais difícil de todas as liberdades: o libertar-se 

de si mesmo, já que há uma identificação com seu algoz. No entanto, caso tal 

dominação deixe, por muito tempo, de propiciar gratificações suficientes a suas 

vítimas, estas, com certeza, se revoltarão. 

Isso posto, cabe observar que, se é racional se acomodar a uma mistura um 

tanto quanto ambígua de sofrimento e prazer, da mesma maneira, é, também, 

natural rebelar-se quando o sofrimento ultrapassa em muito as gratificações e 

quando tal ação parece gerar mais perdas do que ganhos, especialmente, no 

momento em que as alternativas se mostram perigosas e obscuras. 

Todavia, ninguém está inteiramente iludido no que se refere às ideologias, 

visto que aqueles que se encontram, por exemplo, sob pressão alimentam 

esperanças e desejos que só poderiam ser realizados, de modo realista, pela 

transformação de suas condições materiais. Logo, se um sujeito fosse 

completamente vítima da “ilusão ideológica”, nem sequer seria capaz de identificar 

uma reivindicação emancipatória acerca de si mesmo. 
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Aliás, é, justamente, por essa razão que as pessoas nunca param de desejar, 

de lutar, de pensar, ainda que estejam em condições, ao que parece, desfavoráveis, 

pois acreditam que a prática da emancipação política é uma possibilidade real. Não 

se trata, porém, de considerar que os indivíduos oprimidos, secretamente, 

constroem alguma alternativa pronta para sua infelicidade, mas, sim, que, uma vez 

livres do que causa seu sofrimento, devem ser capazes de voltar ao passado, 

reescrever suas trajetórias e reconhecer que aquilo de que desfrutam, no presente, 

é o que teriam desejado antes, se tivessem a possibilidade de estar conscientes 

disso. Enfim, ninguém é, totalmente, ignorante no se que refere às ideologias, afinal, 

as pessoas tidas como inferiores precisam aprender a se comportar de tal maneira, 

porque, em seu íntimo, não se consideram como tal. 

De acordo com Eagleton (2019), o termo ideologia parece se referir não 

somente a sistemas de crenças, como também a questões de poder. Por 

conseguinte, a noção mais comum de ideologia diz respeito à legitimação do poder 

de uma classe ou de um grupo social dominante, mantendo, portanto, as relações 

de dominação entre opressores e oprimidos. Ademais, um poder dominante pode 

legitimar a si próprio ao promover crenças e valores que lhe são pertinentes, o que 

quer dizer que tende a naturalizar e a universalizar tais crenças a fim de torná-las 

óbvias e, aparentemente, inevitáveis; desacreditar ideias que tendem a desafiá-lo; 

apagar formas rivais de pensamento; e obscurecer a realidade social de modo a 

favorecê-lo. 

Tal “mistificação”, conforme é, de maneira geral, conhecida, frequentemente, 

assume a forma de camuflagem ou repressão dos conflitos sociais, em que tem 

origem o conceito de ideologia como uma resolução imaginária de contradições 

reais. Contudo, essa definição de ideologia carrega consigo um grande problema: 

nem todo corpo de crenças, normalmente denominado ideológico, está associado a 

um poder político dominante, uma vez que os oprimidos também trazem consigo 

suas próprias ideologias e até mesmo formas de resistir ao que é imposto pelas 

ideologias dominantes. 

É mister ressaltar que a ideologia é mais uma questão de “discurso” do que 

de linguagem propriamente dita, então, diz respeito aos usos efetivos da linguagem, 

entre determinados sujeitos, a fim de produzir efeitos específicos. Explica-se: não se 

pode postular que um enunciado é ideológico, ou não, analisando-o isoladamente, 

sem levar em conta seu contexto discursivo. Portanto, a ideologia tem a mais a ver 
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com a questão de quem está falando o quê, com quem e com que finalidade do que 

com o viés estritamente linguístico dos enunciados. 

Pensando no que diz respeito à Teoria Semiolinguística de Análise do 

Discurso, um enunciado só pode ser considerado ideológico, levando-se em conta 

seu caráter discursivo, uma vez que sua significação ultrapasse o signo linguístico, 

isto é, dependa das circunstâncias de produção e de recepção dos enunciados. 

Aliás, o viés ideológico de determinado enunciado se dá por meio de relações 

estabelecidas entre os componentes do referido enunciado e outros elementos que 

lhe são externos e dos quais depende: estamos falando do contexto discursivo, da 

situação na qual o enunciado é produzido e dos sujeitos que o produzem. 

Por conseguinte, um enunciado aparentemente simples como “Isso é coisa de 

mulher” pode carregar consigo diferentes significações, a depender daquele que fala 

tal frase: se estamos diante de um pai que repreende um filho por brincar de boneca, 

há uma expectativa do que seria “correto” uma criança do sexo masculino fazer, de 

como ela deveria performar seu gênero, por exemplo.  

Ademais, tendo por base o mesmo enunciado, pode-se estabelecer que a 

intenção do homem é persuadir o filho a não mais brincar de boneca, deixando claro 

aquilo que pensa a respeito dos diferentes papéis de gênero que, em tese, meninos 

e meninas deveriam desempenhar. A oração “Isso é coisa de mulher” traz um 

posicionamento ideológico que só se efetiva no e por meio do discurso, além de 

deixar claros quais são as crenças e valores daquele que empreende tal ato de 

linguagem.  

Voltando ao texto de Eagleton (2019), talvez, também se possa fazer uma 

divisão dos interesses em dois grupos: os “sociais” e os puramente “individuais”, de 

tal sorte que a palavra “ideologia” denote os interesses de grupos sociais 

específicos, em vez da paixão de um indivíduo por fast-food, por exemplo, contudo, 

a linha que separa o social do individual é imprecisa. Ainda assim, parece haver dois 

tipos de interesses: um que se pode denominar ideológico e outro que não.  

Os sujeitos têm, então, certos interesses, inclusive, “profundos”, engendrados 

pela natureza de seus corpos, ou seja, interesses em comer, em se comunicarem 

uns com os outros, em compreender e controlar o meio em que vivem etc. Parece 

não haver qualquer sentido em classificar tais interesses como sendo ideológicos, 

especialmente, em comparação a um interesse em reconhecer que todos devem ter 
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direito a se casar ou a constituir uma família, independente de quem sejam, por 

exemplo.  

Além do mais, as ideologias, para serem, de fato, eficientes, devem 

estabelecer algum sentido, por menor que seja, para as experiências dos indivíduos 

e devem, ainda, ajustar-se, de alguma maneira, ao que eles conhecem como 

realidade social, com base na sua interação prática com tal realidade. No caso das 

ideologias dominantes, estas podem ser responsáveis por moldar, de maneira ativa, 

as necessidades e as vontades daqueles a quem são submetidas, todavia, devem, 

também, comprometer-se, de forma significativa, com as necessidades e os desejos 

que as pessoas já possuem, captar esperanças e carências genuínas, 

reintroduzi-las em seu idioma próprio e específico e retorná-las a seus sujeitos, 

tornando-as ideologias plausíveis e atraentes. 

Isso posto, devem ser “reais” o suficiente para construir a base sobre a qual 

as pessoas podem delinear uma identidade consistente e devem fornecer o mínimo 

que seja para esclarecer suas contradições e incoerências mais pungentes. Enfim, 

para terem êxito, as ideologias devem ser mais do que ilusões impostas e, embora 

tragam consigo inúmeras inconsistências, devem comunicar a seus sujeitos uma 

versão da realidade social que seja real e reconhecível o bastante para que não seja 

categoricamente rejeitada. 

Desse modo, qualquer ideologia dominante que falhasse, por completo, em 

harmonizar-se com a experiência vivenciada pelos indivíduos seria completamente 

vulnerável e seus representantes logo a trocariam por outra. No entanto, nada disso 

contradiz o fato de que ideologias, frequentemente, trazem consigo proposições 

importantes, mas que são completamente falsas, como é o caso, por exemplo, de 

que mulheres são inferiores aos homens. 

De acordo com Eagleton (2019), para Althusser ([s.d.], apud EAGLETON, 

2019), a ideologia possui um viés representativo, já que, de fato, representa algo. 

Aliás, aquilo que representa é o modo como o indivíduo “vivencia” suas relações 

com a sociedade, o que não pode ser considerado uma questão de verdade ou 

mentira. Desse modo, a ideologia pode ser entendida como uma organização 

específica de práticas significantes que irão constituir os seres humanos como 

sujeitos sociais e que irão produzir as relações vivenciadas mediante as quais os 

sujeitos criam vínculos com as relações de produção dominantes em uma 

sociedade. Ademais, enquanto termo, a ideologia abrange todas as diversas e 
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diferentes modalidades políticas de tais relações, desde a identificação com o poder 

dominante até a atitude de oposição a ele. 

Althusser ([s.d.], apud EAGLETON, 2019) coloca-se, então, contra uma visão 

racionalista da ideologia que diz que se trata apenas de uma coletânea de 

representações que distorcem a realidade e de proposições empiricamente falsas. 

Com efeito, a ideologia, ao contrário, refere-se, principalmente, às relações afetivas 

e inconscientes dos sujeitos com o mundo, às formas pelas quais, de maneira 

automática, estão ligados à realidade social. Trata-se, ainda, de como essa 

realidade “atinge” os sujeitos sob a forma de uma experiência aparentemente 

espontânea, das maneiras pelas quais os indivíduos estão, o tempo todo, em jogo, 

investindo em suas relações com a vida social como parte crucial do que é ser eles 

mesmos. 

A ideologia também possui um viés subjetivo, haja vista o fato de ser centrada 

no sujeito e em suas vivências: suas representações devem ser decifradas como se 

exprimissem as atitudes e as relações vivenciadas do falante com o mundo. Logo, a 

ideologia, por um lado, não é um mero conjunto de doutrinas abstratas, mas a 

matéria de que cada sujeito é constituído, o elemento que constrói a identidade 

desse sujeito. Contudo, por outro lado, apresenta-se como um “todos sabem disso”, 

isto é, uma “verdade anônima universal”. 

Althusser ([s.d.], apud EAGLETON, 2019) afirma, também, que a ideologia é, 

antes de tudo, uma questão de “relações vivenciadas”, no entanto, Eagleton (2019) 

alerta para o fato de que não existem “relações vivenciadas” que não envolvam, 

explicitamente, um conjunto de crenças e de suposições e que essas mesmas 

crenças e suposições podem estar abertas a juízos de verdadeiro ou falso. As 

ideologias encerram, ainda, uma espécie de conhecimento, apesar de não serem, 

essencialmente, cognitivas, e o conhecimento é mais pragmático do que teórico, 

visto que estabelece um norte para o sujeito em suas tarefas práticas na sociedade. 

O discurso ideológico, a seu turno, exibe, de maneira típica, certa proporção 

entre afirmações empíricas e aquilo que se poderia, grosseiramente, chamar de 

“visões de mundo”. Por conseguinte, é possível pensar no discurso ideológico como 

uma complexa rede de elementos empíricos e normativos, dentro da qual a natureza 

e a organização dos primeiros são, em última análise, determinadas e guiadas pelos 

requisitos dos últimos. 
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Voltando a falar sobre “visões de mundo”, é necessário estabelecer que estas 

carregam consigo uma tendência em exibir certo “estilo” de percepção, que em si 

mesmo não pode ser considerado nem verdadeiro nem falso. Isso quer dizer que a 

chamada “visão de mundo” operará de acordo com certa “gramática”, ou seja, um 

sistema de regras para organizar seus vários elementos, o que, de novo, não pode 

ser expresso em termos de verdade ou falsidade. Mesmo assim, terá outras 

categorias de componentes, sejam eles normativos, sejam eles empíricos e, que, 

efetivamente, podem, algumas vezes, ser examinados quanto à sua veracidade ou 

falsidade. 

Eagleton (2019) discorda da acepção do senso comum de que uma ideologia 

corresponderia a uma “falsa consciência”, já que postula que não se trata de uma 

ilusão infundada, mas, sim, de uma realidade sólida, de uma força material ativa que 

deve ter, minimamente, conteúdo cognitivo suficiente para ajudar a organizar a vida 

prática dos seres humanos. 

É importante esclarecer que a maior parte das pessoas tem um olhar 

bastante acurado, quando se trata de seus próprios interesses e direitos, e a maioria 

se sente desconfortável com a ideia de pertencer a uma forma de vida severamente 

injusta. Dessa maneira, tem que acreditar que as referidas injustiças estão perto de 

ser corrigidas ou de ser contrabalançadas por benefícios maiores; ou que são 

inevitáveis; ou que não são, realmente, injustiças.  

Faz parte, pois, da função de uma ideologia dominante engendrar tais 

crenças e a referida ideologia dominante pode fazê-lo mediante a falsificação da 

realidade social, eliminando e excluindo certos aspectos dela que não são 

desejáveis, sugerindo, inclusive, que esses aspectos não podem ser evitados. Os 

enunciados ideológicos, por sua vez, podem ser verdadeiros no que concerne à 

sociedade, tal como esta se encontra no presente, porém, falsos, posto que, dessa 

forma, contribuem para bloquear a possibilidade de transformar um estado de 

coisas. 

O autor (EAGLETON, 2019) postula que é possível definir o conceito de 

ideologia de seis maneiras diferentes: em primeiro lugar, é o processo material geral 

de produção de ideais, crenças e valores na vida social, o que denota todo o 

complexo de práticas significantes e processos simbólicos em uma sociedade 

particular. Alude, portanto, ao modo como os indivíduos “vivenciaram” suas práticas 

sociais, mais do que às práticas em si. 
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Em segundo lugar, o significado de ideologia refere-se a ideias e crenças – 

verdadeiras, ou não – que simbolizam as condições e as experiências de vida de um 

grupo ou classe específico, socialmente significativo. Tal definição aproxima-se da 

ideia de “visão de mundo”. 

Todavia, pensar a ideologia como sendo uma espécie de autoexpressão 

simbólica coletiva não significa considerá-la em termos de relações ou conflitos. E é 

daí que surge a terceira definição de ideologia que trata da promoção e da 

legitimação dos interesses de determinados grupos sociais em face de interesses 

opostos. Cabe lembrar que os interesses em questão precisam trazer consigo 

alguma relevância no sentido de apoiar ou desafiar toda uma forma de vida política. 

Desse modo, a ideologia pode ser entendida como um campo discursivo em que os 

poderes sociais que se autopromovem entram em conflito e se chocam sobre 

questões centrais para a manutenção do poder social como um todo.    

O quarto significado de ideologia tem ênfase na promoção e na legitimação 

de interesses específicos, restringindo-se às atividades de um poder social 

dominante. Talvez, seja feita uma suposição de que tais ideologias dominantes 

colaborem para unir uma formação social de modos que sejam favoráveis para seus 

governantes, contudo, não se trata apenas da imposição de ideias por aqueles que 

pertencem às classes dominantes: deve-se, por outro lado, garantir a cumplicidade 

das classes e grupos dominados. 

Já a quinta definição de ideologia significa as ideias e crenças que ajudam a 

legitimar os interesses de um grupo ou classe que está acima, mediante, sobretudo, 

a distorção e a dissimulação. 

Por fim, o sexto significado de ideologia tem ênfase nas crenças enganosas e 

ilusórias, considerando-as, no entanto, como procedentes não dos interesses de 

uma classe dominante, mas da estrutura material de um conjunto da sociedade 

como um todo. 

Já Foucault (2019) empreende a teoria da microfísica do poder que diz que o 

poder não é unitário e global, mas que se constitui de formas díspares, 

heterogêneas e em constantes transformações, propondo que não há uma relação 

direta entre poder e Estado, mas, sim, que aquele se manifesta em uma articulação 

de outros poderes locais, específicos e circunscritos a uma pequena área de ação.  

Assim sendo, os micropoderes agem como formas de exercício de poder 

diferentes do Estado, todavia, a ele vinculadas de maneiras variadas e essenciais à 
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sua manutenção e atuação eficaz. Os referidos micropoderes têm, a seu turno, 

existência própria e meios determinados de proceder, colocando em xeque a ideia 

althusseriana de que a conquista do poder pela classe dominada extinguiria os 

aparelhos do Estado, mantenedores da ordem social vigente. 

Diante disso, pode-se afirmar que o poder não está localizado no aparelho do 

Estado em si e que nada mudará na sociedade se os mecanismos de poder que 

funcionam fora, abaixo, ao lado dos aparelhos do Estado, em um nível muito mais 

elementar e cotidiano, não forem, também eles, modificados. 

Pensando nos sujeitos e em suas diferentes posições políticas e ideológicas, 

o teórico (FOUCAULT, 2019) afirma que ninguém colocou em cena o problema do 

poder. Explica-se: os partidários dos ideais de direita entendiam o poder em termos 

de constituição e de soberania, logo, detinham-se apenas em termos jurídicos, 

enquanto os de esquerda, por conta de uma influência marxista, preocupavam-se 

com a forma como o poder se exercia em termos de aparelhamento estatal. 

Contudo, nenhuma das pessoas se preocupava com o modo como o poder se 

exercia em sua concretude e em detalhes, isto é, não se preocupavam com sua 

especificidade, métodos e táticas. Isso posto, cabe estabelecer que ficavam 

satisfeitos em denunciá-lo no “outro”, em seu antagonista, de forma, ao mesmo 

tempo, polêmica e universal. 

A propósito, o que faz com que o poder se conserve e que seja aceito é, 

sobretudo, o fato de não ser uma força que diz somente não, afinal, irrompe, constrói 

coisas, induz ao prazer, cria saberes e veicula discursos. Desse modo, deve-se tê-lo 

como uma rede produtiva que permeia todo o corpo social, muito mais do que 

somente uma instância negativa que tem por objetivo reprimir. Ademais, é 

importante estabelecer que a impressão de que o poder vacila é falsa: o poder 

recua, desloca-se, investe em outros lugares, mas continua a “guerra”. 

Os dispositivos que engendram poder, a saber, um conjunto heterogêneo que 

engloba discursos, instituições, organizações, leis, postulados científicos, asserções 

filosóficas, morais, filantrópicas possuem uma natureza basicamente estratégica, por 

isso, o autor (FOUCAULT, 2019) supõe que se trata de certa manipulação das 

relações de força, isto é, de uma intervenção racional, pensada por meio dessas 

relações, com o objetivo de desenvolvê-las em determinada direção ou, ao contrário, 

de estabilizá-las e de utilizá-las. 
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Desse modo, pode-se afirmar que tais dispositivos estão, por um lado, 

sempre inscritos em uma rede de poder, mas, por outro, conectam-se a uma ou a 

configurações de saber que deles nascem e, da mesma maneira, condicionam-no.  

Foucault (2019) alerta para o fato de que o poder é um amaranhado de 

relações mais ou menos organizado, hierarquizado e orientado. Além disso, refuta a 

ideia de que, a partir de determinado momento, as pessoas deixaram de ter direitos 

e, por conta disso, surgiu o poder. Também afirma ser necessário perceber de que 

modo grandes estratégias de poder encontram condições de exercício em 

microrrelações de poder, o que quer dizer que a produção de relações de poder não 

se constrói apenas de cima para baixo. 

No que diz respeito às classes dominantes, o teórico (FOUCAULT, 2019) 

postula que não são abstrações nem tampouco um dado prévio. Por conseguinte, 

uma classe torna-se dominante, assegura sua dominação e faz com que tal 

dominação se reproduza, uma vez que os efeitos de certo número de táticas 

eficazes e sistemáticas, que funcionam no interior de grandes estratégias, 

asseguram que isso aconteça. Todavia, entre a estratégia que fixa, reproduz, 

aumenta, intensifica as relações de força e a classe dominante, existe uma relação 

recíproca de produção. 

 A partir da Teoria da Cognição Social, van Dijk (2018), por outro lado, propõe 

uma nova abordagem para o conceito de ideologia, estabelecendo uma ponte 

teórica entre a análise do poder societal das classes, dos grupos ou das instituições, 

em um nível macro, e o exercício do poder na interação e no discurso, em um nível 

social micro. 

 Depois, elenca as principais características do poder social, sendo a primeira 

delas o fato de o referido poder social ser uma constante da relação entre grupos, 

classes ou outras formações sociais, ou entre pessoas na qualidade de membros de 

uma comunidade; a segunda trata do fato de que as relações de poder social 

manifestam-se de forma típica na interação: assim, um grupo ou os membros desse 

grupo possuem poder sobre o outro e exercem um controle social sobre eles; a 

terceira característica refere-se ao poder social que é, de maneira geral, indireto, já 

que age por meio do controle social da “mente”, exercido por meio da persuasão ou 

de outras formas de comunicação discursiva, ou resultante do medo de sanções 

impostas a um grupo social por outro. Contudo, essa “mediação mental” do poder 
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também abre espaço para graus diferentes de poder e de resistência por parte 

daqueles que estão dominados pelo exercício desse poder. 

 Além disso, o poder de um grupo social precisa de recursos socialmente 

disponíveis para seu exercício. Caso isso não aconteça e haja algum tipo de 

desobediência, poderá haver a aplicação de sanções: trata-se de riqueza, posição 

social, status, autoridade, privilégio, entre outros; para haver a manutenção no 

exercício do poder, é necessário, também, que um grupo conheça os desejos 

sociais de outro, vontades, preferências e intenções; pode ser que os agentes do 

poder sejam poderosos em apenas um domínio social, então, a extensão de suas 

ações pode limitar-se a um grupo pequeno de pessoas ou, por outro lado, pode 

ampliar-se para uma classe ou grupos inteiros de pessoas; o exercício e a 

manutenção do poder pressupõem, ainda, uma estrutura ideológica formada por 

cognições fundamentais, compartilhadas socialmente e relacionadas aos interesses 

de um grupo e seus membros. Tal estrutura é adquirida, confirmada e alterada, 

especialmente, por meio da comunicação e do discurso. Por fim, o poder precisa ser 

analisado em relação às várias formas de contrapoder ou resistência vindas dos 

grupos dominados, afinal, 

 
(...) grupos dominados e seus membros raras vezes se mostram 
totalmente impotentes. Sob condições socioeconômicas, históricas ou 
culturais específicas, tais grupos podem envolver-se com várias formas de 
resistência, ou seja, com o exercício de um contrapoder, o que, a seu 
turno, pode tornar o poderoso menos poderoso, ou até mesmo vulnerável, 
situação típica das revoluções. Portanto, o exercício do poder não se limita 
simplesmente a uma forma de ação, mas consiste em uma forma de 
interação social. (VAN DIJK, 2018, p. 43) 
 

 

De forma semelhante, as elites também possuem acesso a manobras para 

controlar a dissidência e a resistência de outros grupos: estamos falando de 

estratégias econômicas, culturais e simbólicas, por meio das quais os vários grupos 

de poder podem gerenciar o conhecimento e a informação, disseminar os valores e 

metas dominantes e, desse jeito, aparelhar as peças fundamentais das ideologias 

dominantes. Então, “o poder dessas ideologias, capaz de moldar o consenso, 

fornece as condições que tornam desnecessária qualquer ‘conspiração’ desses 

grupos de poder” (VAN DJIK, 2018, p. 51). 

 Vale lembrar, também, que uma condição de suma importância para o 

controle social é o controle do discurso e da sua produção. Assim, é necessário 
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estabelecer quem pode falar o que, para quem e em quais situações, e quem tem 

acesso a vários gêneros e formas do discurso ou aos seus meios de reprodução. 

Logo, grosso modo, pessoas sem-poder não têm, literalmente, nada para dizer nem 

com quem falar ou precisam ficar em silêncio quando pessoas poderosas falam. 

Tendo por base a Teoria Semiolinguística de Análise do Discurso, pode-se 

dizer que, de maneira geral, os enunciados são permeados pela identidade social 

dos sujeitos do ato de linguagem, o que determinará “quem fala com quem” em 

termos de relação de força, presentes em todos os discursos. Tais relações de força 

fazem emergir a questão do “direito à palavra”, ou seja, da problemática que se 

coloca a qualquer sujeito que deseja falar e ser reconhecido pelo outro como digno 

de ser escutado. Logo, é necessário que o sujeito enunciador tenha um mínimo de 

legitimidade, a qual depende da posição que ocupa, real ou imaginariamente, nos 

domínios do poder e, também, do saber. 

Dessa forma, um homem, por exemplo, que tentasse dizer às mulheres o que 

é, ou não, assédio teria seu “direito à palavra” negado, haja vista o fato de não ser 

vítima do patriarcado, o que quer dizer que cabe às mulheres determinar o que 

pode, ou não, ser considerado assédio. Assim, um homem, ainda que ocupe uma 

posição social privilegiada, no domínio do poder, não o faz no domínio do saber, já 

que, ao contrário das mulheres, não vive situações em que sofre diversos tipos de 

violência pelo simples fato de ser mulher. 

 Van Dijk (2018), por outro lado, alerta para o fato de que existe o que chamou 

de “elites simbólicas”, formadas por jornalistas, escritores, artistas, acadêmicos e 

outros grupos que exercem uma espécie de poder simbólico, determinam a agenda 

de discussão, influenciam os tópicos que são, ou não, relevantes, controlam a 

quantidade e o tipo de informação, especialmente, quanto a quem deve ganhar 

destaque publicamente e de que forma. Ademais, “são os fabricantes do 

conhecimento, dos padrões morais, das crenças, das atitudes, das normas, das 

ideologias e dos valores públicos. Portanto, seu poder simbólico é também uma 

forma de poder ideológico” (VAN DIJK, 2018, p. 45). 

 Assim sendo, é possível estabelecer que as empresas de comunicação de 

massa e seus proprietários controlam as condições financeiras e tecnológicas de 

produção do discurso. Podem, por sua vez, controlar, parcialmente, o conteúdo ou, 

ao menos, a dimensão do consenso e dissenso da maior parte das formas de 

discurso público. Quando se trata dos meios de comunicação privados, uma vez que 
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estes dependem da propaganda para sobreviver, podem ser controlados por meio 

de empresas que são clientes importantes ou por meio de novos e proeminentes 

participantes do cenário que fornecem informações das quais dependem os meios 

de comunicação. Além disso,  

 
esses mesmos grupos de poder também controlam os vários modos de 
distribuição, especialmente os discursos dos meios de comunicação de 
massa, e, por conseguinte, também controlam parcialmente os 
mecanismos para exercer influência sobre a escrita e a fala públicas (VAN 
DIJK, 2018, p. 45) 

 
 Por conseguinte, o controle sobre a mente das pessoas, de modo geral, 

acontece por meio de um controle antes simbólico do que econômico. De maneira 

semelhante, quando se reconhece o controle exercido sobre os mais fracos no 

domínio socioeconômico, um fator importante do exercício e da manutenção do 

poder é ideológico e se baseia em diversos tipos de aceitação, negociação, 

contestação e consenso. 

Vale ressaltar, por outro lado, que Van Djik (2018), ao mencionar as elites 

simbólicas, chama a atenção para o fato de que as agências de publicidade também 

fazem parte desses grupos de poder, uma vez que combinam poderes na produção 

de discursos persuasivos para o consumo público. Além disso, as propagandas 

tendem a reproduzir as estruturas e os estereótipos de poder social, como no caso 

de mulheres e negros, por exemplo. Portanto,  

 
as peças de propaganda chamam a atenção do público ao mesmo tempo 
em que controlam a exposição e a opinião e escondem o poder 
corporativo por meio de estratégias complexas de incompletude, inovação, 
ambiguidade, repetição e autoapresentação positiva (DAVIS; WALTON, 
1983; PACKARD, 1957; TOLMACH LAKOFF, 1981, apud VAN DIJK 2018, 
p. 82) 

 
 
 A propósito, os eventos comunicativos podem ser estruturados, 

concomitantemente, por várias dimensões de poder, não apenas pelas dimensões 

institucionais, mas também pelas dimensões de gênero, raça e classe. Aliás, é 

crucial no exercício do poder controlar a formação das cognições sociais, por meio 

da manipulação sutil do conhecimento e das crenças, das pré-formulações das 

crenças ou da censura das contraideologias.  

 Acredita-se que a maior contribuição dos estudos sobre ideologia e poder de 

van Djik (2018) estejam no fato de que o autor relativiza as estruturas sociais de 
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poder, ao postular que este não se exerce apenas entre as classes dominantes em 

relação às dominadas, mas pode ser exercido, ainda, pelos vieses de raça e de 

gênero, sendo o último o que mais interessa ao presente trabalho. 

As elites simbólicas (VAN DIJK, 2018) tornaram-se ainda mais poderosas 

quando as sociedades se transformaram no que Castells (2020) chama de 

sociedades em rede, uma vez que houve – ou continua havendo até hoje – a 

integração de vários modos de comunicação em uma rede interativa, ou seja, houve 

– ou está havendo – a criação de uma espécie de grande hipertexto e de uma nova 

metalinguagem que, pela primeira vez, unem, no mesmo sistema, as modalidades 

escrita, oral e audiovisual da comunicação entre sujeitos. 

Diante disso, a integração potencial de texto, imagens e sons no mesmo 

sistema, interagindo a partir de múltiplas origens, no tempo designado – real ou 

atrasado –, transforma de maneira substancial o caráter da comunicação. Ademais, 

como a cultura é mediada e estabelecida pela comunicação, as próprias culturas, 

nesse caso, os sistemas de crenças e códigos produzidos de maneira histórica, são 

modificados, essencialmente, pelo novo sistema tecnológico e continuarão sendo 

ainda mais com o passar do tempo. 

Isso posto, pode-se estabelecer que o aparecimento de um novo sistema 

eletrônico de comunicação, identificado pelo seu alcance global, pela junção de 

todos os meios de comunicação e pela interatividade potencial, muda e mudará a(s) 

cultura(s) de maneira irreversível para sempre. 

Antes, porém, do surgimento das sociedades em rede, houve a difusão da 

televisão, nas três décadas após o fim da Segunda Guerra Mundial, em épocas 

diferentes e com intensidade variável, dependendo do país. Isso não quer dizer, no 

entanto, que os outros meios de comunicação deixaram de existir, mas, sim, que 

foram remodelados e reorganizados em um novo sistema.  

O sistema dominado pela TV poderia ser facilmente caracterizado como meio 

de comunicação de massa ou de grande mídia, afinal, uma mensagem era enviada, 

ao mesmo tempo, de alguns emissores centralizados para milhões de destinatários, 

o que quer dizer que o conteúdo e o formato das mensagens eram personalizados 

para atender um denominador comum mais baixo. 

Criou-se, portanto, a ideia de uma “cultura de massa”, originária da sociedade 

de massa, que diz respeito a uma expressão direta do sistema de mídia, resultante 
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do controle da nova tecnologia de comunicação eletrônica, exercido por governos e 

por oligopólios empresariais.  

Na realidade, ainda que a televisão seja vista como um meio de comunicação 

de massas, seus espectadores podem ser o que se convencionou chamar de 

“plateia ativa” (CROTEAU; HAYNES, 2000, apud CASTELLS, 2020), visto que 

podem interpretar individualmente os produtos midiáticos; podem interpretar 

coletivamente as mídias; e, ainda, podem agir politicamente, a partir do conteúdo 

que consomem.  

Desse modo, existe, dependendo das circunstâncias socioculturais, uma 

variedade de códigos, de regras de competência e de interpretações, o que quer 

dizer que uma mensagem carrega consigo um viés significante que pode ser 

completado por meio de diferentes significados. Tal fato abre margem para a 

suposição de que o sujeito enunciador organiza a imagem televisiva com base em 

seus próprios códigos, que coincidem com os da ideologia dominante, enquanto os 

destinatários completam a referida mensagem com significados “aberrantes”, 

levando em conta seus códigos culturais específicos. 

Como consequência, pode-se estabelecer que não existe uma “cultura de 

massa”, no sentido de que todos seriam levados a completar a mensagem, emitida 

pela televisão, de maneira uniforme, posto que tal modelo compete com outros, 

constituídos de vestígios históricos, cultura de classe ou capital cultural, adquirido 

por meio da educação, por exemplo. 

Cabe esclarecer, entretanto, que, apesar de haver uma autonomia da mente 

humana e dos sistemas culturais individuais na finalização do significado real das 

mensagens recebidas, não se podem considerar os meios de comunicação como 

instituições neutras ou que seus efeitos possam ser desconsiderados. Logo, a mídia 

não é uma variável independente na orientação de certo comportamento, ainda que 

suas mensagens, transmitidas implícita ou explicitamente, sejam trabalhadas e 

decodificadas por indivíduos pertencentes a determinados contextos sociais, 

modificando, dessa maneira, o efeito pretendido pela mensagem. 

Passado algum tempo, depois do surgimento da televisão enquanto meio de 

comunicação, houve uma mudança em termos de audiência, já que esta se tornou 

segmentada, o que quer dizer que, embora sólida em termos numéricos, não pôde 

mais ser considerada uma audiência de massas em termos de simultaneidade e de 

uniformidade da mensagem recebida.  
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Portanto, a chamada “nova mídia” não figura mais como sendo uma “mídia de 

massa”, porque não há mais o envio habitual de um número restrito de mensagens a 

uma audiência homogênea. Logo, por conta da variedade de mensagens e fontes, a 

audiência da televisão torna-se mais exigente, a partir do momento em que tende a 

escolher suas mensagens, a fim de aprofundar a segmentação do que escolhe ver, 

fortalecendo o relacionamento individual, mas não coletivo, entre o enunciador e o 

destinatário. 

Contudo, a diversificação das mensagens e expressões da mídia, com o 

objetivo de “personalizar” o conteúdo a que têm acesso os espectadores, não 

implica a perda do controle da televisão pelas principais empresas e governos. Na 

verdade, o contrário se estabelece: os investimentos têm sido bastante generosos 

no campo das comunicações com a formação de grandes grupos e alianças 

estratégicas para angariar partes de um mercado em franca transformação. Aliás, na 

América Latina como um todo, a televisão viveu um processo de concentração nas 

mãos de poucos, porém, fundamentais, operadores. 

No que se refere ao advento da internet e da comunicação mediada por 

computadores, é importante ressaltar que aquela vem tendo uma incursão maior do 

que qualquer outro meio de comunicação na história da humanidade, o que deixa 

claro que seu acesso generalizado se tornou norma nos países mais avançados no 

início do século XXI.  

No entanto, não deixa de ser importante quem teve acesso primeiro e a quê, 

pois, ao contrário do que acontece com a televisão, os consumidores da internet 

também são produtores, já que fornecem conteúdo e dão forma à rede por meio da 

qual estão conectados com o outro. Dessa maneira, o momento de chegada tão 

desigual das sociedades à internet produzirá consequências duradouras no padrão 

da comunicação e das culturas mundiais, no futuro.  

Os países desenvolvidos, obviamente, tiveram acesso pioneiro à internet, o 

que quer dizer que os países pobres ficaram, mais uma vez, para trás, no quesito 

comunicação mediada por computadores. Além disso, dentro dos países 

desenvolvidos, a desigualdade social, racial, sexual, de ênero, etária e espacial era 

considerável, logo, as chamadas minorias e pessoas que residiam em locais 

distantes dos grandes centros tiveram acesso tardio à internet. 

Todavia, parece haver uma tendência à comunicação desinibida dentro da 

rede, o que favorece que mulheres e outros grupos sociais oprimidos se expressem 
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livremente, devido à proteção, inclusive, do anonimato, no meio eletrônico. Então, é 

como se o simbolismo do poder, embutido na comunicação frente a frente, ainda 

não tivesse encontrado eco na comunicação mediada por computadores. Desse 

modo, em razão da novidade histórica do veículo em questão e da relativa melhora 

do status de poder dos grupos tradicionalmente subordinados, como mulheres e 

negros, a internet parece oferecer uma oportunidade de reversão das relações de 

poder tradicionais no processo de comunicação. 

É o que acontece, por exemplo, com denúncias de assédio que viralizam nas 

redes sociais e fazem com que mais mulheres denunciem episódios em que foram 

vítimas do patriarcado. Logo, se não fosse pela internet e o grande alcance que tem, 

todas essas mulheres, famosas ou anônimas, ricas ou pobres, negras ou brancas, 

continuariam caladas, sem denunciar seus algozes, reforçando uma cultura de 

impunidade quando se trata de tal crime. 

Por outro lado, por conta da convergência tecnológica entre computadores, 

telecomunicações e grande mídia, em todas as suas categorias, conglomerados 

midiáticos regionais e globais foram criados e dissolvidos em escala mundial, 

aumentando e/ou diminuindo o poder das elites simbólicas. Dessa forma, 

companhias telefônicas, operadoras de TV a cabo, operadoras de transmissão de 

TV por satélite, estúdios de cinema, estúdios de gravação de discos, editoras, 

jornais, empresas de computadores e provedores de serviço de internet tanto 

competiram quanto se fundiram para se proteger contra os riscos do novo mercado. 

Portanto, apenas grupos que detêm muito poder, decorrente das alianças 

entre empresas de comunicação de massa, provedores de serviços de internet e 

empresas de computadores estarão em condições de dominar os recursos 

econômicos e até mesmo os políticos, necessários para a expansão das novas 

multimídias. Isso quer dizer que haverá - e, talvez, já exista - um sistema midiático 

profundamente moldado pelos interesses comerciais de poucos conglomerados ao 

redor do mundo. 

Entretanto, o acesso massivo à internet, especialmente, por parte do que se 

convencionou chamar de minorias, possibilitou a inclusão da maioria das expressões 

culturais no sistema de comunicação integrado, baseado na produção, distribuição e 

intercâmbio de sinais eletrônicos digitalizados. Isso quer dizer que novas formas de 

se comunicar socialmente foram criadas, visto que houve um enfraquecimento 

considerável no poder simbólico das emissoras tradicionais, especialmente, no que 
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diz respeito à religião, representações sociais, valores tradicionais e ideologia 

política, já que muitos sujeitos puderam expressar sua maneira de pensar, sentir e 

agir por meio da internet. 

 

Figura 7 – Peça publicitária da Vivo 

Fonte: Revista Veja, publicada em 27 de junho de 2018. 

 

 Durante muito tempo, o aparelho celular foi considerado um produto de elite, 

haja vista que apenas poucas pessoas com bastantes recursos econômicos podiam 

comprar um. No entanto, os celulares popularizaram-se e poucos são os que, hoje 

em dia, ainda não possuem um aparelho desse tipo. No entanto, cabe esclarecer 

que, apesar de celulares de última geração e de determinadas marcas ainda 

continuarem restritos a uma pequena parcela da população, de acordo com dados 

do IBGE, 79,1%6 dos brasileiros têm um celular. 

 Parece, então, bastante razoável que uma operadora de telefonia, como a 

Vivo, ofereça seus serviços a todas as pessoas, sem fazer qualquer tipo de distinção 

entre elas, afinal, são poucas as pessoas que não têm acesso a um aparelho 

celular. Tal constatação torna-se ainda mais patente se observamos o enunciado 

central do anúncio: “Todo mundo jogando junto na velocidade 4.5G”, no qual há uma 

menção ao público-alvo da propaganda, “todo mundo”, sem que, contudo, pareça 

haver uma reprodução de padrões de gênero. 

 Tal ideologia de que todos podem e devem ser clientes da Vivo, independente 

do gênero, além de estar presente no enunciado mencionado acima, também 

aparece a partir do momento em que a Vivo se autointitula como a “Patrocinadora 

oficial da Seleção dos brasileiros”, fazendo uma alusão ao fato de patrocinou a 

Seleção Masculina de Futebol, durante a Copa do Mundo da FIFA de 2018, todavia, 

deixando claro que a seleção é de todos os brasileiros, independente de como essas 

pessoas performam gênero, usando, para tal, o masculino plural do adjetivo 

                                                           
6
 Disponível em: https://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2020-04/celular-e-o-principal-meio-

de-acesso-internet-no-pais. Acesso em: 15 jun. 2021. 
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“brasileiro”, o qual, em tese, representa o gênero não marcado em língua 

portuguesa.  

 Castells (2020) afirma que a entrada das sociedades em rede reproduziu as 

desigualdades de gênero de sempre, o que quer dizer, por exemplo, que as 

mulheres demoraram mais tempo para terem acesso à internet e, também, a 

eletrônicos, portanto, o fato de a Vivo querer ser a operadora escolhida por todo 

mundo rompe com outra ideologia: a de que apenas um pequeno extrato de 

privilegiados deve ter acesso a bens de consumo, tais quais, os celulares, e, 

consequentemente, poder escolher qual será sua companhia telefônica. 

No próximo capítulo, abordaremos algumas questões acerca do conceito de 

identidade, tentando estabelecer um diálogo com a pesquisa desenvolvida neste 

trabalho. Passemos, pois, a tal discussão. 
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7 IDENTIDADES 

As identidades, ou as velhas identidades, no dizer de Hall (2006), que, por 

bastante tempo, estabilizaram o mundo social tal qual conhecemos, estão em 

declínio, fazendo com que novas identidades apareçam, o que representa a 

fragmentação do indivíduo moderno, visto, até então, como um indivíduo unificado. 

É desse modo que surge a intitulada “crise de identidade”, entendida como parte de 

um processo extenso de mudança, capaz de mexer estruturas e questionar 

processos centrais das sociedades modernas, além de modificar os quadros de 

referência que davam, aos sujeitos, uma ancoragem estável no referido mundo 

social. 

Desse modo, pode-se afirmar que as identidades modernas estão sendo 

“descentradas”, ou seja, deslocadas ou fragmentadas, haja vista a mudança 

estrutural que transformou as sociedades, também modernas, especificamente, no 

final do século XX. Tal fato representa, portanto, a fragmentação das paisagens 

culturais de classe, gênero, sexualidade, etnia, raça, nacionalidade que, no passado, 

haviam fornecido sentimentos de pertença consistentes aos sujeitos. 

No entanto, antes que continuemos discorrendo sobre a chamada “crise de 

identidade”, é necessário especificar quais são as três concepções de identidade 

que, via de regra, estabeleceram a maneira pela qual as pessoas se constituíram 

como sujeitos através dos tempos.  

A primeira é a do sujeito do Iluminismo que estava baseada na concepção do 

ser humano como um indivíduo completamente centrado, indivisível, revestido das 

capacidades de razão, de consciência e de ação, cujo “centro” era uma espécie de 

núcleo interior. 

A segunda concepção, a de sujeito sociológico, exprimia a crescente 

complexidade do mundo moderno e a consciência de que o núcleo interior do sujeito 

não podia ser considerado independente e autossuficiente, uma vez que foi moldado 

pelas relações desse sujeito com outras pessoas importantes para ele, que 

mediavam valores, sentidos e símbolos, isto é, a cultura dos mundos em que vivia. 

Desse modo, a identidade dos sujeitos era construída na interação entre o eu 

e a sociedade, o que quer dizer que o sujeito ainda tem um núcleo que é o “eu real”, 

sendo este formado e modificado em um diálogo contínuo com os mundos culturais 

exteriores e as identidades que tais mundos oferecem. Logo,  
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a identidade, nessa concepção sociológica, preenche o espaço entre o 
“interior” e o “exterior” – entre o mundo pessoal e o mundo público. O fato 
de que projetamos a “nós próprios” nessas identidades culturais, ao mesmo 
tempo em que internalizamos seus significados e valores, tornando-os 
“parte de nós”, contribui para alinhar nossos sentimentos subjetivos com os 
lugares objetivos que ocupamos no mundo social e cultural. (HALL, 2006, p 
11-12)  

 

A terceira concepção de sujeito, a saber, a do sujeito pós-moderno, dialoga, 

justamente, com o fato de que o sujeito, antes, tinha uma identidade unificada e 

estável, contudo, está-se tornando fragmentado, composto não de uma única, mas 

de várias identidades, algumas vezes, inclusive, contraditórias ou não-resolvidas. 

Portanto, o sujeito pós-moderno não tem uma identidade fixa, substancial e 

estável, o que faz com que a identidade se constitua como uma “celebração móvel”, 

(trans)formada de maneira contínua em relação às formas pelas quais os sujeitos 

são representados ou interpelados nos sistemas culturais que os rodeiam. 

Os sujeitos, então, tomam para si identidades distintas em momentos também 

distintos; identidades essas que não são reunidas ao redor de um “eu” coerente, 

posto que, dentro desses sujeitos, há identidades divergentes, empurrando-os em 

direções díspares, de tal modo que as identificações desses sujeitos estão sendo 

deslocadas de maneira contínua. 

Contudo, se os sujeitos sentem que têm uma identidade unificada desde o 

nascimento até a morte é porque construíram uma história confortável sobre si 

mesmos ou uma confortadora “narrativa do eu”: “a identidade plenamente unificada, 

completa, segura e coerente é uma fantasia” (HALL, 2006, p. 13). 

Na realidade, a conceitualização do sujeito moderno mudou durante a 

modernidade. Assim sendo, uma vez que o sujeito moderno emergiu em um 

momento particular, que representa seu “nascimento”, e tem uma história, também 

pode mudar e, sob o jugo de certas circunstâncias, é possível, inclusive, contemplar 

sua “morte”. 

Logo, as transformações relacionadas à modernidade liberaram o indivíduo 

de apoios capazes de estabilizá-los nas tradições e nas estruturas. Antes, então, 

acreditava-se que essas estruturas eram estabelecidas pelo divino, o que quer dizer 

que não estavam sujeitas a mudanças fundamentais. Portanto, o status, a 

classificação e a posição de alguém “na grande cadeia do ser”, ou seja, na ordem 

secular e divina do universo, prevaleciam sobre todo e qualquer sentimento de que a 

pessoa fosse um indivíduo soberano. 
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Isso posto, o nascimento do “indivíduo soberano”, em um período que 

compreendia o Humanismo Renascentista do século XVI e o Iluminismo do século 

XVIII, representou um rompimento importante com o passado, visto que foi o que 

colocou o motor de todo o sistema social da “modernidade” em movimento. 

A questão que se coloca, portanto, diz respeito a que movimentos importantes 

no pensamento e na cultura ocidentais contribuíram para o surgimento dessa nova 

concepção de sujeito, mais fragmentado e descentrado, podendo até ser possível 

falar não em uma identidade única e indissolúvel, mas em traços identitários.  

Tais movimentos foram a Reforma Protestante e o Protestantismo, que 

libertaram a consciência individual das instituições religiosas da Igreja e 

aproximaram o indivíduo do próprio Deus; depois, houve o Humanismo 

Renascentista, que colocou o ser humano no centro do universo; em seguida, houve 

as revoluções científicas, que possibilitaram aos sujeitos a faculdade e as 

capacidades para questionar, investigar e decifrar os mistérios da natureza; depois, 

houve o Iluminismo, centrado na imagem do homem racional, científico e liberto do 

dogma e da intolerância e diante do qual se estendeu a história da humanidade, a 

fim de que fosse, também ela, compreendida e dominada. 

No dizer de Hall (2006), Descartes ([s.d.], apud HALL, 2006), por sua vez, 

inseriu o sujeito individual no centro da “mente”, haja vista que esse sujeito possui a 

capacidade de raciocínio e de pensamento e, desde então, o sujeito racional, 

pensante e consciente, situado no centro do conhecimento, ficou conhecido como 

“sujeito cartesiano”. Todavia, o sujeito cartesiano “nasceu” no meio da dúvida e do 

ceticismo metafísico, o que nos faz questionar se, de fato, era unificado e 

plenamente estabelecido como determinadas formas de descrevê-lo faziam supor.  

Dessa maneira, o sujeito pós-moderno surge da descentralização do sujeito 

cartesiano, o que se pode relacionar ao colapso da ordem social, econômica e 

religiosa medieval. Assim, à medida que as sociedades modernas se 

complexificavam, obtinham uma forma mais coletiva e social e o cidadão individual 

acabou sendo tragado pelas maquinarias burocráticas e administrativas do estado 

moderno. 

Disso resultou a aparição de uma concepção mais social do sujeito que 

começou a ser visto como mais focalizado e “definido” no interior dessas grandes 

estruturas e formações sustentadoras da referida sociedade moderna. Dois foram os 

eventos que, também, contribuíram para articular um conjunto mais amplo de 
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fundamentos conceituais para o sujeito moderno: trata-se, em primeiro lugar, do 

advento da biologia darwiniana: “a partir dos estudos de Darwin, então, o sujeito 

humano foi ‘biologizado’, já que a razão passou a ter uma base na Natureza e a 

mente, um ‘fundamento’ no desenvolvimento físico no cérebro humano” (HALL, 

2006, p. 30).  

O outro evento acima destacado foi o surgimento das novas ciências sociais: 

a sociologia, por exemplo, ofereceu uma crítica ao “individualismo racional” do 

sujeito cartesiano e, além disso, ancorou o indivíduo em processos de grupo e nas 

normas coletivas que eram subordinadas a qualquer acordo entre os sujeitos 

individuais. Como consequência, desenvolveu uma explicação alternativa do modo 

como os indivíduos são formados de maneira subjetiva, por meio de sua 

participação em relações sociais mais amplas e, inversamente, da maneira como os 

processos e as estruturas são sustentados pelos papéis que os sujeitos 

desempenham neles. 

 No dizer de Hall (2006), foram cinco os grandes progressos ocorridos no 

pensamento, na segunda metade do século XX, ou que sobre ele tiveram seu 

principal impacto, e culminaram no descentramento final do sujeito cartesiano. O 

primeiro desses grandes fenômenos que ajudou na fragmentação do sujeito 

moderno foi a expansão do pensamento marxista, uma vez que, para Marx e Engels 

(1973, apud HALL, 2006), os sujeitos fazem sua história sob as condições que lhes 

são dadas, o que quer dizer que esses indivíduos não poderiam de forma alguma 

ser os “autores” ou agentes da história: poderiam agir somente com base em 

condições históricas engendradas por outros e sob as quais foram concebidas, 

usando os recursos materiais e culturais que lhes foram dados por gerações 

anteriores. 

Assim sendo, para Althusser (1966, apud HALL, 2006), ao colocar as relações 

sociais, isto é, os modos de produção, a exploração da força de trabalho, os circuitos 

do capital, e não uma noção abstrata do ser humano no centro de seu sistema 

teórico, os estudos marxistas deslocaram dois conceitos-chave da filosofia moderna: 

a ideia de que há uma essência universal nos sujeitos e a de que essa essência é o 

atributo de cada indivíduo singular. 

O segundo deslocamento acontece com o surgimento da teoria do 

inconsciente freudiana, a qual postulava que a identidade, a sexualidade e a 

estrutura dos desejos do indivíduo são formadas com base em processos psíquicos 
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e simbólicos do inconsciente, que funciona de acordo com uma lógica diferente da 

razão. Desse modo, o conceito de sujeito racional, proveniente de uma identidade 

estável e unificada, é colocado em xeque. 

Cabe lembrar, contudo, que, apesar de o sujeito sempre ter estado partido ou 

fragmentado, viveu sua identidade como se estivesse “resolvida” ou unificada. 

Desse modo, a identidade é, de fato, formada, no decorrer do tempo, por meio de 

processos inconscientes, e não algo inato, presente na consciência desde o 

momento do nascimento: “existe sempre algo ‘imaginário’ ou fantasiado sobre sua 

unidade. Ela permanece sempre incompleta, está sempre ‘em processo’, sempre 

‘sendo formada’” (HALL, 2006, p. 38). 

Após a expansão do pensamento marxista e da criação da teoria do 

inconsciente, tem-se o terceiro descentramento que está ligado ao trabalho de 

Ferdinand Saussure (2006): o linguista afirmava que os sujeitos não são, em 

nenhum sentido, os autores das afirmações que fazem ou dos significados que 

expressam, logo, a atividade linguageira dos sujeitos é, na realidade, um grande 

palimpsesto. Além disso, é importante esclarecer que falar uma língua não diz 

respeito somente a expressar os sentimentos mais interiores e originais dos 

indivíduos: significa ativar o imenso inventário de significados presentes em um 

idioma e em um sistema cultural. 

Por conseguinte,  

 
tudo que dissemos tem um ‘antes’ e um ‘depois’ – uma ‘margem’ na qual 
outras pessoas podem escrever. O significado é inerentemente instável: ele 
procura o fechamento (a identidade), mas ele é constantemente perturbado 
(pela diferença). (HALL, 2006, p. 41) 

 
 O quarto descentramento, por outro lado, refere-se aos estudos de Michel 

Foucault (1975, apud HALL, 2006), nos quais o teórico (FOUCAULT, 1975, apud 

HALL, 2006) destaca a existência de um tipo de poder, intitulado “poder disciplinar”, 

que se preocupa, prioritariamente, com a regulação, visto que a vigilância funciona 

como um governo da espécie humana ou de populações inteiras e, depois, do 

indivíduo e do corpo. 

 Esse controle do sujeito e dos corpos acontece, de maneira geral, por meio 

de novas instituições, que “policiam” e disciplinam a população moderna: trata-se de 

escolas, clínicas, hospitais, manicômios, quartéis etc. Dessa forma, o “poder 

disciplinar” atua como um mantenedor da vida, das atividades, do trabalho, da 
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infelicidade e dos prazeres dos sujeitos, bem como de sua saúde física e moral, 

suas práticas sexuais e sua vida familiar, sob estrito controle e disciplina, afinal, tem 

como objetivo básico fazer com que um ser humano possa ser tratado como um 

corpo dócil. 

 O quinto e último descentramento ocorre com o advento do Movimento 

Feminista, entendido, aqui, como um dos novos movimentos sociais, que emergiram 

durante os 1960. Todavia, o feminismo teve uma relação mais direta com a 

desarticulação conceitual do sujeito cartesiano e sociológico, uma vez que deslocou 

o sentido de público e privado ao contestar politicamente esferas da vida dos 

sujeitos consideradas, até então, extremamente particulares: a família, a 

sexualidade, o trabalho doméstico e a maneira como esse trabalho era dividido. 

 Ademais, enfatizou que o fato de as pessoas serem formadas e produzidas 

como sujeitos generificados decorre de uma problemática social e política, o que 

quer dizer que o movimento politizou a subjetividade, a identidade e o próprio 

processo de identificação dos sujeitos como homens, mulheres, mães, pais, filhos e 

filhas, por exemplo. Logo, aquilo que surgiu como um movimento contestatório da 

posição social das mulheres alastrou-se e incluiu as identidades sexuais e de gênero 

dos sujeitos. 

 Woodward (2014), por sua vez, chama atenção para o fato de que a 

identidade é marcada, basicamente, pela diferença, no entanto, há algumas 

diferenças que são tidas como mais importantes do que outras, a depender dos 

locais e momentos particulares nos quais os indivíduos estão inseridos. Além disso, 

tais diferenças são relacionais, uma vez que se estabelecem por meio de uma 

marcação simbólica em relação a outras identidades.  

 Frequentemente, reivindicações essencialistas fazem parte da discussão das 

identidades, as quais são entendidas como imutáveis a respeito daqueles que 

pertencem, ou não, a um grupo identitário específico. Cabe lembrar que, algumas 

vezes, tais reivindicações se baseiam na natureza ou em alguma versão 

essencialista do passado e da história, a partir da qual esta é construída ou mesmo 

representada como uma verdade imutável. No caso do gênero, por exemplo, 

algumas pessoas argumentam que se nasce homem ou mulher e que é impossível 

mudar esse fato. 

 A identidade está ligada, ainda, a condições sociais e materiais, o que quer 

dizer que há grupos considerados, de maneira simbólica, como inimigos ou sobre 
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eles pesa um tabu, o que gerará efeitos reais, haja vista que esses grupos serão 

excluídos e terão, via de regra, desvantagens materiais. É o que acontece, por 

exemplo, com as pessoas que não têm como orientação a heterossexualidade. 

 Assim sendo, o social e o simbólico referem-se a dois processos diferentes, 

porém, cada um deles é necessário para a construção e a manutenção das 

identidades. A marcação simbólica é, pois, a maneira pela qual o indivíduo dá 

sentido a práticas e a relações sociais, estabelecendo, por exemplo, aqueles que 

são excluídos e aqueles que são incluídos. Ademais, é tendo como ponto de partida 

a diferenciação social que essas designações da diferença são “vividas” nas 

relações sociais. 

 Aliás, a conceitualização da identidade inclui o exame dos sistemas 

classificatórios que demonstram de que maneira as relações sociais são 

organizadas e divididas, como é o caso da divisão entre “nós e eles” ou entre 

“homens e mulheres”. Algumas diferenças, então, são bem marcadas, no entanto, 

no processo de construção da identidade, pode ser que algumas delas sejam 

omitidas, em uma tentativa de se essencializar identidades: para se construir a 

identidade nacional de um povo, algumas diferenças, como as de gênero, podem ser 

apagadas, por exemplo. 

 Desse modo, pode-se estabelecer que as identidades não são unificadas, já 

que pode haver condições no seu interior que têm que ser postas em negociação. 

Também pode haver divergências entre o nível coletivo e o individual. Além do mais, 

as pessoas assumem suas posições de identidade e se identificam com elas, o que 

quer dizer que a dimensão psíquica, juntamente com a simbólica e a social, é 

necessária para a construção da identidade dos sujeitos. 

 É possível estabelecer, também, que há uma relação intrínseca entre 

identidade e representação. As representações, portanto, englobam práticas de 

significação e sistemas simbólicos a partir dos quais os significados são produzidos, 

fazendo com que as pessoas se tornem sujeitos. Logo, é por meio dos significados 

produzidos pelas representações que os indivíduos dão sentido à própria 

experiência e àquilo que são. Aliás, esses sistemas simbólicos possibilitam a 

existência daquilo que os sujeitos são e do que podem vir a ser.  

A representação, entendida como um processo cultural, engendra, ainda, 

identidades individuais e coletivas. A propósito, os sistemas simbólicos os quais têm 

como base podem responder a questões do tipo “Quem eu sou?”, “Que eu poderia 
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ser?”, “Quem eu quero ser?”. Os discursos e os sistemas de representação, por sua 

vez, elaboram os lugares mediante os quais as pessoas tornam-se capazes de se 

posicionar e de falar. 

Em termos de publicidade, a mídia determina de que maneira os indivíduos 

devem ocupar uma posição-de-sujeito-particular, como é o caso da mãe zelosa, que 

cuida dos filhos, da casa e do marido, por exemplo. Contudo, as propagandas só 

serão eficazes em vender as marcas e os produtos que publicizam se tiverem apelo 

em relação aos consumidores, o que quer dizer que precisam fazer com que esses 

consumidores se identifiquem com as imagens que veiculam.  

 

Figura 8 – Peça publicitária da PagBank 

Fonte: Revista Veja, publicada em 29 de maio de 2019 

 

A peça publicitária da PagBank, isto é, a “conta grátis do PagSeguro”, afirma 

que o serviço oferecido “é pra todo mundo”, já que, agora, para fazer uso do 

PagSeguro, não é mais necessário comprar a “maquininha” do cartão. Para ratificar 

a ideia de que se trata de um serviço “pra todo mundo” recorre à fotografia de quatro 

pessoas distintas, a saber, o cantor Wesley Safadão, a atriz Alessandra Negrini, o 

cantão Michel Teló e a atriz Luisa Arraes. 
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No entanto, apesar de parecer haver um avanço na presença de mulheres em 

uma propaganda que fala sobre negócios, área na qual predomina a presença 

masculina até os dias de hoje, as identidades desses famosos acabam 

representando as mesmas pessoas que sempre foram privilegiadas pelas 

propagandas: homens e mulheres brancos, cisgêneros e heterossexuais.  

Diante disso, pode-se postular que o enunciado verbal da peça publicitária 

afiança que tal serviço é oferecido para todos, sem exceção, não obstante, a 

fotografia veiculada em tal texto coloca em xeque a afirmação, afinal, para 

representar o PagBank, escolhe os mesmos tipos e traços identitários de outrora, 

não havendo, portanto, a concretização, por exemplo, de outras expressões de 

gênero, além das dominantes. Está-se diante de uma discrepância entre o que se 

diz, por meio da linguagem verbal, e o que se mostra, por meio da linguagem visual. 

Isso posto, a produção de significados e de identidades que são 

estabelecidas nos e pelos sistemas de representação estão extremamente ligadas. 

Assim, há uma mudança de ênfase que, consequentemente, altera o foco das 

representações para as identidades. 

A propósito, a ênfase na representação e o papel-chave da cultura na 

produção dos significados que atravessa todas as relações sociais levam a uma 

preocupação com a identificação. Por identificação, aliás, entende-se o processo 

pelo qual os sujeitos se identificam com os outros, pela ausência de uma 

consciência da diferença ou da separação ou como um resultado da percepção de 

determinadas similaridades. 

Assim, quaisquer práticas de identificação que estabelecem significados 

envolvem relações de poder, o que inclui o poder para definir quem é incluído e 

quem é excluído. Dessa forma, a cultura (en)forma a identidade do sujeito ao dar 

sentido à experiência e ao possibilitar que ele escolha um modo específico de 

subjetividade, entre tantos outros possíveis. 

No que tange à crise de identidade, Woodward (2014) afirma que a identidade 

só se torna um problema quando, justamente, está em crise, ou seja, quando algo 

que se supunha fixo, coerente e estável é deslocado pela experiência da dúvida e da 

incerteza. 

Ademais, as mudanças e transformações globais nas estruturas políticas e 

econômicas, no mundo em que vivemos na contemporaneidade, dão destaque às 

questões de identidade e às lutas pela afirmação dessas identidades. Contudo, 
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apesar do passado que as identidades atuais reconstroem ser, exclusivamente, 

imaginado, propicia alguma certeza em um contexto no qual sobressaem mudanças 

e incertezas. 

As identidades em conflito, por conseguinte, localizam-se no interior de 

mudanças sociais, políticas e econômicas, mudanças para as quais, inclusive, 

contribuem. A propósito, as identidades que são construídas pela cultura são 

colocadas em xeque sob formas específicas no mundo contemporâneo, chamado 

também de pós-colonial. Trata-se de um período histórico caracterizado pelo 

declínio das antigas certezas e pela criação de novas formas de posicionamento. 

Logo, a luta e a contestação concentram-se na construção cultural de identidades e 

se trata de um fenômeno que ocorre em uma variedade de contextos diferentes. 

Pensando, justamente, nos diferentes contextos em que são contestadas as 

identidades, pode-se estabelecer que, enquanto nos anos 1970 e 1980, a luta 

política era descrita e até mesmo teorizada em termos de ideologias em conflito, 

atualmente, tal luta parece concretizar-se pelo conflito entre as diferentes 

identidades, por isso, é possível argumentar que existe uma crise de identidade no 

mundo contemporâneo. 

Laclau (1990, apud WOODWARD, 2014) afirma que as crises de identidade 

têm a ver com aquilo que chamou de deslocamento, haja vista que as sociedades 

modernas não possuem qualquer núcleo ou centro definido, capaz de construir 

identidades fixas: na realidade, possuem uma pluralidade de centros. Desse modo, 

houve um deslocamento dos centros. É o que acontece, segundo o estudioso 

(Laclau, 1990, apud WOODWARD, 2014), com a “classe social”, não a classe como 

uma simples função da organização econômica e dos processos de produção, 

porém, com a classe como determinante de todas as outras relações sociais. 

Os indivíduos, no dizer de Bourdieu (2004), vivem no interior de um grande 

número de diferentes “campos”, que nada mais são do que espaços relativamente 

autônomos, ou seja, microcosmos repletos de leis e regras que lhes são imanentes. 

No entanto, tais campos são submetidos a leis sociais que não são as mesmas, a 

depender do campo ao qual se está referindo. Além disso, é impossível que 

escapem às imposições do macrocosmo, porém, dispõem, em relação a este, de 

uma autonomia parcial, que, obviamente, pode ser maior ou menor. 

É importante salientar que todos os campos lidam com pressões externas, 

ainda que a natureza de tais pressões e a forma sob a qual se exercem sejam 
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diferentes. Todavia, há formas de resistência que recuperam a autonomia dos 

campos, o que quer dizer que os microcosmos lançam mão de mecanismos, a fim 

de se libertarem das imposições externas e de terem condições de reconhecer suas 

próprias determinações internas. 

Dessa forma, quanto mais autônomo for um campo, maior também será seu 

poder de refração e mais as imposições externas serão rechaçadas, podendo, 

inclusive, tornarem-se irreconhecíveis. Logo, o poder de autonomia de um campo 

concretiza-se em seu poder de refração. Aliás, o contrário também se dá: a 

heteronomia de um campo, ou seja, a sujeição de indivíduos às vontades de 

terceiros ou de uma coletividade, ocorre, essencialmente, pelo fato de que as 

pressões exteriores, de maneira especial, as políticas, exprimem-se de forma direta 

nesses campos. 

Isso posto, cabe estabelecer que todo campo é um campo de forças e de 

lutas para conservá-lo ou transformá-lo. Os campos, por conseguinte, comportam, 

em si mesmos, relações de força e de dominação. Já os agentes sociais criam 

certos espaços que, por sua vez, só existem, de alguma maneira, por conta desses 

agentes e pelas relações objetivas entre aqueles que se encontram no interior dos 

referidos campos. 

Em se tratando, também, de agentes sociais, pode-se estabelecer que é a 

estrutura das relações objetivas entre eles que determina o que podem, ou não, 

fazer. Logo, a posição que esses agentes sociais ocupam na estrutura de cada 

campo determina ou orienta suas tomadas de posição. 

Na verdade, os agentes sociais, isto é, indivíduos ou instituições, qualificados 

pelo volume de seu capital, definem a estrutura de um campo proporcionalmente ao 

seu peso, que depende do peso de todos os agentes, isto é, de todo o espaço. Ao 

contrário, entretanto, cada agente age sob a pressão da estrutura que se impõe a 

ele, de maneira mais brutal, a depender do seu peso relativo.  

Desse modo, as oportunidades que um agente singular tem de subordinar as 

forças do campo às suas vontades são proporcionais à força que tem sobre o 

campo, o que quer dizer que tudo dependerá do capital de crédito desse agente ou, 

mais precisamente, da sua posição na estrutura da distribuição do capital. 

Os campos constituem-se, portanto, como locais de relações de forças que 

acarretam tendências intrínsecas e probabilidades objetivas. Assim, um campo não 

se orienta completamente ao acaso, além disso, nem tudo nele é, da mesma 
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maneira, possível, ou não, em cada momento. Entre as vantagens sociais daqueles 

que nasceram em um campo, está o fato de ter o domínio das leis inerentes a cada 

campo; leis essas que nunca foram escritas, mas que correspondem a uma espécie 

de tendência. 

Por outro lado, há lutas em torno das estruturas objetivas dos campos e os 

agentes sociais não podem ser considerados partículas deslocadas de forma 

passiva pelas forças do campo, uma vez que possuem disposições adquiridas, ou 

habitus, ou seja, maneiras de ser duradouras e estáveis que podem fazer com que 

os sujeitos resistam e se oponham às forças dos campos. Trata-se, pois, de uma 

espécie de senso prático que faz com que os agentes sociais saibam o que devem 

fazer em dada situação. 

Aqueles, então, que adquirem as disposições que não são as que os campos 

exigem, longe desses campos, arriscam-se a estar deslocados, na contramão, 

podendo arcar com todas as consequências que isso pode trazer. Contudo, também 

podem tentar modificar as estruturas dos campos, por conta de suas disposições 

particulares, para conformá-los a tais disposições.  

Cabe ressaltar que todo campo é objeto de luta, qualquer que seja ele, tanto 

em sua representação, quanto em sua realidade, por isso, a maior diferença entre 

um campo e um jogo é que o campo é um jogo no qual as regras estão elas próprias 

postas em jogo. 

Os agentes sociais, por sua vez, estão inseridos na estrutura dos campos e 

em posições que dependem do seu capital. Diante disso, desenvolvem estratégias 

que os subordinam, ou não, a essas posições. Tais estratégias, a seu turno, 

orientam para a conservação da estrutura do campo ou para a sua transformação. 

Dessa maneira, quanto mais se ocupa uma posição favorecida na estrutura do 

campo, mais a pessoa tende a conservar, concomitantemente, a estrutura e sua 

posição, nos limites de suas disposições, ou seja, de sua trajetória social e de sua 

origem social, que são, via de regra, mais ou menos apropriadas à sua posição. 

Os “campos sociais”, por exemplo, referem-se à família, aos colegas de 

trabalho ou aos partidos políticos. Além disso, os agentes sociais, como dito, 

participam dessas instituições ou “campos sociais”, exercendo graus variados de 

escolha e autonomia, no entanto, cada um desses campos possui um contexto 

material, um espaço, um lugar e um conjunto de recursos simbólicos. A casa, por 
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exemplo, costuma ser o espaço em que as pessoas vivem suas identidades 

familiares. 

Assim, ainda que os sujeitos vejam a si mesmos como sendo a “mesma 

pessoa”, em todos os diferentes encontros e interações que têm, não é difícil 

perceber que se posicionam de diferentes maneiras, em diferentes momentos e em 

diferentes lugares, levando em consideração os diferentes papéis sociais que 

exercem. Logo, “em certo sentido, somos posicionados – e também nos 

posicionamos a nós mesmos – de acordo com os ‘campos sociais’ nos quais 

estamos atuando” (WOODWARD, 2014, p. 31). 

Enfim, existe, na vida moderna, uma diversidade de posições que estão 

disponíveis para os sujeitos, que podem ocupá-las, ou não. Parece, também, difícil 

cindir algumas identidades e estabelecer limites entre elas. Aliás, algumas delas 

podem ter-se transformado ao longo do tempo. A propósito, a forma como os 

sujeitos representam a si próprios – como homens, como mulheres, como pais, 

como mães – tem mudado de maneira radical nos últimos anos. As identidades 

sexuais, a seu turno, também estão mudando, tornando-se mais questionadas e 

ambíguas, o que sugere mudanças e fragmentações que podem ser descritas em 

termos de crise de identidade. 

Isso posto, observa-se que a complexidade da vida moderna exige que as 

pessoas assumam diferentes identidades; identidades essas que podem estar em 

conflito, uma vez que, em suas vidas particulares, há tensões entre suas diferentes 

identidades, a partir do momento em que aquilo que é exigido por uma identidade 

acaba interferindo nas exigências da outra. 

Outros conflitos, em termos de identidade, surgem das tensões entre as 

expectativas e as normas sociais. É o que acontece, por exemplo, no que se refere à 

identificação de gênero, pois todos esperam que a pessoa se identifique com o 

gênero masculino ou feminino e nunca com nenhum dos dois. Logo, identidades 

diferentes podem ser construídas como “estranhas” ou “dissidentes” e, até mesmo, 

“inaceitáveis”. 

Pode parecer, no entanto, que algumas das identidades digam respeito, 

principalmente, a aspectos pessoais da vida, tais como a sexualidade de alguém, 

porém, a forma como cada um vive suas identidades é mediada pelos significados 

culturais sobre cada uma delas, que são produzidos por meio de sistemas 

dominantes de representação. Todo contexto ou campo cultural, portanto, tem seus 
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controles e suas expectativas, bem como seu “imaginário”, seu “ideal”, ou seja, suas 

promessas de prazer e de realização.  

As identidades são variadas e mutáveis, nos contextos sociais em que são 

experienciadas e, também, nos sistemas simbólicos por meio dos quais se dá 

sentido às posições ocupadas por cada um. Os “novos Movimentos Sociais”, por 

exemplo, têm-se concentrado em lutas que giram em torno da identidade, o que os 

caracteriza pelo apagamento dos limites entre o pessoal e o político. 

A política de identidade era o que determinava os referidos Movimentos 

Sociais, manifestados por uma preocupação profunda com a identidade, com o que 

significa, como é produzida e, até mesmo, como é questionada. Desse modo, a 

política de identidade reúne esforços no sentido de afirmar a identidade cultural das 

pessoas que fazem parte de um grupo oprimido ou marginalizado, o que torna tal 

identidade um fator essencial de mobilização política. É essa mesma mobilização 

política que visa à celebração da singularidade cultural de dado grupo e à análise de 

sua “opressão particular”. 

Alguns dos “novos Movimentos Sociais” vêm adotando uma posição não 

essencialista no que tange à identidade, já que têm dado ênfase à ideia de que as 

identidades são fluidas, ou seja, não são substâncias fixas e não estão presas a 

diferenças que seriam permanentes e que seriam as mesmas em todas as épocas.  

Aliás, alguns fatores de tais movimentos vêm questionando, de maneira 

particular, concepções que presumem o viés imutável da identidade, especialmente, 

o que tem como base a classe social e estabelece o que se convencionou chamar 

de “reducionismo de classe”. Tal concepção baseia-se na análise marxista feita a 

respeito da vinculação entre base e superestrutura, na qual as relações sociais são 

tidas como previamente definidas pela base material da sociedade, argumentado-se, 

dessa forma, que as posições de gênero podem ser “deduzidas” das posições de 

classe social. 

Ainda que tal análise possua uma relativa simplicidade e enfatize a 

importância dos fatores econômicos e materiais como se fossem determinantes 

essenciais das relações sociais, as mudanças sociais recentes colocam em xeque 

tal visão. Assim, as identidades baseadas em raça, gênero, sexualidade ou 

deficiência física, por exemplo, atravessam o pertencimento de classe.  

Portanto, o reconhecimento da complexidade das divisões sociais pela 

política de identidade, em que raça, etnia e gênero são fundamentais, chama a 
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atenção para o fato de haver outras divisões sociais, o que sugere que não é mais 

suficiente argumentar que as identidades podem ser deduzidas quase que 

exclusivamente da posição de classe que um sujeito ocupa ou que as formas a partir 

das quais são representadas têm pouco impacto sobre sua definição. 

Pode-se afirmar, também, que a política de identidade tem a ver com a 

filiação do sujeito pelo processo de formação de identidades, o que acontece tanto 

por meio do apelo às identidades hegemônicas, quanto pela resistência dos “novos 

movimentos sociais”, a partir do momento em que traz à baila identidades que não 

têm sido reconhecidas, mas que, ao contrário, continuam mantidas à margem da 

história ou “fora” dela.  

Em termos de identidade gênero, é o que acontece, por exemplo, com 

pessoas transexuais ou queer, que foram e continuam sendo apagadas da história, 

já que a maneira de contá-la atende às demandas do que se convencionou chamar 

de classe dominante.  

Os novos Movimentos Sociais têm, ainda, o desafio de colocar em xeque o 

essencialismo da identidade e sua fixidez como sendo “natural”, ou seja, como uma 

categoria biológica – talvez venha daí a confusão que se faz entre sexo, uma 

categoria biológica, e gênero, uma categoria social. Desse modo, a política de 

identidade é uma luta em favor da expressão da identidade, na qual continuam 

abertas as possibilidades para valores políticos passíveis de validar, por exemplo, a 

diversidade e a solidariedade. 

Vale lembrar, ainda, que algumas novas formulações dos “novos Movimentos 

Sociais” contestam algumas das tendências que pretendem fixar as identidades de 

raça, classe, gênero e sexualidade, contradizendo certezas biológicas, enquanto 

outras confirmam que há a prevalência de determinadas características 

consideradas substanciais. 

A identidade, talvez, importe ainda mais, porque existe uma crise de 

identidade global, local, individual e política. Assim, os processos históricos que, de 

maneira geral, sustentavam e fixavam determinadas identidades estão entrando em 

colapso, o que quer dizer que novas identidades estão sendo construídas, 

frequentemente, por conta da luta e da contestação política, inclusive, do que se 

convencionou chamar de minorias. 

Nas relações sociais, as diferenças simbólica e social concretizam-se, ao 

menos em parte, por sistemas classificatórios. Aliás, são esses sistemas que 
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apresentam um princípio da diferença para uma população de forma que seja 

possível dividir essas pessoas e todas as suas características em, ao menos, dois 

grupos opostos: nós e eles, homens e mulheres, heterossexuais e homossexuais, 

por exemplo. 

É importante esclarecer que a diferença pode ser construída de maneira 

negativa, como quando pessoas que são classificadas como “outros” acabam sendo 

excluídas ou marginalizadas. No entanto, pode ser celebrada como fonte de 

diversidade e de heterogeneidade, sendo vista até mesmo como motivo de 

celebração. É o que acontece com os Movimentos Sociais que buscam resgatar as 

identidades sexuais, retirando-as do lugar do julgamento e do preconceito, a fim de 

festejar a diferença. 

Além disso, os termos de uma oposição binária, como é o caso de “homem” e 

“mulher”, recebem um juízo de valor diferente, de forma que um dos dois elementos 

é sempre mais valorizado ou mais forte que o outro. Dessa maneira, “Cixous 

argumenta que não se trata apenas do fato de que o pensamento é construído em 

termos de oposições binárias, mas que nesses dualismos um dos termos é sempre 

valorizado mais que o outro: um é a norma e o outro é o ‘outro’ – visto como 

‘desviante ou de fora’” (WOODWARD, 2014, p. 51-52). 

O autor (CIXOUS, 1975, apud WOODWARD, 2014) postula que há uma 

tendência em classificar o mundo em uma oposição entre princípios masculinos e 

femininos, o que está de acordo com as bases do estruturalismo de Saussure 

(2006), as quais vêem o contraste como um princípio da estrutura linguística. 

Contudo, para Saussure (2006), tais oposições binárias referem-se  

a uma particularidade da linguagem e do pensamento como um todo, enquanto, 

para Cixous (1975, apud WOODWARD, 2014), a força psíquica estrutural do 

pensamento advém de uma rede histórica de determinações culturais. 

Althusser (1971, apud WOODWARD, 2014) chama de “interpelação” a forma 

pela qual os sujeitos, ao se entenderem como tais, são chamados a ocupar certas 

“posições-de-sujeito”. Tal processo acontece no nível do inconsciente e é uma 

maneira de mostrar como os indivíduos cumprem o papel de escolher para si 

“posições-de-sujeito” particulares. Trata-se, portanto, de uma maneira de incorporar 

uma dimensão psicanalítica, que não se limita a explicar os sistemas de significados, 

uma vez que tenta esclarecer os motivos pelos quais determinadas posições 

particulares são assumidas.  
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A perspectiva althusseriana também enfatiza o papel da ideologia na 

(re)produção das relações sociais, destacando os rituais e as práticas institucionais, 

envolvidos nesse processo. Desse modo, concebe as ideologias como sistemas de 

representação, fazendo uma complexa análise de como os processos ideológicos 

funcionam e de que forma os sujeitos são recrutados por essas ideologias, 

mostrando, portanto, que a subjetividade pode ser explicada em termos de 

estruturas, práticas sociais e simbólicas. 

Ainda de acordo com perspectiva althusseriana, sujeito não é o mesmo que 

ser humano: trata-se de uma categoria simbolicamente construída, uma vez que a 

ideologia transforma a pessoa humana em sujeito, por meio do que convencionou 

chamar de interpelação, processo que nomeia e, concomitantemente, posiciona o 

sujeito que é reconhecido e produzido, como dito, por meio de práticas e processos 

simbólicos. 

Segundo Woodward (2014), a teoria marxista enfatiza o papel do substrato 

material, das relações de produção e da ação coletiva, em especial, da solidariedade 

de classe na formação das identidades sociais, o que quer dizer que preponderam 

em relação à autonomia individual e à autodeterminação dos sujeitos. Todavia, 

esses fatores materiais não podem explicar a totalidade de energia que os sujeitos 

colocam em relação à(s) sua(s) identidade(s). 

As teorizações pós-marxistas, então, põem ênfase nos sistemas simbólicos, 

visto que sugerem que os sujeitos são recrutados e produzidos não apenas no nível 

do consciente, mas, também, no nível do inconsciente, que, conforme a psicanálise, 

é formado de fortes desejos, frequentemente insatisfeitos, que decorrem da 

intervenção do pai na relação entre o filho ou a filha com a mãe. 

O pensamento lacaniano, por sua vez, reformula as teorias freudianas, ao 

enfatizar o simbólico e a linguagem no desenvolvimento da identidade. Logo, a 

“descoberta” do inconsciente, ou seja, de uma dimensão psíquica que funciona de 

acordo com suas próprias leis e que tem uma lógica diferente da do pensamento 

consciente do sujeito racional, tem tido um considerável impacto no que se refere às 

teorias de identidade. 

Por depender, porém, para sua unidade, de algo fora de si mesma, a 

identidade surge a partir de uma falta, isto é, um desejo pelo retorno da unidade com 

a mãe que era parte da primeira infância do sujeito, no entanto, tal unidade só pode 

ser ilusória, visto que a separação real já ocorreu. Assim, o sujeito deseja ter o eu 
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unitário e a unidade com a mãe da fase imaginária de volta e tal desejo faz com que 

surja uma tendência de identificação com figuras, que ocupam posições de poder, 

fora de si próprio. 

Existe, por conseguinte, uma espécie de contínuo no processo de 

identificação, em que o sujeito busca criar alguma compreensão sobre si mesmo e 

se identificar com as formas pelas quais é visto pelo outro. Desse modo, 

inicialmente, adota uma identidade a partir do exterior e continua buscando se 

identificar com aquilo que quer ser, contudo, o que quer ser está separado do eu, 

por isso, o eu está cindido de seu próprio interior de maneira permanente. 

Na fase edipiana da entrada na linguagem e nos sistemas simbólicos, o 

mundo de fantasia da criança, que inclui a ela mesma e a mãe, é rompido pela 

entrada do pai ou do que Lacan (1977, apud WOODWARD, 2014) chama de “a lei 

do pai”. Consequentemente, à medida que a criança entra na linguagem e na “lei do 

pai”, torna-se capaz de assumir uma identidade de gênero, uma vez que esse é o 

momento em que a criança reconhece a diferença sexual, representada pelo pai, ou 

pelo pai simbólico, simbolizado pelo phallus. 

Dessa forma, logo que esse mundo do imaginário e do desejo pré-edipiano 

pela mãe é deixado de lado, é a linguagem e o simbólico que passam a fornecer 

alguma compensação, já que proporcionam pontos de apoios linguísticos nos quais 

se torna possível ancorar a identidade.    

  O phallus, a seu turno, ancora-se no papel de significante, porque é o 

primeiro a introduzir a diferença sexual no universo simbólico da criança, o que dá a 

ela um poder que, no entanto, é falso, já que o phallus apenas parece ter poder e 

valor, por conta do julgamento positivo que recebe em relação à masculinidade no 

que se refere ao dualismo masculino/feminino. Ainda que o poder do phallus não 

seja concreto, a criança é obrigada a reconhecê-lo como um significante no que diz 

respeito ao poder e à diferença. 

Outros tipos de diferença também são construídos conforme a analogia da 

diferença sexual, ou seja, um termo, nesse caso, o masculino, é privilegiado em 

relação a outro, o feminino. Isso posto, dentro da teoria lacaniana, a entrada das 

meninas na linguagem se faz de forma muito diferente da dos meninos, pois, ainda 

que o poder do phallus, como dito, seja ilusório, os garotos entram na ordem 

simbólica positivamente valorados e como sujeitos desejantes. As garotas, ao 

contrário, ocupam uma posição negativa, passiva: são, simplesmente, “desejadas”. 
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De acordo com Woodward (2014), a referida teoria lacaniana é importante, 

sobretudo, por conta da ênfase no simbólico e nos sistemas de representação, pelo 

destaque dado à diferença e pela teorização a respeito do conceito de inconsciente. 

Além disso, traz luz à identidade de gênero do sujeito, ou seja, à construção 

simbólica da diferença e da identidade sexuada. Assim sendo, pode ser incorporada 

ao conjunto de teorias que questionam a ideia de que existe um sujeito fixo, imutável 

e unificado. 

Todavia, as teorias psicanalíticas freudianas e lacanianas têm sido 

questionadas, particularmente, por feministas que assinalam as limitações de uma 

perspectiva sobre a produção da identidade de gênero que afirma o privilégio do 

masculino no interior da ordem simbólica, em que o phallus é o significante-chave do 

processo de significação. 

Apesar de Lacan (1977, apud WOODWARD, 2014) ter afirmado o contrário, o 

phallus corresponde ao pênis, na medida em que significa “a lei do pai” e não da 

mãe. Diante disso, realmente, pode-se argumentar que as mulheres entram na 

ordem do simbólico de maneira negativa, ou seja, como “não homens” e não como 

“mulheres”. Contudo, embora o sujeito unificado tenha sido abalado pela teoria 

psicanalítica, parece verdade que as mulheres não são plenamente aceitas ou 

incluídas como sujeitos falantes. 

No entanto, em termos de identidade, é importante reforçar as contribuições 

da psicanálise, haja vista a subversão que faz do eu unificado, bem como a ênfase 

que coloca no papel dos sistemas culturais e representacionais no processo de 

construção de identidade. Também é importante a possibilidade que oferece de se 

analisar o papel dos desejos conscientes e dos inconscientes nos processos de 

identificação dos sujeitos. 

Castells (2018), a seu turno, entende por identidade a fonte de significado e a 

experiência de um povo, afinal, não há um povo que não tenha nomes, idiomas ou 

culturas em que alguma forma de distinção entre o eu e o outro, nós e eles, não se 

tenha estabelecido.  

Já no que tange a atores sociais, o autor (CASTELLS, 2018) postula que a 

identidade se constitui como um processo de construção de significações, tendo 

como norte um atributo cultural ou um conjunto de atributos culturais 

inter-relacionados entre si, o(s) qual(is) prepondera(m) sobre outras formas de 

significado. Logo, determinado indivíduo ou um ator coletivo pode assumir 
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identidades múltiplas, porém, tal pluralidade de identidades é fonte de tensão e, 

também, de discordância na autorrepresentação e na ação social. 

Na realidade, é imprescindível estabelecer a distinção entre identidade e o 

que, tradicionalmente, os sociólogos têm chamado de papéis ou conjunto de papéis: 

os papéis, como mãe ou filiado a um partido político, por exemplo, são definidos por 

normas estruturadas pelas instituições e organizações sociais e possuem uma 

importância relativa no ato de influenciar o comportamento das pessoas, o que 

depende de ajustes e arranjos entre os indivíduos e essas instituições ou 

organizações; identidades, por outro lado, são fontes de significado para os atores, 

além de terem esses atores como origem e serem construídas mediante um 

processo de individuação. 

Cabe esclarecer que identidades são fontes mais importantes de significado 

do que papéis, por conta, justamente, do processo de construção e de individuação 

que envolvem. Portanto, de modo mais genérico, é possível afirmar que as 

identidades coordenam significados, enquanto os papéis sistematizam funções. A 

propósito, por significado, Castells (2018) entende a identificação simbólica, por 

parte de um ator social, do objetivo da ação praticada por ele. Ademais, o significado 

organiza-se em torno de uma identidade primária, isto é, uma identidade que norteia 

as outras, sendo autossuficiente ao longo do tempo e do espaço. 

O teórico (CASTELLS, 2018) chama a atenção, ainda, para o fato de que 

parece haver um consenso no que diz respeito à ideia de que todas as identidades, 

mediante o viés sociológico, são construídas pelos sujeitos. Dessa maneira, a 

principal questão que se coloca é como, a partir de que, por quem e para que isso 

acontece. A construção das identidades, pois, recorre ao capital fornecido pela 

história, pela geografia, pela biologia, por instituições (re)produtivas, pela memória 

coletiva e por fantasias individuais, por formas de poder e revelações de caráter 

religioso. 

No entanto, todos esses materiais são elaborados pelos sujeitos, grupos 

sociais e sociedades em geral, que (re)organizam seus significados, levando em 

consideração tendências também sociais e projetos culturais, cujas raízes se 

encontram na estrutura social e se concretizam em função de uma ideia particular de 

tempo e de espaço.  

Ademais, em linhas gerais, quem constrói a identidade coletiva e para que 

essa identidade é construída são elementos norteadores ou determinantes do 
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conteúdo simbólico da já citada identidade e de seu significado, especialmente, para 

aqueles que com ela se identificam ou dela se excluem.  

Por conseguinte, a construção social da identidade sempre acontece em um 

contexto determinado por relações de poder, por isso, Castells (2018) secciona em 

três as formas e origens de construção de identidades: a primeira delas é a 

identidade legitimadora, instituída por instituições dominantes da sociedade, com a 

finalidade de aumentar e de racionalizar sua atuação de controle em relação aos 

sujeitos. 

A segunda é a identidade de resistência, construída por atores que estão em 

posições desvalorizadas e/ou estigmatizadas pela lógica dominante, o que quer 

dizer que encontram formas de resistência e de sobrevivência, baseadas em 

princípios diferentes daqueles que atravessam as instituições sociais ou mesmo 

opostas a essas últimas. 

A terceira identidade é a identidade de projeto, engendrada quando os atores 

sociais, ao fazerem uso de qualquer tipo de material cultural de que dispõem, 

fabricam uma nova identidade; nova identidade essa capaz de rearranjar sua 

posição social e de buscar a transformação da estrutura social como um todo. É o 

caso, por exemplo, do feminismo que abandona a resistência identitária e dos 

diretos da mulher para fazer frente ao patriarcalismo, à família patriarcal e, 

obviamente, a toda estrutura de produção, reprodução, sexualidade e personalidade 

sobre a qual as sociedades se estabeleceram desde tempos primórdios. 

Cabe esclarecer, também, que identidades que começaram como sendo de 

resistência podem tornar-se projetos ou, até mesmo, dominantes nas instituições 

sociais, transformando-se, portanto, em identidades legitimadoras, a fim de 

fundamentar sua dominação. Assim, a dinâmica de identidades evidencia que, do 

ponto de vista da teoria social, nenhuma identidade pode constituir uma substância e 

nenhuma delas veicula, por si só, valor progressista ou retrógrado, caso esteja fora 

de seu contexto histórico.  

Para o estudioso (CASTELLS, 2018), cada tipo de processo de construção de 

identidade leva a um resultado distinto no que se refere à constituição da sociedade. 

De fato, a identidade legitimadora faz surgir uma sociedade civil, ou seja, um 

conjunto de organizações e instituições e, também, atores sociais estruturados e 

organizados, que reproduzem a identidade, capaz de racionalizar as fontes de 

dominação estrutural, ainda que, às vezes, isso aconteça de maneira conflitante. 
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Já a identidade de resistência engendra a formação de comunidades e cria 

formas de resistência coletiva diante da opressão que, ao contrário, não seria 

suportável, em geral, com base em identidades que, ao que tudo indica, foram 

delineadas de maneira clara pela história, geografia ou biologia, facilitando, portanto, 

a “essencialização” dos limites da resistência. 

A identidade de projeto, por sua vez, produz sujeitos representantes e 

desejosos de serem indivíduos, de criarem histórias pessoais, de atribuírem 

significados a todo um conjunto de experiências vividas de modo individual.  

Para Charaudeau (2009), a existência de um sujeito acontece por meio de 

sua identidade discursiva que, contudo, nada seria sem uma identidade social, a 

partir da qual se define e é definida, uma vez que a identidade acarreta uma tomada 

de consciência de si próprio. 

 Porém, para que haja tal tomada de consciência de si mesmo, o sujeito 

precisa enxergar-se como sendo diferente do outro com quem se relaciona por meio 

das trocas linguageiras, estabelecendo, desse modo, uma consciência identitária, 

cuja prova da existência é perceber ser aquilo que o outro não é. Logo,  

 

(...) cada um dos parceiros da troca está engajado num processo recíproco 
(mas não simétrico) de reconhecimento do outro e de diferenciação para 
com o outro, cada um se legitimando e legitimando o outro através de uma 
espécie de “olhar avaliador” – o que permite dizer que a identidade se 
constrói através de um entrecruzamento de olhares: “existe o outro e existo 
eu, e é do outro que recebo o eu”. (CHARAUDEAU, 2009, p. 310) 

 

 A partir daí, pode-se estabelecer que cada sujeito precisa do outro, diverso 

dele, para que tome consciência de sua existência e de sua identidade, mas, ao 

mesmo tempo, desconfia desse outro e sente necessidade de rejeitá-lo ou de torná-

lo semelhante, a fim de eliminar as diferenças que há entre eles. Todavia, existe o 

risco de que, eliminando tais diferenças, ou tornando o outro semelhante a si 

mesmo, perca um pouco de sua consciência identitária, visto que essa só se 

estabelece na diferenciação. 

 As identidades discursivas, como o nome sugere, são engendradas pelos 

atos de discurso, e a identidade de “ser” de um indivíduo resultará de um conjunto 

de traços identitários, os quais combinam atributos da identidade social e da 

identidade discursiva. Então, estabelece-se que a identidade dos sujeitos do ato de 

linguagem é compósita, já que inclui dados biológicos, dados psicossociais 
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atribuídos ao sujeito e dados construídos pelo comportamento desses indivíduos. No 

entanto,  

(...) como, do ponto de vista da significação, os dados biológicos adquirem 
as significações que os grupos sociais lhes atribuem, pode-se reduzir estes 
componentes a dois: o que chamaremos, por comodidade, de identidade 
social e o que chamaremos de identidade discursiva. (CHARAUDEAU, 
2009, p. 313) 

 
 

Cabe lembrar que a identidade discursiva não esclarece, completamente, a 

significação dos discursos, empreendidos pelos sujeitos do ato de linguagem, pois o 

possível efeito de influência da referida identidade discursiva não é inteiramente 

dado por antecipação. Por outro lado, é certo que o discurso não é somente 

linguagem, posto que sua significação resulta, também, da identidade social de 

quem fala. Logo, a identidade social, por um lado, precisa ser confirmada, reforçada, 

recriada, ou, por outro lado, mitigada pela atividade linguageira do sujeito falante, ao 

passo que a identidade discursiva precisa da identidade social e é pela combinação 

das duas que se constrói o poder de influência do sujeito enunciador. 

A identidade social, por sua vez, particularmente, necessita de ser 

reconhecida pelo outro. Além disso, confere ao sujeito seu direito à palavra, o que 

implica sua legitimidade. Por legitimidade, entende-se o estado ou a qualidade de 

quem é autorizado a agir da maneira pela qual age, o que depende de normas 

institucionais que regem cada domínio de prática social e que atribuem funções, 

lugares e papéis aos que são contemplados por conta de tais normas. 

Por fim, diz-se que a identidade social, aliás, psicossocial, pois está repleta de 

traços psicológicos, é algo “atribuído-reconhecido” e “pré-construído”, que pode ser, 

em parte, estabelecida pela situação de comunicação. Nela, o sujeito deve 

responder à questão “estou aqui para dizer o quê?”, levando em consideração o 

status e o papel que lhe é conferido pela referida situação. 

Já a identidade discursiva é construída pelo sujeito para responder ao 

questionamento “estou aqui para falar como?” e é por esse motivo que depende de 

um duplo espaço de estratégias para convencer seu interlocutor: trata-se das 

estratégias de credibilidade e de captação. A primeira diz respeito à necessidade 

que o sujeito enunciador tem de que se creia nele e naquilo que diz; assim “o sujeito 

falante deve, pois, defender uma imagem de si mesmo – um ‘ethos’ - que lhe 
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permita, estrategicamente, responder à questão ‘como fazer para ser levado a sério’” 

(CHARAUDEAU, 2009, p. 316). 

Diante disso, o sujeito enunciador pode assumir diferentes atitudes 

discursivas, como é o caso da de neutralidade, em que apaga, em seu discurso, 

qualquer vestígio de julgamento ou avaliação pessoal que possa vir a fazer, 

adotando, dessa forma, uma postura de testemunha que fala apenas para constatar 

e relatar o que viu, ouviu e viveu. Escolhe, então, persuadir o outro, colocando-o em 

um universo repleto de evidências que excluem a possibilidade de discussão sobre o 

assunto. 

Pode, também, assumir a atitude de distanciamento, uma vez que mostra um 

comportamento frio e controlado, comum aos especialistas, que raciocinam e 

analisam sem paixão, com o objetivo de explicar as causas ou consequências de um 

fato, por exemplo. 

Por fim, pode adotar uma atitude de engajamento – contrária à de 

neutralidade –, pois opta, mais ou menos de forma consciente, por uma tomada de 

posição na escolha dos argumentos e palavras que compõem seu discurso ou por 

uma avaliação acerca daquilo que enuncia. Logo, “a verdade, aqui, confunde-se com 

a força de convicção daquele que fala, e espera-se que esta influencie o interlocutor” 

(CHARAUDEAU, 2009, p. 317). 

Já a segunda estratégia discursiva, a saber, a de captação, surge quando o 

eu comunicante não está em uma relação de autoridade com seu destinatário, uma 

vez que, se estivesse, bastaria uma ordem para que o outro a cumprisse. Dessa 

feita, as estratégias de captação advêm da necessidade que o sujeito tem de que 

seu parceiro de troca comunicativa adira ao seu projeto de fala, compartilhando suas 

ideias, opiniões e crenças. 

Como a finalidade primeira de todo ato de linguagem é convencer o outro a 

aderir ao projeto de fala do eu, este pode, para atingir seu objetivo, recorrer à razão, 

tentando persuadir seu interlocutor ou pode, igualmente, fazer uso da sedução, 

utilizando-se das emoções empreendidas no e pelo discurso. Assim, o sujeito pode, 

então, recorrer a diferentes atitudes discursivas, entre as quais, destacam-se três. 

A primeira chama-se atitude polêmica e diz respeito ao fato de o sujeito tentar 

antecipar as possíveis objeções que o outro fará, tentando eliminá-las, o que pode 

fazer com que questione certos valores defendidos por si mesmo e por um terceiro. 

Trata-se, pois, de uma espécie de destruição do discurso do outro ou até mesmo da 
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imagem de quem se coloca como adversário do projeto de fala do sujeito 

comunicante. 

A segunda é a atitude de sedução que, como o nome indica, tenta seduzir o 

leitor, ao propor, a ele, um imaginário no qual o falante desempenharia um papel de 

herói benfeitor. A terceira é a chamada atitude de dramatização, que faz com que o 

sujeito descreva fatos da vida real, por meio de relatos repletos de analogias, 

comparações, metáforas, já que recorre a valores afetivos, partilhados socialmente, 

tentando fazer o outro compartilhar com ele certas emoções. 

Portanto, 

 
a identidade discursiva se constrói com base nos modos de tomada da 
palavra, na organização enunciativa do discurso e na manipulação dos 
imaginários sociodiscursivos. Ao contrário da identidade social, a identidade 
discursiva é sempre algo “a construir-em construção”. Resulta das escolhas 
do sujeito, mas leva em conta, evidentemente, os fatores constituintes da 
identidade social (...) É neste jogo de vai-vem entre identidade social e 
identidade discursiva que se realiza a influência discursiva. Segundo as 
intenções do sujeito comunicante ou do sujeito interpretante, a identidade 
discursiva adere à identidade social formando uma identidade única 
“essencializada”, (...) ou se diferencia formando uma identidade dupla de 
“ser” e de “dizer”. (CHARAUDEAU, 2009, p. 318) 

 

Vale lembrar que o jogo de vaivém entre as identidades social e discursiva e a 

influência proveniente de tal jogo não podem ser pensados fora da situação de 

comunicação, uma vez que é esta, em seu dispositivo, que determina de forma 

antecipada a identidade social dos parceiros do ato de linguagem. Também é ela a 

responsável por fornecer, aos sujeitos, instruções quanto aos modos de se 

comportar de maneira discursiva, o que por si só determina certos traços da 

identidade discursiva que serão mostrados ou até mesmo escondidos. Ao sujeito 

falante, por sua vez, caberá decidir mostrar a si mesmo, discursivamente, seguindo 

as instruções, isto é, respeitando-as, ou, ao contrário, decidir mascará-las, 

descontruí-las, subvertê-las.  

Para finalizar, pode-se afirmar que  

 
a questão identitária é complexa. Por um lado, porque resulta de um 
entrecruzamento de olhares: o do sujeito comunicante que procura 
construí-la e impô-la a seu parceiro, o sujeito interpretante; este não pode 
evitar, a seu turno, atribuir uma identidade àquele em função de seus 
próprios a priori. Por outro lado pelo fato de que, por mais que queira evitar 
a armadilha da essencialização, todo sujeito tem o desejo de se ver (ou de 
ver o outro) constituído como uma identidade única, o desejo de se saber 
“ser alguma coisa”, isto é, uma essência. (CHARAUDEAU, 2009, p. 325) 
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A discussão acerca do conceito de identidade parece dialogar com a 

discussão acerca de dois outros conceitos, recuperados da tradição aristotélica, a 

saber, ethos e pathos, à qual procederemos a seguir. 
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8 ETHOS E PATHOS NO DISCURSO PUBLICITÁRIO AGÊNERO 
 

Recorrendo à tradição aristotélica e pensando nos conceitos de ethos, pathos 

e logos, afirma-se que um texto pode ocupar três lugares no que diz respeito à 

argumentação: quando um orador pretende persuadir seu público, pode-se valer de 

sua imagem – ethos -, de seu próprio discurso – logos – e dos efeitos patêmicos que 

causa em seus destinatários – pathos – para que seu projeto de fala seja bem 

sucedido. Assim, ethos, pathos, e logos constituem as três provas argumentativas 

que são engendradas pelo discurso. 

 Como o corpus do presente trabalho é composto, integralmente, de peças 

publicitárias que se adequam às demandas dos novos tempos e ao que se 

convencionou chamar de “politicamente correto7”, pode-se pensar que os sujeitos 

enunciadores desses textos se valem de alguns valores, como é o caso da empatia 

ou do respeito, para criar tais propagandas, engendrando, portanto, efeitos 

patêmicos em seus destinatários, que se identificam com aquilo que é veiculado.  

 Além disso, tais peças se valem da imagem de um enunciador mais empático 

e menos indiferente, visto que é ele o responsável por veicular publicidades que 

propagam marcas e produtos agênero. Por isso, pode-se dizer que o ethos que esse 

sujeito enunciador cria contribui para a persuasão do destinatário de tais textos que, 

de alguma maneira, identificam-se com tal imagem e, por conta desse motivo, 

aderem ao projeto de fala empreendido pelo referido enunciador. 

 Assim sendo, a persuasão também pode ser obtida graças ao caráter pessoal 

do orador, desde que este profira seu discurso de uma maneira que leve o auditório 

a considerá-lo digno de crédito, uma vez que os indivíduos confiam prontamente em 

“pessoas de bem”. 

 O ethos, portanto, na obra de Aristóteles (2011), está diante de dois campos 

semânticos opostos: o primeiro traz um sentido moral e centrado na epieíkeia, posto 

que engloba virtudes como a honestidade, a benevolência e a equidade; o segundo, 

contudo, carrega consigo um sentido neutro ou objetivo de héxis, pois engloba 

termos como hábitos, modos e costumes ou caráter (EGGS, 2013). 

                                                           
7
 De acordo com o site Significados, o termo “politicamente correto” designa uma espécie de 

neutralização da linguagem, na qual os falantes, caso desejem, evitam o uso de termos e narrativas 
estereotipados ou que possam fazer referências a diversas formas de discriminação existentes, como 
é o caso do machismo e da homotransfobia, por exemplo. Disponível em: 
https://www.significados.com.br/politicamente-correto/. Acesso em: 5. nov. 2021. 
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 Aliás, de acordo com Eggs (2013), retomando Aristóteles (2011), um orador 

inspira confiança caso seus argumentos e conselhos sejam sábios e razoáveis – 

phrónesis/razão – razoável –, se argumentar honesta e sinceramente – 

epieikés/virtude – honesto/sincero – e se for solidário e amável com seus ouvintes – 

eúnoia/ benevolência – solidário. Dessa forma, a phrónesis, que pertence ao logos, 

e a areté, isto é, a “virtude” do ethos, expressam as disposições ou habitus positivos, 

já a eunóia faz parte do pathos, porque se está diante de um afeto que mostra ao 

ouvinte que o orador tem boas intenções em relação a ele. 

 Por conseguinte, o orador mostra a phrónesis, caso consiga encontrar 

argumentos e conselhos razoáveis, ou seja, adequados a uma situação de 

comunicação concreta e única. Logo, persuadirá ainda mais seu destinatário à 

medida que este tiver convicção de que o enunciador parece expor seus argumentos 

com “virtude”, o que quer dizer que profere seu discurso de maneira honesta e 

sincera. 

 Tendo por base a fórmula phrónesis, areté e eúnoia, pode-se estabelecer 

que, ainda que se deseje falar de ethos, é impossível dissociá-lo do logos, haja vista 

que a imagem do orador é construída no e pelo discurso, como alerta Aristóteles 

(2011). Diante disso, é importante esclarecer que a areté, a virtude do ethos, ou 

seja, a honestidade, é uma qualidade que se mostra mediante determinadas 

escolhas, em termos linguísticos, que faz o orador. 

 Pensando, ainda, na phrónesis, tal virtude não tem, a princípio, uma 

dimensão ética, embora denote a verdade e a qualidade do discurso “em 

conhecimento de causa”, ao passo que a epieíkeia, entendida como sendo uma 

disposição ética por excelência, garante que os conselhos do orador sejam justos, 

equânimes e apropriados a cada situação. 

 Desse modo, ainda que o ethos assuma, em certo sentido, um caráter moral 

ou ideal, deve-se ressaltar que essa moralidade não emerge de uma atitude interior 

ou de um sistema de valores abstratos, mas, ao contrário, surge pelas escolhas 

competentes, deliberadas e apropriadas do orador. Ademais, se o verdadeiro e o 

justo não se impõem é porque o enunciador não encontrou os argumentos 

apropriados às noções comuns, isto é, às tópicas de seu auditório e aos topöi de 

cada gênero. Portanto, não é preciso que o orador dê a si mesmo a aparência de 

honesto e sincero, porém, é necessário que se apresente como honesto e sincero 

para que o verdadeiro e o justo se imponham.   
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 Além disso, como destaca Eggs (2013), há um princípio segundo o qual é 

preciso respeitar os topöi e os saberes comuns, o que implica que o orador 

demonstre um ethos condizente com a idade que tem e com a situação social em 

que se encontra e adapte o discurso aos habitus do auditório, colocando em prática 

uma espécie de ethos neutro ou objetivo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 Torna-se necessário, neste momento, estabelecer uma relação entre o ethos 

do orador e o ethos do auditório: a imagem que o orador faz de si próprio, ao se 

mostrar em público, com sua idade, seu status e seu caráter, dependerá, 

inevitavelmente, da constituição ética de seu auditório.  

O orador, portanto, adéqua sua imagem a partir do momento em que leva em 

consideração as características e, inclusive, as expectativas de seu auditório, afinal, 

a persuasão do destinatário é sempre a finalidade última da atividade linguageira, 

visto que tal destinatário funciona como uma espécie de juiz acerca da expressão 

afetiva do orador, apresentando-se como se fosse solidário ao discurso desse 

orador e ao ethos empreendido pelo sujeito em questão, estabelecendo, assim, um 

princípio de cooperação que não depende apenas do ethos do orador, como 

também das paixões que provoca no auditório. 

Maingueneau (2008) alerta para o fato de que Aristóteles (2011) pretendia 

apresentar uma technè cujo objetivo não era examinar o que havia de persuasivo 

em determinados discursos para um indivíduo especificamente, mas para certo tipo 

de indivíduos. O destinatário deve, portanto, atribuir certas propriedades à instância 

que é tida como fonte do acontecimento enunciativo, enquanto o enunciador precisa 

causar boa impressão pela forma como constrói seu discurso, criando uma imagem 

de si capaz de convencer seu auditório e ganhar a confiança dele. 

Tal imagem de si precisa vir, de certa forma, impregnada de virtudes; virtudes 

essas que não são consideradas da mesma maneira em todos os lugares e por 

todas as pessoas, logo, é em função do destinatário que o enunciador traça sua 

imagem virtuosa. A persuasão não é criada, caso o auditório não possa ver no 

orador um sujeito que não tenha o mesmo ethos que ele, uma vez “persuadir 

consistirá em fazer passar pelo discurso um ethos característico do auditório, para 

lhe dar a impressão de que é um dos seus que está ali” (MAINGUENEAU, 2008, p. 

15). 
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Figura 9 – Peça publicitária do banco Santander 

Fonte: Revista Veja, publicada em 26 de setembro de 2018. 

 

 Quando o Santander, no anúncio em tela, oferece o serviço de 

previdência privada para os clientes, afirmando que pôs fim à taxa de carregamento 

“de todos os clientes, sem exceção”, assume um ethos de alguém que quer o melhor 

para todos esses clientes, colocando-se, assim, como benfeitor da ação. Diante 

disso, pode-se estabelecer que o banco tem como público-alvo todos os clientes, 

especialmente, os clientes em potencial, já que foi o primeiro banco do país a acabar 

com a taxa de carregamento, o que constituiria um chamariz para que mais pessoas 

migrassem suas previdências privadas para tal banco. 

Contudo, ao engendrar para si um ethos de quem está preocupado com todos 

os que já são clientes e com os que poderão vir a ser, assume a imagem de um 

estabelecimento que visa ao bem-estar de todas as pessoas, independente de quem 

elas sejam, de que se identifiquem com um gênero, de que sejam brancas ou 

negras, enfim, o banco apenas deseja que todos escolham ser clientes do 

Santander. 

Cabe esclarecer, porém, que o sujeito enunciador de tal peça publicitária só 

persuadirá seu auditório caso este veja que o referido sujeito tem o mesmo ethos 

que ele. Desse modo, um sujeito destinatário que se preocupe com a inclusão de 

todos como público-alvo de publicidades tornar-se-á cúmplice do que foi veiculado 
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pelo texto em questão e, portanto, decidirá ser ou continuar sendo cliente do banco 

Santander: um banco que se preocupa com todos, “sem exceção”.  

Barthes (1966a, apud MAINGUENEAU, 2013) afirma que o ethos diz respeito 

aos traços de caráter que o orador deve deixar visíveis para seu auditório, logo, não 

interessa se está sendo, ou não, sincero, tudo isso com o objetivo de causar boa 

impressão nos ouvintes. Assim, enquanto o orador dá uma informação, diz “sou isto” 

ou “não sou aquilo”. Dessa maneira, em termos mais práticos, o ethos se duplica no 

registro do que foi “mostrado” e, possivelmente, no “dito”. Além disso, sua eficácia 

advém do fato de que engloba, de alguma forma, a enunciação sem ser explicitado 

no próprio enunciado. 

Maingueneau (2008, 2013), por outro lado, esclarece que o ethos está 

intimamente ligado à enunciação e não a um saber extra-discursivo sobre o locutor, 

no entanto, não se pode ignorar que o público constrói representações do ethos de 

um enunciador antes mesmo que ele fale. Daí resulta a necessidade de diferenciar o 

ethos discursivo do chamado ethos pré-discursivo. 

Porém, é preciso admitir que há tipos de discurso e circunstâncias nas quais 

não se assume que o coenunciador dispõe de representações prévias do ethos do 

enunciador, contudo, no que tange aos enunciadores que ocupam a cena midiática, 

pode-se dizer que são associados a um ethos que cada enunciação pode corroborar 

ou retificar. “De fato, mesmo que o coenunciador não saiba nada previamente sobre 

o caráter do enunciador, o simples fato de que um texto pertence a um gênero de 

discurso ou a um certo posicionamento ideológico induz expectativas em matéria de 

ethos” (MAINGUENEAU, 2013, p. 71). 

A despeito dos estudos tradicionais do ethos, o teórico (MAINGUENEAU, 

2013) também propõe que todo discurso escrito, ainda que seja negado, possui uma 

vocalidade específica, que torna possível relacioná-lo a uma fonte enunciativa, por 

meio de um tom que indica quem o disse. Além disso, essa determinação da 

vocalidade resulta em uma determinação do corpo do enunciador, que é diferente da 

determinação do corpo do autor.  

Há sempre elementos que orbitam em torno do discurso, porém, é difícil 

precisar se fazem, ou não, parte do discurso, todavia, influenciam na construção do 

ethos por parte do destinatário: trata-se das roupas do enunciador, de seus gestos, 

isto é, do conjunto do quadro da comunicação. O estudioso (MAINGUENEAU, 2008) 
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considera, então, que o ethos corresponde a um comportamento que engloba o 

verbal e o não verbal, causando, em seus destinatários, efeitos multissensoriais. 

A leitura engendra, então, uma origem enunciativa, uma instância subjetiva 

encarnada que faz o papel de fiador. Por “fiador”, entende-se a figura que o leitor 

deve construir, tendo por base “pistas textuais” variadas, investida de caráter e de 

corporalidade, cujo grau de precisão modifica-se de acordo com os textos. 

O “caráter” pode ser compreendido, aqui, como um feixe de traços 

psicológicos, ao passo que a “corporalidade” é associada a uma compleição, isto é, 

a uma tendência comportamental, e, ainda, à maneira como os indivíduos se vestem 

e se movem no espaço social. 

O ethos, então, resulta em uma espécie de controle subjacente do corpo, 

captado por meio de um comportamento global. Por conseguinte, o caráter e a 

corporalidade do fiador baseiam-se em um feixe de representações sociais 

prestigiadas, ou não, e de estereótipos sobre os quais a enunciação se ancora e que 

contribuem para reforçar ou alterar a imagem que se tem de quem enuncia. 

Logo, 

 A enunciação do texto confere uma corporalidade ao fiador, ela lhe dá 
um corpo. 

 O coenunciador incorpora, assimila um conjunto de esquemas que 
correspondem à maneira específica de relacionar-se com o mundo, 
habitando seu próprio corpo. 

 Essas duas primeiras incorporações permitem a constituição de um 
corpo, da comunidade imaginária dos que aderem a um mesmo discurso. 
(MAINGUENEAU, 2013, p. 73) 

 
O tom específico, por outro lado, possibilita a existência da vocalidade e cria 

uma dimensão que integra a identidade de um posicionamento discursivo. O 

universo de sentido que o discurso engendra se impõe pelo ethos e pela doutrina. Já 

as ideias são apresentadas por meio de maneiras de dizer que aludem a maneiras 

de ser, o que quer dizer que o texto não deve ser contemplado: é a enunciação 

voltada para um coenunciador que precisa ser mobilizada para que adira, 

fisicamente, a um dado universo de sentido. 

Pode-se afirmar, então, que o poder de persuasão de um discurso se origina, 

em parte, no fato de o leitor reconhecer a si próprio na movimentação de um corpo 

encarnado de valores historicamente especificados. A qualidade do ethos, por sua 

vez, tem a ver com a figura desse “fiador” que, discursivamente, dá a si mesmo uma 

identidade compatível com o mundo que faz surgir daquilo que enuncia. 
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O enunciador, a seu turno, não se constitui como um ponto de origem estável 

que se “apresentaria” de tal ou qual maneira, contudo, deve ser levado em conta em 

um quadro altamente interativo; em uma instituição discursiva pertencente a 

determinada configuração cultural que engendra papéis, lugares e momentos de 

enunciação autênticos; em um suporte material; e em um modo de circulação para o 

enunciado. 

Como consequência, tem-se a ideia de que o ethos é um meio de persuasão, 

já que faz parte da cena enunciativa e tem a mesma importância, por exemplo, que 

o vocabulário ou as maneiras de divulgação que o enunciado exige pelo seu modo 

de existir. Assim sendo, pode-se estabelecer que o “ethos é fundamentalmente um 

processo interativo de influência sobre o outro” e “uma noção fundamentalmente 

híbrida (sócio-discursiva), um comportamento socialmente avaliado, que não poderia 

ser apreendido fora de uma situação de comunicação precisa, integrada ela mesma 

numa conjuntura sócio-histórica” (MAINGUENEAU, 2008, p. 17). 

Portanto, o discurso pressupõe a cena enunciativa para possibilitar sua 

enunciação e, além disso, deve torná-la válida por meio da própria enunciação, 

afinal, qualquer discurso, por conta de seus desdobramentos, deseja instituir a 

situação de enunciação que o torna legítimo. 

A “cena de enunciação” integra três cenas: trata-se da “cena englobante”, da 

“cena genérica” e da “cenografia”. A primeira, ou seja, a “cena englobante”, condiz 

com o tipo de discurso e confere a ele seu caráter pragmático, ao passo que a 

segunda, isto é, a “cena genérica”, diz respeito a uma “instituição discursiva”, visto 

que coincide com o contrato associado a determinado gênero. Por fim, a 

“cenografia”, última das três “cenas da enunciação”, não é determinada pelo gênero, 

o que quer dizer que se constrói no e pelo próprio texto. 

Portanto, a cenografia é, concomitantemente, a origem do discurso e uma 

espécie de criação desse discurso, uma vez que legitima um enunciado que, por 

outro lado, tem o poder de legitimá-la, além de estabelecer que a cena de onde a 

fala emerge é a cena reivindicada para enunciar. Logo, são os conteúdos 

desenvolvidos discursivamente que tornam possível especificar e validar a cena e o 

ethos pelos quais esses mesmos conteúdos surgem. 

Um leitor reconstrói a cenografia de um discurso tendo o auxílio de indícios 

diversificados, cuja descoberta se apóia em alguns parâmetros, como é o caso do 

conhecimento do gênero do discurso em questão, da consideração dos níveis da 



197 

 

língua, do ritmo ou mesmo de conteúdos explícitos. Portanto, “em uma cenografia, 

como em qualquer situação de comunicação, a figura do enunciador, o fiador, e a 

figura correlativa do coenunciador são associadas a uma cronografia (um momento) 

e a uma topografia (um lugar) das quais supostamente o discurso surge” 

(MAINGUENEAU, 2013, p. 77). 

Conforme se distinguiu ethos discursivo de ethos pré-discursivo, é importante 

diferenciar ethos dito de ethos mostrado: o ethos dito vai além da referência direta 

do enunciador a si mesmo ou à sua própria maneira de enunciar. Também não 

incide apenas na figura do fiador e do antifiador, mas, sim, sobre o conjunto de uma 

cena de fala, apresentada como um modelo ou um antimodelo de uma cena 

discursiva que pode ser entendida como uma “cena validada”, na qual “validada” 

quer dizer “já instalada na memória coletiva” como modelo ou, ao contrário, como 

antimodelo. 

As já mencionadas cenas validadas são exteriores e interiores ao discurso 

que recordam: exteriores, visto que existem previamente a esse discurso, sendo 

anteriores a ele, em algum lugar do interdiscurso; e interiores, pois são, ainda, 

produtos desse discurso que as configura segundo seu próprio universo. Vale 

lembrar que a exploração de tais cenas validadas ou de referência varia de acordo 

com o posicionamento de quem as coloca no palco da enunciação. 

Cabe esclarecer, ainda, que o ethos efetivo, aquele que, por meio do 

discurso, os coenunciadores construirão, resulta da interação entre diversas 

instâncias, cuja importância varia de acordo com cada discurso. Por conseguinte, a 

distinção entre ethos dito e ethos mostrado inscreve-se cada um em um dos lados 

de um continuum, visto que é impossível definir uma fronteira entre o “dito” sugerido 

e o “mostrado” não explícito. 

A adesão dos sujeitos, a seu turno, às ideias trazidas por um enunciador 

acontece por meio das maneiras de dizer e de ser desse enunciador, visto que, 

diante de um ethos envolvente e invisível, o coenunciador faz mais do que decifrar 

conteúdos: participa do mundo configurado pela enunciação, consente que haja uma 

identidade de algum modo encarnada, permitindo ele próprio que o fiador encarne 

tal identidade.  

Assim sendo, “o poder de persuasão de um discurso deve-se, em parte, ao 

fato de ele constranger o destinatário a se identificar com o movimento de um corpo, 
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seja ele esquemático ou investido de valores historicamente especificados” 

(MAINGUENEAU, 2008, p. 29). 

 Charaudeau (2013a), também retomando a perspectiva barthiniana, 

estabelece que ethos e pathos participam de demonstrações psicológicas que não 

correspondem, necessariamente, ao estado psicológico do orador ou de seu 

auditório, estabelecendo uma diferença entre o ethos e o pathos visados pela 

atividade linguageira e a imagem real/extradiscursiva do enunciador e as emoções 

que seu auditório sentiria no circuito externo do texto.  

Refletindo sobre a separação existente entre identidades sociais e 

discursivas, que os sujeitos do ato de linguagem trazem consigo, pode-se afirmar 

que a Análise Semiolinguística do Discurso não dá conta da imagem real do 

indivíduo que enuncia, mas apenas da enunciação em si, já que o orador deve 

mostrar-se como sendo amável e honesto, além de causar uma boa impressão em 

seu auditório, independente de ser assim, ou não, como sujeito no mundo real. 

Desse modo, o ethos está ligado ao próprio discurso e não ao indivíduo real que o 

executa. 

Charaudeau (2013a) diz, ainda, que há um ethos condizente com cada 

identidade que o sujeito assume: há um ethos pré-discursivo que existe antes do 

sujeito enunciador empreender seu discurso, que corresponde à imagem de tal 

sujeito enquanto ser social empírico. Por outro lado, há um ethos que só é ativado 

por meio do discurso, ou seja, por meio do próprio ato de linguagem, o que quer 

dizer que o ethos se relaciona a partir do entrelaçamento de olhares: o olhar do 

outro sobre quem fala e o olhar daquele que fala sobre a maneira como pensa que o 

destinatário o enxerga. 

No que tange à questão da identidade, pode-se estabelecer que o ethos 

decorre da dupla identidade assumida pelo enunciador, visto que se apresenta não 

só como ser social, mas também como ser discursivo. Logo, é a identidade social 

que confere ao sujeito o direito dele à palavra e embasa sua legitimidade, o que 

acontece por conta do papel que assume na cena enunciativa. Entretanto, o 

indivíduo produz para si uma identidade discursiva e se torna um enunciador que se 

concentra no seu papel enunciativo e na imagem que quer passar de si para o outro. 

Assim sendo, o ethos, para o linguista (CHARAUDEAU, 2013), não é 

estritamente voluntário tampouco consciente nem precisa coincidir com a percepção 

do auditório, afinal, o ethos é, antes de qualquer coisa, uma imagem construída 
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tanto pelo enunciador quanto pelo destinatário, apesar de haver um desejo de que o 

sujeito se mostre tal qual ele é. 

Charaudeau (2013a) afirma, também, que a questão da identidade dos 

sujeitos do ato de linguagem passa por representações sociais, posto que a 

realidade em que vivem é construída pelas referidas representações que, por sua 

vez, circulam em determinados grupos e acabam por se configurar naquilo que o 

teórico (CHARAUDEAU, 2013a) convencionou chamar de imaginários 

sociodiscursivos. 

Por conseguinte, uma vez que o ethos é inscrito em uma percepção das 

representações sociais, que têm como tendência a essencialização e a unificação de 

determinadas visões, pode-se estabelecer que se refere a indivíduos e a grupos de 

indivíduos, já que os últimos, por conta do processo de identificação, mostram-se 

inclinados a partilhar saberes e crenças, o que pode dar a impressão de que esse 

grupo se constitui como uma entidade homogênea. Daí poder se falar em ethos 

coletivo, por exemplo.  

 Para Aristóteles (2011), conforme mencionado acima, há três modos de se 

persuadir um auditório, por meio da palavra falada e, acrescentamos, da escrita: o 

primeiro deles depende do caráter pessoal do enunciador; o segundo, de levar o 

auditório a uma certa disposição de espírito; e o terceiro, do próprio discurso que 

deve demonstrar ou parecer demonstrar os fatos dos quais se apropria. Assim, é 

possível afirmar que a persuasão pode ser obtida em relação aos ouvintes quando o 

discurso afeta as emoções destes, fazendo-os experimentar sentimentos e 

sensações, engendrados no e pelo discurso. 

 De acordo com o filósofo (ARISTÓTELES, 2011), as emoções, 

acompanhadas de dor ou de prazer, como é o caso da cólera, da compaixão, do 

medo e de outras paixões semelhantes, bem como de seus contrários, são 

responsáveis por fazer os ouvintes mudarem seus julgamentos. Já no que diz 

respeito a cada paixão, para persuadir o público acerca daquilo que diz, o 

enunciador deve se valer de três condições: que haja a disposição do destinatário 

para sentir tal paixão, que pessoas façam com que ele sinta essa paixão e que 

existam motivos que o induzam a sentir cada uma delas.  

 Portanto, caso o enunciador deseje recorrer às emoções dos indivíduos para 

suscitar neles algum tipo de paixão, não poderá deixar de lado nenhuma dessas 

condições, sob o risco de não conseguir persuadir seu destinatário a respeito 
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daquilo que enuncia. Desse modo, quanto mais essas condições encontrarem 

acolhida nos destinatários de um texto, mais eles estarão predispostos a sentir a 

emoção pretendida pelo enunciador. 

 O orador tem, ainda, a função de colocar seus ouvintes, por meio de seu 

discurso, na disposição de espírito dos que se predispõem a sentir certas emoções, 

como é o caso da dor ou da alegria. Também cabe a ele demonstrar que os 

adversários são os responsáveis por fazer com que os ouvintes sintam emoções 

consideradas negativas, tal qual a cólera, e que esses mesmos adversários se 

assemelham àqueles com quem não simpatizam. 

 Se pensarmos no domínio publicitário, por exemplo, perceberemos que tal 

estratégia é bastante comum: determinados produtos de determinadas marcas têm 

como principal função aniquilar “inimigos”, como é o caso do sabão em pó que 

combate a sujeira ou da pasta de dente que evita cáries. Dessa forma, alguns 

elementos, como a sujeira, a infelicidade ou a angústia suscitam nos indivíduos 

emoções que não são benéficas a eles e que só serão transformadas em felicidade 

ou plenitude se estes adquirirem um produto específico de uma marca também 

específica. 

 De acordo com o autor (ARISTÓTELES, 2011), o objetivo do uso do discurso 

persuasivo é levar o destinatário a uma deliberação ou a um julgamento. Sendo 

assim, há, no caso específico da publicidade, uma deliberação ou julgamento, uma 

vez que o discurso se dirige a alguém em particular, chamando a atenção desse 

alguém para que ele decida em favor de tal ou qual produto de determinada marca, 

o que o transforma em uma espécie de juiz. 

 Além disso, cabe lembrar que os oradores que discursam com paixão 

persuadem de maneira mais eficaz seu auditório, uma vez que os ouvintes concluem 

que estão diante de um discurso verdadeiro, na medida em que foram tomados por 

sentimentos facilmente identificáveis com os que foram trazidos pelos oradores. Por 

fim,  

 
cumpre acrescentar que o orador que discursa passionalmente, ainda que 
seu discurso careça de fundamento, consegue que o auditório partilhe de 
seus sentimentos, o que explica, inclusive, porque muitos oradores 
procuram impressionar e dominar seu auditório meramente à custa de 
ruído. (ARISTÓTELES, 2011, p. 228) 

 
 No que concerne a acusações tidas como infundadas, o primeiro meio de 

refutá-las consiste em fazer desaparecer a má impressão que poderia haver por 
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parte do ouvinte. Outro meio de desfazer esses “mal entendidos” é se antecipar às 

possíveis críticas feitas pelos destinatários do texto, mostrando que elas não existem 

ou que aquilo de que é acusado não foi grave nem injusto nem desonroso, além de 

não gerar consequências graves. 

 Ora, para atender às demandas dos novos tempos, diversas marcas 

extinguiram o viés sexista e generificado de seus produtos e, consequentemente, de 

suas propagandas, com o intuito de mostrar que as críticas feitas pela sociedade, no 

que diz respeito ao machismo e à misoginia, por exemplo, são infundadas. É o que 

faz o Itaú8, ao deixar claro que patrocina todas as seleções brasileiras de futebol: a 

masculina, a feminina, as de base e as dos campos imaginários, mostrando, assim, 

que futebol é, também, “coisa de mulher”, uma vez que houve um tempo em que 

futebol só era jogado por pessoas do sexo masculino. 

 Charaudeau (2010a), por sua vez, chama atenção para o fato de que as 

emoções não advêm apenas da pulsão, do irracional e do incontrolável, uma vez 

que trazem consigo um viés social, capaz de possibilitar que um indivíduo se sinta 

pertencente a determinado grupo e, além disso, as emoções se apóiam em um 

julgamento coletivo e atuam como balizadores morais. 

 O teórico (CHARAUDEAU, 2010a) afirma, também, que aquilo que os 

sujeitos, de fato, sentem não pode ser objeto de estudo da Análise do Discurso, bem 

como o que os motiva a sentir ou a agir de determinada maneira, tampouco as 

normas gerais, que regulam as relações sociais e o comportamento dos grupos 

sociais. Logo, apenas a linguagem deve ser objeto da Análise Semiolinguística do 

Discurso, enquanto produtora de sentidos da atividade linguageira, juntamente com 

os sujeitos do ato de linguagem e a situação de comunicação. 

 Diante disso, postula que as emoções são intencionais, estão ligadas a 

saberes de crença e se inscrevem em uma problemática de representação. Explica-

se: as emoções não podem ser consideradas irracionais, posto que não são 

redutíveis àquilo que é da ordem da pulsão incontrolável ou da simples sensação, 

têm, antes de mais nada, uma base cognitiva e racional. 

 Enfim, as emoções se inscrevem em um quadro de racionalidade, por 

conterem em si mesmas uma orientação direcional a um objeto, de que retiram sua 

propriedade de intencionalidade. Ademais, o fato de as emoções se manifestarem 

                                                           
8
 Ver peça publicitária de número 14, analisada na seção 10.2 do presente trabalho. 
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em um sujeito, a “propósito” de algo que ele representa para si também faz com que 

sejam da ordem do intencional e não apenas uma pulsão ou sensação. 

  Em outro trabalho, Charaudeau (2007) afirma que persuadir um auditório – 

ou seja, o(s) destinatário(s) de um texto – é engendrar nele sentimentos que o 

predispõem a compartilhar o ponto de vista do orador, sempre lembrando que as 

emoções suscitadas no e pelo discurso não correspondem, necessariamente, ao 

que sentem os parceiros do ato de linguagem no mundo extralinguístico do qual 

fazem parte. 

 Para que esse processo de persuasão aconteça, o sujeito falante recorre a 

estratégias discursivas que tendem a causar um efeito patêmico em seu 

destinatário, apelando para a emoção e para os sentimentos do(s) interlocutor(es), 

de maneira a seduzi-lo(s). Trata-se, portanto, de um processo de dramatização 

capaz de provocar a adesão emocional do outro, alcançando suas pulsões 

emocionais. 

 O linguista (CHARAUDEAU, 2007) postula, também, que as emoções se 

originam de uma “racionalidade subjetiva”, na medida em que emanam de um 

sujeito fundado na “intencionalidade”, e são orientadas em relação a um objeto 

“imaginado”, posto que este foi tirado da realidade para se transformar em um “real 

significante”. Logo, a relação entre o sujeito, do qual provêm as emoções, e tal 

objeto ocorre por meio de representações sociais.  

 As emoções relacionam-se, também, a um saber, contudo, não basta que um 

sujeito perceba algo, não basta que esse algo venha acompanhado de uma 

informação ou de um saber: antes de tudo, é necessário que o sujeito possa avaliar 

esse saber, a fim de que seja capaz de vivenciar ou exprimir a emoção.  

Em vista disso, para Elster (1995, apud Charaudeau, 2010a, p. 28), tais 

saberes possuem duas características: organizam-se em torno de valores 

polarizados, que não devem ser considerados nem verdadeiros tampouco falsos, 

visto que dependem da subjetividade dos sujeitos do ato de linguagem. Trata-se, 

então, de um saber de crença que existe em relação a um saber de conhecimento, o 

qual se baseia em verdades que são exteriores aos indivíduos e não dependem da 

aprovação destes. 

Nessa perspectiva, as emoções deveriam ser tratadas sob olhares de 

julgamento que se apoiariam nas crenças que um grupo social partilha e cujo 

respeito, ou não, leva, respectivamente, a elogios ou repreensões. Portanto, 
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emoções e crenças estão profundamente ligadas, afinal, qualquer mudança de 

crença leva a uma mudança de emoção e vice-versa. 

Diante disso,  

 
a emoção pode ser percebida na representação de um objeto em direção ao 
qual o sujeito se dirige ou busca combater. E como estes conhecimentos 
são relativos ao sujeito, às informações que ele recebeu, às experiências 
que ele teve e aos valores que lhe são atribuídos, pode-se dizer que as 
emoções, ou os sentimentos, estão ligados às crenças. Essas crenças “se 
apóiam sobre a observação empírica da prática das trocas sociais e 
fabricam um discurso de justificação que instala um sistema de valores 
erigidos em forma de norma de referência”. Logo, essas crenças 
testemunham, ao mesmo tempo, “uma relação de ‘desejabilidade’ que o 
grupo social empreende com sua experiência da cotidianidade e um tipo de 
comentário de inteligibilidade que é produzido sobre o real, uma espécie de 
metadiscurso revelador de seu posicionamento”. (CHARAUDEAU, 2007, p. 
241) 

 

As emoções inscrevem-se, como vimos antes, em uma problemática de 

representação, ainda mais se considerarmos que são estados mentais intencionais 

que se baseiam em crenças. De modo geral, a representação engendra um duplo 

movimento de simbolização e de autorrepresentação: de simbolização, quando retira 

os objetos do mundo real, imaginando-os, por meio de uma imagem que é dada pelo 

próprio objeto, entretanto, não se trata do objeto em si; e de autorrepresentação, 

uma vez que a construção imaginada de tal objeto, por conta do fenômeno da 

reflexividade, retorna ao sujeito como imagem que ele mesmo constrói do mundo e 

que define a ele próprio. 

Uma representação pode, então, ser considerada patêmica, a partir do 

momento em que descreve uma situação acerca da qual se faz um julgamento de 

valor coletivamente compartilhado, questiona um actante que se considera 

beneficiário ou vítima e ao qual o sujeito da representação se encontra ligado de um 

jeito ou de outro. Assim, pode-se dizer que a relação patêmica engaja o sujeito em 

um comportamento reacional, levando em conta as normas sociais a que está 

ligado, as que foram interiorizadas por ele ou as que permanecem nas 

representações que faz de sua realidade. 

Além disso, as relações patêmicas podem ser chamadas de sociodiscursivas, 

quando o processo de configuração simbolizante do mundo dá-se por meio de um 

sistema de signos, porém, não se trata de signos isolados, mas, sim, de enunciados 

que significam o mundo e os sujeitos de que dele fazem parte.  
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Vale lembrar que tais enunciados testemunham, concomitantemente, a 

maneira como o mundo é percebido pelos sujeitos que vivem em comunidade, os 

valores que eles atribuem aos fenômenos que observam e vivenciam e quem são os 

próprios sujeitos. Por conseguinte, já que tais enunciados circulam em uma 

comunidade social, constituem-se objetos de partilha e colaboram para a construção 

de um saber comum e, particularmente, de saberes de crença. É daí que surge a 

categorização de “sociodiscursivas” para as representações que implicam os 

sujeitos, engajam-nos em uma tomada de posição no que tange aos valores e 

crenças, opostos aos saberes de conhecimento. 

Isto posto, recorremos, mais uma vez, a Charaudeau (2010a): 

 as emoções advêm de um “estado qualitativo” de ordem afetiva, em 
razão de um sujeito que vivencia e sente estados eufóricos/disfóricos numa 
relação com a sua fisiologia e suas pulsões. 

 mas advêm, ao mesmo tempo, de “estado mental intencional” de 
ordem racional, enquanto visam um objeto que é figurado por um sujeito 
que tem uma visão do mundo, que julga esse mundo por meio de valores, 
os quais são objeto de consenso social, constituem saberes de crença por 
meio de imaginários sociodiscursivos que servem de suporte 
desencadeador ao mesmo tempo de um estado qualitativo e de uma reação 
comportamental. 

 as emoções são, desse modo, ao mesmo tempo, origem de um 
“comportamento”, enquanto se manifestam por meio das disposições de um 
sujeito, e controladas (até mesmo, sancionadas) pelas normas sociais 
advindas dessas crenças. (CHARAUDEAU, 2010a, p. 32-33) 

  

 É importante lembrar, também, que o efeito patêmico pode ser produzido por 

meio de um discurso explícito e direto, uma vez que as palavras carregam consigo 

tonalidades patêmicas, contudo, por outro lado, pode ser produzido por meio de um 

discurso implícito e indireto, quando se recorre a vocábulos considerados mais 

neutros, do ponto vista da carga patêmica.  

 É imprescindível observar, ainda, em que dispositivo comunicativo se inscreve 

o discurso patêmico, levando em consideração, também, os diferentes componentes 

de tal dispositivo, a saber, a finalidade da troca linguageira e os lugares que são 

previamente atribuídos aos parceiros da atividade comunicativa, envolvidos, por sua 

vez, em saberes de crença. 

 O campo temático no qual se apóia o dispositivo comunicativo cria, por outro 

lado, uma espécie de predisposição para que ocorram efeitos patêmicos, haja vista 

que se estabelece uma organização das tópicas ou dos imaginários 

sociodiscursivos, capazes de produzir, discursivamente, tais efeitos. Por último, no 



205 

 

espaço das estratégias, deixado disponível pelas restrições, pode ser que a 

enunciação se valha da encenação discursiva para, a partir dela, produzir efeitos 

patêmicos. 

 Enfim,  

levando-se em consideração que qualquer ato de discurso, sendo em 
parte limitado por condições situacionais (que chamo de “contrato de 
comunicação”), e em parte deixado mais ou menos à livre iniciativa do 
sujeito da enunciação (que chamo de “espaço de estratégia”), podemos 
dizer que a patemização do discurso resulta de um jogo entre restrições e 
liberdades enunciativas: é preciso condições de possíveis visadas 
patêmicas inscritas no tipo de troca. (CHARAUDEAU, 2010a, p. 40) 

 

 Pauliukonis (2010), em um diálogo claro com as ideias de Charaudeau 

(2010a), afirma que as emoções, embora associadas a sentimentos, afetos e 

interações, de forma geral, são entendidas como um impulso do organismo para a 

ação, o que as distancia do conceito de sentimento, visto que este seria uma 

emoção filtrada por processos cognitivos, que levam a mudanças de comportamento 

dos seres humanos e não à ação propriamente dita.  

 A autora (PAULIUKONIS, 2010), no mesmo trabalho, alerta para o fato de que 

há uma diferença tênue entre os atos de convencer e persuadir alguém: convencer 

enquadra-se em um processo que tem por base a razão, ainda que exija a aceitação 

de um raciocínio por parte do outro, e é, justamente, aí que se encontra a 

persuasão. Dessa forma, é-nos permitido concluir que a argumentação se dá no 

equilíbrio entre o processo de imposição pela lógica da razão e da modalidade da 

aceitação do argumento como válido, gerada pela persuasão, que pode levar a uma 

mudança de atitude. 

 Nesse sentido, persuadir é mais forte do que convencer, portanto, é nesse 

lugar que se inscreve o discurso propagandístico, no qual se enquadra o corpus do 

presente trabalho, posto que a finalidade maior de publicidades e propagandas é 

transformar o leitor em um consumidor de determinado produto de determinada 

marca. Para tal, é necessário que o indivíduo esteja convencido de que só aquele 

produto de tal marca é capaz de preencher as lacunas de sua existência, havendo, 

então, uma ligação íntima entre emoções e saberes de crença, como bem nos 

lembra Charaudeau (2010a), que insere as emoções nesses saberes, localizados 

em torno de valores instituídos socialmente. 

 Os estudos de Feres (2010) recuperam o conceito de texto poético, sendo 

este um texto que possui recursos que provocam sensações e sentimentos em seu 
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destinatário, afetando-o de alguma maneira: o leitor-destinatário genérico, quando lê 

um texto poético, transforma-se em um leitor-destinatário personalizado, uma vez 

que, por relações de semelhança, constrói analogias, com seu olhar único para o 

mundo, sentindo os “afetos” provocados por aquilo que leu. 

 Pensando, portanto, no que se refere a provocar “afetos” em seus 

leitores-destinatários, pode-se afirmar que os textos publicitários são, de fato, textos 

poéticos, posto que buscam a originalidade, o impacto e a ruptura, com o objetivo de 

provocar uma resposta sensível em seu interlocutor. Contudo, tal resposta só virá se 

o leitor-destinatário identificar-se com o que foi veiculado pelo texto que pretende 

criar um sentido-sensação, capaz de fazer com que esse mesmo leitor-destinatário 

adira ao que foi dito. 

 Assim,   

a emoção advirá da identidade estabelecida entre o leitor, autor do(s) 
sentido(s) que é desafiado a construir, e o outro, que se oferece através 
do texto, compartilhando sua humanidade, seja nas experiências, seja na 
originalidade de suas construções. A emoção, como moção, movimento, 
des-locamento de ânimo, encontra, no afetamento poético do qual é alvo o 
leitor, seu lugar no ser humano. (FERES, 2010, p 139) 

  
 O afetamento poético, para Feres (2010), não se restringe apenas aos textos 

considerados pela tradição como poéticos. Na realidade, os textos que provocam um 

afetamento poético em seus destinatários são aqueles que se valem de recursos 

que buscam a surpresa, a originalidade, o impacto, a ruptura, com o objetivo de 

provocar uma resposta sensível e emocional neles. Daí poder afirmar que os textos 

publicitários são textos poéticos. 

 Plantin (2010), por outro lado, relembra que o discurso argumentativo 

engendra um “dever crer” e um “dever fazer” e acrescenta que é possível que se 

“argumentem emoções”, ou seja, que haja a persuasão do destinatário, recorrendo a 

sentimentos, emoções, experiências, afetos, apelando, portanto, não apenas para a 

razão, mas também para um “dever experienciar”. 

 Assim, afirma que há a argumentação de uma emoção quando o discurso 

justifica a atribuição de algo que foi experienciado a alguém, contudo, desse fato 

resultam dois problemas: primeiro, a intenção que há no uso de tal discurso e, 

depois, como tal discurso se estrutura. 

 A intenção do discurso corresponde, então, à conclusão à qual o sujeito 

enunciador visa em seu projeto de fala. Tal conclusão será formulada como um 

enunciado de emoção, responderá à pergunta “quem experimenta o quê?”, referir-
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se-á a um estado psicológico designado por um termo de emoção, que poderá ser 

atribuído a um sujeito ou a um “lugar psicológico”. 

 Depois, para que se consiga reconstruir um enunciado de emoção e saber 

como tal discurso se estrutura, ou seja, a conclusão da argumentação por meio da 

emoção, é necessário determinar quais são os atores do texto, sendo que cada um 

deles pode ter um lugar psicológico potencial, a quem serão atribuídas, de maneira 

eventual, as experiências. 

 Em um primeiro momento, os referidos lugares psicológicos eventuais são os 

humanos, o locutor e o interlocutor, designados pela 1ª e 2ª pessoas do discurso. O 

processo de persuasão, como bem se sabe, concentra-se nesses dois sujeitos e, de 

acordo com a “regra da sinceridade emocional” (PLANTIN, 2010), as emoções 

atribuídas ao sujeito enunciador são as mesmas vividas pelo sujeito destinatário, o 

que ajuda no processo de identificação desses sujeitos e facilita que a persuasão, 

fim de todo de ato de linguagem, aconteça. 

 Também é preciso notar que um texto em si não atribui, obrigatoriamente, 

sentimentos a cada um dos lugares psicológicos potenciais que coloca em cena, 

contudo, pode designá-las de maneira direta, utilizando-se, para isso de um termo 

de emoção, como na sentença “João está feliz” ao mesmo tempo em que pode, 

ainda, marcar tais emoções de maneira indireta por meio de um lugar psicológico, 

como em “O olhar de João mostrava a felicidade do menino”. 

 Tais designações indiretas podem causar problemas mais complexos na hora 

de se determinar quais são as emoções experienciadas pelos sujeitos dentro do 

discurso. É o caso, por exemplo, da menção às cores: quando se diz que um sujeito 

enrubesce, não se pode afirmar, inteiramente, que ele está tomado por uma 

emoção, ainda que a tendência natural do senso comum seja fazê-lo: este mesmo 

sujeito pode estar vermelho por ter corrido para não perder o ônibus ou por estar 

andando na rua, às 12 horas, em um dia típico de verão, no Rio de Janeiro. 

 Há, porém, alguns verbos que selecionam uma emoção, como é o caso de 

“consumir”. No entanto, tal verbo acaba sendo ligado a emoções negativas que 

ficam circunscritas a ele, uma vez que se trata de sentimentos bastante restritos pela 

escolha lexical do sujeito enunciador. 

 Vale lembrar, também, que o discurso cultural liga alguns lugares comuns a 

algumas emoções, como é caso da dificuldade de se olhar nos olhos de alguém por 
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conta da vergonha que se sente, logo, tal dificuldade é relacionada a esse 

sentimento. 

 Pensando, ainda, na designação indireta das emoções, pode-se estabelecer 

que é possível interpretar enunciados descritivos de atitude como indícios de 

emoção experienciados pelo sujeito: considerando que cada emoção corresponde a 

um componente motriz em determinada cultura, toda vez que uma das facetas deste 

componente é atribuída a um sujeito, temos o direito de atribuir-lhe uma emoção 

correspondente. 

 No sentido estrito, de acordo com o mesmo autor (PLANTIN, 2010), há a 

argumentação de uma emoção quando a questão que surge de uma confrontação 

discursiva se apóia em uma emoção e, consequentemente, os discursos que são 

construídos pelas respostas visam a legitimá-la. 

 Assim sendo, como argumentos para uma emoção, os enunciados podem 

não conter um termo de emoção, desde que sejam orientados em direção a uma. 

Logo, é tido como argumento todo enunciado que traz consigo um ou vários “traços 

argumentativos”: “considerando o fato de que se trata de marcadores de orientação 

emocional, poderíamos denominar estes traços argumentativos emocionais como 

patemas” (PLANTIN, 2010, p. 65). 

 Convém, neste ponto do trabalho, recorrer ao conceito de “tópica das 

emoções”, não sem antes atentar para uma situação de comunicação em particular, 

quando o fato indutor primário de uma emoção está distante ou é mais ou menos 

conhecido, o que recobre o campo das emoções criadas pelas mídias. Dessa 

maneira, a essência do que se poderia chamar de “emoção deferida” não é 

descritível, fazendo-se, portanto, a abstração de seu componente discursivo.  

 Assim sendo, a representação do evento estímulo passa a ser uma 

construção argumentativa e retórica, regulada por uma tópica, entendida, aqui, como 

um conjunto de regras que governam a produção de argumentos. Vale lembrar 

ainda, que as tópicas conhecem diferentes graus de generalidade, sendo a mais 

geral aquela que tem a forma estereotípica “quem fez o que, quando, onde, como e 

por que”; todavia, há outras tópicas que correspondem a domínios específicos e 

funcionam em uma comunidade homogênea, com normas sociais partilhadas.  

 Tendo como base, particularmente, a tópica geral, o evento ocorrido que será 

rememorado deve remeter a regras retóricas de mimese emocional, uma vez que os 

conteúdos emocionais engendram emoções. Evidentemente, todo o hall de 
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antecedentes que, nas relações entre os sujeitos provoca ou provocou emoções, 

deve fazer parte desse inventário de dados emocionantes ao qual recorrerá o sujeito 

do ato de linguagem, caso queira provocar um efeito patêmico em seu destinatário. 

 Aqueles que participam dos eventos rememorados também precisam ser 

levados em consideração, haja vista que a emoção varia entre as pessoas afetadas 

por ela, pois há pessoas emocionalmente mais afetáveis que outras. Além disso, a 

maneira como esse fato acontece também é determinante para a produção de 

emoções nos sujeitos destinatários e se deve recorrer a domínios emocionais 

estabelecidos anteriormente em uma comunidade de fala. 

 A questão do tempo é importante para os eventos reconstruídos pela 

memória, visto que remete ao modo de construção temporal e aspectual dos 

eventos, excluindo-os ou os incluindo na temporalidade subjetiva daquele que é alvo 

da emoção. A questão do espaço, por sua vez, é essencial para os referidos 

eventos, uma vez que estes devem estar próximos ao sujeito que se quer persuadir 

para que ele possa se identificar com o que foi dito. 

 A ideia de quantidade também é cara a esses eventos, visto que a emoção 

está ligada ao número de pessoas envolvidas em algum evento e pode surgir de 

uma oposição entre único e numeroso. Assim, é comum que eventos que resultem 

na morte de muitas pessoas choquem mais do que os que envolvem a morte de um 

só indivíduo. 

 A causa desses eventos encontra-se, de maneira central, na origem das 

variações de emoções ligadas à imputação da realidade, logo, se uma tragédia 

ocorreu por uma fatalidade, haverá dor, mas, se, por outro lado, tal tragédia 

aconteceu por um ato deliberado, causará cólera no destinatário de tal discurso. 

Vale ressaltar que as consequências dos eventos também são importantes dentro 

da tópica das emoções. 

 O tópico da “conformidade” estabelece uma relação entre emoções e valores 

sociais, uma vez que as avaliações sobre determinados eventos são baseadas nas 

normas de uma cultura e, mais especificamente, nas normas sociais de um 

destinatário. 

 Ademais, no que diz respeito a esses eventos, é preciso saber se há a 

possibilidade de controle deles por parte de um indivíduo, qual é o grau de 

proximidade ou intimidade desse indivíduo com o evento em questão, e, por fim, se 

o referido é evento foi agradável ou desagradável para o destinatário. 
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 Charaudeau (2010a) propõe, ainda, a existência de quatro grandes tópicas, 

cada qual duplamente polarizada, que a patemia pode assumir. A primeira delas é a 

tópica da dor e seu oposto, a tópica da alegria, que diz respeito ao estado mental de 

um sujeito. A dor deve ser considerada como um estado de insatisfação do desejo 

do sujeito a qual pode ser desencadeada por um actante-objeto - pessoa ou 

situação - que colocou esse sujeito em posição de vítima-ofendida, o que faz a dor 

ser provocada por um conjunto de crenças que põe o referido sujeito em posição de 

vítima moral. O sujeito encontra-se em uma relação reflexiva com a dor, já que 

interioriza o objeto causador de sua dor, tornando-se um ser que sofre e enuncia seu 

sofrimento de maneira elocutiva. A alegria possui as mesmas características da dor, 

mas se encontra no polo oposto, já que houve uma satisfação dos desejos, do 

bem-estar corporal e moral. 

 A segunda tópica faz referência à angústia e a seu oposto, a esperança. A 

angústia é um estado de espera provocado por uma pessoa ou por uma situação 

desconhecida que representa um perigo para o sujeito que, por sua vez, mobiliza 

uma rede de crenças que lhe faz lidar com diferentes representações negativas do 

objeto em questão, frente ao qual se apresenta distante, à espera de saber algo 

sobre o actante-objeto. A esperança tem as mesmas características da angústia, 

todavia, há a espera de um acontecimento feliz, de um benefício, de uma melhora 

do destino que impulsionará esse sujeito a buscar esse objeto desconhecido que ele 

deseja encontrar, havendo, assim, a confiança na existência de um acontecimento 

que tem um efeito positivo. 

 A terceira tópica é a da antipatia e de seu par oposto, a simpatia. A antipatia 

deve ser considerada como sendo uma atitude de reação dupla em que há uma 

relação triangular entre a vítima de um mal, o responsável por esse mal e o sujeito 

que se encontra na posição de observador-testemunha. Aqui, o actante-objeto 

converte-se em perseguido-perseguidor e o sujeito-observador se volta para o 

perseguidor. O sujeito encontra-se em estado de indignação frente a uma vítima 

perseguida, direcionando, assim, sua antipatia contra alguém, já que mobiliza 

crenças sobre o bem e o mal e sobre relações de dominação, assumindo um 

comportamento inquisidor, haja vista que deseja denunciar aquele que é 

responsável pelo sofrimento do outro. Tal indignação pode se voltar contra o 

perseguidor, sendo unânime e homogênea, ou pode, ainda, voltar-se contra a 
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própria perseguição, sendo considerada esclarecida. Vale lembrar que ambas 

podem suscitar um processo de vingança.  

A tópica oposta, a da simpatia, resulta de uma atividade reacional dupla, 

também em uma relação triangular, mas, dessa vez, o sujeito vê-se voltado para o 

perseguido ao apresentar uma atitude de compaixão. O sujeito está em estado de 

sensibilidade, suscitado pelas crenças morais, no que tange ao perseguido e em 

comportamento de ajuda para aliviar o sofrimento dele, posto que constrói para si 

uma imagem de salvador. 

 Por último, tem-se a tópica da atração e seu oposto, a da repulsa, que 

correspondem, ambas, a uma atitude de reação que se estabelece em uma relação 

triangular. Porém, nessas tópicas, a atitude do sujeito é mais intelectual e seu 

comportamento mais inativo. Na atração, o sujeito volta-se para um actante benfeitor 

que já reparou, “curou” um sofrimento e constrói para ele uma imagem intelectual 

positiva de benfeitor ideal que é essencializado no que se chama de “herói”. O 

sujeito aprova essa imagem que permanece exterior a ele, mas adere a ela, já que 

não é possível não a seguir. Na tópica oposta, a da repulsa, o sujeito volta-se para 

um actante do qual possui uma imagem negativa de malfeitor, que é essencializada 

em “má”, rejeitando violentamente essa imagem em um movimento de 

desaprovação, sem, no entanto, estar em condições de destruí-la. 

A seguir, discutiremos algumas questões relativas ao fazer publicitário, haja 

vista que o corpus desta pesquisa é, integralmente, composto por peças 

publicitárias, denominadas, conforme dito, como “agênero”. 
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9 PUBLICIDADE 

 

 Como bem se sabe, o corpus que compõe o presente trabalho é formado, 

exclusivamente, por peças publicitárias, por isso, é fundamental discorrer sobre 

alguns conceitos relacionados ao universo da publicidade, o que faremos a seguir. 

 

9.1 O advento da publicidade 

 

 O mundo tal como conhecemos hoje não seria o mesmo sem a existência do 

fazer publicitário9, mas nem sempre foi assim: é apenas a partir do século XIX, 

depois do advento e da consolidação da imprensa e da criação de um mercado 

consumidor maior, fruto da irrupção da produção em massa, que precisava, de 

alguma forma, ser vendida e comprada, que a publicidade começa a ganhar o lugar 

de destaque que tem na contemporaneidade. Tudo isso graças ao excedente de 

produção, que, com o uso de máquinas na produção de bens de consumo, 

aumentou exponencialmente, o que quer dizer que era necessário que tal excedente 

fosse consumido, daí a inserção da classe média no universo do consumo e a 

expansão de jornais e revistas, nos quais eram publicados anúncios publicitários. 

 Vestergaard e Schrøder (2004), por exemplo, afirmam que, se a produção de 

bens de consumo de uma sociedade não estiver desenvolvida o suficiente para 

satisfazer mais do que as necessidades da população, não haverá lugar para a 

publicidade. Aliás, a fim de que a propaganda faça sentido, é necessário que, pelo 

menos, uma parte da população viva acima do nível da subsistência, pois, no 

momento em que isso acontece, aqueles que produzem bens de consumo precisam 

tomar alguma atitude para que as pessoas queiram adquiri-los. 

 A propaganda, então, só conheceu uma verdadeira expansão no final do 

século XIX, afinal, foi nessa época que a tecnologia e as técnicas de produção em 

massa já tinham atingido um nível de desenvolvimento em que um maior número de 

empresas produzia mercadorias de qualidade mais ou menos parecida, cobrando 

preços também mais ou menos iguais. Consequentemente, houve uma 

                                                           
9
 Monnerat (2003) alerta que os termos “publicidade” e “propaganda”, embora usados como 

sinônimos, não possuem o mesmo significado: “propaganda” constitui-se como o ato de divulgar, de 
tornar público, enquanto “publicidade” designa a venda de produtos ou serviços. No entanto, no 
presente trabalho, usaremos os dois termos indistintamente, como se significassem a mesma coisa. 
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superprodução e uma subdemanda, logo, foi preciso aquecer o mercado para que o 

excedente da produção fosse consumido por aqueles que pudessem comprá-lo.       

 

9.2 O discurso propagandístico 

 

 Charaudeau (2010b), a seu turno, define o discurso propagandístico como 

sendo um discurso de incitação ao fazer, norteado por uma visada de incitação, na 

qual o “eu” se encontra em posição de querer fazer fazer o  “tu”, porém, não estando 

em posição de autoridade, não pode senão incitar o “tu” a fazer. Além disso, deve 

passar por um fazer crer, afinal, quer persuadir o “tu” de que este será o beneficiário 

da ação, a fim de que aja - ou pense - na direção desejada pelo “eu”. O “tu”, por sua 

vez, encontra-se em posição de dever crer no que lhe é dito. 

Assim sendo, o discurso propagandístico10 carrega consigo as seguintes 

características: 

1. O “eu” está em posição de não autoridade e deve recorrer a uma estratégia 

de fazer crer, que atribui uma posição de dever crer ao “tu”; 

2. Tal discurso tem como origem um ato voluntário, proveniente de uma 

instância da produção, um “eu”, que é uma fonte individual ou coletiva 

específica e que pode ser imputável do ponto de vista de sua 

responsabilidade; 

3. Tem como alvo uma instância coletiva, o que explica o fato de que tal 

discurso se inscreve sempre em um dispositivo de difusão.  

4. Para atingir o objetivo de fazer crer e engendrar na instância da recepção o 

dever crer, o discurso propagandista se estrutura conforme um duplo 

esquema cognitivo, isto é, narrativo e argumentativo. 

 A propósito, em se tratando do esquema narrativo e do argumentativo, o 

primeiro é mais adequado para seduzir o interlocutor, uma vez que uma narração 

não impõe nada: apenas propõe um imaginário de busca cujo interlocutor poderia, 

caso desejasse, ser o herói, sob a forma de uma narrativa que diria, pelo menos 

implicitamente, “você tem uma falta que busca preencher > você pode/deve partir 

                                                           
10

 Charaudeau (2010b) diferencia o discurso propagandístico do discurso promocional: o primeiro 
está ligado à venda de determinado produto ou marca; já o segundo não enaltece uma marca: na 
realidade, tem o objetivo de impedir que certas doenças se propaguem, ou convencer as pessoas a 
não agir de determinada maneira, ou, ainda, incentivar que adotem certos comportamentos. Trata-se, 
pois, da promoção de uma ideia que, de alguma maneira, beneficiará a população como um todo. 
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em busca do preenchimento desta falta da qual você será o beneficiário > eis o 

objetivo de busca que lhe permitirá preencher esta falta” (CHARAUDEAU, 2010b, p. 

63). 

 O esquema argumentativo, por outro lado, é criado para persuadir o leitor, 

impondo-se a ele, o que quer dizer que engendra um modo de raciocinar e de 

argumentar para neutralizar possíveis objeções em relação ao esquema narrativo: 

 Objeção em relação ao objeto de busca - o receptor pode julgar que a busca 

não lhe diz respeito: trata-se, portanto, de impor a ideia de que “você não 

pode não querer empreender tal busca”; além do mais, haveria, também, a 

hipótese, segundo a qual o receptor aceitaria estar implicado nessa busca; 

 Objeção em relação ao meio proposto para realizar tal busca - o interlocutor 

pode considerar que existem outras maneiras de empreender a busca, o que 

quer dizer que seria necessário, então, impor a ideia de que “somente o meio 

que proponho permitirá realizar essa busca”. 

 De acordo com o autor (CHARAUDEAU, 2010b), o discurso propagandístico 

pode ser concretizado por meio de diferentes gêneros, os quais variam conforme o 

tipo de legitimidade que possui o sujeito falante; a natureza do objeto de fala - ou do 

objeto de busca - que constitui o fazer crer e o dever crer; e, por fim, o lugar 

atribuído ao sujeito influenciado.  

 Dentro do discurso propagandístico, está o discurso publicitário, mais 

específico e particular que o primeiro, o qual se estrutura por meio de um dispositivo 

triangular: uma instância “publicitária”, uma instância “concorrência” em relação à 

outra marca, e uma instância “público”: 

1. A instância “publicitária” funda sua legitimidade de sua posição na economia 

de mercado, visto que tem o direito de exaltar as qualidades de um produto, 

em prejuízo das qualidades dos produtos de seus concorrentes, o que faz 

com que se defina em oposição às outras marcas. Desse modo, a partir de tal 

relação de concorrência, nasce um discurso superlativo, afinal, o produto 

apresentado é o melhor. Por conseguinte, tal instância se apresenta como 

benfeitora, pois diz à instância receptora como esta pode realizar seu sonho; 

2. O objeto da fala é duplo: apresenta o objeto de busca ideal como um 

benefício absoluto e até mesmo como um sonho, ao mesmo tempo em que 

apresenta o produto, o bem de consumo, não como um objeto de busca, mas, 

sim, como o único meio para realizar determinado sonho; 
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3. A instância “público” é direcionada, enquanto indivíduo, a um lugar de 

“consumidor e comprador potencial” e, concomitantemente, a um lugar de 

“consumidor efetivo da publicidade”. Assim, o sujeito, como consumidor 

comprador, é levado a dever crer que tem uma falta e que apenas pode 

querer ser o agente de uma busca que preencherá sua falta. Para isso, 

contará com a ajuda do auxiliar que lhe é proposto. Já como consumidor da 

propaganda, o indivíduo é direcionado a apreciar a encenação publicitária, 

isto é, é chamado a se tornar cúmplice da instância propagandística. 

Consequentemente, seu dever crer é deixado de lado em proveito de um 

dever apreciar. 

 Portanto, idealidade individual, superlatividade e apelo à conivência permitem 

que o discurso publicitário cumpra um contrato de semiengodos, porque todos 

sabem que fazer crer é somente um fazer crer, no entanto, desejam, ao mesmo 

tempo, que seja um dever crer. 

 

9.3 Entre razão e sensibilidade: a persuasão do auditório 

 

 O texto publicitário, de acordo com Carrascoza (2004), como todo ato de 

comunicação, é escrito para cumprir uma função utilitária, nesse caso, persuadir um 

auditório particular, chamado pelo fazer publicitário de target, ou seja, o público-alvo 

ao qual se destina a mensagem veiculada, predominantemente, formado pelos que 

já consomem o produto ou serviço anunciado e/ou por seus potenciais 

consumidores. 

 A publicidade visa, portanto, a aconselhar determinado auditório sobre os 

benefícios de se optar por um produto ou serviço, por isso, deve modular seu 

aparato argumentativo levando em conta as características desse público. Na 

verdade, esse ajuste não só é sugerido, como também é essencial para a eficiência 

do discurso publicitário, porque há recursos persuasivos que permitem maior adesão 

do auditório que o orador busca convencer. 

 A esse auditório, aliás, cabe o papel de determinar a qualidade da 

argumentação e o comportamento dos oradores, o que significa que, no caso 

específico da publicidade, os redatores escolherão seus elementos suasórios e a 

maneira de articulá-los, depois do briefing, ou seja, do resumo dos dados essenciais 

que servirão como norte para a construção da plataforma do texto. Está-se falando 
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dos atributos do produto ou serviço anunciado, do histórico da marca e de sua 

posição no mercado, da estratégia de marketing dos concorrentes e das 

peculiaridades da comunicação, do contexto socioeconômico, político e cultural e, 

especialmente, das características psicoemocionais ou afetivas do público-alvo, 

dentre outras informações.  

Desse modo, pode-se estabelecer que a cultura específica de cada auditório 

sempre transparecerá no discurso dirigido a ele. A propósito, a adesão do público ao 

projeto de fala do orador é conduzida a fim de que o segundo obtenha uma decisão 

de ação determinada pelo primeiro, levando em consideração as peculiaridades do 

produto ou serviço anunciado e o perfil do consumidor atual ou potencial. 

Retomando uma terminologia nietzschiana, Carrascoza (2004) postula que o 

texto publicitário pode voltar sua trama para o modelo apolíneo, que veicula um traço 

racional ou para o modelo dionisíaco, que se apóia na emoção e no humor. 

Conforme as particularidades do produto ou serviço em questão, os objetivos da 

marca anunciante e o perfil do público a que se direciona a mensagem, torna-se 

inteligente investir em um discurso norteado por um desses dois pólos. 

O modelo apolíneo remete ao sonho, por isso, os textos publicitários que se 

baseiam nesse conceito e que exploram a racionalidade pretendem persuadir o 

público com um conteúdo idílico, embora baseado na lógica formal aristotélica. O 

texto dos anúncios publicitários, regido por esse polo da dicotomia “razão e 

sensibilidade” (CARRASCOZA, 2004), é pensado e concretizado sobre o ideal do 

auditório, a esfera do sonhado, mais do que do real: trata-se da promessa básica de 

felicidade, de um amanhã onírico. 

Já o modelo dionisíaco mantém uma espécie de flerte com a embriaguez, 

especialmente, com o sentimento de liberdade e alegria que desperta. Os anúncios 

publicitários dessa variante, portanto, explorarão os sentidos, o entusiasmo, uma 

condição de existência dramática e jubilosa: está-se diante do território das leis pelo 

encantamento que não se dá pelo viés da razão, mas, sim, pela ênfase em 

despertar emoções. 

Os anúncios publicitários que seguem o modelo apolíneo são tomados por 

textos dissertativos, com algum espaço para a descrição, visto que, por vezes, é 

necessário determinar as propriedades e os aspectos do produto. Não obstante, 

todo texto apresenta narratividade, ou seja, a transformação que ocorre entre dois 

estados sucessivos e diferentes, porém, é quase nula a presença da narração, com 
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seus estados e transformações ligados a personagens individualizados e com seus 

elementos caracterizadores fundamentais. 

O texto apolíneo deve girar, por sua vez, em torno de um único assunto que, 

geralmente, é introduzido no título. Já a chamada do anúncio deve conter uma 

proposição de venda apenas, que será desenvolvida ao longo do texto. Além disso, 

tal modelo de texto apresenta circularidade, haja vista que o tema do anúncio é dado 

no título e permanece o mesmo ao longo da propaganda. Tudo isso, porque o texto 

em circuito fechado evita o questionamento e tem como finalidade levar o leitor a 

chegar a conclusões definitivas. No que tange à escolha lexical, a mensagem 

persuasiva do texto de viés apolíneo é fruto de uma pesquisa de palavras, assim, 

optar por este ou aquele termo não é uma atitude arbitrária, mas, sim, uma escolha 

ideológica. 

O anúncio de modelo apolíneo, ao construir o texto sobre fundações 

lógico-racionais, “esfria” seu conteúdo, porque apresenta poucas informações e uma 

linguagem menos tensa e rígida, para manter o leitor atento ao referido conteúdo. O 

anúncio, então, é produzido com baixo grau de complexidade, visando a tornar a 

leitura mais confortável para o destinatário, o que quer dizer que reduz o máximo 

possível as dificuldades de compreensão.  

Torna-se importante salientar que, além do esfriamento do enunciado verbal, 

os anúncios têm, na parte visual, um segundo esfriamento, pois, por meio do 

enunciado visual, busca-se facilitar a compreensão da mensagem total do texto por 

parte do destinatário. Como se trata de um discurso pouco aberto, as imagens 

contribuem para diminuir a temperatura da comunicação, já que propiciam seu 

rápido entendimento e são, inclusive, escolhidas com esse fim. 

Já que o texto publicitário apolíneo é deliberativo, logo, tem como finalidade 

aconselhar, é esperado que sobressaia a função conativa, centrada no destinatário, 

alvo desse aconselhamento. A função conativa, por sua vez, é fundamental para o 

texto publicitário criar, no dizer de Carrascoza (2004), uma aura para o produto 

produzido em série, por meio da comunicação. Em um sentido mais amplo, a 

publicidade glamouriza a mercadoria, atribuindo a ela uma identidade.  

Além disso, nesse tipo de publicidade, há a utilização da citação de 

especialistas que dão seu testemunho favorável ao produto/marca, validando o que 

está sendo afirmado. Tal argumento é adotado, quando são usados, por exemplo, 
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dentistas, médicos e atletas, para tornar crível e “verdadeira” a mensagem 

propagada pelo texto em questão.  

Também são determinantes, no discurso publicitário apolíneo, as afirmações 

e as repetições, já que a propaganda não pode suscitar dúvidas e o objetivo é 

aconselhar o destinatário e conquistar a adesão dele, daí as frases afirmativas e o 

uso do imperativo, principalmente, no final do texto. A repetição, a seu turno, tem 

como propósito minar a opinião contrária do receptor por meio da reiteração. Desse 

modo, é possível encontrá-la não somente na construção frasal, sobretudo, nos 

slogans, insistentemente repetidos, na forma oral ou escrita, junto à marca do 

produto, mas também nos diversas aparecimentos da peça publicitária nos veículos, 

seguindo seu plano de mídia. 

Com o intuito de reforçar a adesão ao que propõe o discurso racional, pode-

se recorrer, também, a premissas de ordem mais geral, a saber, os lugares, dentre 

os quais se distinguem os de quantidade e os de qualidade. Os primeiros são 

aqueles que afirmam ser alguma coisa melhor ou superior à outra por razões 

quantitativas; já os segundos são recursos argumentativos bem aplicados quando se 

contesta a virtude do número, o que quer dizer que o mais importante é o enfoque à 

força do “único”, que dá uma especificidade insuperável ao ponto de vista 

apresentado. 

Outro argumento muito usado em anúncios publicitários apolíneos é o de 

superação, visto que tal recurso insiste na possibilidade de ir sempre além, sem que 

pareça haver um limite em tal direção, o que representa um crescimento contínuo de 

valor. Ademais, como os esforços de comunicação de um anunciante apresentam-se 

no contexto do mercado e não isolados, é relativamente banal o texto publicitário 

apolíneo explorar não só as qualidades de um produto ou serviço, como também 

alguma limitação dos concorrentes. 

 Embora seja comum destacar as propriedades de um produto ou serviço a fim 

de mostrar a superioridade destes em relação aos outros, o discurso publicitário que 

prioriza o raciocínio mais lógico pode apresentar, vez ou outra, o argumento de 

valorização do inferior. Tal recurso permite engrandecer aquilo que não tem grande 

significância e, tendo um viés humorístico, exerce grande poder de persuasão no 

auditório. 

 O formato dionisíaco, ao contrário, é, geralmente, escolhido pelos redatores 

quando a mensagem se destina a um grupo de elite e cumpre um objetivo de cunho 
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institucional ou nos casos em que os componentes persuasivos racionais venham 

mostrando-se inadequados, ou mesmo em anúncios nos quais haja pouco a se dizer 

sobre o funcionamento, as vantagens e a indispensabilidade do produto ou serviço 

anunciado. 

 Por conta da adoção da epidítica, a saber, gênero voltado para o elogio ou 

para a censura, o modelo dionisíaco, focado na emoção e no humor, seguirá o 

formato de narrativas verbais, semelhantes a fábulas, crônicas ou contos. Isso 

posto, os anúncios dessa variante buscarão influenciar o público contando histórias.  

 Convém lembrar que as histórias são constitutivas da identidade individual da 

humanidade, porém, se cada um permanecesse identificado apenas com sua 

própria narrativa, não haveria vida social nem cultural humanas. Por meio da 

linguagem, precisamente da narrativa estruturante, os seres humanos passam, 

então, a compartilhar sua individualidade e, também, identidades coletivas. 

 A narrativa, por outro lado, tem, muitas vezes, cunho pedagógico e cumpre a 

função de veicular noções pragmáticas da vida, ensinamentos morais e religiosos, 

condutas éticas. Enfim, seus heróis estão sempre mostrando formas adequadas de 

ser e agir.  

A publicidade contemporânea, a seu turno, quer mais fazer sentir do que 

convencer, logo, sabendo que esse fazer sentir é almejado pelo espírito dionisíaco, 

é fundamental ressaltar que fazer sorrir, surpreender e divertir estão a serviço do 

esforço de se conquistar a adesão em relação ao que é anunciado, de se tentar 

convencer o público, também, por meio da emoção e do humor. Assim sendo, em 

vez do racional, a publicidade alterará seu modelo de discurso, valendo-se mais das 

“regras” de seu outro pólo complementar: a sensibilidade. 

 Nos textos publicitários dionisíacos, cujos dispositivos de persuasão não se 

ancoram na racionalidade ou na lógica e que, por meio de um processo mimético, 

concretizam-se na forma de relatos ficcionais, o produto ou serviço propagado passa 

a ser um elemento contemplado pela história implicitamente, isto é, não como foco, 

tal qual ocorre nos textos publicitários apolíneos. Além disso, o convite ao consumo 

não é anunciado clara e diretamente, muito menos de forma imperativa, e, sim, 

insinuado. Logo, é nessa maneira indireta de enunciar que reside a força da carga 

suasória dos textos publicitários dionisíacos. 

 Por causa dessa estratégia do emissor ao construir a mensagem, o 

destinatário tem a impressão, lendo anúncios dionisíacos, de estar diante de um 
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slice of life, isto é, um frame de seu dia a dia. Consumindo histórias, esse mesmo 

destinatário se entretém, tornando-se receptivo a uma mensagem que, 

aparentemente, não lhe parece autoritária, como a que é veiculada no padrão de 

argumentação lógico, de perfil apolíneo. 

 No texto publicitário dionísiaco, o anunciante, na figura do enunciador, não 

manifesta de maneira direta sua opinião ou julgamento a fim de aconselhar o 

destinatário, contudo, o faz por meio de ações e caracterizações atribuídas aos 

personagens que criou, mascarando o discurso autoritário, porque seu ponto de 

vista, unido à proposta de consumo, está implícito em uma segunda história que a 

narrativa primeira do anúncio carrega consigo. 

 A estrutura desse texto é composta de três níveis, distintos um do outro pelo 

grau de abstração da leitura: 

1. Nível superficial - também chamado de estrutura discursiva, é nesse nível que 

aparecem os significados mais variados e concretos, além de haver a 

aparição do narrador, dos personagens, das ações, do espaço e do tempo; 

2. Nível intermediário - chamado de estrutura narrativa, é o nível no qual se 

estabelece uma relação de junção, conjunção ou disjunção, entre diferentes 

sujeitos ou entre sujeitos e objetos; 

3. Nível profundo - é na estrutura profunda que residem os significados mais 

abstratos e simples: nesse nível, é possível reconhecer dois significados 

abstratos opostos entre si, como “masculino x feminino”, por exemplo, nos 

quais o texto se apóia.  

A cada componente dessa oposição atribui-se uma qualificação semântica de 

“euforia” x “disforia”. Aquele que recebe a designação de “euforia” tem um valor 

positivo, enquanto o elemento associado à “disforia” recebe uma valoração negativa. 

Tais valorações, cabe lembrar, não são determinadas pelo destinatário, porém, são 

intrínsecas ao texto e não podem ser modificadas. 

 Tanto quanto no modelo de propaganda apolínea, as palavras que compõem 

o texto de um anúncio dionisíaco não são escolhidas apenas por sua funcionalidade 

na história narrada, o que quer dizer que tal escolha tem o objetivo de ampliar a 

adesão do auditório ao projeto de fala do eu. Muitas vezes, contudo, a finalidade é 

ressaltar as peculiaridades do produto, serviço ou marca propagada. 

 O léxico, a seu turno, é escolhido em função do repertório do público-alvo, 

buscando uma aproximação com ele. Apesar de ser possível contar uma história 
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sem essa preocupação, quando se trata dos textos publicitários narrativos, “falar a 

língua” daqueles que são consumidores do que é anunciado contribui para fazer 

crer, amplia a presença e fortalece a adesão do auditório. 

 Há, tal qual nos anúncios publicitários com viés apolíneo, um “esfriamento” da 

mensagem, ou seja, certa padronização do registro textual capaz de ser assimilada 

sem grande esforço pela audiência. A diminuição da temperatura da mensagem 

também é verificada na parte visual dos anúncios e não traz diferença em relação às 

imagens das propagandas impressas apolíneas. Sua função é, pois, a mesma: 

complementar e/ou ilustrar a ideia narrada/defendida no texto, permitindo sua rápida 

e total compreensão. 

 Os anúncios testemunhais constituem uma estratégia de persuasão 

predominantemente dionisíaca. Uma personalidade, com um vínculo no real, ou um 

personagem, engendrado no mundo ficcional, contam sua história, por meio da qual 

se busca obter, pela emoção ou pelo humor, a adesão dos destinatários. Nos dois 

casos, ocorre a personificação, usada para apresentar um modelo, que, além de 

indicar a conduta que o leitor deve seguir, serve como uma garantia da conduta 

adotada.  

 

9.4 O ritual sociolinguageiro da mensagem publicitária 

 

 Soulages (1994) afirma que a publicidade, além do papel regulador que 

pretende desempenhar nas economias de mercado, é reconhecida, hoje em dia, de 

maneira unânime, como um processo de produção de formas culturais, que se 

afirma no espaço social como um dos suportes mais visíveis das representações de 

identidade. 

 De maneira progressiva, sua onipresença contribui para provocar uma 

espécie de desdobramento da figura do homo economicus, consumidor sempre 

hipotético de mercadorias, ao mesmo tempo em que é um consumidor efetivo de 

múltiplas mensagens. Tal discurso, aliás, engendra um curioso paradoxo: o 

consumidor deve ser fabricado concomitantemente e, talvez, antes mesmo da 

fabricação do produto. Ademais, a publicidade age, incessantemente, inclusive, para 

instaurar identidades, destacando traços relevantes, diferenciando dentro do social, 

por meio de um processo de realização discursivo, figuras e espaços significantes. 
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 A análise dos textos publicitários, especialmente, no que tange ao conteúdo 

desses textos, mantém-se complexa e ambígua quando se trata de evidenciar 

significantes de conotação, haja vista que repousa sobre a relação existente entre 

um primeiro estrato, ou seja, os significantes da denotação, e uma espécie de 

enciclopédia cultural.  

No entanto, há a análise que se apóia em um ponto anterior das formas 

textuais, isto é, a dos produtores, que postulam, efetivamente, o conhecimento dos 

destinatários reais da mensagem e pretendem, com isso, prever a adesão destes ao 

conteúdo da mensagem, expondo, dessa forma, certos valores ou, então, diferentes 

variáveis comportamentais. Por conseguinte, o processo se baseia no princípio de 

um conhecimento quase transparente dos sujeitos sociais e, de forma indireta, de 

seu ambiente cognitivo, fazendo surgir uma enciclopédia de perfis psicossociais de 

um consumidor ideal. Concebida de tal maneira, a mensagem torna-se uma espécie 

de texto programático que se poderá articular, seguida da aplicação de 

determinadas regras, representantes de certas visões do mundo. 

Já a análise do discurso toma como objeto o fenômeno publicitário enquanto 

tipo de discurso social, além disso, apóia-se sobre um corpus de textos cuja 

organização semiodiscursiva se empenha em revelar, a partir de um processo 

empírico-dedutivo. Os resultados dessas análises permitem transparecer, por meio 

da consolidação de efeitos pretendidos, a consolidação de certo número de 

imaginários sociodiscursivos. A análise do discurso também evidencia, com muita 

clareza, um verdadeiro falar publicitário e revela, por meio da abundância das 

configurações semiodiscursivas, uma série de normas ora dominantes, ora 

divergentes, ora periféricas do fazer publicitário. 

Em consonância com Charaudeau (2010b), Soulages (1994) sugere que a 

finalidade do contrato sociolinguageiro, a saber, o projeto de fala do sujeito 

comunicante, é transformar, por meio de certo ato de persuasão, um consumidor de 

publicidade em um consumidor efetivo de mercadorias. Além do mais, o discurso 

publicitário realiza-se entre um benfeitor, o eu enunciador, e um beneficiário, o tu 

destinatário, e, para alcançar dados objetivos, o sujeito comunicante dispõe de 

estratégias discursivas que se manifestam por meio da organização enunciativa e 

discursiva do ato de linguagem: trata-se de estratégias de captação que ocultam, na 

maior parte das vezes, a finalidade utilitária e comercial do projeto de fala do referido 

sujeito enunciador. 
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A propósito, o ritual sociolinguageiro, proposto pelo discurso publicitário, pode 

ser definido a partir de três de seus componentes. Primeiro, a natureza da mídia 

escolhida: diz respeito à escolha de um suporte específico de visibilidade; depois, à 

escolha do que falar, na qual o anunciante ou publicitário deve optar por um modo 

de qualificação do produto; e, por fim, à escolha de para quem falar e de como falar, 

em que o sujeito comunicante deve tentar instituir uma relação com um sujeito 

interpretante ausente e, consequentemente, no interior da atividade linguageira, 

construir um parceiro. 

Convém lembrar, entretanto, que a apresentação discursiva de todos os 

anúncios publicitários é limitada em parte pelo dispositivo de mediação escolhido, 

visto que cada suporte permite selecionar um tipo de público, isto é, o consumidor 

de tal mídia, e um tipo de audiência, o que quer dizer que o referido dispositivo de 

mediação impõe posturas de leitura e de apreensão da mensagem e circunscreve os 

modos de interação com o leitor. Dessa forma, ao mobilizar diferentes substâncias 

semióticas e ao privilegiar este ou aquele canal, delimita - e por que não dizer limita? 

- a própria forma do discurso e propõe - ou seria impõe? - uma forma textual. 

Já escolher um modo de qualificação do produto significa, da mesma 

maneira, escolher um tipo de encenação discursiva, uma vez que o produto pode 

ser, exclusivamente, exibido ou se transmutar em objeto ou auxiliar de uma busca. 

Em contrapartida, tal produto pode ser alvo de diferentes estratégias de 

diferenciação e de singularidade em relação aos discursos dos concorrentes.  

Por um lado, todas as práticas parecem ser permitidas, ainda que sob o risco 

de colocarem em questionamento a finalidade contratual do texto publicitário ou de 

neutralizar as formas fixas dos anúncios de produtos equivalentes. Todavia, por 

outro lado, essas estratégias de diferenciação podem ser suspensas no caso em 

que o produto é realçado por um único de seus atributos, como o preço, por 

exemplo. A centralização sobre a avaliação pragmática do objeto de troca e a 

recordação do real objetivo da atividade linguageira, ou seja, a compra de 

determinada mercadoria de determinada marca, orientam o discurso para um tipo de 

anúncio cuja encenação visual minimalista, acompanhada de formas verbais 

alocutivas, assegura uma simples função de apresentação do produto. Na verdade, 

é como se o fato, alegado pelo anunciante, de colocar os concorrentes fora do jogo, 

por meio de um argumento qualquer, pusesse em suspensão também a pressão da 

concorrência. 
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À publicidade, cabe, ainda, a construção da figura de um parceiro admitido 

por convenção, um destinatário, ou melhor, de diferentes tipos de destinatários, 

suscetíveis de serem colocados em cena no interior do ato de linguagem. Contudo, 

a relação instituída com estes destinatários pode variar em função das limitações 

situacionais: como nos mostra a atual história da propaganda, a evolução da 

produção das mensagens compreende a evolução da atividade de interpretação - e, 

naturalmente, a evolução das práticas de consumo - e o discurso publicitário não 

pode evitar um processo que se parece bastante com uma espécie de 

aprendizagem, um efeito do capital cultural dos sujeitos interpretantes no que tange 

a esse ritual sociolinguageiro. 

Há formas discursivas que evitam toda e qualquer ambiguidade do lado da 

recepção e da interpretação dos enunciados, por isso, o mencionado ritual 

sociolinguageiro pode tomar a forma de uma fala direta e se limitar, unicamente, à 

apresentação-exibição do produto. Isso posto, é como se a publicidade de 

proximidade ou aquela que se dirige a um público já conhecido ou cujas motivações 

são também conhecidas não engendrasse a implantação de estratégias sofisticadas 

de captação.  

Dito de outro modo, é como se existisse uma lei tendencial que estabelece 

que quanto mais o “alvo” é próximo e conhecido, mais a mensagem se apresenta de 

maneira explícita e unívoca. Como consequência, a relação entre o sujeito 

comunicante e o sujeito interpretante torna-se direta: o anunciante nomeia-se 

explicitamente, com frequência, como o verdadeiro enunciador e a articulação direta 

da mensagem com o espaço externo, o do consumidor, torna-se possível graças a 

uma fusão de identidades. 

Esse, porém, não parece ser o caso quando os receptores estão afastados e 

são anônimos, como nas mídias de massa, tais quais a televisão e as revistas. O 

sujeito comunicante, então, deve fazer um esforço para arquitetar um elo simbólico, 

mas hipotético, com os sujeitos interpretantes, recorrendo a saberes, normas, 

valores e universos de referência supostamente partilhados. Diante disso, o discurso 

publicitário falará de outra coisa que não o produto e colocará em cena uma série de 

representações do mundo e de seus seres. 

A mensagem, por sua vez, não propõe mais um simples conteúdo de 

informações e uma forma diretamente alocutiva, logo, deriva para conteúdos 

conotados e para uma enunciação disfarçada. O enunciador também deixa de ser 
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explicitamente o anunciante para se tornar o narrador de uma história ou a figura 

anônima de um sujeito. Assim sendo, a mensagem publicitária substitui, aos poucos, 

a esfera do discurso pela esfera da narrativa e da história, ao colocar em cena 

universos significantes abertos às trajetórias dos sujeitos interpretantes e a 

fenômenos de identificação-projeção para a cena representada e para seus atores.  

Além disso, não subsistem mais vestígios comprovados de um falar direto a 

um parceiro qualquer, o consumidor; a mensagem tende, preferencialmente, a 

apresentar uma aparente heterogeneidade entre o espaço interno do discurso e o 

circuito externo, composto por anunciante e consumidor, que são unidos por uma 

forma de articulação indireta, característica de uma dupla estruturação da 

mensagem: a primeira propõe um trajeto dos actantes e dos seres da cena figurada, 

enquanto a segunda postula o percurso projetado de um sujeito interpretante, por 

meio do processo de projeção-identificação. 

Tal configuração formal, isto é, personagens, narrador, leitor-espectador, 

aproxima-se, comprovadamente, da configuração dos gêneros de ficção tradicionais, 

não obstante, as mensagens publicitárias não podem ser identificadas com 

enunciados de ficção propriamente dita nem com enunciados de realidade do estilo 

documentário. Na verdade, apresentam-se mais como tipos de enunciados virtuais e 

polimórficos que, por meio de diversas estratégias discursivas, mobilizam 

procedimentos retóricos, efeitos visados, de realidade ou de ficção, cuja finalidade é 

a captação dos sujeitos interpretantes. Ademais, a atividade de interpretação 

mobilizada exige quase sempre uma competência, constantemente lúdica, de leitura 

meta ou transdiscursiva, a saber, a única capaz de perceber o enunciado como um 

texto publicitário. 

Apesar de serem, acima de tudo, fictícios, tais textos são, no entanto, 

reconstituições de cenas da vida cotidiana, da vida social, ou de criações de 

alegorias puramente imaginárias, entretanto, sua fonte é um acervo cultural 

compartilhado, afinal, têm o dever de ser partes interessadas no cenário e na 

expressão de representações sociais. Efetivamente, por intermédio de uma série de 

construções de identidades, lugares e tipos de interação, são indicados e atribuídos 

antecipadamente, limitados pelo peso dos imaginários socioculturais de cada 

sociedade. 

Caso se excluam, no entanto, as formas puramente de apresentação, isto é, o 

“efeito catálogo”, no qual a mensagem se centra no produto - sua aparição pura e 
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simples ou a centralização em um de seus atributos -, a publicidade coloca em cena 

e reconstitui universos de referência, que podem, por sua vez, ficar circunscritos no 

espaço: a cidade, a natureza, lugares conhecidos etc; dizer respeito a práticas 

sociais, como trabalho e lazer; e coincidir com práticas familiares, individuais ou 

comportamentais. Da mesma maneira, podem estar subentendidos em espaços 

míticos pré-existentes, religião, romances, filmes etc; ou em espaços simbológicos, o 

exotismo, a pureza, a aventura etc; ou, mais ocasionalmente, estar incorporados ao 

próprio produto. 

Aliás, essa espécie de zona de proteção entre o produto e o sujeito 

interpretante apresenta-se, discursivamente, como o quadro de referência de uma 

enunciação e como um espaço de interação possível para os actantes. A escolha 

deles, tais quais todos os fenômenos de repetição, apagamento, superdeterminação 

a que se submetem, fixam certa representação do social e de seus atores. 

 

9.5 A atitude, a propaganda e o consumo 

 

Segundo Aldrighi (1985), a propaganda provoca uma disposição para 

comprar e consumir dado produto, por meio da formação de atitude, o que quer dizer 

que há uma predisposição psicológica geral em relação a determinado objeto, que 

pode, teoricamente, ser desdobrada em três dimensões: 

1. A dimensão cognitiva, que diz respeito a conhecimentos, crenças, 

convicções, informações, opiniões, enfim, todo um conjunto de elementos 

conscientes que um sujeito adquire por meio do aprendizado no que tange a 

determinado objeto; 

2. A dimensão afetiva, a qual se relaciona com todos os sentimentos que esse 

determinado objeto desperta no sujeito; 

3. A dimensão conativa, que tem a ver com a predisposição que o sujeito tem 

para agir em relação a esse objeto. Aliás, por necessidade ou por 

condicionamento, o ser humano pode estar predisposto a se comportar de 

certa forma em relação a um objeto, de modo mais ou menos independente 

do que sabe ou sente em relação a ele. 

 De acordo com tal versão atitudinal da persuasão publicitária, a propaganda 

atua sobre o consumidor, disseminando e ensinando formas de pensar, sentir e agir 

favoráveis a um produto ou marca. Caso a comunicação seja bem-sucedida em 
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formar atitudes adequadas, estará, de maneira automática, promovendo o 

comportamento de compra.  

Outra corrente teórica pressupõe que a propaganda age de maneira direta 

sobre o comportamento, o que quer dizer que predispõe à compra de determinado 

produto, sem que o consumidor se dê conta de que está alterando sua forma 

habitual de pensar ou sentir. Conforme tal concepção, a propaganda engendraria 

impressões e imagens, não necessariamente conscientes, que se manifestaram, 

oportunamente, no momento da compra do produto.  

 A suposição, então, é de que a propaganda age diretamente sobre o 

comportamento, sem que, no entanto, interfira nas convicções e sentimentos do 

consumidor, ou seja, sem que forme ou mude atitudes, as quais se formariam, 

provavelmente, depois do uso continuado de determinado produto como 

racionalizações da escolha. Todavia, não existe uma única forma de funcionamento 

da propaganda, do mesmo modo que não existe um tipo de propaganda mais 

eficiente. 

 No entanto, a propaganda, além de não ser o único fator responsável pelo 

sucesso de vendas de uma marca ou produto, também não é o único fator 

responsável pela persuasão do consumidor, já que a persuasão é um processo que 

envolve a interação de muitos fatores, que agem sobre os destinatários, entre eles,  

a propaganda. O resultado final e ideal desse processo, portanto, é a consolidação 

de uma atitude de preferência por determinada marca ou produto, isto é, uma 

disposição que, de forma lógica, deve favorecer a repetição contínua da compra de 

uma dada marca. 

 Cabe ressaltar, ainda, que o consumidor tem predisposições básicas que 

podem ser problemas, necessidades, crenças, sentimentos e preferências definidas 

no que diz respeito à categoria do produto em questão. Assim sendo, recebe, por 

meio do estímulo inicial da propaganda, a promessa de uma nova marca que o faz 

alimentar expectativas, capazes de estimular o desejo e o interesse em 

experimentá-las. Além disso, quando surge a oportunidade, o desejo despertado se 

concretiza na compra de determinado produto ou marca. 

 Logo após a compra, acontece o consumo, o que quer dizer que a 

performance da marca é avaliada e o consumidor ratifica, por meio da experiência, a 

veracidade da promessa feita pela propaganda em questão. Por conseguinte, a 

satisfação engendra no consumidor uma disposição positiva para receber as 
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repetições da propaganda, que é vista como uma confirmação da referida 

experiência positiva. Desse modo, funciona como um reforço positivo que sustenta 

uma atitude favorável no que diz respeito à marca. A atitude positiva, por sua vez, 

favorece a continuidade da compra, a formação do hábito de uso e a fidelidade à 

marca, tudo isso graças ao reforço publicitário. 

 Desse modo, pode-se afirmar que o resultado ideal, isto é, a preferência, 

chega ao final de todo um processo para o qual contribuíram as necessidades do 

destinatário, o tempo, o estímulo inicial da propaganda, o desempenho do produto e 

a continuidade dessa propaganda, a qual tem uma função contínua nesse processo, 

desdobrada em dois momentos: um antes e outro depois e durante a experiência 

com a marca. Antes, ao gerar expectativas positivas sobre a marca, e, após tais 

experiências, ao sustentar e renovar, de maneira contínua, uma atitude favorável à 

compra de dada marca ou produto. 

 Ademais, com a ajuda da propaganda, a atitude evolui de certas 

predisposições básicas até a preferência definida – e quase que definitiva – pela 

marca. Assim, o comportamento evolui da compra e da experimentação de 

determinado produto ou marca e caminha até a formação do hábito e da fidelidade 

ao referido produto ou marca. Por outro lado, a eficiência da propaganda é 

inseparável de fatores e decisões externas a ela, seja no nível mercadológico, seja 

no nível da experiência do consumidor, o que quer dizer que o sucesso do esforço 

publicitário supõe que a comunicação se ajuste a tais fatores e com eles funcione 

harmonicamente. Para tal, é necessário definir uma estratégia de comunicação bem 

refletida e fundamentada em um cuidadoso conhecimento do consumidor, do 

mercado e da categoria de produto. 

 Aliás, como não existe uma fórmula universal para fazer uma propaganda 

eficiente, é necessário estudar cada caso particular para decidir a melhor forma de 

atingir o consumidor por meio da comunicação. É preciso, então, que cada caso seja 

planejado de maneira especial, já que a situação de cada marca, em dado momento 

da sua história no mercado, é sempre um conjunto singular de problemas e 

oportunidades. Desse modo, a estratégia de comunicação começa por um 

diagnóstico da situação de mercado da marca, a partir de toda a informação básica 

disponível a respeito da categoria de produto, a marca, a concorrência e o 

consumidor, a fim de definir os objetivos da comunicação. 
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 O conteúdo da mensagem publicitária também é de fundamental importância 

para que a propaganda seja eficiente, por isso, deverá veicular uma promessa 

central, a saber, o apelo, racional ou emocional, decisivo na consideração de 

compra e de uso da marca; os porquês, ou seja, as razões, as garantias ou as 

evidências que ajudam a tornar a promessa crível e convincente aos olhos do 

destinatário; e a personalidade da marca, isto é, os traços de imagem que ajudam a 

criar sua individualidade e sua diferenciação entre as marcas concorrentes. 

 Na verdade, há dois ângulos por meio dos quais a mensagem publicitária 

pode ser avaliada: como mensagem, ou seja, como informação que precisa chegar 

ao seu destino e ser recebida pelo leitor; e como publicitária, isto é, como meio que 

tem a finalidade de provocar efeitos persuasivos em um possível consumidor.  

O primeiro ângulo, a seu turno, compreende os atributos estruturais da 

publicidade que asseguram e, também, facilitam as condições de atenção do público 

que deverá recebê-la: 

1. Primeiramente, a propaganda deverá ser capaz de chamar a atenção do 

consumidor; atenção esta que tende a se dissipar, de maneira natural, entre 

os estímulos do ambiente e do contexto comercial e de programação do 

veículo onde foi inserida. Trata-se do impacto e, se a peça publicitária possui 

tal qualidade, deve deixar alguma impressão memorável na mente do leitor, 

fazendo com que se lembre de tê-la visto ou mesmo reconheça alguns de 

seus elementos mais impressionantes. 

2. Depois, é preciso que a mensagem mantenha o consumidor atento ao longo 

de todo o conteúdo para que a comunicação seja transmitida totalmente e 

não apenas em parte. A peça necessita, portanto, de atratividade a fim de que 

o consumidor seja levado a ler, assistir ou ouvir a mensagem inteira. Caso 

isso ocorra, esse consumidor estará em condições de poder relatar aquilo que 

leu, viu ou ouviu. 

3. Em seguida, além de atraente, a publicidade precisa ser, ainda, tolerável por 

algum tempo, porque toda propaganda é feita para ser repetida. É necessário, 

por conseguinte, que o destinatário possa suportar o número planejado de 

repetições, com a finalidade de que o conteúdo da mensagem não se 

desgaste pelo cansaço ou pela irritabilidade do público. Dá-se o nome de 

durabilidade a essa qualidade que impede que o consumidor esqueça 

facilmente o recado do anunciante. Para tal, é preciso que a peça carregue 
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consigo elementos que envolvam emocionalmente, gratifiquem ou divirtam o 

destinatário. Aliás, a publicidade tem durabilidade a partir do momento em 

que o consumidor reconhece que sente prazer em vê-la e que até mesmo 

gostaria de vê-la mais vezes. 

 Sob outro ângulo de avaliação, a saber, o que diz respeito ao fazer 

publicitário, a peça deve ser eficiente do ponto de vista do conteúdo persuasivo de 

comunicação. Dito de outro modo: é necessário que seja fiel ao conceito de 

comunicação que foi previamente estabelecido como “promessa básica”, “argumento 

e razões de apoio”, “traços de imagem”, entre outros. Diante disso, deve trazer as 

seguintes características: 

1. A primeira condição é a do entendimento: a peça deve ter clareza para 

transmitir os significados desejados e, de forma indispensável, associá-los ao 

nome da marca. Uma evidência de que houve clareza na comunicação, por 

exemplo, reside no fato de que as ideias, impressões e associações 

desejadas sejam compreendidas por parte do consumidor, que deve ser 

capaz de interpretar os significados do que leu, ouviu ou viu da maneira como 

espera o enunciador. 

2. A segunda condição é a de que o conteúdo entendido tenha relevância para o 

público-alvo: é necessário que os apelos transmitidos sejam interessantes e 

desejáveis e, mais do que isso, que sejam decisivos para que o consumidor 

considere a compra e o uso do produto anunciado. Dessa forma, será capaz 

de manifestar uma disposição positiva para consumir dada marca. 

3. A terceira e última condição está no fato de que o conteúdo persuasivo 

necessita de credibilidade. Na realidade, quando as situações e promessas 

de uma mensagem publicitária são verossímeis, ou seja, quando não 

contradizem o conhecimento e a experiência que o consumidor tem dos 

elementos apresentados, a persuasão é facilitada, o que quer dizer que o 

consumidor reagirá positivamente à comunicação, manifestando 

receptividade e confiança na honestidade e na veracidade do conteúdo da 

publicidade em questão. Porém, a credibilidade por parte do consumidor, 

como resposta à comunicação, não significa que houve persuasão à primeira 

vista: garante apenas a existência de uma aceitação provisória suficiente para 

levar o destinatário a querer testar a promessa de comunicação. 
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 Convém esclarecer, no entanto, que o consumidor não é um recipiente vazio 

que, passivamente, registra as ideias e aprende as lições que o anunciante quer 

transmitir: interpreta a mensagem recebida de acordo com seus valores culturais, 

linguagem, escolaridade, condição socioeconômica, experiência, condições físicas e 

emocionais. Pode-se afirmar, portanto, que o consumidor é ativo, seletivo, defensivo 

e até criativo, quando processa a informação recebida. Guarda consigo o que mais 

lhe interessa, troca o significado do que não entende, adiciona o que sente falta, 

extingue o que lhe constrange ou incomoda, esquece o que não lhe diz respeito, 

relaciona e associa uma coisa com a outra de acordo com sua vontade, desdobra e 

enriquece os significados conforme sua imaginação. 

 

9.6 A sedução, a persuasão e a publicidade 

 

Monnerat (2003) reitera que as publicidades não vendem mais as qualidades 

imanentes de um produto, aliás, nem mesmo vendem a reputação de tal ou qual 

marca, o que quer dizer que aquilo que é vendido para o consumidor é a imagem 

que tem a marca diante do público, afinal, na economia de hoje, o consumidor 

assume uma posição central no universo do consumo. 

A propósito, em todas as publicidades, existe um emissor onisciente e 

onipotente, atrás do qual se esconde o publicitário, isto é, o verdadeiro emissor que, 

no entanto, não se encontra presente no circuito da fala. Tal enunciador atribui a um 

receptor, nesse caso, o consumidor, uma espécie de “fórmula mágica”, responsável 

por conseguir que o destinatário obtenha algo que ainda não possui. 

Aliás, a publicidade mais eficaz diz ao público não só o que ele precisa saber, 

mas, principalmente, o que quer ouvir: trata-se de um apelo, que, por sua vez, 

constitui uma ligação entre o emissor e o receptor. Além disso, o conteúdo 

psicológico de um sujeito em relação a um objeto pode ser segmentado, de acordo 

com Leduc (1976, apud MONNERAT, 2003), em três forças: os móbeis 

impulsionadores ou as motivações, as atitudes e os comportamentos. 

As motivações são, como o nome sugere, os motivos que fazem determinado 

indivíduo agir. Geralmente, são complexos, visto que resultam de elementos 

diversos e, muitas vezes, até mesmo inconscientes. Desse modo, pode-se afirmar 

que são forças que tendem para a aquisição, posse e utilização de um produto e se 

dividem em motivações econômicas, egoístas e altruístas. 
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Por muito tempo consideradas as únicas, as motivações econômicas 

correspondem ao interesse financeiro, ou seja, ao desejo de ganhar dinheiro ou de 

economizar, pagando o menos possível. Já as motivações egoístas agrupam 

elementos que têm a ver com o instinto de conservação, como é o caso de produtos 

que envolvem toda a área da saúde, por exemplo. As motivações altruístas, por sua 

vez, consistem na simpatia, isto é, no poder de fazer parte do prazer ou da dor de 

alguém e no desejo de se proteger e se devotar a outrem.  

As motivações e os freios, os quais constituem o conteúdo psicológico 

profundo dos sujeitos, concretizam-se em atitudes e comportamentos. Atitudes são 

entendidas como uma predisposição interior em relação a um produto que, quando 

expressas, tornam-se opiniões. Além disso, resultam diretamente do conteúdo das 

motivações para determinado indivíduo, em um dado momento, e antecipam o 

comportamento dele. Também variam do negativo para o positivo: as atitudes 

negativas definem-se como sendo preconceitos; as neutras têm a ver com a 

indiferença ou a ignorância; e as positivas possuem diferentes intensidades.  

Os comportamentos, por outro lado, representam uma maneira de agir em 

relação a um produto e se constituem como último elo da cadeia psicológica 

móbil-atitude-comportamento. São mais estáveis do que se supõe, devido a fatores 

como hábito, costume e indiferença. Na verdade, como é impossível estimular 

emoções ainda inexistentes, o anunciante deve procurar provocar no destinatário 

atitudes - inatas ou socialmente adquiridas - adequadas ao seu projeto de fala.  

Como todas as motivações básicas dos seres humanos são condicionadas 

emocionalmente, a propaganda recorrerá amplamente ao amor, à tristeza, ao medo, 

à alegria, à culpa e a quaisquer outros sentimentos, emoções ou impressões 

favoráveis ao que tem em vista. Pode, de modo análogo, tirar partido de sentimentos 

de inadequação ou de culpa para levar o consumidor a querer fazer a “coisa certa”, 

que será determinada, a posteriori, por meio do texto publicitário. 

Convém esclarecer que, qualquer que seja a forma de apresentação do 

anunciante, este deve coloca-se como um benfeitor, concessor de um bem que 

permite atender desejos e necessidades individuais. O receptor da comunicação 

publicitária, portanto, é construído como “sujeito - alvo duplo”, ou seja, como 

consumidor “potencial” de um produto ou marca e como consumidor “efetivo” do 

texto publicitário que se constitui, a partir desse momento, como objeto de consumo 

cultural. Como alvo da promoção de um produto ou marca, o sujeito destinatário é 
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designado, explícita ou implicitamente, como se tivesse uma “necessidade” que 

deve procurar preencher, sob pena de se frustrar, caso não proceda da maneira 

como determina a propaganda. 

Desse modo, converte-se em “agente de uma busca” da qual será 

beneficiário e, já que essa busca traz sempre um saldo positivo, o sujeito-alvo é 

mostrado como “herói” de uma busca que termina com um final feliz e da qual é o 

beneficiário. O produto/marca apresenta a si próprio como se tivesse propriedades 

particulares que o tornam superior a todos os outros. Diante disso, no discurso 

publicitário, é deslocado da posição de “objeto de busca” do consumo para a de 

“auxiliar mágico” de uma busca, destinado a preencher a necessidade do 

destinatário, o “futuro-herói-consumidor”. 

Quando a publicidade afirma que o produto/marca que propaga traz consigo 

propriedades particulares que o tornam superior a todos os outros, procede à 

singularização do produto, um procedimento por meio do qual se procura distinguir 

um P-produto ou uma M-marca, como dito, de todos os outros produtos, tornando-o 

único.  

O contrato de comunicação publicitário coloca em cena uma dupla estratégia 

para fazer com que o destinatário adira ao projeto de fala do texto: a estratégia de 

ocultação e a de sedução/persuasão. Primeiramente, deve esconder o que se passa 

no circuito externo do texto, em que os participantes estão conectados por relações 

de interesse, bem mais lucrativas para o publicista do que para o consumidor. Tal 

ocultação realiza-se pela fabricação de uma imagem de sujeito-anunciante que 

coloca a máscara inocente de anunciante sobre a de sujeito-comunicante-publicista, 

o que dá ao enunciado um caráter de honestidade e de maior credibilidade. 

Por outro lado, coloca-se, no sujeito-consumidor, a máscara de 

sujeito-destinatário, que se deve interessar não pelo produto, mas, sim, pelo que ele 

oferece. Concomitantemente, há um deslocamento de lugar do produto: no circuito 

externo, é objeto de troca entre a instância produtora e a instância consumidora, 

está no lugar do objeto de busca para o consumidor, que obterá esse objeto pelo ato 

de compra; já no circuito da palavra publicitária, tem o papel de auxiliar a busca do 

agente. Esse deslocamento tem como consequência a sensação de que o produto é 

mais acessível, uma vez que o objeto de busca é sempre considerado inacessível, o 

que, no entanto, não é verdade para o auxiliar da busca. 
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Já no que se refere à segunda estratégia, a saber, a de sedução-persuasão, 

como o publicitário tem consciência de que não está frente a frente com o 

destinatário e que, além do mais, não poderá forçá-lo a comprar determinado 

produto de determinada marca, procura conquistá-lo por meio da fabricação de uma 

imagem de sujeito-destinatário eficientemente sedutora e persuasiva, de tal forma 

que o interlocutor possa se identificar com ela. 

No discurso publicitário, identifica-se um “jogo de máscaras” na interação 

estabelecida entre os sujeitos do ato de linguagem: um encarregado de exaltar o 

produto, posto que tem como objetivo o êxito no circuito externo ao texto; outro 

conhecedor de que se procura engendrar nele o desejo de compra do produto 

elogiado. Grosso modo, os dois sujeitos sabem que estão implicados em um tipo de 

ritual de “falso/aparência”. 

No entanto, cabe esclarecer que o anúncio não veicula informações falsas, o 

que quer dizer que somente revela uma parte da verdade, isto é, a parte que 

favorece o anunciante, visto que “reduz” o custo real do produto, ao ressaltar apenas 

o valor benéfico dele. O anúncio, portanto, constitui-se como um exemplo de 

sedução e é possível que o sedutor ou persuasor não esteja trabalhando com a 

verdade, mas, sim, com algo que se aproxime da verossimilhança.  

Dito de outro modo: quando o leitor consome um anúncio, sabe que o que 

está lendo e vendo pode não ser verdadeiro, contudo, é verossímil e o convence a 

partir da lógica particular que o texto usa. Verossímil é, pois, tudo aquilo que se 

constitui em verdade a partir de uma lógica própria por parte do sujeito.  

A partir do momento em que o consumidor, enredado pelo jogo publicitário, 

deixa de perceber a comercialização do produto, ou melhor, o jogo de interesses do 

anunciante, torna-se capaz de pagar até mesmo um preço elevado em troca dos 

benefícios anunciados, afinal, a venda é, antes de tudo, uma operação emotiva. 

Diante disso, pode-se perceber que, na publicidade, o objetivo primeiro é a 

persuasão, desenvolvida dentro de uma prática entendida como autoritária, visto que 

não há um diálogo entre o sujeito da instância da produção e o da instância da 

recepção.  

A linguagem publicitária, por sua vez, é construída em torno de dois grandes 

princípios: o princípio da economia e o princípio da proximidade. O primeiro engloba 

as noções de economia lexical e economia sintática. Já que a publicidade tem como 

objetivo a densidade semântica, são deixados de lado os elementos lexicais ou 
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gramaticais que compliquem ou retardem, inutilmente, a ideia e a compreensão do 

texto.  

Ao obedecer ao princípio da economia sintática, a linguagem publicitária é 

regida por uma tríplice preocupação: a eficácia, o rendimento semântico e a rapidez 

de transmissão. Dessa forma, é descartado o que pode sobrecarregar ou adiar a 

compreensão da mensagem, por isso, há uma tendência à elipse e à aglutinação, o 

que resulta em concisão, rapidez e dinamicidade. 

A economia lexical tem como norte os objetivos promocionais e 

comunicacionais da propaganda, isto é, um mínimo de palavras capaz de veicular o 

máximo de conteúdo, visando a um alto nível de inteligibilidade. Portanto, o 

vocabulário utilizado deverá ser simples e usar termos conhecidos, que fazem parte 

do cotidiano dos sujeitos. Além disso, as relações de polissemia, de duplo sentido, 

de oposição ou até mesmo de um novo sentido para um termo bastante conhecido 

valorizam e ampliam o vocabulário do texto publicitário. Todavia, a mensagem 

publicitária, embora seja curta, é densa, posto que sua carga semântica advém, 

precisamente, da condensação, na mesma frase e, às vezes, até no mesmo 

elemento, de mais de um recurso expressivo. 

Com base no segundo princípio, a saber, o da proximidade, a publicidade 

mobiliza recursos de ordem semântica, como a antecipação seletiva, efetuada no 

léxico, de ordem estilística, visando à aproximação do leitor/emissor, e de ordem 

semiológica, especificamente, no que se refere à codificação da mensagem, com o 

objetivo de promover a aproximação entre a informação e aquele que foi informado. 

Quando se trata, porém, de casos mais difíceis de persuadir o público-alvo, a 

argumentação publicitária muda de natureza, haja vista que procura fazer uma 

representação psicológica original do produto, o que quer dizer que cria uma 

imagem que o distinga dos outros, dando a ele uma personalidade que já não é 

racional ou objetiva, mas, sim, afetiva e subjetiva. Dessa forma, a construção de 

uma imagem original atribui uma nova dimensão ao produto, isto é, à sua realidade 

física, acrescenta-se uma realidade psicológica que o torna extraordinário, em meio 

a todos os outros produtos de todas as outras marcas. É, pois, esse conteúdo 

afetivo o responsável por constituir o elemento diferenciador no que tange à escolha 

do consumidor. 

Outro fator determinante no processo de criação da mensagem publicitária 

reside na escolha do nome do produto, o qual deve dar a ele status, além de 
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inseri-lo no mundo real, ao mesmo tempo em que o identifica e o diferencia dos 

demais. A função publicitária primordial, então, é impor um nome que tem como 

finalidade prática tornar-se o suporte do objeto, conferindo a ele uma imagem 

psicológica e social, capaz de fazer com que os consumidores o tenham na 

memória.  

Na verdade, há uma diferença nítida entre a venda de produtos com marca e 

a de produtos sem marca, já que estes últimos não são notados pelo consumidor, 

pois uma marca desconhecida não tem valor para o destinatário. Efetivamente, a 

notoriedade é adquirida por meio da publicidade, mas não somente: é adquirida, 

principalmente, pela qualidade do produto, logo, pode-se afirmar que a publicidade é 

um catalisador e um acelerador de notoriedade. Além disso, o nome próprio retira o 

produto da generalidade do nome comum, quando nomeia o que não havia sido 

nomeado, tornando conhecido o que, antes, era anônimo. 

Meneguin (2009), a seu turno, postula que a publicidade identifica outras 

motivações no cotidiano para atrair seu público-alvo, como é o caso da busca 

racional por tudo aquilo que possa tornar a vida mais prática, mais fácil e mais 

vantajosa, por isso, sugere, argumenta, receita, recomenda, convence e até mesmo 

impõe. Existem, porém, outros desejos mais sutis por parte do consumidor, 

relacionados a sentimentos e emoções nem sempre assumidos ou entendidos, vale 

lembrar. Essa espécie de sutileza, no entanto, não impede que a publicidade 

reconheça tais desejos e lide com eles com habilidade, o que quer dizer que 

apelará, atrairá, seduzirá, incitará e exigirá. 

Ao público, por outro lado, são exigidas diversas atitudes e a cada uma delas 

corresponde uma necessidade. Aliás, entre todas as motivações, não cabe julgar as 

que são mais indispensáveis ou mais legítimas, afinal, são todas necessidades do 

ser humano, umas mais primárias e materiais, outras mais abstratas e simbólicas. 

Na realidade, o que, realmente, chama a atenção é observar de que maneira a 

publicidade migra da apresentação das qualidades físicas do produto, por exemplo, 

para a promessa de que sua aquisição fornecerá a passagem para um estado novo, 

superior e até mesmo mágico de incremento à própria personalidade do consumidor 

e de seu posicionamento em relação ao grupo, o que asseguraria a preferência de 

um produto no meio de tantos outros, iguais a ele, e a compra contínua do mesmo 

produto em intervalos regulares. 
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Ademais, para romper a inércia e atingir resultados contínuos, a publicidade 

não trabalha com neutralidade nem com equilíbrio: apresentará um mundo 

exacerbado, capaz de suscitar a dependência por parte do público-alvo. Esse 

mundo está em oferta, todavia, demandará artificialmente certo esforço pessoal para 

que pareça uma conquista, uma escolha. Trata-se, então, de um jogo permanente 

com os limites do indivíduo, da criação de uma vontade de extrapolação de si 

mesmo. 

A fim de atingir suas metas, a propaganda privilegia uma linguagem intimista, 

estabelece um contato sedutor com o consumidor e emprega imperativos com 

desenvoltura. Tal fato cria a ilusão de um discurso instantâneo para o cumprimento 

imediato do comportamento sugerido. O desfecho dos anúncios, com o produto ou a 

marca como solução mágica dos problemas, também pode dar a impressão de 

fechamento e de completude das mensagens com final preciso.  

A autora (MENEGUIN, 2009) alerta para o fato de que o ser humano se 

encontra em perpétuo sentimento de incompletude, ou seja, uma carência de 

sentido para construir sua personalidade e sua visão de mundo. A personalidade 

está em constante construção e as pessoas, de maneira geral, carecem de 

discernimento a seu próprio respeito, sempre buscando imagens do jovem, do idoso, 

do homem, da mulher, enfim, de cada papel na sociedade que possam tomar 

emprestado para forjar sua identidade. 

A escolha de determinada idade, por sua vez, dependerá da posição que se 

deseja alcançar dentro de um grupo, confirmando a ideia de que o ser humano é, 

por excelência, um ser social. Contraditoriamente, é isso que o satisfaz 

individualmente. O lugar do grupo funciona, portanto, como um termômetro de 

quanto vale a personalidade do sujeito e de seu prestígio como pessoa. Aliás, tal 

sujeito procurará obter equilíbrio entre parcelas de personalidade comuns às do 

restante do grupo e outras parcelas que marcam a diferença, menos como oposto, 

mais como complemento ao referido grupo. 

Carvalho (2006), por sua vez, afirma que a mensagem publicitária concebe e 

propaga um mundo ideal e perfeito, contudo, tal mensagem não se limita ao mundo 

dos sonhos, posto que concilia o princípio do prazer com o da realidade. Além disso, 

cabe ressaltar que não são todas as mensagens publicitárias que atingem o efeito 

visado, entretanto, a presença ostensiva da publicidade comercial na sociedade de 
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consumo propicia a existência de um ambiente cultural próprio, no qual há um novo 

sistema de valores. 

A publicidade, então, procura encontrar algo extraordinário em meio a um 

universo ordinário. Assim sendo, o que cabe à mensagem publicitária é tornar 

familiar o produto que vende, aumentar seu alcance, “banalizando-o”, ao mesmo 

tempo em que o valoriza, com certa dose de diferenciação para destacá-lo em meio 

a produtos similares, mas de diferentes marcas. Acima de tudo, aliás, a publicidade 

é discurso, ou seja, linguagem, o que quer dizer que mobiliza símbolos, capazes de 

mediar objetos e pessoas, utilizando-se mais da linguagem do mercado do que da 

dos objetos. 

Consumir objetos passa, por conseguinte, a ser sinônimo de alcançar a 

felicidade, pois os produtos e as marcas proporcionam a inserção dos sujeitos em 

um mundo perfeito, onde sentem bem-estar e são felizes. Sem dúvida, sem a 

“auréola” que a publicidade confere a esses objetos e artefatos, estes seriam apenas 

bens de consumo, no entanto, podem ser encarados como se tivessem sido 

mistificados e personificados, uma vez que adquirem atributos da condição humana. 

Por conta de sua força de interação, a linguagem publicitária caracteriza-se 

pelo reforço do individualismo, afinal, concentra o consumidor em si próprio ou, 

quando muito, nos “seus”, ao dizer que o que interessa é sua roupa, sua casa, sua 

saúde. Diante disso, pode-se afirmar que a mensagem publicitária quer convencer o 

receptor a concretizar uma ação predeterminada. Toda a estrutura publicitária, 

então, ampara-se sobre uma argumentação icônico-linguística, responsável por 

fazer com que o consumidor se convença, consciente ou inconscientemente, a 

adquirir determinado produto ou marca, embora estabeleça uma relação assimétrica 

entre os sujeitos do ato de linguagem: como dito, o verdadeiro emissor da 

mensagem publicitária está ausente do circuito da fala, enquanto o receptor é 

atingido pela atenção desse emissor em relação ao objeto. 

Desse modo, organizada de maneira diferente das outras mensagens, a 

propaganda impõe valores, mitos, ideais e outros percursos simbólicos, ao utilizar 

recursos intrínsecos à língua que lhe serve como veículo: fonéticos, 

léxico-semânticos, morfossintáticos. 

Contudo, no dizer de Carvalho (2006), nem tudo são flores quando se trata da 

publicidade: tal discurso legitima a dominação das elites, pois apresenta ao 

consumidor os bens de consumo da sociedade capitalista, servindo de elo entre 
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ambos, ao assumir o papel de incentivador, logo, reafirma, legitima e torna desejável 

o papel de consumidor para a população.  

O discurso publicitário, portanto, constitui-se como um dos meios de controle 

social e, para empreender bem essa função, aparenta igualitarismo, tira da estrutura 

de superfície os indicadores de autoridade e poder, substituindo-os pela linguagem 

da sedução. Tais recursos, por sua vez, permitem que esse discurso cumpra seu 

objetivo por meio de três vias, de acordo com Lagneau (1974, apud CARVALHO, 

2006): a psicológica, a antropológica e a sociológica. 

A primeira revela que a eficácia publicitária do jogo de palavras resulta do fato 

de que esse jogo, para o receptor do anúncio, é erótico no sentido psicanalítico do 

termo, visto que o ouvinte obtém, com muito pouco esforço, o prazer que lhe 

proporciona a palavra.  

A segunda, a seu turno, parte da proclamação da irracionalidade do receptor: 

o jogo simbólico dos signos reaviva arquétipos coletivos ocultos, mas fundamentais, 

de tal modo que um verbo, aparentemente insignificante, induz à compra, 

escamoteando a barreira da consciência.  

A terceira e última, enfim, parte do fato de que, não se dirigindo a ninguém 

em especial, a propaganda dá a cada um a ilusão de que se dirige a ele 

individualmente e, ao mesmo tempo, faz com que o sujeito tenha consciência de ser 

membro de uma comunidade. Expande-se, assim, a eficiência cultural do discurso 

publicitário por meio do apelo sistemático aos simbólicos e frágeis elos, que unem os 

habitantes das sociedades capitalistas. 

Ademais, a palavra deixa de ser meramente informativa e passa a ser 

escolhida em função de sua força persuasiva, explícita ou implícita. Seu poder não é 

mais apenas o de vender determinado produto de determinada marca, mas, sim, o 

de tornar o receptor parte da sociedade de consumo. A função persuasiva na 

linguagem publicitária tem a ver, portanto, com tentar mudar a atitude do receptor: 

para tal, ao construir o texto, o publicista leva em conta o destinatário ideal da 

mensagem, ou seja, o público para o qual a mensagem se destina.  

Tendo por base o vazio interior de cada ser humano, a mensagem dá a ver 

que falta algo para completar o indivíduo e, a fim de completar esse vazio, utiliza 

palavras adequadas, que despertam o desejo de ser feliz, natural de cada ser 

humano. Por causa das palavras, o destinatário “descobre” o que lhe faltava, ainda 

que, logo depois da compra, experimente a frustração de continuar insatisfeito. 
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Segundo Péninou (1974, apud CARVALHO, 2006), a mensagem publicitária 

linguística concretiza-se por três ações fundamentais: nomear, ao conferir uma 

identidade por meio de um nome; qualificar, ao estabelecer uma personalidade por 

meio de atributos; e exaltar, ao garantir a promoção mediante a celebração do nome 

e de seus atributos. Ao qualificar e exaltar, o emissor pode, ou não, valer-se da 

denotação, não obstante, nomear exige o uso indispensável desta como forma de 

ancorar o texto à realidade. 

Com a finalidade de persuadir e seduzir, o texto publicitário faz uso de 

estratégias linguísticas a fim de estabelecer uma personalidade para o produto, 

revestindo-o de atributos e promovendo-o pela designação de um nome. Assim 

sendo, instituída a marca por meio do nome, resta impor sua imagem, exaltando o 

objeto: serão impostos traços da virtude, reconhecimento de qualidade; da força, 

reconhecimento de autoridade; e da singularidade, reconhecimento da originalidade. 

O texto publicitário, então, não importa qual seja a mensagem implícita, é o 

testemunho de uma sociedade de consumo e leva a uma representação da cultura a 

que pertence, possibilitando, inclusive, a existência de uma relação pessoal com a 

realidade particular. Sua mensagem primeira e explícita, portanto, é o estímulo ao 

consumo de um produto, todavia, põe em destaque determinado aspecto de uma 

cultura, constituindo, muitas vezes, um retrato da sociedade na qual é produzida. 

Pinto (1997) afiança que, há muito tempo, o consumo deixou de significar a 

aquisição de bens materiais e serviços para a satisfação de necessidades primárias. 

Por causa de grandes transformações socioeconômicas, as sociedades modernas 

engendraram sistemas altamente tecnificados, os quais se estruturam em torno da 

produção e do consumo de mercadorias em escala massiva e, nesse contexto, a 

publicidade pode ser entendida como o instrumento que zela pela sobrevivência do 

sistema, já que assegura que aquilo que se produz também se consome. 

Contudo, implantar um bem em um mercado saturado de concorrentes 

obrigou a publicidade, aos poucos, a envolver o consumidor em uma complexa teia 

de significados simbólicos, que ajuda o destinatário a se interessar pelos objetos 

propagados. Desse modo, ao aproveitar uma necessidade que parece intrínseca à 

natureza humana, a saber, a de encher de simbologia a interação com os objetos 

mais comuns do dia a dia, a publicidade deu aos produtos comerciais um sentido 

social e simbólico, especialmente, ao recriar uma série de representações, que, 

associadas de forma constante e estável aos produtos, permitem sua 
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individualização e personalização. Por meio da “transfiguração” simbólica e 

ideológica que os sinais verbo-visuais da publicidade experimentam, no seu 

processo de significação, acabam transformando-se em fórmulas de significado 

social e psicológico inegável. 

As mercadorias, por conseguinte, são usadas de forma simultânea como meio 

de satisfação das necessidades humanas e como comunicadores. Assim sendo, a 

escolha de determinado produto de determinada marca acontece quando o 

consumidor é conquistado pelas mensagens verbais e visuais dos anúncios, que se 

comunicam com o destinatário a um nível sugestivo e subliminar e, só depois, 

acontece a intervenção da razão, já perfeitamente “movida” pela rendição afetiva do 

sujeito, que se operou, em sua mente, a um nível pré-lógico. 

O processo semiótico da publicidade, inclusive, encaixa-se, sobretudo, no ato 

de simbolização que será o responsável pela formação de uma identidade para os 

produtos que, recém-saídos da fábrica, ainda não possuem a capacidade de 

comunicar. Diante disso, só após o tratamento semiótico de que a publicidade e o 

marketing se encarregam é que esses produtos ganham significado para os 

consumidores, uma vez que são embuídos de um conjunto de sinais, os quais 

adquirem uma personalidade facilmente interpretável e traduzível em termos de 

valores humanos: são vivos, alegres, dinâmicos, amigos, cúmplices, enérgicos, entre 

outros. 

É mister ressaltar que o componente linguístico do texto publicitário é 

corresponsável, junto com o texto visual, pelo poder persuasivo da mensagem, 

afinal, sem ele, a publicidade não seria o que é. Muitas vezes, o enunciado verbal do 

texto publicitário reduz-se a uma participação mínima, como identificar o nome da 

marca, por exemplo, no entanto, a linguagem verbal nunca deixa de estar presente 

no anúncio e é, na maior parte das vezes, utilizada para concretizar o slogan, de 

função argumentativa central para o sucesso do projeto persuasivo. 

Cabe lembrar, também, que o êxito ou o fracasso de um produto não é 

medido tanto pela qualidade ou pela falta da referida qualidade, mas, principalmente, 

pela sua capacidade de se encaixar no universo de valores do consumidor e trazer 

os desejos dele à tona, assumindo-se como uma possibilidade de satisfazê-los.  

A propósito, em um sistema no qual os produtos valem muito além de suas 

propriedades físicas, deixa de ser eficaz propagá-los por meio da alusão a essas 
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últimas, por isso, a dimensão informativa da publicidade passa para o segundo plano 

e cede lugar ao apelo direto à emotividade do consumidor. 

Frequentemente, não se recorre a um inventário das qualidades objetivas de 

um produto como demonstração de sua superioridade, por isso, pode-se dizer que é 

mais necessário ambientá-lo e personalizá-lo, vinculando-o a estilos de vida, 

sentimentos e estados de espírito reconhecíveis pelo público-alvo. Desse modo, a 

fusão de valores intrínsecos e extrínsecos ao produto ocorre na exploração 

sistemática da dimensão conotativa e simbólica das linguagens do anúncio, sendo 

esse o meio de engendrar a projeção psicológica e a identificação dos sujeitos com 

o que consomem na mensagem publicitária.  

O sistema de significação publicitário, por sua vez, parece constituído de 

conexões lógicas e verdadeiras, entretanto, é vivido como tal pelos sujeitos em uma 

espécie de “sonho social”, ou seja, sonho coletivo que, pelo fato de ser partilhado, é 

sentido como mais objetivo. Dessa forma, é criada uma realidade autônoma, 

alternativa e, aparentemente, tão coerente - ou até mais do que - a vida real. 

Como o discurso publicitário é um discurso persuasivo, no qual interessa 

garantir o máximo de sintonia entre as dimensões ilocutória e perlocutória, supõe-se 

que um dos mecanismos postos em jogo nesse sentido seja, justamente, uma 

definição impositiva e diretiva, embora camuflada, da imagem do destinatário virtual 

a partir do interior do discurso.  

Esse leitor-virtual modelar coopera completamente com projeto de fala 

proposto pelo texto: trata-se de um tu construído, manipulado, cooperante, um tu 

intradiscursivo que se pretende que se assemelhe a um tu real a quem o anúncio, de 

fato, se dirige. Tal fusão entre o sujeito interpretante e o destinatário atuará como um 

vínculo capaz de conduzir o primeiro a agir em conformidade com as instruções do 

texto e a tomar a decisão de compra. 

Cabe ressaltar, entretanto, que se trata de uma unidade fictícia, uma vez que 

o anúncio, ao pretender dirigir-se a apenas um tu e fingindo reconhecer a 

especificidade e o caráter único desse tu, tem por objetivo, simultaneamente, 

dirigir-se ao máximo de “tus” possível e provocar os mesmos efeitos em todos.  

Tais efeitos passam pelo estabelecimento de uma espécie de vínculo com o 

destinatário, o que decorre do fato de que este, investido, agora, de uma nova 

identidade, com uma série de qualidades associadas ao produto, sente-se impelido 

a comportar-se conforme as instruções do anúncio, as quais apontam sempre no 
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sentido da adesão ao produto e à sua eventual aquisição, por uma questão de 

coerência com a personalidade que lhe foi atribuída. 

A publicidade está, de modo frequente, confrontando os sujeitos com versões 

idealizadas de si próprios, oferecendo a eles uma imagem de perfeição e 

completude, impregnada de valores culturais a que os indivíduos aspiram, porém, 

nunca atingirão. A imersão do sujeito com seu objeto de desejo é, obviamente, 

impossível e o desejo, aparentemente extinto e saciado pela aquisição do produto, 

ressurge depressa, sempre irrealizado e irrealizável. 

Vestergaard e Schrøder (2004) asseguram que ninguém deseja adquirir um 

produto que não pareça ter um valor de uso, contudo, já que o único interesse do 

vendedor em sua mercadoria é vendê-la, este ficará satisfeito desde que tal 

mercadoria pareça ter valor de uso. Diante disso, quanto mais atraente o produto, 

mais pessoas desejarão adquiri-lo e menor será o intervalo entre a data em que 

chega às lojas e aquela em que é vendido. 

No que se refere ao conteúdo da mensagem publicitária, os autores 

(VESTERGAARD; SCHRØDER, 2004) explicitam que toda comunicação se baseia 

no princípio de que nada se diz se não há razão para dizê-lo e esta “boa razão” 

permite que o leitor extraia várias deduções legítimas daquilo que ouve ou que lê.  

Aliás, partindo do relativo grau de certeza com que tais deduções são 

efetivadas, é possível estabelecer três níveis de conteúdo implícito: ilação, 

pressuposição e expectativa. A ilação é aquilo que se pode concluir de maneira 

lógica de uma declaração; a pressuposição é aquilo que é obrigatório para que um 

enunciado seja considerado verdadeiro; e a expectativa apóia-se no princípio da  

“boa razão”, uma vez que, sempre que alguma coisa é dita, presume-se que deve 

haver alguma razão para se dizê-la. A razão pode ser, por exemplo, que aquilo que 

é dito nem sempre acontece ou que o receptor não tomará ciência de certos fatos. 

Na linguagem publicitária, que, em tese, deve realizar o máximo possível de 

afirmações positivas em relação ao produto que anuncia, sem, de fato, fazê-las, o 

recurso à pressuposição e à expectativa é muito comum. Por outro lado, sempre que 

se emprega uma negativa para proclamar que o produto é livre de certas 

características indesejáveis, o argumento só tem sentido, uma vez que as regras de 

expectativa permitem que o consumidor deduza que os produtos concorrentes 

apresentam tais características. No caso das alegações positivas, a regra é que o 

princípio da “boa razão” leva o destinatário a esperar que, se é feita uma alegação 
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específica a favor de certo produto ou marca, isso acontece, pois ele difere dos 

concorrentes nesse viés particular. 

De acordo com Vestergaard e Schrøder (2004), a primeira atribuição do 

publicitário é conseguir que o anúncio seja notado. Assim sendo, uma vez capturada 

a atenção do leitor, o anúncio tem que mantê-la e convencê-lo de que o tema 

daquela propaganda em específico lhe interessa. Além do mais, o anúncio precisa 

convencer o destinatário de que o produto satisfará alguma necessidade que tenha 

ou criar uma necessidade que, até então, não fora sentida. Também não basta que 

o cliente em potencial sinta necessidade do produto: o anúncio deve persuadi-lo de 

que a marca anunciada possui certas qualidades que a tornam superior a outras 

milhares.  

O meio mais simples de chamar a atenção e despertar o interesse do 

destinatário reside em colocar apenas o nome do produto ao lado de uma imagem 

dele, todavia, como tal recurso exige extrema confiança na capacidade de venda 

para que deixe de lado os apelos mais explícitos dos concorrentes, tal enfoque é 

bem raro. A força dessa técnica, porém, concentra-se na sua própria simplicidade: 

se o anunciante tem tanta confiança assim no seu produto, este deve ter algo de 

verdadeiramente especial. 

 

9.7 A publicidade generificada 

 

Pauliukonis (2010), a seu turno, confirma que os meios de comunicação de 

massa, especialmente, o discurso midiático publicitário, influenciam em todas as 

esferas de nossa sociedade, uma vez que ditam regras de conduta que modificam 

comportamentos e instalam modos de pensar. Isso posto, ao utilizar técnicas de 

mascaramento do circuito socioeconômico e por meio de técnicas emotivas de 

persuasão e sedução, o sujeito comunicante tentará diluir sua identidade de 

vendedor e também a do destinatário real, como mero consumidor, em favor da 

identidade dos sujeitos discursivos, estabelecendo, desse modo, uma relação de 

benfeitor-beneficiário, por meio de um produto ou uma marca, transmutado em uma 

espécie de ferramenta, capaz de preencher todas as carências e faltas desses 

destinatários. 

 Muitas vezes, o texto publicitário, por exemplo, recupera as emoções vividas 

na infância, o que torna possível haver uma interação e uma cumplicidade entre o 
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locutor e o interlocutor do anúncio em questão. Além disso, tal interação propicia o 

convencimento e a persuasão desse interlocutor, base do contrato de influência da 

propaganda.  

É o que acontece, por exemplo, nas propagandas de alguns produtos 

alimentícios que tentam criar tanto uma imagem positiva para o produto quanto para 

o destinatário, ao propor que, usando determinada marca, o consumidor será capaz 

de experimentar, de novo, os sabores de sua infância. 

 Grosso modo, tais propagandas evoca(va)m uma imagem de família 

tradicional brasileira, na qual as mulheres eram ótimas cozinheiras, o que se 

personifica, sobretudo, na figura da avó. De maneira geral, as publicidades também 

constroem - ou construíram - um ideal de família moderna, como sendo de classe 

média, composta por pai, mãe e poucos filhos.  

Às vezes, aparece a figura da avó, responsável por auxiliar a filha como sua 

conselheira. Aliás, esse papel de conselheira também pode ser exercido por uma 

amiga ou por uma irmã, que podem ajudar a escolher determinados produtos e 

marcas, companheiros ideais das donas de casa. 

 Esse ideal de família tradicional brasileira, com papéis bastante delimitados 

os quais eram – e ainda são – designados, em sua maioria esmagadora, às 

mulheres, isto é, o de ser uma boa dona de casa, responsável pelo bem-estar do 

marido e dos filhos e até mesmo pela felicidade deles, vai de encontro a alguns dos 

valores trazidos pelas publicidades agênero, uma vez que tais publicidades parecem 

romper com os estereótipos de gênero ao propor novas formas de ser e de estar no 

mundo; mundo onde um homem pode cozinhar, super-heróis são “coisa de menina” 

e o futebol é um esporte para todos. 

 Genericamente, as propagandas do gênero alimentício ou de produtos para 

casa, por exemplo, são direcionadas para mulheres, recuperando a imagem de uma 

mãe e mulher tradicionais, ainda que deixem patente a ideia de que se destinam a 

mães e mulheres modernas, bastante diferentes, à primeira vista, das mulheres de 

antigas gerações. Cabe ressaltar que o pai ou o marido não são os destinatários de 

tais publicidades, como se a eles não coubesse o cuidado com a casa ou com os 

filhos, o que ficaria restrito às mães e às esposas. 

Assim sendo, o sujeito destinatário é a mulher, responsável pela alimentação 

da família, pelo cuidado da casa e pelo bem-estar dos seus entes queridos, contudo, 

as propagandas tomam cuidado para não parecer que o trabalho doméstico é uma 
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obrigação da mulher: na realidade, esses produtos e marcas colocam-se como 

sendo aliados, capazes de proporcionar a elas prazer e até mesmo alegria.  

A mãe moderna, de acordo com Pauliukonis (2010), é aquela que quer ver os 

filhos felizes, por isso, preocupa-se com eles, quer que sejam saudáveis e sabe o 

que é melhor para eles. Diante disso, os produtos e marcas podem funcionar como 

uma espécie de benfeitor, de adjuvante, capaz de auxiliar a mãe a proporcionar 

prazer e felicidade aos filhos. 

 O sujeito comunicante, valendo-se de estratégias de sedução e de persuasão 

do sujeito destinatário, faz uso de elementos linguísticos, por meio, por exemplo, dos 

slogans, e, também, de toda uma encenação discursiva, na qual o produto é 

reconstruído e assimilado ao consumidor como sendo um companheiro ideal para 

essas mulheres. Isso posto, todo texto publicitário encaixa-se em um dispositivo 

argumentativo e persuasivo, afinal, “só o Produto P da Marca X, por possuir as 

qualidades Y e Z, pode lhe proporcionar o preenchimento de suas carências” 

(PAULIUKONIS, 2010, p. 91). 

Para Vestergaard e Schrøder (2004), na representação visual e verbal dos 

acontecimentos, a publicidade funciona como um mecanismo ideológico capaz de 

reproduzir as identidades de gênero, especificamente, dos gêneros masculino e 

feminino. Os homens, por exemplo, são persuadidos a adquirir vários produtos para 

melhorar sua aparência, entretanto, enquanto o ideal feminino rejeita os traços 

naturais do corpo da mulher, os produtos de beleza oferecidos aos homens 

pretendem acentuar os traços naturais do corpo masculino e não transformá-los. 

De maneira estereotipada, a identidade de gênero reproduz-se em anúncios 

isolados que refletem o fato de que, para o senso comum, homens e mulheres são 

seres completamente diferentes, portanto, se alguém não é um homem “perfeito”, é 

considerado “afeminado”. Do mesmo modo, se alguém não se comporta “como uma 

mulher perfeita”, será estigmatizado como “masculinizada”.  

Quando os anúncios são direcionados para mulheres, tradicionalmente, 

exibem-nas como mães e esposas, sustentando, assim, o ideal feminino de 

domesticidade. Convém esclarecer que tal imagem ainda subsiste na 

contemporaneidade, embora mais raramente, visto que o número de mulheres que 

se consideram mais que mães e donas de casa vem aumentando.  

Dessa forma, no lugar de enfatizar uma espécie de imagem idílica de 

domesticidade, a propaganda moderna descobrirá um viés mais amplo ao ter como 
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foco os problemas que a maioria das mulheres enfrenta: trabalham fora em tempo 

integral ou parcial e também precisam cuidar das tarefas domésticas e da família. 

A imagem predominante da feminilidade na propaganda atual parece ser o 

ideal da beleza e da forma, o que quer dizer que as prioridades femininas parecem 

ter mudado da maternidade e do cuidado dos filhos para a conservação da boa 

aparência física. Os estudiosos (VESTERGAARD; SCHRØDER, 2004) consideram 

que esse ideal da beleza e da boa forma constitui a nova camisa-de-força da 

feminilidade, afinal, exige que as mulheres compitam, mediante a aparência, pela 

atenção dos homens, isto é, do marido, do namorado, do patrão e de todo ser do 

sexo masculino que, por acaso, encontrem. 

Esse ideal de beleza, aliás, só será atingido se as mulheres comprarem e 

usarem uma série de produtos cosméticos manufaturados e, dependendo de suas 

predisposições naturais, aplicarão mais ou menos cosméticos, no entanto, todas têm 

que usar algum. Além disso, o ideal de beleza trazido pela propaganda evita toda e 

qualquer tentativa de se criar um ideal mais condizente com a realidade, 

especialmente, um que reivindique menos produtos para subsistir. Os anunciantes 

esperam, ainda, que as mulheres sucumbam a um ideal que contradiz suas opiniões 

conscientes sobre o que representa ser uma mulher bonita. 

Raramente, vêem-se homens nas publicidades dirigidas às mulheres, 

contudo, quando aparecem, são gentis, amistosos e compreensivos, ou seja, menos 

“machos”, que aqueles representados nos anúncios voltados para o público 

masculino, onde se reforça o estereótipo de homem viril e másculo. Na verdade, o 

que predomina, quando se trata de amabilidade e afabilidade, é a imagem do pai de 

família. É, também, nos anúncios para o público feminino que se retrata a imagem 

de “novo homem”, capaz de demonstrar sentimentos e emoções, de dividir as 

tarefas e de apoiar sua mulher. 

As mulheres aparecem nos anúncios publicitários direcionados ao público 

masculino, ressaltando uma imagem que prova, de acordo com Vestergaard e 

Schrøder (2004), a ideia de que as características femininas mais apreciadas pelos 

homens são o reconhecimento da inferioridade e da dependência, tal qual a pronta 

disposição para servi-los. Isso posto, os anúncios dirigidos aos homens tendem a 

retratar as mulheres de duas formas básicas: de maneira sexualizada e como 

criadas, com uma tendência, inclusive, a fundi-las nos devaneios masculinos. Cabe 



248 

 

ressaltar, ainda, que a associação entre o produto e as mulheres sensuais deve ser 

inferida pelo leitor a partir de alusões visuais ou verbais, trazidas pela propaganda. 

Em muitos desses anúncios, são reforçadas duas imagens de homens, a 

saber, a do homem que compete por mulheres e a daquele que compete por 

sucesso em áreas consideradas, tradicionalmente, como masculinas, como 

negócios e política, por exemplo, já que tem como objetivo ganhar dinheiro e adquirir 

poder.  

Enfim, a propaganda convida homens e mulheres a adotar um 

comportamento bem definido de papéis sexuais, o qual é sexualmente mais explícito 

para os homens, a quem a cultura patriarcal atribui um instinto sexual quase que 

incontrolável, e mais indireto para as mulheres, que, apenas no século XX, 

aproximadamente, conquistaram o direito de ter uma sexualidade. 

 

9.8 A publicidade e os estereótipos 

 

Segundo Meneguin (2009), o indivíduo encontra, na mídia, uma imensa 

coleção de imagens para nortear seus posicionamentos e, consequentemente, suas 

atitudes. A propósito, dentro dos meios de comunicação de massa, a publicidade 

destaca-se pela habilidade de sintetizar imagens, apropriando-se, muitas vezes, de 

determinados aspectos dessas imagens para construir os personagens de seus 

anúncios, definidos como estereótipos. A imagem tem natureza complexa, carrega 

consigo múltiplos sentidos, enquanto, nos anúncios, o estereótipo é simplificado, 

podendo ser assim descrito: 

 Explícito – tem limites muito precisos, manifesta seus pensamentos por meio 

de palavras ou ações e atua de forma acentuada, exagerada e até mesmo 

caricata; 

 Reduzido – seu perfil é único e previsível, possui traços fixos e é facilmente 

reconhecível; 

 Específico – vivencia uma situação bem marcada, sua atuação no texto é 

pontual, especialmente, pelo caráter condensado do anúncio; 

 Padronizado – atores diferentes em diferentes anúncios podem encarnar o 

mesmo estereótipo, o que não lhe retira a uniformidade; 

 Repetido – está-se diante de um estereótipo que pode ser copiado e 

reproduzido exaustivamente. A publicidade, então, aposta em pequenas 
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mensagens, administradas de forma recorrente, o que quer dizer que seu 

conteúdo é reforçado e repetido a fim de que se perpetue. 

 O estereótipo é utilizado, na publicidade, com o objetivo de sensibilizar o 

destinatário, personificar o que é impessoal, como o produto, ou imaterial, como a 

marca, inserindo-os no cotidiano e dando vida a eles.  

Além do mais, estereótipos largamente diferentes do destinatário despertam 

interesse, pois fornecem uma alternativa no que se refere a experimentar viver outra 

vida, logo, funcionam como válvula de escape. A diferença, a seu turno, pode atrair, 

ao mesmo tempo em que pode gerar repulsa: o estereótipo de contraste é 

substancialmente utilizado em campanhas publicitárias cujo mote é a atitude com 

tendência à inação, isto é, quando se pede ao público que deixe de agir de acordo 

padrões condenáveis pelos mais diversos motivos, até mesmo os mais fúteis, como 

não estar na moda, por exemplo. 

 A publicidade utiliza estereótipos dentro de situações específicas, como se 

fossem fragmentos do cotidiano que servem de referência para as pessoas. 

Inicialmente, vale dizer, os estereótipos são acolhidos pela publicidade, mas não são 

criados por ela: têm sua origem em posições preexistentes que tiram seu sentido do 

imaginário coletivo. A publicidade também se atualiza para acompanhar e para 

transformar: no primeiro caso, isso acontece, visto que não pode parar no tempo, 

por conseguinte, precisa mobilizar novas gerações; já no segundo caso, necessita 

de renovação constante para dar fôlego ininterrupto às atitudes do target. 

 Pinto (1997) reitera que as propagandas, de maneira geral, reforçam os 

estereótipos sociais, sexuais e de gênero não apenas por conta da sobre-exploração 

e do uso deturpado da imagem feminina, o que, atualmente, um público 

medianamente informado tende a rejeitar. Na realidade, tal reforço atinge 

repercussões bem mais profundas devido à forma como toda a questão das 

relações entre os gêneros é retratada. 

 Efetivamente, a visão do fazer publicitário de mensagens desse tipo é, ainda, 

altamente tipificada no que tange aos papéis homem/mulher na família, no trabalho 

e na sociedade em geral. A tradicional divisão de tarefas, bem como de interesses e 

esferas de ação é clara: a mulher continua sendo retratada como o centro da vida 

doméstica ou no centro de atividades “naturalmente” subordinadas.  

A esfera do homem, por outro lado, mantém-se identificada com o exercício 

de poder, a ação, as decisões importantes, a força, o sucesso e a riqueza. Essas 
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respectivas “vocações” diferentes são exploradas de maneira contínua, ao se 

difundir uma ideia de desigualdade de interesses nos vários domínios da vida social: 

a educação, o emprego, os tempos de lazer, entre outros. 

 Além disso, mesmo quando as propagandas colocam o leitor diante do retrato 

de uma “nova mulher” ou de um “novo homem”, um olhar mais atento, segundo a 

estudiosa (PINTO, 1997), leva o destinatário à conclusão de que se trata mais de um 

disfarce de evolução do que de uma mudança verdadeira. O “novo homem”, que 

divide as tarefas domésticas, aparece sempre realizando atividades extraordinárias, 

quase sempre como sendo aquele que não está muito familiarizado com as referidas 

tarefas ou, ainda, exercendo o papel de quem comanda, dá instruções, pede 

satisfações sobre a realização de um serviço para quem executou tal tarefa.  

Isso posto, esse “novo homem” é, de qualquer modo, uma figura exclusiva 

dos anúncios destinados a mulheres, uma vez que, em anúncios para homens, 

estes mantêm sua imagem de virilidade e masculinidade intocada, o que quer dizer 

que apresentam uma face bem menos gentil, menos cooperante e menos 

“feminilizada” do que nos anúncios para mulheres.  

Do mesmo modo, também há uma variação da imagem da mulher, 

dependendo a quem se dirige a propaganda: a “nova mulher” não é frequente nos 

anúncios para homens, nos quais predomina, antes de tudo, a mulher símbolo da 

beleza física, da sensualidade e da submissão, em imagens construídas para 

enaltecer o ego masculino. Diante disso, os valores difundidos sugerem uma 

desigualdade patente na “natureza”, apesar de procurar reforçar a ideia de uma 

“condição feminina”, em contraposição à tradicional ideia de “natureza feminina”. 

 

9.9 A publicidade e as ideologias 

 

 Pinto (1997) afiança que o discurso publicitário se dirige a sujeitos 

ideológicos, na medida em que, só enquanto indivíduos já inscritos na ideologia, os 

receptores publicitários são capazes de decodificar as referências trazidas pelos 

anúncios e de cooperar na construção do(s) sentido(s) do discurso publicitário. A 

intervenção dos sujeitos inicia-se, a seu turno, pelo reconhecimento de significantes 

existentes em sistemas referentes e, após o estabelecimento de conexões, atribuem 

um sentido cultural válido à mensagem. Aliás, a ideologia subjacente ao próprio 
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sistema de referências está, de maneira constante, sendo convocada a “participar” 

no processo de significação, sem que isso seja sentido. 

Não obstante, não é apenas enquanto “criadores” de sentido que os 

destinatários são interpelados como sujeitos ideológicos: é, também, na própria 

construção da figura intradiscursiva do referido destinatário que tal fato se evidencia. 

A propósito, os consumidores são criados pelos próprios produtos, a partir do 

momento em que deixam que eles falem por si, isto é, substituam-nos como certa 

forma de alienação. É possível, então, que esses consumidores possuam 

determinadas qualidades, porém, apenas dentro dos parâmetros ideológicos 

definidos pela própria publicidade. Os objetos chegam, por exemplo, a ponto de 

“fazer as coisas” pelos sujeitos, que não são capazes de fazê-las por si mesmos, 

como, por exemplo, ter o poder de sedução. 

Desse modo, a publicidade vende para os sujeitos muito mais do que simples 

bens de consumo: vende suas próprias identidades; identidades essas de que, como 

seres ideológicos, os indivíduos acabam por ter necessidade. Está-se diante de uma 

dependência ideológica que alimenta a publicidade e a faz sobreviver. 

Na verdade, a publicidade reflete sempre, o mais fielmente possível, um 

conjunto de crenças, atitudes e ilusões dominantes em uma dada cultura, ao que se 

poderia chamar de “imaginário coletivo”, que, por sua vez, forma e enforma o 

imaginário de cada um dos sujeitos que dela participam. Trata-se, outra vez, de uma 

construção ideológica da qual o indivíduo não pode escapar, haja vista que, 

enquanto membro de uma comunidade, precisa partilhar com o outro um conjunto 

de marcadores que o categorizam e, do mesmo modo, permitem sentir-se integrado 

a ela. 

Contudo, se, por um lado, a publicidade reflete os sistemas de referência de 

um grupo cultural, constituindo-se objeto de estudo, por conta daquilo que diz dos 

sujeitos e do mundo em que vivem, por outro, contribui para moldar o “imaginário 

coletivo”, instituindo-se, desse modo, atualmente, um dos mais influentes meios de 

socialização existentes. 

A publicidade, portanto, atua em uma espécie de amálgama de dois tipos de 

necessidades: as básicas e as vitais, que impelem os sujeitos a se relacionar com os 

objetos naturais, e a necessidade de pertença social, que impele os indivíduos a 

investir em objetos de valores simbólicos que, por sua vez, funcionam como 

“senhas” da entrada e da aceitação no/do social.  
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Ao segregar, de forma constante, novos símbolos de pertença, tornando 

explícitas as “regras do jogo” da vida social, isto é, normas e tipos de 

comportamento apontados como naturais e invioláveis para todos aqueles que 

querem levar uma vida “normal”, a propaganda cultiva a dependência humana em 

relação a esse tipo de sinais ideológicos e, concomitantemente, impõe-se como uma 

entidade mediatizadora da integração cultural. 

O verdadeiro poder da publicidade reside, por conseguinte, não em suas 

mensagens isoladas, mas, sim, no seu efeito cumulativo e no próprio sistema de 

significação que subjaz a todas elas: a forma como o mundo é ordenado, no interior 

da publicidade; e as posições ideológicas renovadas, assumidas pelos objetos, com 

as quais os sujeitos se habituaram a conviver na materialidade de suas vidas. 

Consequentemente, o universo semântico alternativo que, desse modo, é 

engendrado constitui-se como o verdadeiro motor da influência desse tipo de 

comunicação na vida dos sujeitos. 

Em termos de ideologia capitalista, o sujeito é “livre” para escolher entre os 

muitos produtos de diferentes marcas que estão à sua disposição, porém, não pode 

escolher não escolher, o que acabaria sendo considerado um desejo subversivo que 

colocaria em risco toda a organização social capitalista.  

O sujeito, então, é investido de possibilidades de “ação” que, no fundo, se 

resumem ao consumo solitário e passivo de programas pré-fabricados em que 

comprar um produto x equivale a trazer à tona os efeitos y e z, o que quer dizer que 

os verdadeiros agentes não são os consumidores, mas, sim, os próprios produtos, 

assumidos como os verdadeiros “fetiches” na vida dos indivíduos. 

Assim sendo, embora o consumo seja tido como o rito central da cultura em 

que os sujeitos estão inseridos, não se dá relativamente a bens de consumo em si 

mesmos: o consumo dá-se, de maneira também relativa, por conta de aparências 

que, por serem apenas ilusões, constituem-se como as principais responsáveis por 

manter um círculo vicioso de insatisfação que se alimenta da sensação de vazio do 

consumidor, a partir do momento em que verifica que a aquisição de um produto não 

lhe trouxe a “felicidade” desejada e que a satisfação aparente de uma necessidade 

gera, automaticamente, novas necessidades. 

Segundo Vestergaard e Schrøder (2004), os processos semânticos da 

redução dos problemas e a imposição de uma normalidade de comportamento são 

os mecanismos de maior conteúdo ideológico da propaganda, caso se entenda por 
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ideologia as estruturas de significado que desfiguram os fenômenos, estados e 

processos culturais ou que afirmam ou que pressupõem a naturalidade e a 

inevitabilidade desses fenômenos, estados e processos. 

Diante disso, os processos ideológicos verdadeiramente forjados são os que 

apresentam um fenômeno como algo tão evidente e natural que dificulta qualquer 

exame crítico e o torna inevitável; as convicções que não são colocadas em xeque, 

por serem consideradas como inabaláveis; as mensagens que, envolvidas em uma 

espécie de aura de “senso comum”, não procuram apenas impedir ou reverter a 

mudança social em curso, visto que pressupõem que semelhante mudança é 

impossível. 

A propósito, a ideologia pertence ao domínio do senso comum e é, 

justamente, o conceito de senso comum que permite alcançar a essência da 

ideologia como o que é, ao mesmo tempo, visível para todos, porém, invisível, por 

conta de seu caráter óbvio. A ideologia da propaganda, portanto, reforça as 

tendências que buscam tornar estática a sociedade, o que quer dizer que não 

impede o desenvolvimento de novos produtos e a criação de novas oportunidades 

de lazer, mas, sim, que tende a retardar ou a impedir a revisão dos princípios 

básicos da ordem social, isto é, tende a manter o status quo, seja no nível macro, a 

democracia, seja no nível micro, o papel dos sexos. 

É necessário, também, que a propaganda se mantenha dentro dos limites do 

mercado, o que significa mascarar e esconder os fundamentos antagônicos da 

sociedade capitalista, já que, apenas no mercado, os direitos básicos e, 

presumivelmente, inalienáveis da liberdade e da igualdade têm algum valor prático. 

Além do mais, a falta de liberdade e de igualdade, plenamente democráticas nas 

decisões econômicas de longo alcance, é compensada pela liberdade de escolha no 

mercado, fato que desempenha importante papel em muitos anúncios publicitários. 

Desse modo, no dizer de Berger,  
 

a publicidade transforma o consumo num substituto da democracia. 
Escolher o que se vai comer (ou vestir, ou dirigir) assume o lugar de uma 
opção política significativa. A publicidade ajuda a mascarar e a compensar 
tudo o que é antidemocrático dentro da sociedade. (BERGER, 1972, apud 
VESTERGAARD; SCHRØDER, 2004, p. 229) 
 

É mister ressaltar que as normas e hábitos de comportamento dos gêneros 

masculino e feminino não decorrem, de maneira estrutural, do modelo capitalista de 
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produção, tal como a distorção que a publicidade faz desse comportamento também 

não constitui uma necessidade estrutural para o capitalismo, ainda que seja 

conveniente ao patriarcado. Em outras palavras: os específicos sistemas de 

referência, usados pela propaganda, não são estáticos, ou seja, mudam de forma 

contínua, haja vista que acompanham as mudanças dos costumes e normas sociais. 

Os anúncios publicitários, por sua vez, demonstram que a propaganda não é 

um fenômeno ideológico estático, contudo, modifica, de modo flexível, suas 

mensagens para seguir o clima instável da opinião dos consumidores. No entanto, 

com ou sem reformas e restrições, a publicidade continua sendo uma instituição 

comercial cujas mensagens ideológicas vão muito além do impacto comercial, afinal, 

estão sempre prontas para oferecer uma solução para qualquer problema que os 

sujeitos venham a ter, ajudando-os a alcançar a felicidade plena, ainda que 

momentaneamente. 

 

9.10 A publicidade e as mudanças 

 

Vestergaard e Schrøder (2004), por sua vez, ressaltam que a publicidade 

tem, necessariamente, que agradar aos leitores, o que significa que jamais pode 

perturbá-los ou ofendê-los e, já que a propaganda tem uma espécie de obrigação de 

refletir as atitudes, esperanças e sonhos dos consumidores o mais fielmente 

possível, pode, de certa forma, penetrar na consciência desses consumidores, em 

sua forma de pensar, em sua ideologia, ao analisar as estruturas de significado dos 

anúncios. 

Por outro lado, a propaganda também precisa incorporar movimentos de 

descontentamento social, capazes de ameaçar a liberdade de ação do setor e, em 

última instância, até mesmo os princípios básicos do sistema econômico tal qual o 

conhecemos.  

Diante disso, quando as preocupações da população com a poluição, por 

exemplo, alcançam certa urgência, a propaganda precisa incorporar o interesse 

popular, seja para demonstrar sua sensibilidade aos anseios do consumidor, seja 

para acalmar as opiniões desse consumidor, concordando, em termos vagos, que 

alguma coisa precisa ser feita. Assim sendo, pode-se estabelecer que a propaganda 

reflete valores e atitudes sociais generalizados sobre os meios e os fins das 

atividades humanas. 
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Pode ser, ainda, que as propagandas se incluam na categoria perceptiva do 

problema, ou seja, pode ser que manifestem uma preocupação “autêntica” e 

“genuína” com os anseios e os medos das pessoas comuns. Trata-se de um tipo de 

anúncio que poderia ser classificado como transcendente das normas, visto que 

indica, com certa clareza, que as normas vigentes de moral e de comportamentos 

representam imposições desagradáveis, capazes de coagir impulsos e desejos. 

Todavia, conduzem as pessoas à emancipação por meio do consumo de 

determinado produto de determinada marca, apagamento, assim, as demandas dos 

mais diversos Movimentos Sociais. 

 Ademais, as propagandas não cansam de propor aos consumidores 

soluções que pressupõem a inevitabilidade das causas básicas dos problemas, 

convidando os destinatários a vencê-los por meio da aquisição de produtos e 

marcas. Dessa feita, a propaganda oferece, no nível micro, novos produtos para 

compensar os efeitos nocivos de uma geração anterior de produtos e marcas. No 

nível macro, fazem o que podem para convencer os destinatários de que é possível 

solucionar os problemas criados pela estrutura socioeconômica capitalista, graças 

aos “miraculosos remédios” desenvolvidos e até mesmo comercializados pelas 

empresas que se beneficiam de tal estrutura. 

Semprini (2010), ainda falando das mudanças pelas quais a publicidade tem 

passado, postula que houve uma espécie de “crise das marcas”, entretanto, o que 

entrou em crise não foi tanto a dimensão comercial das marcas, afinal, estas 

continuam a ser vendidas, mas, sim, sua legitimidade e sua credibilidade ao propor a 

si mesmas como parceiras de confiança na vida cotidiana dos indivíduos. 

Os sujeitos, portanto, tornaram-se muito mais críticos e exigentes no que 

tange às marcas, tanto do ponto de vista do consumidor individual quanto da opinião 

pública, justamente, por conta da centralização adquirida pelo fenômeno marca na 

vida de todos, em geral, graças à onipresença da lógica da marca no espaço social.  

Assim, o desenvolvimento de uma crítica social das marcas é apenas uma 

consequência natural e até mesmo saudável de uma tomada de consciência coletiva 

do novo papel e da importância crescente das marcas. Consequentemente, há uma 

verdadeira vigilância, como se as marcas se tivessem tornado muito importantes 

para lhes confiar a responsabilidade apenas por parte das empresas. 

Isso posto, a marca moderna, cuja origem remonta de mais ou menos cento e 

cinquenta anos, na esfera comercial, constitui, na atualidade, uma marca pós-
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moderna, ou seja, um princípio abstrato de gestão de sentido que continua a se 

aplicar, primeiramente, ao universo do consumo, porém, torna-se vantajosa, com as 

devidas proporções, para o conjunto dos discursos sociais que circulam no espaço 

público. 

Aos produtos, por sua vez, cabe renovar sua dimensão semiótica, isto é, sua 

capacidade de se inscrever no projeto de vida dos consumidores, e, caso isso não 

aconteça, tornar-se-ão vítimas de desafeto ou de troca por produtos genéricos, 

comprados em quantidade nos hipermercados, por exemplo. A marca 

contemporânea, por conseguinte, precisou propor um sentido e um projeto que 

fossem pertinentes e compartilhados por uma parte dos consumidores, já que não 

basta apenas suprir as carências dos sujeitos, quaisquer que sejam elas: é 

necessário ser e estar no mundo para fazer diferença na vida das pessoas. 

 

9.11 Um passeio por quatro publicidades sexistas do século XXI 

 

Como bem se sabe, propagandas sexistas são recorrentes na história da 

publicidade, uma vez que tais textos refletem valores, crenças, imaginários, 

ideologias e estereótipos, presentes em nossa sociedade patriarcal, na qual homens 

e mulheres, até hoje, desempenham papéis bem definidos, o que quer dizer que, via 

de regra, comportam-se da maneira como o senso comum espera que se 

comportem. 

No entanto, com o passar do tempo, cada vez mais, os destinatários 

tornaram-se ainda mais exigentes no que se refere às publicidades que consomem, 

por isso, propagandas como as que serão brevemente analisadas abaixo seriam 

rechaçadas nos dias de hoje, ainda que tenham sido publicadas há menos de vinte 

anos, isto é, no século XXI. 

Diante disso, apesar de a publicidade, grosso modo, ter acompanhado as 

tendências e as exigências de seu público-alvo, vez ou outra, ainda reproduz 

imagens de homens e mulheres bastante estereotipadas, o que quer dizer que, aos 

homens, cabe ser o provedor da família, enquanto, às mulheres, cabem os papéis 

de dona de casa e esposa e mãe zelosa.  

Além disso, boa parte das mulheres trabalha fora, logo, pode-se afirmar que 

acumulam funções, já que, embora também sejam provedoras de seus lares, 

precisam desempenhar as funções de cuidado com a casa, o marido e os filhos, 
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sem que as tarefas domésticas e a criação das crianças sejam compartilhadas com 

seus companheiros. 

 

Figura 10 – Peça publicitária do Mr. Músculo 

Fonte: https://revistaforum.com.br/noticias/as-10-propagandas-mais-machistas-e-racistas-do-ultimo-
ano/ 

 

É o que fica claro, por exemplo, na propaganda em tela, na qual a mulher 

aparece descansando, depois de fazer todo o serviço doméstico, com o auxílio do 

produto da marca Mr. Músculo. Ainda que não haja nenhum enunciado verbal que 

reforce tal estereótipo, a imagem de duas mulheres, deitadas e dormindo, depois de 

realizar o trabalho de limpar a casa, confirma a ideia de que às mulheres, de 

maneira geral, cabe cuidar do local onde moram.  

O homem não parece implicado em tal peça publicitária, uma vez que, além 

de não ser mencionado por meio de um enunciado verbal, também não é 

representado por nenhuma imagem. Contudo, outro estereótipo, presente no 

universo masculino, é reproduzido por tal texto, isto é, a imagem do homem forte e 

viril, que faz o trabalho pesado: o Mr. Músculo, produto capaz de funcionar como um 

ajudante para as mulheres limparem suas casas, mais rápido, para que, depois, 

possam, enfim, descansar. 
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Figura 11 – Peça publicitária da Loja Fast 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: https://revistaforum.com.br/noticias/as-10-propagandas-mais-machistas-e-racistas-do-ultimo-
ano/ 

 

Outra propaganda, veiculada pela loja Fast, reforça a ideia de que as 

mulheres são as responsáveis por cuidar do lar, especialmente, das roupas que 

precisam ser lavadas e passadas, ainda que os homens também façam uso das 

referidas roupas. De acordo com o sujeito enunciador desse texto, a máquina de 

lavar seria um bom presente para ser dado em ocasião à comemoração do Dia 

Internacional das Mulheres, pois, por conta desse presente, as mulheres teriam mais 

tempo livre para se dedicar a elas mesmas, a seus maridos e seus filhos. Talvez, se 

seus companheiros dividissem as tarefas domésticas, tais mulheres não se 

sentissem tão sobrecarregadas, a ponto de precisar de mais tempo livre para 

descansar. 

Ademais, a propaganda aproveita-se de uma data que não tem nada de 

comemorativa, afinal, trata-se de um dia de mobilização e de luta pela igualdade de 

gênero. Aliás, o que mesmo as mulheres teriam para comemorar nesse dia? Os 

altos índices de feminicídio? O assédio de todo dia? O trabalho de cuidado não 

remunerado? As estatísticas cada vez mais alarmantes de violência doméstica? 
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Figura 12 – Peça publicitária da Skol 

Fonte: https://m.folha.uol.com.br/mercado/2016/06/1781346-propagandas-sexistas-perdem-espaco-
apos-repercussoes-negativas.shtml 

 

Como bem se sabe, era - ou continua sendo? - comum que mulheres, sempre 

sexualizadas e seminuas, servissem de chamariz para homens nas propagandas de 

cerveja, altamente sexistas. A peça publicitária em questão não foge a esse padrão: 

apresenta uma mulher vestida apenas de calcinha e sutiã, cujo rosto está escondido 

por um provador do “mundo redondo”, proposto por Skol. 

Na realidade, no “mundo quadrado” em que os parceiros do ato de linguagem 

vivem, os provadores não deixam quem está do lado de fora vislumbrar quase nada 

do que se passa dentro desse espaço: apenas uma parte das pernas da mulher e 

um pouco de seu cabelo, no alto da cabeça, estão à mostra na peça publicitária em 

questão. 

Às mulheres, portanto, cabe, além de cuidar da casa, do marido e dos filhos, 

serem sexualizadas em propagandas para que os homens, sujeitos interpretantes de 

tais textos, sintam-se impelidos a tomar a atitude de comprar cerveja. Todavia, não 

pode ser qualquer cerveja: é necessário que o consumidor opte por Skol, afinal, é 

apenas esse produto dessa marca específica que torna o “mundo redondo”, local 
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onde os homens, além de todos os privilégios que continuam tendo, ainda podem 

ver mulheres trocando de roupa, em provadores de lojas, sempre que quiserem. 

 

Figura 13 – Peça publicitária de Bis 

Fonte: https://exame.com/marketing/palavra-biscate-levanta-discussao-na-fan-page-de-bis/ 

 

A propaganda de Bis personifica o produto, tornando-o uma mulher, o que 

fica claro por detalhes que remetem ao universo feminino: cabelo grande e loiro, 

brincos, colar, bolsa e uma saia preta justa ao “corpo”. Aproveitando-se, ainda, do 

nome da marca, nomeia tal mulher, chamando-a de “Biscate”, termo bastante 

pejorativo para se referir a todas as mulheres. 

Na verdade, essa propaganda, reforça o estereótipo de que existem mulheres 

recatadas, “para casar”, ao mesmo tempo em que existem mulheres que vivem sua 

sexualidade da maneira que julgam melhor, sem se importar com a opinião e com os 

padrões de gênero que lhes são impostos desde que nascem. 

Enfim, fica patente, ainda que sejam só quatro os exemplos citados, que a 

publicidade, de maneira geral, reforça os estereótipos de gênero e mais do que isso: 

assume que só existem dois gêneros com os quais as pessoas podem identificar-se, 

o masculino e o feminino. 

Assim, as publicidades agênero, que compõem o corpus deste trabalho, 

rechaçam não só os estereótipos de gênero, como também afirmam, ainda que de 
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maneira indireta, que há outros gêneros além do masculino e do feminino. As 

pessoas, por conseguinte, não precisam exercer os papéis que lhes foram 

imputados, da mesma forma que não precisam se identificar apenas com o gênero 

masculino ou com o feminino. 

O presente trabalho parece ter dado conta de toda a fundamentação teórica 

necessária para que o corpus seja analisado, por isso, torna-se imprescindível 

escrutiná-lo sob os vieses das teorias até aqui apresentadas. 
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10 ANÁLISE DO CORPUS 

 

 Proceder-se-á, agora, à análise do corpus que conta com sete peças 

publicitárias, retiradas da Revista Veja, a partir do segundo semestre de 2017 até o 

primeiro semestre de 2019; com uma peça publicitária, publicada no site da 

Mondaine; e com um post, veiculado pelo perfil oficial do Instagram da marca 

Pantys.  

 

10.1 As publicidades agênero de Veja 

 

As publicidades que compõem o corpus do presente trabalho trazem, todas, 

uma mudança significativa em termos de target, uma vez que deixam de ter como 

público-alvo, especificamente, homens e mulheres, e passam a ter como foco 

pessoas, com suas várias identidades, diferenças e semelhanças.  

Tal fato tem, justamente, a ver com o processo de semiotização de mundo, 

empreendido pelos sujeitos do ato de linguagem, ao escreverem tais textos, visto 

que só é possível que isso ocorra em um novo mundo, criado na e pela linguagem. 

Ou seja, é apenas nesse novo mundo construído pela atividade linguageira que 

produtos e marcas tipicamente masculinos ou femininos passam a ser destinados a 

todos os indivíduos, independente de quem sejam.  

O referido processo é, então, dividido em duas frentes, sendo a primeira o 

processo de transformação, no qual o “mundo a significar” é transformado em 

“mundo significado”, por meio da linguagem. Assim, como dito, apenas em um novo 

mundo, criado na e pela linguagem, é possível que exista, por exemplo, um esporte 

capaz de ser praticado por todos: homens, mulheres, crianças, enfim, por sujeitos, 

sejam eles quais forem.  

 A segunda frente do processo de semiotização de mundo, por outro lado, diz 

respeito ao processo de transação11, em que os sujeitos do ato de linguagem fazem 

com que esse novo mundo seja objeto da troca linguageira. Dessa maneira, as 

peças publicitárias agênero, tornam-se, por meio do já referido processo de 

transação, mote para a troca comunicativa entre os sujeitos do ato de linguagem: 

                                                           
11

 Cabe esclarecer que, em todas as peças publicitárias que compõem o corpus deste trabalho, o 
processo de transação ocorre da mesma maneira, por isso, optamos por não repetir tal informação ao 
longo das análises do referido corpus. 



263 

 

aqueles que enunciam e aqueles aos quais se destinam as publicidades em 

questão. 

 Tal processo se baliza em torno de quatro princípios: o primeiro deles é o da 

alteridade, em que os sujeitos da instância da produção dos enunciados precisam se 

reconhecer enquanto iguais e, ao mesmo tempo, diferentes dos sujeitos da instância 

da recepção.  

Portanto, é necessário que os sujeitos comunicante e enunciador reconheçam 

que os sujeitos interpretante e destinatário são diferentes de si, haja vista que se 

comunicam com seres humanos diversos, mas, concomitantemente, precisam 

encontrar semelhanças que os unam.  

Assim sendo, são apenas essas semelhanças em termos de pensamentos 

que podem fazer com que os sujeitos da instância da recepção se identifiquem com 

o que é dito pelas peças publicitárias aqui analisadas, mostrando-se, portanto, como 

sujeitos que respeitam a diversidade e que entendem que todos os produtos e todas 

as marcas podem ser consumidos por quaisquer sujeitos. 

 O segundo princípio é o da pertinência que determina que os sujeitos do ato 

de linguagem precisam partilhar os mesmos universos de referência e saberes para 

que a comunicação se efetive. Dessa maneira, apenas um sujeito ligado às 

necessidades que emergem dos Movimentos Sociais pode entender a importância 

de uma marca e de um produto que se colocam no hall da diversidade. Depois, por 

uma questão de pertença, esse mesmo sujeito deve escolher se tornar consumidor 

de determinada marca e de determinado produto, ainda que ele perceba a capa do 

“politicamente correto” vestida pelas marcas para aumentar seus lucros e suas 

vendas. 

 O terceiro princípio é o da influência que reside no fato de que o sujeito 

comunicante exerce uma influência sobre o interpretante, fazendo com que ele adira 

ao que foi falado. Nesse exemplo, caso a influência exercida se concretize, o 

parceiro do ato de linguagem se tornará cúmplice do discurso veiculado, 

mostrando-se alguém que respeita as minorias e que considera que todas as 

pessoas podem e devem consumir determinados produtos e marcas. 

 Por fim, há o princípio da regulação, o qual determina o que se pode, ou não, 

dizer e como dizer, o que faz com que o sujeito recorra a estratégias para convencer 

seu destinatário do que foi dito. Logo, são tais estratégias que fazem com que o 

sujeito enunciador do texto apele, por exemplo, para a ideia de que um carro foi feito 



264 

 

“pensando em nós”, o que coloca em xeque o imaginário de que há carros que são 

fabricados para homens ou, ao contrário, fabricados para mulheres, pensando nas 

necessidades de cada um. 

 Todas as trocas comunicativas são, ainda, sobredeterminadas por um 

contrato de comunicação (CHARAUDEAU, 2012), ao qual os sujeitos do ato de 

linguagem têm de se submeter para que a atividade linguageira aconteça, 

respeitando as restrições impostas por tal contrato, ao mesmo tempo em que 

lançam mão de estratégias, capazes de persuadir o outro em relação ao que se diz. 

É, portanto, esse acordo tácito entre os sujeitos do ato de linguagem que faz com 

que os destinatários das peças publicitárias aqui reunidas reconheçam estar diante 

de uma publicidade diferente daquelas com as quais estão acostumados a lidar, o 

que se pode estabelecer levando em conta o fato de que se trata de uma 

publicidade agênero. 

 Cabe lembrar que por publicidade agênero entende-se aquela que foi criada 

sem que o produto ou a marca tivesse o target de gênero marcado. Assim, esse 

determinado produto ou marca mostra-se como algo que não se considera como 

“coisa de homem” ou “coisa de mulher”, mas, sim, “coisa de todas as pessoas”, 

independente do gênero com o qual essas pessoas se identifiquem, se é que se 

identificarão com algum. Por consequência, os super-heróis da Marvel, de acordo 

com a propaganda da GoBox, bem como os produtos dessa caixa, destinam-se a 

todas as crianças, colocando em xeque, por exemplo, o estereótipo de que há 

brinquedos de menina e, ao contrário, há brinquedos de menino. 

 Então, a situação de comunicação em questão tem uma intencionalidade 

própria, que é a de mostrar que determinados produtos e determinadas marcas não 

se destinam a um gênero específico, o que fará com que consumidores que 

acreditam que produtos e marcas devem ser mais inclusivos escolham os referidos 

produtos e marcas, em detrimento de tantos outros, justamente, por entenderem que 

se trata da melhor opção, ou seja, de uma opção, também ela, agênero. 

  Além disso, é necessário pensar, ainda, na identidade daqueles que fazem 

parte da situação de comunicação em questão, mediada pelo já referido contrato de 

comunicação, na influência que querem exercer um sobre o outro, na tematização 

que fazem do ato de linguagem, que, por sua vez, ocorre em um dado tempo e em 

um dado lugar.  
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 No que concerne às identidades do sujeito do ato de linguagem, pode-se 

estabelecer que os da instância da produção se mostram como sujeitos que apoiam 

as causas defendidas pelas minorias, especialmente, no que diz respeito às 

questões de gênero, o que pode acontecer, ou não, com os sujeitos da instância da 

recepção. 

 A questão da influência já foi discutida, anteriormente, ao que se deve 

acrescentar que toda influência gera uma contrainfluência. Logo, os sujeitos que são 

alvos de tal influência podem repeli-la, afirmando, por exemplo, que mulheres não 

devem beber cerveja, haja vista que se trata de uma bebida tipicamente masculina. 

 Cabe lembrar, por outro lado, que o tema abordado por tais textos é fruto das 

lutas por igualdade de gênero, seja ele binário, seja ele não binário. Assim, marcas e 

produtos, de maneira geral, não querem se mostrar desrespeitosos às pautas das 

minorias, o que faz com que tendam a veicular propagandas mais inclusivas, o que 

fará com que os consumidores pensem estar diante de marcas e produtos que não 

excluem ninguém do hall do consumo.  

 Os sujeitos do ato de linguagem de tais peças são quatro: o sujeito 

comunicante é o publicista, ou, em outros termos, o sujeito de carne e osso, 

funcionário de uma agência de publicidade que criou tal peça e deu voz a outro 

sujeito, o enunciador, que colocou em cena marcas e produtos que se destinam a 

todas as pessoas e não apenas a determinados grupos. 

 No que diz respeito à instância da recepção, pode-se dizer que há sujeitos 

interpretantes que são os consumidores reais de tais marcas/produtos: trata-se 

daqueles indivíduos que consomem ou que pensam em consumir essas marcas e 

esses produtos, uma vez que foram persuadidos pelo que foi dito, e, também, pelos 

valores engendrados por essas publicidades agênero. Tais sujeitos do mundo real 

dão voz e vez a sujeitos destinatários, virtuais, portanto, discursivos, que podem 

tornar-se cúmplices ou adversários do que foi dito, desde que se identifiquem, ou 

não, com a ideia de que não há produtos e marcas que só podem ser consumidos 

por homens ou por mulheres. 

 Como se sabe, os sujeitos do ato de linguagem podem co-construir os 

possíveis efeitos de sentido oriundos das trocas linguageiras e, para isso, os sujeitos 

enunciadores podem adotar três posições: a de neutralidade, a de engajamento e a 

de distanciamento. Os sujeitos dos textos em questão adotam a atitude do 

engajamento, visto que optam por uma tomada de posição, mais ou menos 
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consciente, ao deixar claro que todos podem aderir a um projeto de fala que não 

mais segmenta marcas e produtos pelo viés de gênero, o que quer dizer que todas 

as pessoas podem consumir, por exemplo, determinada música que também não 

tem gênero. 

 O sujeito comunicante, por sua vez, opta por colocar em jogo, dentro da cena 

enunciativa, as estratégias discursivas de captação, haja vista que seu objetivo 

primordial é fazer com que o sujeito destinatário compartilhe daquilo que diz, 

determinando que as marcas e os produtos propagados por essas peças 

publicitárias são para todos, inclusive, para ele mesmo, o destinatário. Para tal, 

recorre à sedução, uma vez que tenta, como o próprio nome sugere, seduzir seu 

destinatário, fazendo com que ele reconheça que o projeto de fala do eu é legítimo e 

o mesmo que o dele, tornando-se cúmplice da ideia de que há produtos e marcas 

que são agênero. 

 Cabe, agora, retornar à ideia de que há, em toda troca linguageira, uma 

intencionalidade, chamada, aqui, de visada. As peças publicitárias em questão têm 

como visada principal a de efeito, que quer causar uma reação patêmica em seu 

interlocutor, fazendo com que ele se identifique com o que é dito, por meio daquilo 

que sente discursivamente. Desse modo, o sujeito comunicante encontra-se em 

posição de fazer sentir o tu, que, por outro lado, encontra-se em posição de querer 

sentir aquilo que é engendrado, de maneira discursiva, pelas peças publicitárias que 

compõem o corpus deste trabalho. 

 Além da visada de efeito, há outra que conduz a troca linguageira: trata-se da 

visada de incitação, já que os textos querem fazer com que o sujeito interpretante 

compre o produto da marca que propagam. Em outras palavras, as publicidades 

pretendem criar um desejo em seu público-alvo para que os indivíduos que ainda 

não são consumidores adiram ao projeto de fala do enunciador e, assim, decidam 

comprar determinada marca ou produto; enquanto aqueles que já são consumidores 

se tornem, ainda mais, convictos de sua escolha. 

 Aliás, afirmar que os textos que integram o corpus do presente trabalho são 

peças publicitárias só é possível, pois são exemplos de tipos relativamente estáveis 

de enunciados, como nos alerta Bakhtin (2011). Portanto, só é possível postular que 

estamos diante de peças publicitárias, haja vista que seu conteúdo temático é 

semelhante ao de outras peças; seu estilo, de alguma maneira, corresponde ao 

estilo de outros textos pertencentes a esse mesmo gênero; assim como a maneira 
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como se compõem, com o uso de linguagem verbal e visual, por exemplo, é algo 

que fazem os sujeitos comunicantes da maioria das peças publicitárias. 

 Logo, as referidas publicidades, ainda que tenham seu estilo próprio e que 

sua composição seja, ao mesmo tempo, semelhante e diferente da de outras peças, 

designam um tipo relativamente estável de enunciado, capaz de vender uma marca 

e um produto, usando, para isso, a ideia de que não se trata de um produto comum: 

está-se diante de um produto que tem como público-alvo todos os seres humanos. 

Charaudeau (2004) chama a atenção para o fato de que cada sujeito carrega 

consigo três memórias que o ajudam a identificar diante de que gênero discursivo se 

situa na hora em que se comunica com o outro. A primeira delas é a memória dos 

discursos, que evoca as representações em torno das quais se constroem as 

identidades coletivas e é, justamente, tal memória que faz com que os sujeitos 

percebam estar diante de uma propaganda diferente das outras, porque sabem que 

a marca em questão dispensa a binaridade de gênero, quando escolhe seu público-

alvo. 

 A segunda memória é a das situações de comunicação, capazes de 

normatizar a atividade linguageira, estabelecendo o que se pode esperar em cada 

troca comunicativa. Assim, a propaganda em tela, ainda que seja diferente das 

tradicionais, assemelha-se a outras, também elas agênero, criando um novo padrão, 

a partir da transgressão adotada: as marcas partilham das vontades dos indivíduos, 

seus contemporâneos, que anseiam por um mundo mais inclusivo e menos 

preconceituoso, o que faz com que optem por criar peças publicitárias que mostrem 

que a marca em questão é para todos. 

 Por fim, há a memória das formas dos signos que diz respeito a maneiras de 

dizer algo, mais ou menos estáveis: é o caso, por exemplo, do slogan das marcas e 

dos produtos aqui analisados, que, ainda que sejam diferentes dos demais slogans 

de outras marcas e produtos, constituem-se como um lugar-comum em termos de 

discurso publicitário. 

 Diante disso, pode-se estabelecer que o enunciador de tais peças 

publicitárias quer convencer seu auditório a aderir ao seu projeto de fala, por isso, 

constrói para si uma imagem ou um ethos de alguém que se preocupa com as 

minorias, visto que tais pessoas, pertencentes a esses grupos, foram, de alguma 

maneira, excluídas do universo do consumo, afinal, a maioria das propagandas de 

outrora reproduzia o mundo sexista no qual estavam inseridas. 
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 Isso quer dizer que, agora, o orador pretende estabelecer uma imagem de 

alguém que não se importa com o gênero com o qual o sujeito se identifica e mais 

ainda: não se importa se o sujeito se identifica com algum gênero. 

Consequentemente, intenta dirigir-se a um auditório cada vez maior e mais 

diversificado, já que seu discurso se destina não só às pessoas queer de maneira 

geral, como também a todas as outras pessoas que são favoráveis ao fim da 

sociedade patriarcal e sexista em que vivemos. 

 Esse ethos de alguém que não se importa com o gênero de ninguém, porém, 

ao contrário, importa-se que todos se sintam incluídos e até mesmo bem-vindos 

para consumir determinados produtos e marcas, é concretizado por meio de 

enunciados que deixam claro que cervejas podem ser consumidas por todas as 

pessoas, por conseguinte, não se está mais diante de uma “bebida de homem”. 

 Enfim, o sujeito enunciador parece encarnar o “bom samarito” que se 

preocupa com o outro e com o modo como o outro se sente quando não se constitui 

como público-alvo de determinada peça publicitária, haja vista o fato de ser colocado 

de lado por não performar gênero da maneira como se espera dele ou de ser 

homem, quando o target são as mulheres e vice-versa. 

 Obviamente, propagandas fazem isso para absorver as críticas que recebiam 

– ou ainda recebem? – no sentido de que reproduzem ou reproduziam uma 

sociedade patriarcal, extremamente sexista e excludente no que tange às 

sexualidades dissidentes. Diante disso, a publicidade, ao lidar com tais críticas, para 

garantir um filão cada vez maior do mercado, incorpora-as, o que quer dizer que 

atendem às demandas trazidas pelos novos tempos e tornam suas marcas e 

produtos agênero, ou seja, destinados a homens, mulheres, meninos, meninas, 

enfim, pessoas. 

 Passemos, agora, à análise de algumas peças publicitárias agênero, levando 

em conta o que elas têm de peculiar no que tange aos procedimentos linguísticos e 

discursivos que empreendem, uma vez que os aspectos e características comuns a 

todas elas já foram previamente analisados. 
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10.2 “Feito pra você”: uma publicidade agênero de Itaú. 

 

Figura 14 – Peça publicitária do banco Itaú 

Fonte: Revista Veja, publicada em 9 de agosto de 2017. 

 

 A peça publicitária em tela foi publicada em 9 de agosto de 2017, na Revista 

Veja, por ocasião da Copa do Mundo da FIFA de futebol masculino, que aconteceu 

na Rússia. Trata-se, portanto, de uma campanha feita pelo banco Itaú no período 

que antecedeu o evento, que terminou tendo a França como campeã.  

 O mais curioso é pensar que, em 2014, o Itaú se autointitulava o patrocinador 

oficial da Copa do Mundo da Fifa de 2014, que aconteceu no Brasil, e da seleção 

brasileira de futebol como se só houvesse uma: a masculina. O fato, então, de haver 

essa mudança de paradigma dialoga com a ideia de que marcas e produtos têm-se 

esforçado para parecer mais diversas e inclusivas em suas campanhas e 

propagandas de modo geral. 

O texto acima foi criado para exaltar uma marca, a saber, o banco Itaú: o 

sujeito enunciador de tal peça descreve o banco, cujo slogan foi, por quase vinte 

anos, “feito pra você”, como sendo o patrocinador oficial de todas as seleções 

brasileiras de futebol, ou seja, a masculina, a feminina, as de base e as dos campos 

imaginários. Contudo, cabe lembrar que nem sempre foi assim, afinal, o esporte era 

“coisa de homem” e não “coisa de mulher”. 
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 Ainda que a dicotomia “coisa de homem” e “coisa de mulher” suscite inúmeras 

discussões, acredita-se que a peça publicitária em tela vai além de uma divisão 

binária de gêneros, haja vista que escolhe dizer que o Itaú é o patrocinador oficial de 

todas as seleções de futebol, sem excluir ninguém, mostrando, dessa forma, que o 

futebol, agora, é um esporte de todos. 

 A propaganda em análise faz uso de uma criança para deixar claro que 

patrocina todas as seleções de futebol, inclusive, as “dos campos imaginários”, 

recorrendo, portanto, à ideia de que o sonho de tal criança é tornar-se jogadora de 

futebol quando crescer. No entanto, ainda que o uso da foto de uma menina, em 

uma propaganda que fala de futebol, seja um avanço, ainda se recorre à imagem de 

alguém que é, notoriamente, uma menina que performa gênero, parcialmente, da 

maneira como se espera dela, por conta do cabelo grande e da franja, por exemplo. 

 Contudo, a cor da roupa que a menina usa, azul, o fato de usar meias 

maiores, as quais remetem aos meiões, usados por jogadores de futebol, e os 

brinquedos com os quais brinca, uma bola, um palhaço e dois bichinhos de pelúcia, 

um deles usando a camisa da seleção, mostram que ela não performa gênero 

totalmente conforme as expectativas dos outros. Na realidade, essa ruptura com a 

perfomance de gênero esperada dela também pode ser observada pela ausência: a 

menina não usa, por exemplo, uma roupa rosa nem brinca com bonecas, insinuando 

que seu futuro é outro: ser uma grande jogadora de futebol. 

 Talvez, usar a foto de uma menina na peça publicitária em tela tenha sido 

uma escolha paliativa, afinal, caso se escolhesse usar uma criança que performa 

gênero de uma maneira completamente oposta ao esperado, o leitor pudesse se 

chocar com o que vê e, por conta disso, tornar-se adversário do projeto de fala do 

eu. 

 A propósito, pensando no perfil dos leitores da Revista Veja, uma publicação 

mais alinhada com o que se convencionou chamar de centro-direita, pode-se 

estabelecer que se trata de um público mais conservador, o que corrobora a ideia de 

que escolher veicular a imagem de uma criança que não performa gênero como 

esperado faria com que o leitor rechaçasse o referido projeto de fala do eu e, 

consequentemente, a ideia de que o futebol pode ser jogado por todas as pessoas. 

Na realidade, por meio de tal foto, são reforçados alguns traços identitários da 

pessoa presente na propaganda, haja vista que a identidade não é uma categoria 

fixa e única. Trata-se de uma criança, mais especificamente, de uma menina que 
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vive sua infância de maneira livre, já que pode jogar futebol e, principalmente, tem 

direito a um futuro com o qual pode sonhar. Provavelmente, isso não seria possível 

em outros tempos, visto que às meninas cabia apenas brincar de casinha e de 

boneca. 

 Cabe lembrar que a ideia de que futebol é “coisa de todos” só se tornou 

possível, uma vez que mulheres à frente de seu tempo resolveram jogar futebol e 

lutar pelo direito de fazê-lo. Depois, isso se materializou nos discursos, por meio do 

processo de semiotização do mundo, e um novo mundo foi criado pela linguagem, o 

que quer dizer que um novo espaço, em que as barreiras de gênero se tornaram 

mais fluidas e menos limitadoras, foi construído pela atividade linguageira. Tal 

processo, como dito, ocorre em duas vertentes: trata-se do processo de transação, 

sobre o qual já falamos, e do processo de transformação. 

 O referido processo, a seu turno, compreende quatro etapas: a primeira é a 

da identificação, em que o banco é identificado como sendo o Itaú; já a segunda tem 

a ver com a qualificação, que é a responsável por informar aos destinatários que o 

banco é o patrocinador oficial e que as seleções a que se refere são todas as 

existentes e aquelas dos campos imaginários; a terceira etapa é a da ação que 

mostra, obviamente, as ações empreendidas pelo sujeito, nesse caso, a de 

patrocinar as seleções brasileiras de futebol; por último, tem-se a etapa da 

causação, que explica por que razões os sujeitos agem de tal ou qual maneira, 

nesse caso, há um desejo de se mostrar como sendo um banco que não discrimina 

as pessoas pelo gênero. 

 A questão da causação exige uma análise mais acurada, uma vez que, à 

primeira vista, o banco parece querer ter uma imagem mais condizente com as 

demandas dos novos tempos, que exigem que marcas e produtos sejam mais 

inclusivos nas questões de gênero. Desse modo, é possível pensar que o banco Itaú 

é uma marca que promove a igualdade de gênero e que se coloca como um lugar 

para todas as pessoas. 

 Entretanto, tal análise se mostra ingênua quando se extrapola o texto e se 

chega ao mundo real: apesar de integrar uma lista de empresas que promovem a 

igualdade de gênero, como aponta a Bloomberg Gender-Equality Index (GEI)12, o 

                                                           
12

 Trata-se de uma lista de empresas de capital aberto que estão comprometidas com a igualdade de 
gênero no universo corporativo. Disponível em: https://observatoriog.bol.uol.com.br/noticias/itau-
indice-empresas-igualdade-de-genero. Acesso em: 04 jul. 2020. 
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banco quer, como querem todas as marcas e produtos do mundo capitalista, agregar 

mais e mais consumidores e fidelizar seus clientes. Desse modo, trata-se de um fato 

corriqueiro em nosso dia a dia: o capitalismo se vale das demandas dos novos 

tempos, o que faz com que as empresas apresentem a si mesmas como sendo um 

espaço de igualdade, ainda que isso não aconteça na realidade. 

 Dito de outro modo: é comum que empresas mostrem a si próprias e aos seus 

produtos como se respeitassem a diversidade, ainda que, na prática, essas mesmas 

empresas, marcas ou produtos não promovam a igualdade de gênero nem se 

comprometam a montar equipes diversas, com representantes daquilo que se 

convencionou chamar de minorias. 

 Os indivíduos, por meio das representações sociais, tentam apreender a 

realidade que os cerca, sendo essas representações as responsáveis por auxiliá-los 

nesse processo. Isso quer dizer que, na peça publicitária em tela, há uma espécie 

de evocação de representações sociais antigas, a saber, a de que o futebol deve ser 

jogado apenas por homens, por isso, não faria sentido que houvesse outra seleção 

brasileira de futebol que não a masculina. 

 As representações sociais são, então, maneiras de compreender e interpretar 

o real, por isso, não se pode dizer que elas sejam o real em si. Diante desse fato, é 

possível estabelecer que, na realidade, sempre houve mulheres e até mesmo 

pessoas que não se identificam com os gêneros masculino e feminino que joga(ra)m 

futebol, tanto que, vale lembrar, o esporte feminino foi proibido durante quarenta 

anos, período que se estendeu da Era Vargas até o ano de 1983. 

 Ora, tudo isso nos mostra que futebol sempre foi “coisa de todos”, portanto, a 

representação social de que deveria ser apenas jogado por homens revela os 

preconceitos vigentes na sociedade da época e que reverberam até os dias de hoje. 

Tal representação, por conseguinte, não corresponde à realidade, ainda que seja 

uma maneira de vê-la e analisá-la, além de, obviamente, estabelecer-se um juízo de 

valor acerca de um esporte que, em tese, restringe-se aos homens. 

 Pode-se dizer, ainda, que tal representação encontra eco em outras pessoas 

que analisam um fato do mundo real de maneira semelhante, por isso, os indivíduos, 

em pares, estabelecem um juízo de valor sobre o que a realidade lhes impõe, 

deixando claro aquilo que pensam. Isso nos faz imaginar que há um grupo de 

pessoas que pensa que futebol deve ser jogado apenas por homens, afinal, 

partilham de uma mesma ideia que consideram como sendo certa e verdadeira. 
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 Entretanto, a representação social, trazida pelo exemplo em tela, choca-se 

com uma mais antiga, o que demonstra que os tempos são outros e que o mundo 

mudou. Talvez, por esse motivo, o Itaú tenha lançado mão da estratégia de colocar 

a si mesmo como sendo o patrocinador oficial de todas as seleções de futebol, visto 

que não quer ser considerado uma empresa sexista que não ajuda a promover o fim 

das barreiras de gênero. 

 Da forma como foi colocado, o choque entre as representações sociais 

parece pacífico, contudo, não se pode negar que, antes de haver a possibilidade de 

o futebol ser entendido como “coisa de todos”, houve muita luta por parte do 

Movimento Feminista e dos Movimentos Sociais como um todo. Dessa maneira, 

essas duas representações sociais conflituosas dão voz e vez a apreensões da 

realidade que diferentes sujeitos, com suas identidades, valores e julgamentos, por 

exemplo, fazem. 

 A ideia, defendida por Moscovici (2015), de que as representações sociais 

são prescritivas, ou seja, impõem-se sobre os sujeitos, pode explicar o fato de que, 

durante anos e anos, houve um pensamento convergente de que só havia o futebol 

masculino. Logo, esses mesmos sujeitos reproduziam representações que existiam, 

antes mesmo de eles nascerem, sem parar para refletir sobre o aspecto 

convencional que traziam, repetindo tradições instituídas socialmente. 

 Na realidade, é possível estabelecer que as representações sociais 

funcionam como realidades autônomas, visto que controlam a realidade de hoje, 

como faziam com a de ontem e como tentarão fazer com a de amanhã. É, então, 

esse poder que exercem sobre os indivíduos e sobre a própria realidade que explica 

o fato de ser uma questão recente a ideia de que todos podem jogar futebol e de 

que existem outras seleções brasileiras de futebol que não a masculina. 

 Charaudeau (2013a) postula que são essas mesmas representações as 

responsáveis por fazer com que os indivíduos se reconheçam enquanto 

pertencentes a determinado grupo social, em uma espécie de jogo de identificação e 

exclusão, comparando-se a outros indivíduos que também fazem parte de outros 

grupos sociais. Tudo isso para mostrar que, por serem fenômenos 

cognitivos-discursivos gerais, as representações engendram saberes de 

conhecimento e de crença. 

 Na peça publicitária em questão, encontra-se o saber de crença de que o 

futebol é um esporte de todos, assim como é o banco Itaú, principal marca 
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propagada por esse texto. Trata-se de um saber de crença, uma vez que tal saber 

tem por objetivo sustentar um julgamento dos sujeitos sobre o mundo que, agora, 

parece ser um lugar mais inclusivo e diverso. Além disso, esse saber de crença 

representa os valores que os indivíduos têm em relação à realidade: nesse 

momento, atribuem um juízo de valor positivo a marcas e produtos que são agênero, 

ou seja, a marcas e produtos que consideram que todas as pessoas podem jogar 

futebol. 

 O fato de que há imaginários sociodiscursivos ressoando em diversos textos 

nos leva a pensar que aqueles são construídos socialmente no e pelo discurso. Em 

outras palavras, há um imaginário que ressoa na peça publicitária em tela, 

configurado por um grupo social, que se concretiza por meio de vocábulos, ou seja, 

do uso do sintagma “todas as seleções brasileiras de futebol”, colocando, em 

palavras, o que se pensa sobre o futebol e sobre as pessoas que jogam esse jogo. 

 Há, ainda, ao mesmo tempo, a presença de ideologias, entendidas, aqui, 

como sendo sistemas ordenados de ideias e representações das normas e regras, 

separadas das condições materiais que explicam seu surgimento. Ora, há, por trás 

desse texto, uma ideologia dominante que diz que o futebol deve ser jogado apenas 

por homens, todavia, a peça publicitária em questão tenta romper com essa lógica, 

ao colocar o Itaú como sendo o patrocinador oficial das seleções brasileiras de 

futebol. 

 Assim, durante muito tempo, dentro do discurso publicitário, foram 

reproduzidas as ideologias dominantes que representavam, obviamente, as classes 

dominantes, formadas, essencialmente, por homens brancos, de classe média ou 

alta, que impunham a maneira como viam o mundo, ou como este lhes foi 

apresentado, a todas as pessoas. No entanto, com o passar do tempo, outras 

ideologias foram surgindo, principalmente, por conta dos Movimentos Sociais, entre 

eles o Movimento Feminista, os quais lutaram para que todos tivessem os mesmos 

direitos reservados às classes dominantes, como o de jogar futebol, sem ser punido 

por isso. 

 O Estado, como reprodutor das ideologias dominantes, também é um dos 

responsáveis por se pensar em futebol como sendo “coisa de homem”, ainda mais 

se levarmos em consideração, como dito, os quase 40 anos em que este foi proibido 

na Era Vargas, proibição essa que se perpetuou até boa parte dos “Anos de 

Chumbo”.  
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 É necessário esclarecer, também, que há, além do viés sexista nessa ideia de 

que só homens podem jogar futebol, outro viés, o homofóbico, haja vista que existe 

um temor, ainda que latente, de que mulheres que jogam futebol se tornem mais 

masculinas, o que resultaria no fato de que elas, por conta do esporte que praticam, 

tornar-se-iam em lésbicas. 

 O viés homofóbico também fica patente se pensarmos no fato de que 

meninos que não gostam de futebol, via de regra, são considerados afeminados ou 

gays; ou que as torcidas entoam gritos homofóbicos, nos estádios, para constranger 

os jogadores de seus times ou dos times adversários; ou que jogadores não 

assumem sua orientação sexual por medo de represálias e de discriminação. 

 É importante, por outro lado, esclarecer que o surgimento e a reprodução 

dessas ideologias acontecem de maneira mais ou menos inconsciente, já que os 

sujeitos, muitas vezes, fazem isso de forma involuntária, sem se dar conta daquilo 

que realizam e de como agem, o que pode prejudicar a vida de outros sujeitos. 

 Já van Dijk (2018) alerta para o fato de que o poder, personificado, muitas 

vezes, nas instituições, como o Estado e a Igreja, e nas classes sociais, em nível 

macro, também pode ser exercido pelos indivíduos, nas suas interações e nos seus 

discursos, em nível micro. Tal percepção nos leva a crer que a reprodução da 

ideologia dominante, nesse caso, a de que só homens e meninos podem jogar 

futebol, pode ser encontrada em interações do dia a dia das pessoas, afinal, durante 

muito tempo, aquilo que dizia a ideologia dominante era ponto pacífico entre os 

sujeitos, em torno do qual não surgiam discussões, pelo menos, não de maneira 

explícita. 

 Esses grupos dominados, de acordo com o teórico (VAN DIJK, 2018), não 

são completamente inertes e impotentes, visto que oferecem resistência àquilo com 

que não concordam. Dessa forma, pode-se perceber que a peça publicitária em tela 

é fruto de muitas dissonâncias na percepção de quem poderia jogar futebol, o que 

quer dizer que as classes dominadas, como, por exemplo, mulheres e homens trans, 

lutaram para que o campo fosse um espaço menos excludente, que todos pudessem 

frequentar. 

 Os referidos grupos de elite, por outro lado, lançam mão de estratégias para 

controlar os dissidentes, o que, talvez, explique a maneira pela qual o banco Itaú 

resolveu tornar-se patrocinador de todas as seleções brasileiras, haja vista que, 

atualmente, é importante que uma marca mostre e comprove, por meio de suas 
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ações, que não é preconceituosa. Tal fato, propagado pela peça publicitária em 

questão, pode servir, justamente, para calar aqueles que diziam que o banco não 

ajuda a romper as barreiras de gênero. 

 Van Djik (2018) estabelece, ainda, que as mídias funcionam como uma 

espécie de elite, capaz de controlar, de maneira antes simbólica do que financeira, 

as mentes das pessoas, fazendo com que aceitem a ideologia dominante, sem se 

indispor contra elas. Na realidade, pode-se pensar que, talvez, o discurso publicitário 

tenha visto que ganharia mais dinheiro, aumentaria suas vendas e seu número de 

clientes, caso se mostrasse mais disposto a dialogar com as demandas dos novos 

tempos, contribuindo, assim, para uma mudança ideológica, a partir do momento em 

que deixa de reproduzir estruturas de poder social e rompe com os estereótipos 

antes veiculados por elas. 

 Aliás, as propagandas, de forma geral, têm atuado como reprodutoras dos 

mais diversos estereótipos, repetindo representações da realidade que são 

superficiais, por mostrarem o real de forma generalizada. Desse modo, as 

publicidades costumavam estigmatizar, ainda mais, minorias já estigmatizadas, 

como é o caso das mulheres, a quem, de acordo com tais textos, cabia cuidar, 

exclusivamente, da casa e dos filhos, sendo impensável, até bem pouco atrás, que 

pudessem jogar futebol, ainda mais profissionalmente. 

 Acredita-se, portanto, que um dos grandes diferenciais do texto em tela é 

romper com tais estereótipos, firmemente veiculados outrora, já que o banco Itaú 

descreve a si mesmo como o patrocinador oficial de todas as seleções brasileiras de 

futebol, mostrando, por conseguinte, que futebol é um esporte que agrega a todos, 

independente do gênero e do sexo da pessoa que resolveu jogá-lo. 

 Os estereótipos, ainda que, em algum momento, possa-se ter pensado o 

contrário, não retratam a realidade, mas, sim, reduzem-na a alguns aspectos do real, 

o que quer dizer que não há qualquer viés racional que explique a ideia de que o 

futebol deve ser jogado apenas por homens e não por todas as pessoas. 

 Jung (2016) alerta para o fato de que há resíduos arcaicos, a que chamou de 

arquétipos, os quais povoam a mente dos sujeitos: trata-se de representações 

remotas que acompanham esses sujeitos desde sempre, afinal, sua origem não é 

conhecida e eles tendem a se repetir em qualquer lugar e em qualquer época. 

Diante disso, pode-se estabelecer que as ideias do que representa masculino e 
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feminino são arquetípicas, ou seja, não se sabe sua origem, contudo, essas 

designações existem na mente dos sujeitos desde tempos imemoriais. 

 Assim, a anima estrutura-se a partir da ideia de que as mulheres são a 

representação viva do poder da criação, já que são capazes de gerar outras vidas; 

ao homem, dentro do arquétipo masculino, cabe ser aquele que garante o sustento e 

a proteção de sua família. Assim sendo, os dois garantiriam a continuidade da 

espécie e a sobrevivência de seus pares. 

 Portanto, o que se pode notar, diante de tais concepções, é que as 

sociedades funcionariam dentro de um esquema idealizado, em que não há espaço 

para que os sujeitos exerçam outros papéis que não o de marido e mulher, pai e 

mãe, por exemplo. Cabe lembrar que o conceito de arquétipo em si não exclui os 

seres humanos, mas tenta dar conta daquelas imagens remotas que carregamos e 

das quais não sabemos a origem. 

 Dessa forma, são, mais uma vez, os seres humanos que deturparam o 

conceito de arquétipo, impondo-o como verdade absoluta a outras pessoas que não 

se encaixam nessa espécie de padrão, como é o caso dos homossexuais e dos 

transexuais, por exemplo. Os arquétipos foram, então, usados para referendar o 

domínio masculino, o que resultou em algumas ideias que não sabemos explicar 

nem precisar de onde vieram, tal qual a de que mulheres não deveriam jogar futebol, 

o que só caberia aos homens. 

Como bem se sabe, não há, em Língua Portuguesa, o gênero neutro, 

restando apenas algumas palavras que são resquícios da Língua Latina. Diante 

desse fato, o sujeito enunciador do texto se utiliza de uma interessante estratégia 

para não usar palavras que designem indivíduos do gênero masculino ou feminino: 

faz uso do sintagma “todas as seleções brasileiras de futebol”, subvertendo a lógica 

dominante de que só há uma seleção brasileira de futebol, a masculina. 

 Por isso, pode-se pensar na ideia de que existem publicidades agênero, já 

que se recorre a um gênero não marcado, na hora de se definir qual é o target de 

que fará uso o publicista no momento em que criar seu texto.  

 É mister ressaltar que, para Aristóteles (2011), a persuasão pode ser obtida 

por meio das emoções que um discurso desperta em seus ouvintes: são elas as 

responsáveis por fazer com que os sujeitos destinatários que estejam dispostos se 

tornem mais empáticos e respeitosos com a diversidade, nesse caso, com a ideia de 
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que o futebol é para ser praticado por homens, mulheres, intersexuais, enfim, 

pessoas. 

 São essas mesmas emoções as encarregadas de fazer com que os sujeitos 

mudem seus julgamentos, o que fica claro se pensarmos em como uma propaganda 

como essa seria recebida anos atrás. Obviamente, ainda há pessoas que 

consideram que o futebol seja um esporte exclusivamente masculino, contudo, o fato 

de tal peça publicitária não ter sido recebida de maneira negativa mostra que é 

ponto comum entre as pessoas – ou entre boa parte delas – que todos podem 

praticar futebol, sem levar em conta o sexo ou o gênero desses sujeitos. 

 É claro que é preciso considerar que, com a mudança de valores de nossa 

sociedade, os indivíduos já estavam mais dispostos a rever seus conceitos e 

opiniões, assim como já estavam mais acostumados a conviver com pessoas 

diferentes, que lhes podem ter suscitado algum tipo de empatia, como é o caso de 

uma filha que sempre quis jogar futebol, porém, foi tolhida. Por fim, houve motivos 

que provocaram essas mudanças de julgamento nos sujeitos do ato de linguagem, o 

que pode ter a ver, por exemplo, com a tomada de consciência de que não é 

necessário se identificar com um gênero específico para jogar futebol. 

 O sujeito comunicante, portanto, a partir do momento em que dá voz ao 

sujeito enunciador, pretende tornar seus destinatários dispostos a sentir 

determinadas emoções. É o que faz, por exemplo, o sujeito enunciador da peça 

publicitária em estudo, ao ressaltar a importância de uma criança poder sonhar com 

o futuro, qualquer que seja ele, afinal, #issomudaojogo. 

 As emoções são, ainda, da ordem do intencional, o que quer dizer que o 

sujeito enunciador de tal peça publicitária pretende causar emoções específicas em 

seu destinatário, por isso, estas não podem ser consideradas irracionais, uma vez 

que se ancoram em uma base cognitiva e racional. Portanto, o objetivo do texto, em 

termos patêmicos, é fazer com que o destinatário adira ao que foi veiculado, 

tornando-se cúmplice da mensagem, mostrando-se, dessa forma, como alguém que 

não acredita que o futebol precisa corresponder a um universo restrito apenas a 

homens e/ou a mulheres. 

 Ademais, as emoções estão ligadas a saberes de crença, haja vista que o 

sujeito precisa avaliar aquilo que sabe, estabelecendo um juízo de valor para a 

informação à qual tem acesso. Dessa maneira, o sujeito destinatário da peça 

publicitária em tela, por meio de seus saberes de crença, avalia o que foi dito, 
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podendo-se tornar coautor da ideia de que futebol e o banco Itaú não têm gênero, 

entretanto, por outro lado, pode ser que esse mesmo sujeito se torne adversário do 

enunciado veiculado, afirmando que futebol é “coisa de homem”. 

 As emoções também se inscrevem em uma problemática da representação, 

já que engendram um duplo movimento: o de simbolização, que mostra a imagem 

de que o banco é uma entidade que luta pelo fim das barreiras de gênero, ideia 

retirada do mundo real, que, contudo, pode não corresponder à realidade; e o de 

autorrepresentação, que faz com que a emoção demonstrada não represente 

apenas a si mesma e, sim, o sujeito que a exprime. Logo, o sujeito que veicula um 

discurso como esse passa a imagem de alguém respeitoso e empático que quer que 

as barreiras de gênero deixem de existir. 

 Essas relações patêmicas, criadas no e pelo discurso, fazem com que os 

indivíduos se engajem em um comportamento reacional, o que fará com que, nesse 

caso, “comprem” a marca em questão, ou seja, tornem-se clientes do banco Itaú, 

caso se sintam sensibilizados pelo que diz o sujeito enunciador no anúncio em tela. 

 Nesse sentido, pode-se estabelecer que “se argumentam emoções”, como diz 

Plantin (2010), uma vez que a peça publicitária de Itaú recorre a sentimentos, 

emoções, afetos e experiências para persuadir seu público-leitor, apelando não para 

a racionalidade, mas para a emoção que pode estar contida em um reconhecimento 

de que o futebol é um esporte jogado por todos. Assim, essa publicidade agênero 

coloca em xeque o que se costumava pensar sobre o futebol e causa, até mesmo, 

certo choque em seu destinatário, ao não deixar espaço para a dúvida: o Itaú é o 

patrocinador oficial de todas as seleções brasileiras de futebol. 

 Charaudeau (2010b) alerta para o fato de que o discurso propagandístico 

engendra uma falta no destinatário que, talvez, ele nem soubesse que tinha. Diante 

disso, espera-se que tal destinatário proceda a uma busca para que a referida falta 

seja preenchida. Ora, isso só será possível, caso ele entenda que o produto e a 

marca propagados são, na realidade, os benfeitores da ação, afinal, são os 

responsáveis por preencher determinada falta. Assim sendo, o banco Itaú 

possibilitará que o consumidor, beneficiário da ação, sinta-se plenamente feliz ao 

tornar-se cliente de tal banco. 

 Isso posto, pode-se afirmar que a marca, publicizada pelo texto em tela, 

apresenta-se para o leitor como alguém preocupado em tornar o mundo um lugar 

melhor, mais acolhedor e menos excludente. Assim sendo, caso o destinatário 
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consuma a marca em questão, que advoga, de alguma maneira, a favor do fim das 

barreiras de gênero, ao afirmar que patrocina todas as seleções brasileiras de 

futebol, pensará que está fazendo a sua parte ao ser cliente de um banco que 

defende uma causa. 

 O produto, benfeitor da ação, então, preencherá a falta que sente este 

destinatário, beneficiário da ação, fazendo com que pense que está contribuindo 

para um mundo melhor, no qual as pessoas não são julgadas pelo gênero com o 

qual se identificam nem pelo fato de não se identificarem com nenhum. 

 Além disso, pode-se afirmar que há um esquema argumentativo nessa peça, 

afinal, intenta-se que os sujeitos destinatários adiram, completamente, ao projeto de 

fala do eu, por isso, é necessário eliminar todas as objeções que possam ser feitas 

em relação a tal propaganda. O sujeito enunciador, portanto, ao propor um mundo 

ideal, no qual todas as pessoas são aceitas da maneira como são, coloca o outro em 

posição de se mostrar empático e não dizer, por exemplo, que as limitações 

impostas pelo gênero são “mimimi”. 

 O uso da foto de uma criança, no canto inferior direito do texto, parece ter 

como finalidade sensibilizar o leitor, mostrando que o sonho daquela menina pode 

ser tornar-se jogadora de futebol, o que não seria comum até bem pouco tempo 

atrás. A imagem procura ajudar no projeto argumentativo do texto ao predispor o 

destinatário a aceitar a ideia de que o Itaú patrocina todas as seleções brasileiras de 

futebol, posto que o futebol é um esporte para todos. 

 O destinatário, por conseguinte, caso não se torne cúmplice do enunciador 

poderá ser taxado como alguém que não respeita o outro, independente de quem e 

de como esse outro seja, podendo, inclusive, ser rotulado como machista e 

misógino, por exemplo. 

 Já o esquema narrativo de tal texto, ainda que implicitamente, conta uma 

história de que a criança, personificada pelo texto, é alguém que sonha e que faz 

parte da seleção “dos campos imaginários”, também patrocinados por Itaú. Dessa 

forma, é o banco Itaú, patrocinador das seleções de futebol imaginárias, que permite 

que a menina tenha sonhos e que, nesses sonhos, seja uma grande jogadora de 

futebol, como é o caso da atacante Marta, eleita seis vezes a melhor do mundo, por 

exemplo. 

 Diante disso, pode-se afirmar que a propaganda em tela apela para a emoção 

e para a identificação de seus destinatários com o que veicula, logo, estamos diante 
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de um texto dionisíaco, no dizer de Carrascoza (2004), em que não há um convite 

imperativo ao consumo, mas, sim, a utilização de estratégias de persuasão e 

sedução que dissimula o discurso autoritário e a finalidade utilitária e comercial de 

tal texto. 

 Por trás da primeira história contada, ou seja, que o Itaú é o patrocinador de 

todas as seleções de futebol, inclusive, as “dos campos imaginários”, há uma 

segunda história: a de uma marca que se mostra como alguém que apoia o fim das 

sociedades generificadas. 

De acordo com Soulages (2010), o sujeito enunciador vale-se de universos de 

referência semelhantes aos que têm seus destinatários, afinal, se os destinatários 

pensarem que futebol é “coisa de homem” e apenas de homem, tornar-se-ão 

adversários do que é veiculado pela peça publicitária do Itaú. 

 O banco Itaú, então, distingue-se dos demais bancos, já que patrocina todas 

as seleções de futebol, pensa que se trata de um esporte para todos e ajuda na 

concretização dos sonhos de uma criança, o que quer dizer que tal propaganda 

oculta o que acontece no circuito externo do texto, a saber, o desejo de ter cada vez 

mais clientes e o de fidelizar os antigos. 

 A peça publicitária pretende, ainda, aproximar-se do leitor ao se colocar como 

alguém que pode realizar os sonhos dos filhos desse leitor ou de seus netos, por 

exemplo. Além disso, recorre a um enunciado enxuto, no qual, como dito, afirma ser 

o patrocinador de todas as seleções de futebol, no entanto, há outros sentidos que 

reverberam a partir desse enunciado conciso: o Itaú apoia sonhos, quer o fim das 

barreiras de gênero e acha que o futebol é para todas as pessoas. 

 É apenas nesse mundo ideal e perfeito, engendrado pela publicidade, que 

meninas não são discriminadas por quererem ser jogadoras de futebol, afinal, no 

mundo real, não é isso que acontece. Além disso, o banco Itaú, um banco como 

tantos outros, por isso, ordinário, transforma-se em um produto extraordinário, a 

partir do momento em que é o responsável por tornar reais os sonhos de uma 

criança, uma vez que é o patrocinador oficial de todas as seleções, o que quer dizer 

que, se não fosse o Itaú, não haveria seleção nem a possibilidade de haver 

jogadores, perfomando qualquer gênero e jogando com a camisa verde e amarela. 

 No que se refere à linguagem visual da peça publicitária, nota-se a existência 

de um nível representacional, já que aquilo que é representado se parece com o 

mundo real: um céu azul e alaranjado, por ocasião do pôr do sol, uma criança e 
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alguns brinquedos. A peça, então, está em equilíbrio, não há nenhum elemento 

surpresa ou mesmo algum elemento que possa ser considerado ambíguo. 

 De acordo com Charaudeau (2013b), há um efeito de mimese referencial, 

haja vista que, por causa da foto da criança, diante de seus brinquedos, engendra-

se um efeito de semelhança com a realidade. Talvez, por isso, por conta dessa 

proximidade com o real, possa-se afirmar que, na foto, há a presença do studium 

(BARTHES, 2018), que designa um interesse vago por parte do expectador, ou seja, 

não há nenhum elemento na foto que capture e “punja” o sujeito destinatário, uma 

vez que nada o tira de sua zona de conforto. 

 O plano, isto é, o enquadramento de determinada imagem, usado em tal 

peça, é o geral, no qual a figura humana, nesse caso, a criança, e todo o cenário no 

qual ela aparece está representado no texto em questão. Além disso, faz-se uso do 

ângulo de visão médio, visto que a cena acontece na altura dos olhos do leitor, ou 

seja, não foi vista de cima nem de baixo. 

 A mensagem linguística, veiculada pelo anúncio, exerce a função de fixar um 

possível efeito de sentido, já que apenas o uso da fotografia abriria margem para 

outros inúmeros possíveis efeitos de sentido: o enunciado verbal da peça afirma que 

o Itaú é patrocinador de todas as seleções de futebol brasileiras. Já a mensagem 

denotada mostra uma criança em pé, perto de diversos brinquedos, entre os quais, 

está uma bola. Por fim, e mensagem conotada sugere que a criança é alguém que 

sonha em ser jogadora de futebol profissional e mais que isso: sonha em fazer parte 

da seleção brasileira de futebol. 

 No entanto, apesar de afirmar que o Itaú patrocina todas as seleções 

brasileiras de futebol, estabelece-se, parcialmente, um mecanismo de dissensão 

entre o que se diz e que se mostra: há apenas a figura de uma menina que perfoma 

gênero, também parcialmente, como se espera dela, o que quer dizer que não foram 

representadas outras crianças, com outros traços identitários, isto é, ainda que 

estejamos diante de uma marca inclusiva, o que fica patente por meio do enunciado 

verbal, tal afirmação é colocada em xeque por meio da linguagem visual do anúncio. 

 Os elementos da sintaxe visual sugerem, também, qualidades abstratas, 

afinal, criou-se um cenário idílico, no qual uma criança parece brincar com seus 

brinquedos, quando o sol começa a se por. Assim sendo, o leitor, olhando para tal 

imagem, está diante das ideias de leveza, de tranquilidade e de felicidade. 
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 A propósito, o cenário em questão também parece trazer consigo um viés 

onírico, concretizado por um céu azul, com poucas nuvens e sol quase se pondo, o 

que reforça a ideia de que o sonho daquela criança é tornar-se jogadora de futebol. 

No entanto, a menina foi representada em tamanho muito menor do que todo o 

restante da foto, talvez, justamente, para mostrar que os obstáculos que encontrará 

no caminho para se tornar uma atleta profissional e bem sucedida de futebol sejam 

enormes. 

 Além disso, a postura que a criança assume não é a de quem joga futebol: na 

verdade, parece assumir uma postura quase defensiva e até mesmo alheia àquilo 

que a cerca, uma vez que está parada, de cabeça baixa, olhando para o que parece 

ser um objeto que tem nas mãos, logo, não está correndo atrás da bola que está em 

frente a ela. 

 As cores azul e laranja, por sua vez, não foram escolhidas randomicamente: 

na realidade, são as cores que representam o banco Itaú, ainda que estejam sendo 

usadas com menos intensidade a fim de remeter ao período da tarde em que o sol 

se põe e a noite começa. Dessa forma, as cores assumem uma perspectiva de 

cor-informação (GUIMARÃES, 2000, 2003), além de serem semissimbólicas 

(PIETROFORTE, 2020), já que veiculam um conteúdo – a cor do produto -, além de 

serem uma categoria do plano da expressão. 

 Cabe, ainda, ressaltar que a escolha da objetiva de tal texto concretiza-se por 

meio da construção sequencial, visto que, ao ler o anúncio, o leitor empreende a 

uma leitura em z, em cujo final do percurso aparece o nome do produto propagado, 

nesse caso, o banco Itaú. 

 Enfim, nos dias de hoje, não se espera mais que uma marca apenas cumpra 

as promessas feitas em suas propagandas, mas, sim, que sejam adequadas aos 

discursos sociais da época. E é, exatamente, isso que o Itaú faz ao se colocar como 

uma instituição, ou melhor, como um produto que não é nem “coisa de homem” nem 

“coisa de mulher”: é “coisa de todas as pessoas”. 
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10.3 “Nova Volkswagen”: uma publicidade agênero da Volkswagen 

 

Figura 15 - Peça publicitária da Volkswagen 

Fonte: Revista Veja, publicada em 19 de julho de 2017. 

 
 

A peça publicitária em tela foi publicada com o objetivo de propagar diversos 

modelos de carros da marca Volkswagen, como é o caso do Up, do Golf e do 

Touareg. Na realidade, tal texto divide-se em dois blocos, o que quer dizer que 

parece que o leitor está diante de duas publicidades diferentes: a primeira que apela 

para a emoção, ressaltando que todas as escolhas da marca foram feitas pensando 

em um “nós” virtual; e a segunda, que ressalta os diversos prêmios e avaliações 

positivas que a marca recebeu de entidades especializadas, concretizadas na parte 

inferior da propaganda. 

Sendo assim, a parte de cima do referido anúncio expande seu público-alvo, 

estabelecendo como target um “nós”, que engloba todas as pessoas, sem o viés 

sexista de outrora, afinal, acreditava-se que existiam carros de homem e carros de 

mulher, isto é, carros como caminhonetes, com tração 4x4, eram designados para 

homens, ao passo que carros menores e mais fáceis de estacionar, por exemplo, 

eram designados para mulheres. 
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No entanto, parece que a peça publicitária vai além da dicotomia “coisa de 

homem” e “coisa de mulher” ao apelar para um “nós”, neutro do ponto de vista do 

gênero, pois engloba toda e qualquer pessoa, independente do gênero com o qual 

tal pessoa se identifique, se é que ela se identificará com algum. Os carros da 

Volkswagen, então, são feitos para pessoas, afinal, dirigir é “coisa de todo mundo”.  

Diante disso, pode-se postular que houve uma espécie de avanço no caso 

dessa propaganda, já que não se direciona, exclusivamente, nem para homens nem 

para mulheres, ou seja, direciona-se para todas as pessoas, com seus vários traços 

identitários, características, peculiaridades, preferências, escolhas etc. 

Convém lembrar, também, que apenas com o Estatuto da Mulher Casada de 

196213, que revogou alguns artigos do Código Civil de 1916, as mulheres 

conquistaram o direito de adquirir propriedades privadas, independentemente da 

vontade do marido, o que quer dizer que, em tese, faz apenas 59 anos que mulheres 

puderam comprar seus carros. A lei faz apenas menção às mulheres casadas, já 

que parecia ser impensável, à época, que escolhessem não se casar e, por isso, 

permanecessem solteiras. 

O enunciado verbal, veiculado por tal texto, aparece entre aspas, “Foi 

pensando em nós”, o que mostra que a frase em questão não foi dita pela 

Volkswagen: na realidade, foi proferida por seus consumidores, os quais acreditam 

que todas as escolhas da marca são feitas não visando ao lucro ou ao aumento do 

número de vendas, mas, sim, estabelecendo como prioridade seus consumidores, 

quaisquer que sejam eles.  

Todos esses consumidores, portanto, aparecem concretizados, em tal texto, 

por meio de uma fotografia de dez pessoas, diferentes entre si, contudo, a maioria 

delas performa gênero como esperado: as mulheres usam roupas típicas da 

indumentária feminina e o mesmo acontece com os homens. Há, contudo, uma 

diferença entre as roupas que vestem: o grau de formalidade.  

Das seis mulheres presentes no anúncio, uma usa roupas mais casuais, junto 

com um par de tênis; duas usam roupas sociais, típicas de um local mais formal de 

trabalho; e outras três usam roupas menos formais, embora ainda sejam 

consideradas roupas bonitas e elegantes. Dos quatro homens, um usa terno e 

gravata; o outro, terno, sem gravata; o terceiro, terno, camisa social e calça jeans; e 

                                                           
13

 Disponível em: https://lecampopiano24.jusbrasil.com.br/artigos/339145700/tratamento-da-mulher-
no-codigo-civil-de-1916-e-no-de-2002. Acesso em 20 jun. 2021. 
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o quarto, uma camiseta simples e lisa, calça jeans, um par de tênis e uma touca, o 

que caracterizaria seu outfit como despojado. 

Isso posto, cabe acrescentar que as mulheres, à exceção de uma, têm o 

cabelo comprido, o que é esperado delas, ao mesmo tempo em que os homens têm 

cabelos curtos. Além disso, a linguagem corporal delas, com todas as mulheres de 

pernas cruzadas, postura estereotípica do gênero feminino, e eles, sentados com as 

pernas mais abertas, postura também estereotípica do gênero masculino, reforça a 

ideia de que performam gênero atendendo às expectativas de grande parte da 

população. 

Na verdade, além da referida performance tal qual se espera dos gêneros 

masculino e feminino, as pernas mais abertas dos homens reforçam uma posição de 

virilidade e até mesmo de poder em relação às mulheres, que, aliás, sentam-se de 

pernas cruzadas, fato esse que também reflete uma postura quase que de 

submissão em relação à vontade do outro, nesse caso, dos homens. 

Talvez, se o anúncio recorresse a pessoas que performam gênero 

diferentemente do esperado, como é o caso, por exemplo, de homens que usam 

vestido e de mulheres que usam ternos, o leitor se chocasse e, por conta disso, 

rechaçasse o projeto de fala do eu, tornando-se, consequentemente, adversário do 

que foi dito. 

Por meio de tal propaganda, além das identidades de gênero, são reforçadas 

algumas outras identidades, ou melhor, alguns outros traços identitários, como é o 

caso de haver pessoas negras na foto e, ainda, pessoas que parecem ter diferentes 

descendências, como é o caso da descendência árabe. Trata-se, portanto, de 

pessoas que, sendo quem são e exercendo a liberdade de serem quem são, 

escolhem um dos modelos de carros da marca Volkswagen, afinal, fazem parte do 

“nós” no qual a montadora pensou ao fazer suas escolhas e, decorrente disso, seus 

carros. 

O outro enunciado verbal da peça, esse sem estar entre aspas, “Minha 

escolha faz diferença no trânsito”, engendra uma ambiguidade a partir do momento 

em que o destinatário não sabe, ao certo, quem proferiu tal sentença: a Volkswagen, 

por meio do sujeito enunciador de tal peça, ou uma das dez pessoas personificadas 

pelo anúncio? Na verdade, pode-se, inclusive, estabelecer que se está diante de 

uma escolha intencional do sujeito enunciador, afinal, é importante para a marca que 
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o consumidor pense que ela se preocupa com todos, não faz distinção entre 

ninguém e quer que o trânsito seja um lugar melhor. 

Convém esclarecer que é apenas em um novo mundo, criado na e pela 

linguagem, por meio do processo de semiotização de mundo, que os carros não são 

mais divididos entre homens e mulheres, uma vez que são para todas as pessoas. 

Tal processo, como se sabe, é separado em dois: o de transação e o de 

transformação. 

O processo de transformação, por sua vez, é segmentado em quatro etapas: 

a da identificação, na qual há a nomeação da marca: nesse caso, trata-se da 

Volkswagen; a de qualificação, em que a Volkswagen é uma marca diferente das 

outras, já que escolhe fazer diferença no trânsito; a de ação, que mostra que todas 

as decisões da marca foram tomadas pensando em seus clientes para que ficassem 

satisfeitos com os produtos adquiridos; e, por último, a de causação, que mostra os 

motivos pelos quais a montadora quis passar uma imagem como a da peça: deixar 

claro que pensa em todas as pessoas na hora de realizar suas escolhas. 

Em relação à causação, cabe observar que a Volkswagen quer criar para si 

uma imagem mais condizente com as demandas dos novos tempos, em que não é 

mais possível dizer explicitamente que um dos carros da montadora é para homens 

ou para mulheres. Assim sendo, todos os carros precisam parecer adequados e 

disponíveis para as pessoas de maneira geral. Logo, pode-se estabelecer que tal 

tomada de posição tem mais a ver com aumentar o número de vendas e o lucro da 

montadora do que com ser uma empresa que é a favor do fim das barreiras de 

gênero. 

No texto acima, há a presença de algumas representações sociais: primeiro, a 

de que não existe um carro específico para cada gênero, já que a empresa baseia 

suas escolhas pensando em um “nós” agênero, sem, portanto, determinar que dado 

modelo deveria ser vendido apenas para os homens, enquanto outro modelo em 

particular deveria ser adquirido apenas por mulheres. 

Todavia, tal representação choca-se com outra, mais antiga, que determinava 

que carros x eram “coisa de homem”, ao mesmo tempo em que carros y eram “coisa 

de mulher”. Talvez, tal representação tenha surgido a partir de outra, bastante 

estereotípica, inclusive: mulheres dirigem mal. Diante disso, um carro pequeno, fácil 

de ser manuseado e de ser estacionado, por exemplo, parecia atender às 

necessidades femininas.  
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Ao contrário, porém, um carro grande, que exalasse poder e representasse a 

virilidade masculina, como é o caso das caminhonetes 4x4, por exemplo, era 

considerado “coisa de homem”. Tal carro, por conta de sua extensão, era tido como 

mais difícil de dirigir, o que quer dizer que apenas bons motoristas, nesse caso, 

homens, podiam operar tais veículos. 

Além disso, muitas das propagandas de carros, destinadas às mulheres, 

focavam nas necessidades dessas mulheres enquanto mães: falavam do espaço na 

mala, capaz de acomodar todas as coisas das quais os bebês e as crianças 

precisam ou do espaço que sobra, quando são colocadas cadeirinhas infantis para 

automóveis no banco de trás. Outras reforçavam características que deixavam os 

carros bonitos e os tornavam mais “femininos”, logo, mais atraentes aos olhos das 

mulheres: parece, então, que, a elas, não interessava, por exemplo, a potência dos 

motores ou a que velocidade chegavam tais veículos. 

As referidas representações encontraram eco em diversas pessoas, afinal, 

muitas delas compravam e, talvez, até hoje, ainda comprem seus carros, pensando 

em qual modelo seria mais adequado para homens ou, ao contrário, em qual modelo 

seria mais adequado para mulheres. Possivelmente, isso aconteça, por conta do 

caráter prescritivo das representações sociais (MOSCOVICI, 2015), as quais se 

impõem sobre os sujeitos, que, por sua vez, reproduzem-nas, sem parar para refletir 

sobre o fato de que não há qualquer razão lógica que explique a ideia de que 

determinados carros são “coisa de homem” e que determinados carros são “coisa de 

mulher”. 

Contudo, com o passar dos anos e o crescimento das lutas dos Movimentos 

Sociais, especialmente, do Movimento Feminista, mulheres puderem não apenas 

comprar carros ou tirar suas carteiras de motorista, como também passaram a lutar 

por espaços tipicamente masculinos, tal qual o trânsito, o que, talvez, explique o fato 

de a propaganda da Volkswagen e de seus carros serem construídos “pensando em 

nós”, concretizados na figura de dez pessoas diferentes, com características e 

traços identitários também diferentes. 

Charaudeau (2013a) afirma que as representações sociais, por serem 

fenômenos cognitivos e discursivos gerais, as representações estabelecem saberes 

de conhecimento e saberes de crença. Na publicidade em estudo, há a presença do 

saber de crença de que os carros, especificamente os da Volkswagen, são feitos 

pensando em todas as pessoas.  
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Cabe esclarecer que se trata de um saber de crença, uma vez que estamos 

diante de um julgamento que determinados indivíduos fazem do mundo no qual 

vivem; mundo esse que parece estar mudando e se tornando um lugar mais 

inclusivo e diverso: veicula-se um juízo de valor positivo acerca de marcas e 

produtos que são agênero, o que quer dizer que as pessoas, em geral, veem com 

bons olhos iniciativas de marcas e produtos que tentam ser menos excludentes, 

como é o caso da Volkswagen, cujas escolhas foram feitas “pensando em nós”. 

Desse modo, os sujeitos destinatários de tal texto, por conta de seus saberes 

de crença, estabelecem um juízo de valor acerca do que foi dito, o que quer dizer 

que podem concordar com o que foi veiculado, a saber, que carros, especificamente, 

os da Volkswagen, não têm gênero. Porém, por outro lado, podem tornar-se 

adversários do projeto de fala empreendido pelo sujeito enunciador da referida 

publicidade, ao afirmarem que há carros de homem e há carros de mulheres. 

Em termos de imaginários sociodiscursivos, há um que ressoa no texto em 

questão: por meio do enunciado verbal “foi pensando em nós”, concretiza-se o 

imaginário sociodiscursivo que mostra que carros, especialmente os da montadora 

alemã, são feitos pensando em atender às demandas, desejos e necessidades de 

todas as pessoas, quaisquer que sejam elas. 

Na peça publicitária em tela, também há a presença de ideologias: nesse 

caso, uma que resiste à ideologia dominante e que afirma que os carros da 

Volkswagen são para todas as pessoas, concretizadas não só pela fotografia de dez 

indivíduos, como também pela ideia agênero trazida pelo “nós”. 

 O Estado, como uma entidade que atua na reprodução das ideologias 

dominantes, contribui para a manutenção da ideia de que dirigir carros é “coisa de 

homem” e, ainda, que há carros que são “coisa de homem”, enquanto há outros que 

são “coisa de mulher”, afinal, há menos de sessenta anos, mulheres casadas não 

tinham direito à propriedade privada, o que quer dizer que não podiam comprar um 

carro sem a permissão do marido, que seria o dono do veículo. Em relação às 

mulheres solteiras, estas ainda dependiam da aprovação do pai para tomar qualquer 

decisão, inclusive, uma decisão de compra. 

 Os grupos dominados, conforme afirma van Dijk (2018), podem insurgir-se 

contra as ideologias dominantes, o que, talvez, explique o fato de a propaganda da 

Volkswagen deixar claro que seus carros são pensados e fabricados, levando em 

consideração todas as pessoas. 
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 Já os grupos da elite fazem uso de estratégias para controlar a referida 

insurgência, logo, lidam com as críticas que recebem e fazem parecer que estão 

atendendo às reivindicações dos grupos dominados. Possivelmente, foi esse fato 

que fez com que a montadora alemã criasse uma propaganda a fim de mostrar que 

não é preconceituosa e que não compactua com aqueles que pensam que existem 

carros para mulheres e carros para homens. 

 A publicidade, como é uma das elites simbólicas da sociedade em que 

vivemos (VAN DIJK, 2018), tem o poder de influenciar comportamentos e atitudes 

por parte dos consumidores. Na realidade, quando a Volkswagen se coloca como 

uma marca que faz seus produtos pensando em todas as pessoas, sem exceção, 

abre margem para ter um aumento no número de vendas e, consequentemente, um 

aumento da margem de lucro, afinal, todos são bem-vindos e os carros de tal marca 

destinam-se a todos. 

 As propagandas, aliás, via de regra, vêm atuando como reprodutoras de 

certos estereótipos, como é o caso de que existem “carros de homem” e “carros de 

mulher”. No entanto, isso não acontece com a peça em questão, que desconstrói 

tais estereótipos ao criar para si uma imagem de marca que pensa que carros são 

feitos para pessoas, com todas as suas características, peculiaridades e 

preferências, independemente da maneira como performam gênero. 

 Há, na peça em questão, a presença de ideias arquetípicas, nesse caso, que 

carros devem ser divididos pensando no sexo e no gênero das pessoas, ainda que o 

texto seja uma maneira de colocá-las em xeque, pois os carros da Volkswagem, na 

realidade, são para todas as pessoas, o que quer dizer que tais produtos não foram 

feitos pensando em uma divisão sexista e generificada dos seus consumidores. 

 Como é de conhecimento geral, não há flexão em gênero neutro na língua 

portuguesa. Diante disso, o sujeito enunciador da peça publicitária da Volkswagen 

optou pelo uso do pronome pessoal do caso reto “nós”, o qual não carrega consigo 

nenhuma menção ao gênero gramatical masculino, tampouco ao gênero gramatical 

feminino, por isso, paira sobre ele uma ideia de agenericidade, afinal, o “nós” 

comporta todas as pessoas, independentemente da maneira como performam 

gênero. 

 Tal estratégia, portanto, referenda que algumas publicidades podem ser 

consideradas agênero, uma vez que não marcam gênero quando definem qual é o 
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público-alvo de tal texto, embora, em outros tempos, os carros fossem segmentados 

entre “para homens” e “para mulheres”. 

 Segundo Aristóteles (2011), a persuasão do auditório pode ser alcançada por 

meio das emoções que determinado discurso engendra em seus interlocutores, ou 

seja, são as emoções as responsáveis por fazer com que os sujeitos destinatários 

tenham interesse em se tornar mais empáticos e respeitosos com a diversidade de 

pessoas com quem, de alguma maneira, convivem ou que conhecem. No caso da 

publicidade em tela, trata-se da ideia de que os carros da Volkswagen são para 

todas as pessoas. 

 Aliás, são essas mesmas emoções que podem fazer com que os indivíduos 

reflitam sobre seus pensamentos e julgamentos, ainda mais se pensarmos como tal 

propaganda seria aceita, ou não, anos atrás. Por outro lado, é importante esclarecer 

que ainda há pessoas que consideram que existem carros de homem e carros de 

mulher, todavia, o fato de tal publicidade não ter sido recebida de maneira negativa 

nem ter sido retirada do ar corrobora a hipótese de que os sujeitos, cada vez mais, 

estão repensando os limites impostos pela performance que se espera das pessoas 

em termos de gênero(s). 

 O sujeito comunicante, então, logo que dá voz a um sujeito enunciador, 

pretende tornar seus destinatários dispostos, também, a sentir determinadas 

emoções. O sujeito enunciador da peça publicitária em tela, por sua vez, ressalta a 

importância da empatia, ao lembrar ao destinatário que a escolha dele faz diferença 

no trânsito, por isso, é necessário fazer tais escolhas pensando não apenas em si 

mesmo, mas em todos: outros motoristas, passageiros, pedestres, ciclistas, enfim, 

pessoas de maneira geral.  

Por outro lado, os indivíduos, personificados por meio da foto, podem 

considerar que todas as escolhas da marca Volkswagen foram feitas pensando 

neles. É quase como se a propaganda empreendesse um círculo vicioso da empatia: 

“nós pensamos em vocês ao fazer nossas escolhas”, dessa maneira, “vocês também 

deveriam pensar no outro na hora de fazer as suas”. Além disso, ressalta a 

importância de se fazer o “certo”, isto é, de escolher pessoas, sejam elas quem 

forem, como fonte de inspiração. 

Isso quer dizer que os sujeitos enunciadores de tal peça se inspiram em 

pessoas comuns, consumidores da marca ou consumidores em potencial, sem se 

importar com o gênero com que tal pessoa se identifique, se é que se identificará 
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com algum: o importante, na realidade, é fazer o “certo”, nesse caso, fazer com que 

todos se sintam bem ao escolher ter um dos carros da montadora alemã. 

A parte de cima da publicidade em questão, por exemplo, pretende fazer com 

que o destinatário adira ao que foi veiculado, tornando-se cúmplice do discurso 

empreendido pelos sujeitos da instância da produção, a saber, a ideia de que não 

existem carros de homem ou carros de mulher. 

Ademais, as emoções inscrevem-se em uma problemática da representação, 

uma vez que implicam um duplo movimento: o de simbolização, o qual mostra a 

imagem da montadora de veículos como uma marca que luta pela extinção das 

barreiras de gênero, ideia capturada do mundo real; e o de autorrepresentação, a 

partir do momento em que a emoção demonstrada não representa apenas a si 

mesma, mas também ao sujeito que a exprime. Isso posto, o indivíduo que adere a 

um discurso como esse cria para si a imagem de alguém que respeita e, mais que 

isso, apoia a diversidade, por isso, advoga, assim como a Volkswagen, pelo fim das 

barreiras de gênero. 

Tais relações patêmicas, construídas discursivamente, criam um 

comportamento reacional por parte dos indivíduos: nesse caso, esse comportamento 

reacional fará com que os sujeitos se tornem clientes da marca Volkswagen ou, caso 

já sejam, transformem-se em clientes fiéis, desde que se sintam sensibilizados pelo 

discurso do sujeito enunciador da peça em estudo. 

Assim sendo, segundo Plantin (2010), “argumentam-se emoções”, haja vista 

que a propaganda da Volkswagen apela para sentimentos, emoções, afetos e 

experiências para persuadir seu público-alvo acerca daquilo que diz. Ou seja, não 

recorre apenas à racionalidade, mas, sim, à emoção que pode estar presente em um 

reconhecimento de que os carros da marca em questão são para todos, sem 

distinção. Tal publicidade agênero, portanto, desconstrói o que se costumava pensar 

sobre a divisão generificada dos carros. 

Charaudeau (2010b) chama a atenção para o fato de que o discurso 

propagandístico cria uma falta no destinatário que, possivelmente, nem ele 

soubesse que tinha. Dessa forma, tem-se a expectativa de que esse destinatário 

empreenda uma busca para que tal falta seja preenchida. Contudo, isso só se 

tornará possível se ele entender que o produto e a marca propagados são, na 

verdade, os benfeitores da ação, justamente, por preencherem determinada falta. A 
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Volkswagen, então, fará com que o consumidor, beneficiário da ação, sinta-se 

completamente feliz e satisfeito ao se tornar ou continuar sendo cliente de tal marca. 

A marca, por conseguinte, apresenta-se para o leitor como alguém que se 

preocupa em fazer com que o mundo seja um lugar melhor, mais plural e mais 

diverso. Dessa forma, caso o destinatário escolha consumir os carros da marca, 

publicizada pelo texto em tela, mostrar-se-á, de alguma maneira, favorável à diluição 

das barreiras de gênero, especialmente ao optar por consumir carros de uma marca 

que diz que suas escolhas foram feitas pensando em todos os clientes, sem 

exceção, o que, inclusive, comprovaria que o sujeito é alguém que defende uma 

causa, como também faz a montadora alemã. 

O produto, benfeitor da ação, será o responsável por preencher uma falta do 

destinatário, beneficiário da ação, ao fazer com que pense que está contribuindo 

para a construção de um mundo melhor, onde, por exemplo, as pessoas não são 

julgadas pela maneira como performam gênero, ou seja, se performam gênero 

dentro do esperado, ou não. 

Nessa peça, há um esquema argumentativo, especialmente, na parte de 

baixo do texto, em que se recorre a argumentos da ordem do racional: os muitos 

prêmios e as avaliações positivas, recebidos pela marca Volkswagen, podem ser 

capazes de eliminar todas as objeções feitas em relação a essa publicidade, afinal, 

não é a propaganda que fala sobre as qualidades de determinados produtos de uma 

marca: os prêmios e as avaliações positivas que receberam falam por si só. O 

sujeito enunciador, ao propor um mundo perfeito, no qual todas as escolhas das 

pessoas são pautadas pela empatia e no qual todos são aceitos da maneira como 

verdadeiramente são, coloca o destinatário em posição de se mostrar, também ele, 

como alguém empático, capaz se colocar no lugar do outro. 

Ademais, a foto de dez pessoas, bastante diferentes entre si, parece ter como 

objetivo sensibilizar o leitor, mostrando que aqueles são o “nós” em que a marca 

pensou para desenvolver seus veículos. A imagem, por conseguinte, ajuda no 

projeto argumentativo do eu e predispõe os sujeitos da instância da recepção a 

ratificar a ideia de que os carros da Volkswagen são para todos.  

Se o destinatário, ao contrário do que se espera, não se tornar cúmplice do 

projeto de fala do enunciador, poderá ser considerado alguém que não respeita nem 

é empático com o outro, sem levar em consideração quem e como esse outro seja, 

correndo, ainda, o risco de ser tido como alguém machista e misógino, por exemplo. 
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O esquema narrativo desse texto conta, por sua vez, ainda que de maneira 

implícita, a história de dez pessoas, concretizadas pela foto da propaganda, que 

serviram de inspiração para a Volkswagen na hora de a montadora desenvolver 

seus automóveis. Tais pessoas parecem bastante felizes, afinal, todas as escolhas 

feitas pela marca foram pensando apenas nelas. Aliás, a empatia que começa nas 

decisões tomadas pela empresa reverbera nesses sujeitos destinatários que, 

enquanto sujeitos interpretantes, farão do trânsito um lugar mais gentil e seguro, 

afinal, todas as escolhas fazem diferença. 

A propaganda em tela, portanto, apela para a identificação de seus leitores, 

ao mesmo tempo em que apela para a razão e para a emoção, por isso, está-se 

diante de um texto metade dionisíaco e metade apolíneo. Explica-se: na parte de 

cima da propaganda, não há um convite imperativo ao consumo, uma vez que se faz 

uso de estratégias de persuasão e de sedução, as quais dissimulam o discurso 

autoritário e até mesmo a utilidade comercial do texto. Por outro lado, a parte de 

baixo do anúncio invoca a racionalidade do consumidor, ao fazer uso de uma 

espécie de argumento de autoridade: nesse caso, os diversos prêmios e as diversas 

avaliações positivas que a montadora recebeu de entidades especializadas em 

automóveis são uma prova de que seus carros se constituem como uma excelente 

escolha. 

Soulages (2010) afirma que o sujeito enunciador da publicidade traz para o 

texto os mesmos universos de referência que têm seus destinatários, uma vez que, 

se estes pensarem que alguns carros são “coisa de homem”, e outros, “coisa de 

mulher”, tornar-se-ão adversários do discurso da peça publicitária da Volkswagen. 

Aliás, a Volkswagen distingue-se das outras montadoras de carros, haja vista 

que se coloca como uma marca que pensa que seus veículos são para todas as 

pessoas, independentemente do gênero com o qual se identifiquem ou que não se 

identifiquem com gênero algum. Além disso, oculta o que ocorre no circuito externo 

do texto, isto é, o desejo de ter cada vez mais clientes e de tornar os antigos ainda 

mais fiéis, mostrando-se como uma marca que pensa, exclusivamente, no que é 

melhor para esses clientes e não no que aumentaria as margens de lucro da 

empresa. 

A peça publicitária também tem como intenção aproximar-se do leitor ao se 

colocar como alguém que pauta suas escolhas nos desejos, vontades e 

necessidades desse leitor. Recorre-se, então, a três enunciados relativamente 
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enxutos, dois deles que reforçam a importância de determinadas escolhas: “Minha 

escolha faz a diferença no trânsito” e “Foi pensando em nós” e outro que se constitui 

como um argumento racional para que os leitores prefiram consumir os carros da 

Volkswagen: “A satisfação dos nossos consumidores e os prêmios recebidos 

mostram que fizemos o certo quando escolhemos as pessoas como principal fonte 

de inspiração. Agora, a escolha é sua”. 

A propósito, é apenas nesse mundo ideal e perfeito, construído pela 

publicidade, que as pessoas não são julgadas pelos carros que escolhem, assim 

como a Volkswagen não é julgada por afirmar que existe um “nós”, sem gênero, que 

representa todos os seus consumidores, em potencial, ou não. Na verdade, a 

montadora Volkswagen, igual a tantas outras montadoras, logo, ordinária, torna-se 

uma marca extraordinária ao fazer ser possível que todas as pessoas escolham ter o 

carro que quiserem, sem pensar que se trata de um produto generificado. 

No que tange à linguagem visual do texto, nota-se a presença do nível 

representacional, visto que aquilo que é representado parece o mundo real: um céu 

escuro, entre o pôr do sol e o anoitecer, pessoas, carros da Volkswagen, prédios e 

as logomarcas de diversas entidades que deram prêmios e fizeram avaliações 

positivas sobre os veículos da marca em questão. Além disso, pode-se afirmar que a 

peça está em equilíbrio, já que não há nenhum elemento surpresa nem mesmo outro 

elemento que possa ser tido como ambíguo, visualmente falando. 

Segundo Charaudeau (2013b), há um efeito de mimese referencial, posto 

que, por conta da foto dessas dez pessoas, dos diversos automóveis da Volkswagen 

e dos prédios atrás desses veículos, está-se diante de um efeito de semelhança com 

a realidade. Por causa dessa proximidade com o real, portanto, é possível afirmar 

que, na foto, há a presença do studium (BARTHES, 2018), afinal, desperta um 

interesse vago por parte do destinatário, isto é, não existe nenhum elemento na foto 

que capture o olhar do leitor e que o “punja”, logo, pode-se concluir que não há nada 

que o tire de sua zona de conforto. 

O enquadramento dessa imagem, ou seja, o plano usado em tal propaganda 

é o geral, pois as figuras humanas, a saber, as dez pessoas sentadas lado a lado no 

anúncio, e todo o cenário onde se inserem, com carros da montadora alemã e 

prédios ao fundo, são mostrados pela peça. Também se faz uso do ângulo de visão 

médio, porque a cena acontece na altura dos olhos do expectador: não foi vista de 

baixo, tampouco de cima. 
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A mensagem linguística, trazida pela publicidade, tem por função fixar um 

possível efeito de sentido, uma vez que apenas o uso da fotografia instauraria a 

possibilidade de haver outros inúmeros possíveis efeitos de sentido: o enunciado 

verbal referenda a ideia de que todas as escolhas da Volkswagen foram feitas 

pensando em um “nós” virtual e agênero. A mensagem denotada, por sua vez, 

mostra dez pessoas diferentes, sentadas uma do lado da outra, diversos carros da 

montadora alemã e prédios ao fundo. A mensagem conotada, a seu turno, sugere 

que as dez pessoas, sentadas lado a lado, estão bastante satisfeitas com as 

escolhas da marca, já que estas atendem às suas expectativas, pois foram feitas 

pensando exclusivamente nessas pessoas. 

Contudo, ao haver a menção a um “nós” agênero, pode-se postular que há 

um mecanismo de dissensão entre o que se diz e o que se mostra, afinal, não foram 

fotografadas pessoas que performam gênero de maneira diferente da que se espera: 

o leitor encontra-se diante de homens e mulheres, mas não de pessoas que não se 

identificam, parcialmente, ou não, com os gêneros masculino e feminino.  

Os elementos da sintaxe visual, por sua vez, sugerem qualidades abstratas: 

olhando para todas aquelas pessoas sorrindo, sentadas na frente de seus possíveis 

carros, estacionados diante de vários prédios, iluminados pelas luzes acesas dos 

apartamentos, pode-se notar que estamos diante de um cenário que exala poder: 

carros imponentes e prédios imponentes reforçam a ideia da força da escolha de 

consumir Volkswagen. Além disso, a expressão alegre e satisfeita que assumem 

essas pessoas transportam o leitor para um lugar onde há felicidade, alegria e 

satisfação. 

As cores frias, à exceção do carro vermelho, que compõem a paleta de cores 

do anúncio, especialmente, o azul, o cinza, o prata e o preto não foram escolhidas 

aleatoriamente: o prata e o azul são as cores representantes da marca, enquanto as 

cores preto e cinza reforçam a ideia de poder trazida pelos diferentes carros - ou 

“carrões”, já que são todos da Volkswagen -, estacionados na frente de prédios 

altos. Assim sendo, as cores fazem parte da categoria cor-informação 

(GUIMARÃES, 2000; 2003), são semissimbólicas (PIETROFORTE, 2020), visto que 

veiculam um conteúdo - representam os produtos, a marca e poder -, além de serem 

uma categoria do plano da expressão. 
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Na realidade, a escolha das cores representa um avanço, visto que cores 

frias, associadas a poder, não são usadas para representar mulheres: o poder e a 

imponência, até bem pouco tempo atrás, designavam apenas homens. 

A escolha da objetiva de tal anúncio, por sua vez, concretiza-se por meio da 

construção sequencial, já que, ao ler o anúncio, o leitor faz uma leitura em z, na qual 

seu olho recai, no final do texto, na marca propagada, nesse caso, a Volkswagen. 

Por fim, pode-se estabelecer que, nos dias de hoje, não se espera mais que 

uma marca apenas cumpra as promessas que faz em suas publicidades: espera-se 

que se adequem aos discursos sociais de determinada época. Tal escolha parece 

ser a da Volkswagen, já que se coloca como sendo uma montadora cujos carros não 

são nem “coisa de homem” nem “coisa de mulher”: são “coisa nossa”, de todas as 

pessoas, com todas as suas identidades, vivências, desejos, emoções e 

particularidades. 

 

10.4 “Abra felicidade” ou “Tudo que sai na Veja tem outra repercussão”: uma 

publicidade agênero da Revista Veja e da Coca-Cola 

 

Figura 16 - Peça publicitária da Revista Veja e da Coca-Cola 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Revista Veja, publicada em 5 de julho de 2017. 
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 A peça publicitária em tela foi criada com o intuito de propagar a Revista Veja, 

mostrando que se trata da segunda maior revista semanal do mundo, com 1.200.000 

exemplares vendidos, além de alcançar 6.700.000 leitores. Na verdade, o texto em 

questão parece dividir-se em dois blocos: o que traz uma foto da lata da Coca-Cola, 

em homenagem ao Dia Internacional do Orgulho LGBTQIA+; e o que enuncia os 

números expressivos de venda e de leitores da Revista Veja. 

 A parte superior do anúncio veicula a imagem de uma lata de Coca-Cola, na 

qual se imprime o questionamento “Essa Coca-Cola é Fanta e daí?”, desconstruindo 

a ideia de que é ruim não performar gênero da maneira como se espera. Explica-se: 

durante muito tempo, a expressão “essa Coca é Fanta” designou homens ou 

meninos cujo comportamento não se assemelhava ao comportamento de um 

menino ou homem viril, forte, inabalável. Sendo assim, dizer que “Essa Coca-Cola é 

Fanta” mostrava que esses meninos ou homens eram, na verdade, homossexuais, o 

que implica uma condenação por parte do outro de uma sexualidade considerada 

dissidente. 

 Na realidade, o enunciado verbal “sua Coca-Cola é 1.200.000 vezes mais 

Fanta na Veja” ressalta o orgulho que a revista tem em ser um espaço plural para 

todos, já que ser Fanta ou ser 1.200.000 vezes mais Fanta é tido como algo positivo. 

Tal enunciado verbal está em consonância com o que é dito na lata do refrigerante: 

é como se, hoje, as pessoas de sexualidades dissidentes que não performam 

gênero do modo como se espera delas pudessem ter orgulho de quem são e mais 

que isso: Veja e Coca-Cola têm orgulho de serem marcas que apoiam a comunidade 

LGBTQIA+. 

 O referido anúncio, portanto, expande seu público-alvo, indo além da 

dicotomia homens e mulheres, ao colocar Veja e Coca-Cola como sendo marcas 

para todas as pessoas, sem fazer qualquer distinção entre elas. O símbolo + da sigla 

LGBTQIA+14, inclusive, denota outras identidades de gênero, que não a masculina 

ou a feminina.  

 A propósito, como Coca-Cola e Fanta são dois produtos do mesmo grupo, a 

saber, Coca-Cola, a propaganda acaba por publicizar de uma vez só os dois 

produtos em questão, ao mostrar que ambos são aliados da comunidade 

                                                           
14

  Disponível em: https://www.uol.com.br/universa/noticias/redacao/2021/06/03/movimento-lgbtqia-
entenda-o-que-significa-cada-uma-das-letras-da-sigla.htm. Acesso em: 28 jun. 2021. 
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LGBTQIA+. Assim sendo, cria-se para eles uma imagem de produtos que ajudam o 

mundo a ser um lugar mais plural e diverso. 

Depois da publicação dessa peça, aliás, a sigla passou por uma reformulação 

ao se incluir a letra Q, que designa as pessoas queer, isto é, pessoas que transitam 

entre os gêneros ou que não querem definir seu gênero ou orientação sexual; e a 

letra I, que identifica as pessoas cujas genitais correspondem a um sexo, mas o 

sistema reprodutivo e os hormônios a outro. Recentemente, inclusive, a letra A foi 

agregada à sigla, para representar os assexuais, pessoas que não sentem atração 

sexual, e os aliados, isto é, os parceiros da comunidade.  

Assim sendo, a menção à sigla da comunidade LGBTQIA+, em 2017, LGBT+, 

caracteriza Veja e Coca-Cola como produtos agênero, ou seja, produtos destinados 

a todas as pessoas, independentemente da maneira como performam gênero ou de 

sua orientação sexual, por exemplo. Tal peça, então, vai além da divisão binária ler 

Veja é “coisa de homem” ou “coisa de mulher” e, ainda, coloca em xeque a 

valoração positiva dada a um dos polos, Coca-Cola, e a valoração negativa dada a 

outro, Fanta, mostrando que não há nenhum problema em “ser Coca e/ou Fanta”. 

Veja e Coca não são mais, portanto, “coisa de homem” ou “coisa de mulher”, mas, 

sim, “coisa de todas as pessoas”. 

Isso posto, cabe afirmar que houve um avanço em tal peça, já que não se 

direciona, exclusivamente, para homens e/ou para mulheres: direciona-se para 

todas as pessoas, com suas diferentes identidades, orientações sexuais, 

características, preferências, escolhas, peculiaridades etc. 

Na realidade, essa ideia de celebrar o Dia Internacional do Orgulho 

LGBTQIA+15 constitui-se um marco para a comunidade, pois, nesse dia, em 1969, 

um grupo de gays, lésbicas e transsexuais estavam reunidos no bar Stonewall Inn, 

quando foram surpreendidos pela polícia que queria detê-los por “conduta imoral”, o 

que era comum, à época, para reprimir pessoas LGBTQIA+. Contudo, naquela 

madrugada, os frequentadores do bar e os aliados da referida comunidade 

começaram a reagir e diversos protestos foram marcados, o que culminou na 

realização da primeira parada do Orgulho Gay, no dia 1º de julho de 1970. 

                                                           
15

 Disponível em: https://veja.abril.com.br/economia/repressao-policial-deu-origem-ao-dia-do-orgulho-
gay/. Acesso em: 22 jun. 2021. 
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Cabe lembrar, ainda, que faz apenas 30 que a Organização Mundial da 

Saúde (OMS)16 retirou a homossexualidade da lista de doenças, por isso, estar 

diante de uma publicidade que diz, direta ou indiretamente, que as marcas 

propagadas por ela têm orgulho de serem aliadas da comunidade LGBTQIA+ 

representa uma ruptura não só com as barreiras de gênero, como também com a 

heterossexualidade compulsória. 

A propósito, os enunciados verbais de tal peça, como dito, reforçam o orgulho 

das marcas de serem aliadas da comunidade LGBTQIA+, alertando para o fato de 

que tudo que é publicado pela Revista Veja “tem outra repercussão”, ou seja, uma 

repercussão maior e melhor do que aquilo que é publicado por outras revistas 

semanais. 

Ao contrário das outras peças analisadas no presente trabalho até o 

momento, não há a presença de pessoas na publicidade em questão, isto é, há 

apenas a foto de uma lata de refrigerante da marca Coca-Cola, lançada em ocasião 

do Dia Internacional do Orgulho LGBTQIA+. Isso posto, pode-se formular que não 

houve a personificação da comunidade em tal propaganda, uma vez que não foi 

publicada, por exemplo, a foto de ninguém LGBTQIA+. 

O sujeito enunciador do anúncio, então, engloba toda a comunidade 

LGBTQIA+ no seu projeto de fala e, mais que isso: mostra-se como alguém que se 

preocupa com tais pessoas e celebra, com orgulho, o fato de “uma Coca poder ser 

Fanta”, se assim desejar. 

Talvez, o recurso de escolher como centro da publicidade os nomes das 

marcas, Veja e Coca-Cola, e a lata, símbolo do refrigerante de cola, além de dar 

destaque às referidas marcas e produtos, também ajude a não haver uma 

contradição entre o que se diz e o que se mostra. Dito de outro modo: nas outras 

peças, os enunciados verbais iam de encontro ao que era mostrado, nesse caso, 

trazendo pessoas que performavam gênero como esperado, o que não aconteceu 

com a peça da Veja e da Coca-Cola. 

Assim sendo, tal peça pode ser considerada agênero não só por conta de 

seus enunciados verbais, os quais englobam todas as pessoas, como também por 

conta de sua linguagem visual, afinal, não há nenhum direcionamento também visual 
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  Disponível em: https://www.cartacapital.com.br/diversidade/ha-30-anos-oms-retirava-
homossexualidade-da-lista-de-doencas/. Acesso em: 22 jun. 2021. 
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que permita identificar quem são as pessoas a quem se dirige. E, não tendo uma 

figurativização de pessoas que performam gênero de uma maneira fora do padrão, 

também fazem uma campanha discreta – ou quase secreta – a favor dos 

LGBTQIA+. 

Possivelmente, se a publicidade recorresse a pessoas que performam gênero 

diferentemente daquilo que é esperado, chocasse o destinatário que seria impelido a 

se tornar adversário e não cúmplice do projeto de fala empreendido pelo eu. Logo, 

não se transformariam em aliados da comunidade LGBTQIA+, mas, sim, em seus 

adversários. 

Por meio da propaganda, aliás, são reforçadas diferentes identidades, 

especialmente, identidades sexuais e de gênero: os produtos em questão fazem 

menção a gays, lésbicas, bissexuais, transsexuais, pessoas queer, gender fluid, 

entre muitas outras, que não atendem às expectativas que se tem em relação a elas, 

no que tange ao gênero, e, por outro lado, desconstroem a heterossexualidade 

compulsória. Enfim, a sigla LGBTQIA+ reforça o protagonismo da comunidade e 

inclui os aliados em sua luta por direitos iguais: fazer do mundo um lugar no qual 

todos possam ser quem são parece ser um compromisso assumido pela Veja e pela 

Coca-Cola. 

Na verdade, é apenas em um novo mundo, criado na e pela linguagem, por 

meio do processo de semiotização de mundo, que todas as pessoas, com suas 

diferentes performances de gêneros e sexualidades dissidentes, são aceitas como 

são. No mundo real, o Brasil é o país que mais mata pessoas transsexuais no 

mundo, há uma agressão motivada por homofobia a cada 16 horas17 e 237 pessoas 

LGBTQA+ foram mortas, por causa da homotransfobia, apenas no ano de 202018. 

A propósito, tal processo divide-se em dois: há o de transação e o de 

transformação, o qual, a seu turno, divide-se em quatro frentes: há a identificação 

das marcas de que a peça faz propaganda Coca-Cola e Veja; ocorre a qualificação, 

quando a Coca-Cola coloca-se ao lado da comunidade LGBTQIA+ ou quando a Veja 

diz ser a segunda maior revista semanal do mundo; há a ação, posto que a Veja 

afirma que tudo que publica “tem outra repercussão”, e a Coca-Cola faz a ação de 
                                                           
17

  Disponível em: https://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-noticias/2019/02/20/brasil-matou-8-mil-
lgbt-desde-1963-governo-dificulta-divulgacao-de-dados.htm. Acesso em: 22 jun. 2021. 
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  Disponível em: https://agenciaaids.com.br/noticia/relatorio-de-violencia-contra-lgbts-mostra-queda-
nas-mortes-por-homofobia-em-2020/. Acesso em: 22 jun. 2021. 
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homenagear pessoas LGBTQIA+; por fim, ocorre a causação, que explica por que 

Veja e Coca-Cola quiseram mostrar tal imagem na peça: deixar claro que se dirigem 

e devem ser consumidas por todas as pessoas, sem exceção. 

 No que tange à causação, vale esclarecer que tanto a Veja quanto a 

Coca-Cola querem ter uma imagem mais condizente com as demandas dos novos 

tempos, mostrando que são aliadas da comunidade LGBTQIA+, por isso, devem ser 

escolhidas por tais pessoas, que deverão, ainda, preterir outros produtos de outras 

marcas. Dessa forma, no mundo atual, não parece mais ser possível que ler Veja 

seja considerado “coisa de mulher” ou “coisa de homem” nem que se dizer que “uma 

Coca-Cola é Fanta” seja encarado como algo corriqueiro em nosso dia a dia: é 

necessário rechaçar comentários homofóbicos como esse, o que faz a marca em 

questão ao acrescentar o sintagma “E daí?” à máxima “Essa Coca-Cola é Fanta”. 

 Contudo, não se pode precisar se tal postura permanece a mesma no mundo 

real: será que os cargos de chefia na Revista Veja e na Coca-Cola são ocupados 

pensando na paridade de gênero? Será que homossexuais, lésbicas e bissexuais 

são discriminados nesses espaços? Será que pessoas transgênero são contratadas 

por tais empresas? Enfim, será que o apoio à comunidade LGBTQIA+ fica só no 

discurso? 

No anúncio acima, há, por sua vez, a presença de algumas representações 

sociais: primeiro, a de que não há nenhum problema em “ser Fanta”, isto é, em 

performar gênero diferentemente do esperado e de exercer a sexualidade de 

maneira considerada dissidente. Depois, tanto Veja quanto Coca-Cola apoiam as 

pessoas a serem quem são, logo, não se importam com o gênero nem com a 

orientação sexual de ninguém. 

Entretanto, tais representações chocam-se com outra mais antiga que 

entendia o fato de “ser Fanta” como algo pejorativo, afinal, em outros tempos, as 

pessoas só podiam se identificar com o gênero masculino ou feminino, além de se 

esperar delas que fossem heterossexuais, não havendo, portanto, espaço para 

outras sexualidades. A propósito, acredita-se que a publicidade em tela seja um 

avanço, haja vista que tem como público-alvo não apenas homens e mulheres 

heterossexuais e cisgêneros, mas, sim, todas as pessoas, com suas diferenças, 

particularidades, similaridades e vivências. 

As representações de outrora reverberam até hoje em várias pessoas, uma 

vez que muitas delas ainda consideram que é errado “ser Fanta” ou que ler Veja, por 
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exemplo, é “coisa de homem” ou “coisa de mulher”. Talvez, isso se dê por conta do 

caráter prescritivo das representações (MOSCOVICI, 2015), que se impõem sobre 

os sujeitos, os quais, por sua vez, reproduzem-nas, sem parar para pensar no fato 

de que não há qualquer razão lógica para condenar as sexualidades dissidentes ou 

a performance de gênero ao contrário do esperado, assim como não há qualquer 

motivo para se estabelecer que ler Veja é “coisa de homem” ou “coisa de mulher”. 

Todavia, com o passar do tempo e por causa das lutas dos movimentos 

sociais, especificamente, nesse caso, do Movimento Feminista e da comunidade 

LGBTQIA+, a homossexualidade foi retirada do hall de doenças pela OMS, o 

casamento gay foi legalizado19 e a homotransfobia foi considerada crime pelo 

Supremo Tribunal Federal20. Isso quer dizer que são recentes as conquistas da 

comunidade no que tange à igualdade de direitos entre as pessoas. 

A propósito, Charaudeau (2013a) afiança que são as representações sociais 

as responsáveis por fazer com que os sujeitos reconheçam a si mesmos como 

pertencentes a determinados grupos sociais, o que se configuraria como uma 

espécie de jogo de identificação/exclusão, particularmente em comparação com 

outros sujeitos que fazem parte de outros grupos sociais. Na verdade, por se 

constituírem como fenômenos cognitivos e discursivos gerais, as representações 

engendram saberes de conhecimento e de saberes de crença. 

Na propaganda em estudo, há, por exemplo, a presença de um saber de 

crença que postula que não há nenhum problema em performar gênero ao contrário 

do esperado, assim como não há nenhum problema em exercer a sexualidade de 

maneira diferente do que o senso comum deseja. Trata-se de um saber de crença, 

uma vez que se está diante de um julgamento em relação ao mundo em que se vive, 

empreendido pelo sujeito enunciador de tal texto, o que pode, por outro lado, ser 

corroborado pelos sujeitos destinatários da referida propaganda.  

Assim sendo, os destinatários da propaganda da Veja e da Coca-Cola 

constroem um juízo de valor a respeito do que foi dito, por isso, é possível afirmar 

que podem concordar com o que leram, isto é, que não há nenhum problema em 

“ser Fanta” e que a Coca-Cola e a Revista Veja têm como público-alvo todas as 
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  Disponível em: https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2018/11/casamento-gay-nao-e-lei-mas-e-
direito-garantido-pela-justica-entenda.shtml. Acesso em: 23 jun. 2021. 
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  Disponível em: https://g1.globo.com/politica/noticia/2019/06/13/stf-permite-criminalizacao-da-
homofobia-e-da-transfobia.ghtml. Acesso em: 23 jun. 2021. 
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pessoas, sem estabelecer quaisquer distinções entre elas. Contudo, por outro lado, 

esses mesmos destinatários podem tornar-se adversários do saber trazido pelo texto 

em questão, ao afirmarem que “ser Fanta” é errado ou que as marcas e produtos, 

publicizados pela propaganda em tela, devem ser designados como “coisa de 

homem” ou, ao invés disso, como “coisa de mulher”. 

 A propósito, a publicidade pretende fazer com que seus destinatários se 

tornem cúmplices daquilo que foi veiculado, aderindo, dessa forma, ao discurso 

empreendido pelos sujeitos da instância da produção, nesse caso, a ideia de que 

Coca-Cola e Revista Veja são marcas e produtos agênero, uma vez que se 

destinam a todas as pessoas. 

Aliás, o mundo em que vivemos parece estar mudando e se tornando um 

lugar menos excludente e desigual, por isso, é necessário que, agora, as marcas 

posicionem-se como sendo não só apoiadoras, como também promotoras do fim 

das barreiras de gênero, a fim de que seja feito um juízo de valor positivo em relação 

a elas. Marcas e produtos, enquadrados na “categoria agênero”, ou seja, destinados 

para todas as pessoas, são vistos com bons olhos pelos sujeitos da instância da 

recepção, afinal, colocam-se como aliados pelo fim das opressões sofridas pelos 

sujeitos no circuito externo do texto. 

No que tange aos imaginários sociodiscursivos, há um que ressoa na peça 

em tela e se concretiza, discursivamente, por meio do sintagma em “E daí?”, 

veiculado depois de outro enunciado, a saber, “Essa Coca-Cola é Fanta”. O referido 

sintagma estabelece que não há nada de errado em “ser Fanta”, ou seja, em ser 

gay. Além disso, foi impresso em uma lata comemorativa do refrigerante de cola, por 

ocasião do Dia Internacional do Orgulho LGBTQIA+. A Revista Veja, por sua vez, ao 

apoiar a ideia de que não há nenhum problema no fato da Coca “ser Fanta”, 

configura-se como uma revista que não é “leitura para homem” ou “leitura para 

mulher”: é uma leitura para todas as pessoas. 

Na propaganda em estudo, há a presença de ideologias, especificamente 

uma que resiste à dominante: trata-se da ideologia que diz que não há problema em 

performar gênero diferente do que o outro espera e de romper com a 

heterossexualidade compulsória, por isso, é possível pensar que tanto Coca-Cola 

quanto Veja são produtos e marcas agênero, pois se dirigem a todas as pessoas, 

independentemente de quem sejam. 
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O Estado, como reprodutor das ideologias dominantes, corroborou a ideia de 

que existem performances de gênero e sexualidades que são erradas, visto que, até 

2011, o casamento civil só era permitido para casais heterossexuais e cisgêneros e 

a homotransfobia só foi considerada crime no ano de 2019. Ou seja, nesse sentido, 

só tinham plenos direitos homens e mulheres cisgêneros e heterossexuais.  

Todavia, como alerta van Dijk (2018), os grupos dominados podem lutar 

contra as ideologias dominantes, o que, possivelmente, explique o orgulho de ser 

LGBTQIA+, concretizado na escolha de um dia no qual será celebrado o orgulho 

LGBTQIA+ no mundo inteiro; orgulho esse que sentem Veja e Coca-Cola ao se 

colocarem como marcas e produtos que não têm o menor problema com o fato das 

pessoas “serem Fanta” e não Coca. 

 Os grupos de elite, a seu turno, lançam mão de estratégias, capazes de 

controlar as dissidências das chamadas minorias, o que quer dizer que querem fazer 

parecer que lidam com as críticas e as reivindicações dos grupos dominados. 

Possivelmente, foi esse fato que fez com que a Coca-Cola e a Veja, apropriando-se 

das demandas do Movimento LGBTQIA+, criassem uma publicidade que mostrasse 

que as marcas não compactuam com os preconceitos de que são vítimas as 

chamadas minorias. 

 A publicidade, por ser também uma elite simbólica (VAN DIJK, 2018), 

influencia comportamentos e atitudes de seus destinatários. Isso posto, quando 

Coca e Veja se colocam como sendo aliadas das causas defendidas pela 

comunidade LGBTQIA+, tornando possível estabelecer que figuram no hall de 

marcas e produtos agênero, estão pensando no aumento do número de venda e, 

ainda, na fidelização daqueles que já são seus clientes, afinal, todas as pessoas são 

bem-vindas nesses espaços. 

 A propósito, as propagandas têm atuado como reprodutoras de certos 

estereótipos. No entanto, a publicidade em estudo rompe com alguns deles ao 

afirmar que não há nenhum problema em “ser Fanta”. Explica-se: durante muito 

tempo, homens que não performavam gênero da maneira como se esperava deles 

eram tidos como homossexuais, o que era considerado errado, ruim e até 

inaceitável. Esses homens eram vítimas de “piadas” preconceituosas e insinuações 

maliciosas, por isso, dizia-se que “essa Coca-Cola é Fanta”, em uma alusão clara à 

referida performance de gênero. 
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 A peça em questão, ao desconstruir tais estereótipos, reforça o orgulho que 

sentem Veja e Coca-Cola daqueles que fazem parte da comunidade LGBTQIA+ e de 

seus aliados, mostrando que não há nenhum problema no fato da pessoa “ser 

Fanta”, “ser Coca”, enfim, ser o que é. Na realidade, existe uma espécie de ode à 

diversidade e à liberdade de ser quem se é em tal texto. 

 Há, também, a presença de arquétipos na propaganda em tela, ainda que 

seja com a intenção de desconstruí-los, já que se questiona a ideia arquetípica de 

que os homens precisam ser fortes, viris, másculos, ao se reafirmar que não há 

nada de errado em ser alguém que não performa gênero da maneira como é 

esperado ou que vive sua sexualidade de uma forma considerada dissidente. 

 Em tal publicidade, não há nenhuma referência ao gênero no target de tal 

peça, o que quer dizer que o sujeito enunciador não precisou recorrer a nenhuma 

estratégia que recuperasse o viés gramatical neutro do latim: apenas mostrou que 

Veja e Coca-Cola são para todas as pessoas, independentemente de quem essas 

pessoas sejam. 

 Na realidade, porém, quando o sujeito enunciador da Veja utiliza a foto da lata 

de Coca-Cola, em homenagem ao Dia Mundial do Orgulho LGBTQIA+, expande seu 

público-alvo ao recorrer a diversas identidades, como é o caso das identidades de 

gênero e da orientação sexual de seus destinatários. Isto é, a partir do momento em 

que a própria Veja e a Coca-Cola criam para si uma imagem de aliados da 

comunidade, conclamam que não só as pessoas LGBTQIA+, como também seus 

outros aliados, passem a consumir os produtos e as marcas em questão. 

 Conforme afirma Aristóteles (2011), a persuasão de um auditório pode 

acontecer mediante as emoções que um dado discurso desperta nesse auditório, ou 

seja, as emoções são responsáveis por fazer com que os sujeitos da instância da 

recepção tornem-se mais empáticos e respeitosos com o outro, diferente, em muitos 

níveis, de si mesmos. No caso da publicidade em estudo, tem-se a percepção de 

que Veja e Coca-Cola são para todas as pessoas. 

 Na verdade, essas emoções podem criar nos destinatários uma disposição à 

reflexão, especialmente se pensarmos na maneira como tal propaganda seria 

recebida poucos anos atrás. Contudo, convém lembrar que ainda há pessoas que 

consideram que performar gênero e viver sua sexualidade ao contrário do esperado 

é errado, além de ser um problema que precisa ser corrigido. Mas, o fato de não ter 

havido uma recepção negativa em relação a essa publicidade, o que poderia fazer 
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com que fosse retirada do ar, ratifica a hipótese de que os sujeitos, gradativamente, 

estão repensando os limites impostos por uma sociedade generificada que referenda 

que há “coisas de homem” ou “coisas de mulher”. 

 É preciso ponderar, entretanto, que uma mudança de atitude já estava em 

curso, principalmente por conta das lutas dos Movimentos Sociais, em especial o 

Movimento LGBTQIA+, o que quer dizer que os sujeitos pareciam estar dispostos a 

rever seus julgamentos e a aceitar as diferenças. Isso pode ter acontecido pelo fato 

de as pessoas, cada vez mais, conviverem com quem performa gênero 

diferentemente do esperado e não é heterossexual, por exemplo. Assim sendo, 

houve diversos motivos que propiciaram mudanças de atitude e de pensamento por 

parte dos sujeitos do ato de linguagem, o que, provavelmente, tem a ver com terem 

percebido que não há nenhum problema em ser gay, lésbica, bissexual, transgênero 

etc. 

 O sujeito comunicante, portanto, dá voz a um sujeito enunciador e pretende 

com isso colocar seus destinatários em certa disposição em relação a determinadas 

emoções. O sujeito enunciador da peça, por outro lado, reforça que não há nada de 

errado com as chamadas sexualidades dissidentes nem com as performances de 

gênero diversas, mostrando certo orgulho em anunciar marcas que são para todos. 

 Além do mais, as emoções inscrevem-se em uma problemática de 

representação, o que quer dizer que engendram um duplo movimento: o de 

simbolização, que mostra a imagem da Coca-Cola e a da Veja como sendo dois 

produtos e duas marcas que apoiam não apenas o fim das barreiras de gênero, 

como também se orgulham de ser aliados da comunidade LGBTQIA+; e o de 

autorrepresentação, visto que a emoção veiculada não representa somente a si 

própria: representa, também, o sujeito que a exprime. Diante disso, o indivíduo que 

adere a um discurso como esse constrói para si a imagem de alguém que é 

favorável à diversidade, por isso, luta pelo fim das barreiras de gênero, tal qual 

fazem Coca-Cola e Veja, além de ser um possível aliado para a comunidade 

LGBTQIA+. 

 Essas relações patêmicas, construídas no e pelo discurso, geram um 

comportamento reacional por parte dos sujeitos, o que quer dizer que o referido 

comportamento reacional fará com que esses sujeitos se tornem consumidores das 

marcas propagadas pelo anúncio e, caso já sejam, tal propaganda será capaz de 
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torná-los ainda mais fiéis à Coca-Cola e à Veja, desde que se sintam sensibilizados 

pelo discurso do sujeito enunciador do texto. 

 Dessa forma, de acordo com Plantin (2010), “argumentam-se emoções”, já 

que a propaganda da Coca e da Veja apela para emoções, sentimentos, 

experiências e afetos para persuadir seu público-alvo acerca daquilo que diz. Isto é, 

não apela apenas para a razão, logo, apela para a emoção que pode estar presente 

pelo reconhecimento de que tais marcas não são a favor de uma divisão 

generificada da sociedade, além de se mostrarem como aliadas da comunidade 

LGBTQIA+. 

 Charaudeau (2010b) postula que o discurso propagandístico cria uma falta no 

leitor; falta essa que, talvez, tal leitor nem soubesse que tinha. Isso posto, há a 

expectativa de que o sujeito entre em ação e busque uma maneira de preencher a 

referida falta. Todavia, isso só se tornará possível, caso perceba que apenas 

determinadas marcas e produtos podem ajudá-lo nessa empreitada, uma vez que 

são os benfeitores da ação. Veja e Coca, portanto, farão com que os destinatários 

do texto em questão, por isso, beneficiários da ação, sintam-se completamente 

felizes e satisfeitos ao se tornarem ou continuarem sendo consumidores das marcas 

publicizadas pelo anúncio. 

 As marcas, por sua vez, mostram-se para o leitor como sendo alguém que 

têm a preocupação de fazer do mundo um lugar melhor, mais diverso, mais plural e 

mais acolhedor. Assim sendo, se o sujeito destinatário resolver consumir o 

refrigerante Coca-Cola e a Revista Veja, mostrar-se-á, de alguma forma, favorável 

ao fim das barreiras de gênero e, ainda, um aliado da comunidade LGBTQIA+, já 

que optou por consumir marcas e produtos, também eles agênero, que deixaram 

claro ter orgulho de pessoas que fazem parte da já citada comunidade. 

 Os produtos, benfeitores da ação, serão capazes de preencher uma falta dos 

destinatários, beneficiários da ação, ao fazer com que pensem que estão 

contribuindo para que o mundo seja um local mais diverso, em que as pessoas são 

aceitas independentemente do gênero com o qual se identifiquem, se é que se 

identificarão com algum, e de sua orientação sexual, por exemplo. 

 Nessa propaganda, há um esquema argumentativo, especificamente na parte 

de baixo do texto, no qual o sujeito enunciador da Veja recorre a um argumento 

racional e comprova, por meio de estatísticas, que se trata da segunda maior revista 

semanal do mundo, já que vende 1.200.000 exemplares e tem 6.700.000 leitores, 
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por isso, “sua Coca-Cola é 1.200.000 vezes mais Fanta”. Ademais, o sujeito 

enunciador, ao criar um mundo perfeito, no qual todos são aceitos como são, não 

importa quem sejam, coloca o destinatário em posição de se mostrar, também ele, 

como sendo alguém que aceita o outro da maneira como é, sem qualquer tipo de 

preconceito ou julgamento. 

 O enunciado verbal “Essa Coca-Cola é Fanta e daí?”, assim como a menção 

ao Dia Internacional do Orgulho LGBTQIA+ parece ter como objetivo sensibilizar o 

leitor, levando-o a refletir sobre como as pessoas dessa comunidade e todos 

aqueles que, de alguma maneira, considerados “diferentes”, eram tratados pelos 

demais. Trata-se, então, de uma espécie de convocação para que os sujeitos 

destinatários reflitam sobre suas antigas posturas, tornem-se aliados da comunidade 

LGBTQIA+ e se coloquem como sendo a favor do fim das barreiras de gênero. 

 No entanto, se esse mesmo destinatário se tornar adversário do discurso 

veiculado, poderá ser tido como alguém que não respeita as diferenças e que não é 

empático com o outro. Além do mais, corre o risco de ser taxado como sendo 

misógino, machista e homotransfóbico. 

 O esquema narrativo, por outro lado, ainda que implicitamente, conta a 

história de uma marca que, agora, afirma não ter problema algum em “ser Fanta”, ao 

adicionar a partícula “E daí?” ao enunciado “Essa Coca-Cola é Fanta” e a história de 

uma revista capaz de fazer reverberar 1.200.000 vezes mais o que nela é 

publicado.  

 A propaganda em tela, então, apela para a identificação e para a emoção dos 

leitores, ao mesmo tempo em que apela para a razão deles, logo, trata-se de um 

texto metade apolíneo, metade dionisíaco.  

Explica-se: a publicidade em estudo propaga duas marcas diferentes, a 

saber, Coca-Cola e Veja. A parte que propaga o refrigerante é dionisíaca, uma vez 

que o sujeito enunciador se utiliza de estratégias de sedução e de persuasão, que 

dissimulam o discurso autoritário e a utilidade comercial do texto, já que não há um 

convite imperativo ao consumo. Entretanto, a parte que propaga a revista apela para 

a lógica e para a racionalidade do destinatário, mostrando a ele os números 

impressionantes da Veja: 1.200.000 exemplares vendidos e 6.700.000 leitores, que 

se constituem como uma prova de que escolher veicular uma publicidade na Veja é 

bastante inteligente do ponto de vista econômico. 
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 Soulages (2010) estabelece que o sujeito enunciador da propaganda veicula 

os mesmos universos de referência que têm seus destinatários, já que, se estes 

pensarem que é errado “ser Fanta” ou se acharem que ler Veja e beber Coca-Cola é 

“coisa de homem” ou “coisa de mulher”, tornar-se-ão adversários do discurso trazido 

pela peça publicitária em estudo. 

 A propósito, Coca e Veja diferenciam-se das demais marcas e dos demais 

produtos, uma vez que se colocam como aliados da comunidade LGBTQIA+ e como 

quem é a favor do fim das barreiras de gênero. Além disso, o texto oculta o real 

desejo dessas duas marcas e desses dois produtos: ter cada vez mais clientes e 

leitores e tornar os antigos ainda mais fiéis, mostrando-se como alguém que pensa, 

integralmente, no bem-estar do outro e não no aumento do lucro e das vendas. 

 A peça publicitária em tela também mostra o desejo de se aproximar do leitor, 

deixando claro que é alguém que apoia os direitos das pessoas da comunidade 

LGBTQIA+, faz tais demandas reverberarem para seus 6.700.000 leitores e advoga 

pelo fim de uma sociedade generificada que limita e segrega as pessoas por sua 

performance de gênero e/ou por sua orientação sexual. 

 Aliás, é apenas nesse mundo perfeito, engendrado pelo fazer publicitário, que 

as pessoas podem ter a liberdade de ser quem são e não são julgadas por conta da 

sua performance de gênero e/ou por sua orientação sexual. Além disso, é, também, 

nesse mundo ideal que marcas, como Veja e Coca, não são julgadas por apoiar a 

comunidade LGBTQIA+ e advogar contra os limites de gênero. Na realidade, a 

Coca-Cola, igual a tantas outras marcas de refrigerante, e a Veja, igual a tantas 

outras revistas, por isso, ordinárias, transformam-se em marcas extraordinárias ao 

estabelecer que não apoiam a existência de uma sociedade generificada. 

No que diz respeito à linguagem visual, nota-se a existência do nível 

representacional, afinal, aquilo que é representado se parece com o mundo real, 

especialmente pela foto da lata de Coca-Cola, elemento da realidade, trazido para 

dentro do texto. A peça também está em equilíbrio, visto que não há a presença de 

nenhum elemento surpresa nem de nenhum outro elemento capaz de denotar 

ambiguidade. 

De acordo com Charaudeau (2013b), está-se diante de um efeito de mimese 

referencial, visto que, por causa da presença da lata de refrigerante da Coca-Cola, o 

leitor se vê diante de um efeito de semelhança com a realidade. Aliás, por conta 

dessa proximidade com o real, há o que Barthes (2018) chama de studium: todos os 
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elementos visuais do texto engendram um interesse vago por parte do espectador, 

pois não existe nenhum elemento capaz de capturar o olhar desse espectador e 

“pungi-lo”, isto é, não há nada, visualmente falando, capaz de tirar o destinatário de 

sua zona de conforto. 

O enquadramento ou plano de tal imagem é o de detalhe, pormenor ou 

close-up, posto que o espaço em torno de um objeto é limitado, a fim de destacá-lo: 

é o que acontece, por exemplo, com a lata de Coca-Cola. Além do mais, utiliza-se 

do ângulo de visão médio, logo, a cena retratada parece acontecer na altura dos 

olhos do espectador, isto é, não foi vista de baixo nem de cima. 

A mensagem linguística, veiculada pela publicidade em tela, tem a função de 

fixar um possível efeito de sentido, já que, sem tal mensagem, somente com o uso 

da fotografia, outros vários efeitos de sentido poderiam surgir, assim, o enunciado 

verbal ancora a lata de refrigerante, mostrando que foi criada por ocasião do Dia 

Internacional do Orgulho LGBTQIA+; além disso, mostra o alcance que tem a 

Revista Veja no circuito externo do texto: 1.200.000 milhões de exemplares vendidos 

por semana e 6.700.000 leitores alcançados. A mensagem denotada, por outro lado, 

mostra a lata de Coca-Cola, elemento do mundo real. Já a mensagem conotada 

sugere que tanto Veja quanto Coca-Cola são, pelo menos no que tange a essa 

publicidade, aliadas da referida comunidade. 

 Entre o que se diz e o que se mostra, em termos de gênero, há um 

mecanismo de complementaridade entre a foto, uma lata de Coca, e o enunciado 

“Lata de Coca-Cola homenageia o Dia Internacional do Orgulho LGBT”, já que a 

mensagem verbal adiciona uma informação à foto e deixa claro por que tal lata foi 

criada. Já os enunciados verbais que falam da Revista Veja acrescentam, também, 

uma nova informação, mas que não têm, aparentemente, nada a ver com a imagem 

em questão. 

 As cores quentes que figuram no anúncio, a saber, o vermelho e o laranja, 

não foram escolhidas a esmo, por isso, pode-se dizer que funcionam como 

cor-informação (GUIMARÃES, 2000; 2003), já que, como o próprio nome sugere, 

carregam consigo uma informação, nesse caso, trata-se da cor símbolo da 

Coca-Cola e da cor símbolo de outro refrigerante, a Fanta Laranja. O fundo da 

imagem, então, é laranja para não restar dúvidas de que se está falando do 

refrigerante de laranja. Além disso, tais cores são semissimbólicas (PIETROFORTE, 
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2020), já que veiculam um conteúdo – a cor da marca Fanta Laranja e a da marca 

Coca-Cola –, e são uma categoria do plano da expressão. 

 A escolha da objetiva da propaganda dá-se por meio da construção axial, na 

qual o produto se encontra exatamente no eixo do olhar do espectador, que é o que 

acontece com o nome “Coca-Cola”. Já o nome “Veja” aparece centralizado, no alto 

da página, para mimetizar o que seria a capa da revista, ou seja, é como se tal 

propaganda reproduzisse a capa da revista e colocasse em destaque não apenas o 

nome do veículo, como também a informação principal - de capa - que quer dar para 

o leitor: a Coca-Cola é uma marca aliada da comunidade LGBTQIA+, assim como o 

é a Revista Veja. 

 Nos dias de hoje, portanto, não se tem apenas a expectativa de que marcas e 

produtos cumpram as promessas de suas publicidades: na realidade, espera-se que 

adiram aos discursos sociais de dado momento histórico. Essa parece ser a escolha 

tanto da Veja quanto da Coca-Cola: essas marcas e produtos não são nem “coisa de 

homem” nem “coisa de mulher”, mas são, por outro lado, apoiadoras da comunidade 

LGBTQIA+, reforçando que têm como público-alvo todas as pessoas, com suas 

identidades, particularidades, preferências, escolhas, experiências e vivências. 
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10.5 “O prazer de fazer bem feito”: uma publicidade agênero da Cervejaria 

Ambev 

 
Figura 17 – Peça publicitária da Cervejaria Ambev 

Fonte: Revista Veja, publicada em 14 de março de 2018. 

 

 A peça publicitária em tela foi criada com o objetivo de propagar as cervejas 

da marca Ambev, que, aliás, se autointitula como “a mais premiada do mundo”, no 

entanto, em nada se assemelha às propagandas de cerveja de outrora, 

especialmente, por não veicular a imagem de uma mulher seminua para chamar a 

atenção do público-alvo, nesse caso, em sua maioria esmagadora, homens. 

Ora, trazer a fotografia de uma mulher de biquíni ou com roupas curtas e 

decotadas parecia ser o recurso mais bem sucedido das marcas de cerveja para 

persuadir seu público-alvo a comprar o produto propagado pelos anúncios. Diante 

disso, pode-se afirmar que, via de regra, boa parte das propagandas de cerveja 

eram machistas e misóginas ao postular que apenas explorando e sexualizando a 

imagem de mulheres era capaz de atrair a atenção do target. 

Na verdade, a peça em análise, além de não trazer a imagem de uma mulher 

com roupas curtas e decotadas, amplia seu público-alvo, o que quer dizer que não 

se dirige apenas aos homens, como faziam as antigas propagandas de cerveja, 
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mas, sim, a todas as pessoas, o que fica ainda mais evidente se pensarmos no 

enunciado “Cerveja é como felicidade. Cada pessoa tem sua receita”. 

Diante disso, pode-se pensar que se está diante de uma publicidade agênero, 

visto que a peça da cervejaria não estabelece como target nem homens nem 

mulheres, mas, sim, todas as pessoas, ou melhor, cada pessoa, afinal, os 

consumidores das cervejas da Ambev são únicos e especiais. Desse modo, as 

propagandas sexistas parecem ter ficado no passado, porque, atualmente, as 

cervejas da Ambev deixaram de ser “coisa de homem” ou “coisa de mulher” e 

passaram a ser “coisa de todo mundo”, sem exceção. 

Na verdade, apesar de a cerveja ainda ser um símbolo de masculinidade, foi 

criada por mulheres, já que era vista, em diversos lugares, como um alimento, por 

isso, ficava a cargo delas, afinal, tratava-se de uma tarefa doméstica. Apenas com o 

advento da Revolução Industrial e o surgimento de novas tecnologias e métodos de 

produção que a tarefa ficou a cargo dos homens, pois, a partir desse momento, não 

precisavam mais da expertise feminina21. 

O enunciado verbal da propaganda, a saber, “Cerveja é como felicidade. 

Cada pessoa tem sua receita”, explora a individualidade dos sujeitos, mostrando que 

a receita de felicidade de cada um pode ser diferente, no entanto, em todas elas, há 

o ingrediente “cerveja”, uma vez que a Ambev produz diversas cervejas diferentes, 

logo, pelo menos uma delas agradará o público-alvo. Dito de outro modo: cada um 

pode ter sua receita de felicidade e sua cerveja preferida, contudo, não é permitido 

que essas pessoas escolham não consumir cerveja. 

Ao contrário do que acontece em outras publicidades que compõem o corpus 

deste trabalho, não se recorre a fotos de pessoas na parte visual do anúncio: o 

sujeito enunciador cria um organograma no qual especifica dois tipos de cerveja, ale 

e lager, e, em seguida, desmembra-os, mostrando quais das cervejas da Ambev são 

exemplo desses tipos de cerveja.  

Assim sendo, não houve um direcionamento visual em relação ao 

público-alvo, ainda que os enunciados verbais das outras peças dissessem que 

eram para todas as pessoas. Isto é, o anúncio da Ambev, por conta da ausência de 

figuras humanas que performavam gênero como esperado, conforme acontecia nos 

                                                           
21

  Disponível em: https://www.hypeness.com.br/2018/08/a-historia-comprova-a-cerveja-foi-criada-e-
desenvolvida-por-mulheres/. Acesso em: 23 jun. 2021. 
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outros textos, mostra-se ainda mais abrangente em termos de target, uma vez que 

não concretiza a quem se destina, o que quer dizer que as cervejas da Ambev não 

são “coisa de homem” nem “coisa de mulher”: são “coisa de todas as pessoas”. 

Aliás, a escolha do substantivo comum “pessoa” delineia a agenericidade da 

peça, uma vez que tal palavra engloba todo e qualquer indivíduo, sem fazer 

distinção entre eles, ou seja, todos, com suas diversas identidades, características, 

vivências, desejos, peculiaridades gostam de cerveja e precisam somente escolher 

que cerveja da Ambev, entre diversas opções, é sua preferida. 

Não houve, pois, uma contradição entre o que se diz e o que se mostra, logo, 

a peça em análise pode ser considerada agênero não apenas por deixar claro que 

se dirige a “cada pessoa”, como também por não determinar quem essa pessoa 

seria, o que ocorre, como dito, por conta da ausência de figuras humanas. 

Por meio da propaganda, por conseguinte, todas as identidades são 

reforçadas, já que se recorre ao sintagma “cada pessoa”, em que o pronome 

indefinido “cada” particulariza o público-alvo, ao mesmo tempo em que o torna 

impreciso: a Ambev, então, concomitantemente, tem cervejas para todas as pessoas 

e para cada pessoa, independentemente de quem essas pessoas sejam e dos 

diversos traços identitários que carreguem consigo. 

Na verdade, esse novo mundo, criado pelo fazer publicitário, por meio do 

processo de semiotização de mundo, representa parte da sociedade que pensa e 

age como se marcas e produtos não devessem se destinar somente a homens ou 

mulheres, mas, sim, a todas as pessoas, ainda que não seja unanimidade. Isso 

posto, cabe dizer que, no mundo real, ainda há certo preconceito com mulheres que 

bebem, não só cerveja, como também qualquer tipo de bebida alcóolica. Os bares, 

portanto, constituem-se como sendo espaços predominantemente masculinos e 

masculinistas. 

Tal processo, aliás, divide-se em duas frentes, a saber, o processo de 

transação e o de transformação, que se divide em quatro etapas: primeiro, a da 

identificação, na qual a Ambev é designada como sendo uma cervejaria; depois, a 

da qualificação, em que a cervejaria é caracterizada como “a mais premiada do 

mundo”; em seguida, a da ação, por meio da qual o sujeito enunciador da cervejaria 

afirma que cada pessoa faz a ação de ter uma receita de felicidade e, 

consequentemente, uma receita preferida de cerveja; e, por fim, a da causação, que 

explica por que a cervejaria Ambev quis construir para si uma imagem de marca 
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cujos produtos, antes direcionados exclusivamente aos homens, agora, são para 

todas as pessoas. 

A etapa de causação, aliás, exige uma análise mais acurada: a Ambev, por 

conta das demandas dos novos tempos, decidiu criar para si uma imagem de marca 

mais plural e diversa e menos excludente, o que quer dizer que seus produtos são 

para todos, por isso, devem ser escolhidos no lugar de tantos outros, que não são 

produtos ou marcas que apoiam o fim das barreiras de gênero. Desse modo, 

atualmente, não é mais possível que uma marca de cerveja deixe implícito que seus 

produtos são “coisa de homem” ou “coisa de mulher”, por isso, devem rechaçar a 

divisão sexista e generificada de produtos, marcas, pessoas, enfim, do mundo. 

No entanto, não se pode afirmar que essa ideia de pluralidade e diversidade, 

trazida pela peça em estudo, estenda-se ao mundo real: será que os cargos de 

chefia da Ambev são divididos igualmente entre homens e mulheres? Será que a 

marca contrata pessoas transexuais para fazer parte do seu quadro de funcionários? 

Será que existem pessoas negras em posição de autoridade na empresa? Enfim, 

será que as pessoas são plenamente respeitadas na cervejaria Ambev? 

No anúncio em tela, também ocorre a presença de algumas representações 

sociais: primeiro, a de que as cervejas da Ambev não são mais destinadas para 

homens ou para mulheres, o que quer dizer que são produzidas para todas as 

pessoas. Depois, que cada pessoa é única, por isso, a maneira como serão felizes 

também é única, logo, essas pessoas, ao contrário das cervejas, não devem ser 

rotuladas, mas, sim, incentivadas a serem quem são e a buscarem a felicidade do 

jeito que lhes aprouver. 

Contudo, essas representações chocam-se com outra mais antiga, que 

postulava que cervejas eram especialmente “coisa de homem”, afinal, acreditava-se 

que era uma bebida típica do universo masculino. Há alguns anos, porém, o 

consumo de cerveja por mulheres cresceu bastante, por isso, a bebida em questão 

também poderia ser tida como “coisa de mulher”. A peça em estudo, por outro lado, 

já que afirma que as cervejas da Ambev são para todas as pessoas, rompe com a 

ideia de que há cervejas que são para homens, enquanto há cervejas que são para 

mulheres. 

Cabe lembrar que o anúncio em análise representa um avanço, não só por 

não recorrer a uma mulher seminua para chamar a atenção dos destinatários, o que, 

normalmente, faziam as propagandas de cerveja, como também por mostrar que 
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todos são seu público-alvo: homens, mulheres, transsexuais, jovens, idosos, negros, 

enfim, todas as pessoas com suas caractéristicas, experiências, escolhas, afetos, 

desejos, entre outros. 

As representações sociais de outros tempos, aliás, ainda reverberam nas 

pessoas, afinal, algumas delas continuam acreditando que cerveja é “coisa de 

homem”, o que excluiria diversos sujeitos desse universo específico de consumo. 

Talvez, isso aconteça por causa do caráter prescritivo das representações 

(MOSCOVICI, 2015), o que quer dizer que elas se impõem sobre os indivíduos, os 

quais, a seu turno, reproduzem-nas, sem parar, no entanto, para refletir a respeito 

de que não há qualquer razão lógica para que bebidas sejam divididas em “coisa de 

homem” ou “coisa de mulher”. 

Entretanto, com o passar do tempo e por conta da luta dos Movimentos 

Sociais, dentre os quais se destaca o Movimento Feminista, as mulheres 

conquistaram mais direitos, assim como aconteceu com as pessoas da comunidade 

LGBTQIA+, o que resultou na ocupação de diversos espaços majoritariamente 

masculinos, como é o caso das cervejas. 

Charaudeau (2013b), a seu turno, estabelece que, por serem fenômenos 

cognitivos e discursivos gerais, as representações sociais implicam a existência de 

saberes de conhecimento e saberes de crença. Na publicidade em análise, há um 

saber de crença que diz que as cervejas da marca Ambev são para todas as 

pessoas e não mais apenas para homens ou para mulheres, ainda que, durante 

muito tempo, tais bebidas fizessem parte quase que exclusivamente do universo 

masculino. Está-se diante de um saber de crença, já que ocorre um julgamento, ou 

seja, estabelece-se um juízo de valor em relação ao mundo em que se vive, feito 

pelo enunciador da publicidade, o que, por sua vez, pode ser ratificado pelos sujeitos 

destinatários de tal texto. 

Dessa feita, os sujeitos da instância da recepção da peça da Ambev 

estabelecem um juízo de valor acerca do que foi dito, logo, é possível postular que 

podem concordar com o que foi veiculado, isto é, que as cervejas da marca em 

questão são para todas as pessoas. Todavia, esses mesmos destinatários podem 

rechaçar o saber veiculado pela propaganda em análise, afirmando, por exemplo, 

que apenas homens devem consumir cerveja. 

Aliás, o mundo no qual vivemos parece estar passando por transformações, o 

que quer dizer que se vem tornando um local mais diverso e inclusivo. Diante disso, 
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agora, é necessário que as marcas deixem claro que apoiam e contribuem para o 

fim das barreiras de gênero, com o objetivo de que seja feito um juízo de valor 

positivo em relação a elas. Marcas e produtos agênero, já que são destinados para 

todas as pessoas, são bem vistos pelos sujeitos da instância da recepção, afinal, 

colocam-se como aliados daqueles que sofrem preconceitos e são vítimas de 

opressões no circuito externo do texto. 

No que diz respeitos aos imaginários sociodiscursivos, existe um que ressoa 

na propaganda estudada e que se concretiza, discursivamente, por meio do 

enunciado “Cada pessoa tem sua receita”, o que institui que as cervejas da Ambev 

são para “cada pessoa”, ou seja, para todas as pessoas. Além disso, não houve a 

personificação, por meio de fotos, das pessoas a quem tal publicidade se destina, o 

que corrobora ainda mais a ideia de que são para toda e qualquer pessoa, 

independentemente da maneira como performam gênero, por exemplo, e/ou de sua 

orientação sexual. 

Na propaganda em análise, também há a presença de ideologias: no que 

tange às ideologias dominantes, pode-se afirmar que as publicidades de outros 

tempos veiculavam ideologias e visões de mundo da classe dominante. Todavia, na 

publicidade em tela, parece haver outra ideologia que resiste à dominante: trata-se 

da que diz que não existe uma divisão generificada das cervejas da marca Ambev, 

já que essas cervejas são para todas as pessoas, independentemente de quem 

sejam e da maneira como performam gênero, por exemplo. 

Conforme nos chama atenção van Dijk (2018), os grupos dominados podem ir 

de encontro às ideologias dominantes, o que, possivelmente, explica o fato de que, 

agora, as propagandas de cerveja não recorram mais a imagens de mulheres 

seminuas para alcançar seu público-alvo. Na realidade, a cervejaria Ambev, 

produtora de um sem-número de diferentes cervejas, tem como target de suas 

publicidades e, consequentemente, de seus produtos, todas as pessoas, afinal, todo 

mundo pode ser feliz, desde que escolha tomar cervejas Ambev. 

Os grupos de elite, por outro lado, apelam para estratégias capazes de 

controlar a insurgência das chamadas minorias, fazendo com que pareça que estão 

lidando com tais reivindicações com o objetivo de atendê-las. Possivelmente, foi isso 

que fez com que o sujeito comunicante, representante da marca Ambev, criasse 

uma peça publicitária que deixasse claro que a marca em questão não compactua 
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com uma divisão sexista e generificada da sociedade, uma vez que suas cervejas 

são para todo mundo. 

A publicidade, por também ser uma elite simbólica (VAN DIJK, 2018), tem 

influência sobre comportamentos e atitudes dos sujeitos da instância da recepção. 

Diante disso, quando a Ambev cria para si uma imagem de marca cujos produtos 

também são agênero, o faz pensando no aumento do número de vendas e, como 

consequência, no aumento dos lucros, além de pensarem, ainda, na fidelização 

daqueles que já são clientes da marca, pois todas as pessoas são bem-vindas 

nesse espaço. 

Na verdade, as propagandas vêm atuando na reprodução de estereótipos. 

Não obstante, a peça publicitária em análise rompe com alguns deles ao afirmar que 

as cervejas da marca Ambev são para todas as pessoas e não apenas para homens 

heterossexuais e cisgêneros, por exemplo. Não há, então, nenhum problema em 

uma mulher beber cerveja nem dessa ser a bebida escolhida por uma pessoa 

não-binária: o que não pode acontecer, no entanto, é que as pessoas deixem de 

consumir tal produto e/ou escolham consumir cervejas de outra marca que não da 

Ambev. 

Há, ainda, a presença de arquétipos na publicidade em questão, embora 

estes estejam sendo colocados em xeque. Explica-se: o texto questiona a ideia 

arquetípica do que é considerado masculino ou feminino, ao colocar as cervejas da 

marca Ambev como produtos e marcas sem gênero, isto é, para todas as pessoas, 

com suas identidades, características, peculiaridades, vontades, vivências etc. 

Como bem se sabe, o gênero neutro era uma idiossincrasia da língua latina, o 

que quer dizer que não existe em português. Por conseguinte, para recuperar essa 

ideia de neutralidade das palavras, o sujeito enunciador da peça da Ambev usa o 

pronome indefinido “cada”, junto com o substantivo “pessoa”, o que, além de 

particularizar o destinatário, também engloba todas as pessoas como sendo 

consumidores reais ou potenciais das cervejas da marca publicizada. 

A propósito, as emoções são capazes de fazer com que os sujeitos da 

instância da recepção transformem-se em sujeitos mais empáticos e respeitosos 

com o outro, independente de quem o outro seja. Aliás, a partir da publicidade em 

estudo, pode-se afirmar que as cervejas da marca Ambev são para todas as 

pessoas. 
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Todavia, é importante esclarecer que ainda há pessoas que pensam que 

cervejas são “coisa de homem” ou “coisa de mulher”, porém, o fato de o texto em 

tela não ter sido criticado pelo público mostra que as pessoas, pouco a pouco, 

parecem estar repensando os limites trazidos por uma sociedade generificada, na 

qual há produtos e marcas que são “coisa de homem” ou “coisa de mulher”. 

É importante estabelecer, no entanto, que uma mudança de pensamento já 

parecia estar delineando-se, portanto, os sujeitos pareciam estar mais dispostos a 

refletir sobre seus preconceitos e julgamentos. Isso pode ter acontecido por conta da 

existência de mulheres que elegem a cerveja como sua bebida favorita ou pelo fato 

de as pessoas em geral conviverem, cada vez mais, com outras pessoas que 

performam gênero de maneira diferente da esperada, por exemplo. Desse modo, 

houve diferentes motivos que possibilitaram uma mudança de pensamento e de 

atitude por parte dos sujeitos destinatários do referido anúncio, o que pode dialogar 

com o fato de terem percebido que não há por que dividir os produtos entre “para 

homens" ou “para mulheres”. 

O sujeito comunicante, por sua vez, dá voz e vez a um sujeito enunciador, 

com o objetivo de colocar seus destinatários em certa disposição no que se refere a 

determinadas emoções. O sujeito enunciador da publicidade, então, deixa claro que 

as cervejas da marca Ambev não são para homens ou para mulheres, mas, sim, 

para todas as pessoas, sem exceção. 

A publicidade, por conseguinte, precisa fazer com que seus destinatários se 

tornem cúmplices do discurso veiculado, ao aderir ao discurso empreendido pelos 

sujeitos da instância da produção, ou seja, tais destinatários devem concordar com a 

ideia de que as cervejas da marca Ambev não são para homens ou para mulheres, o 

que quer dizer que são para todas as pessoas, por isso, podemos considerá-los 

como produtos e marca agênero. 

Além disso, as emoções inscrevem-se em uma problemática de 

representação, por isso, delineiam um duplo movimento: o de simbolização, quando 

constroem para Ambev uma imagem de marca que advoga pelo fim das barreiras de 

gênero; e o de autorrepresentação, uma vez que alguém que adere a um discurso 

como esse forja para si uma imagem de alguém que apoia a diversidade e, 

consequentemente, a extinção das barreiras de gênero, assim como faz a Ambev. 

Assim sendo, segundo Plantin (2010), as emoções podem servir como 

argumento, uma vez que o anúncio da Ambev apela para sentimentos, emoções, 
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experiências e afetos a fim de persuadir o público-alvo sobre o que diz. Portanto, o 

sujeito enunciador não apela apenas para a razão: apela para a emoção, que se 

pode fazer presente a partir do momento em que o destinatário reconhece que a 

marca em questão não está de acordo com uma divisão generificada da sociedade. 

De acordo com Charaudeau (2010b), o discurso propagandístico produz uma 

falta nos sujeitos da instância da recepção, a qual, talvez, nem se dessem conta de 

que tinham. Espera-se, então, que o sujeito aja para encontrar uma maneira de 

preencher a referida falta, contudo, isso só será possível se perceber que apenas 

marcas e produtos específicos podem ajudá-lo nessa jornada, afinal, são os 

benfeitores da ação. A Ambev, por sua vez, fará com que os sujeitos da instância da 

recepção, beneficiários da ação, sintam-se plenamente felizes e satisfeitos ao 

escolher consumir as cervejas da marca em questão. 

A marca também se mostra como alguém que pretende fazer do mundo um 

lugar melhor, mais diverso e inclusivo. Desse modo, caso o sujeito opte por consumir 

uma das cervejas da Ambev, mostrar-se-á, de alguma forma, como sendo a favor do 

fim das barreiras de gênero, uma vez que escolheu consumir produtos e marcas 

agênero, isto é, que não são divididos entre “coisa de homem” e “coisa de mulher”. 

Os produtos, benfeitores da ação, podem preencher as faltas dos 

destinatários, beneficiários da ação, ao fazer com que pensem que estão 

contribuindo para que o mundo seja um lugar melhor, no qual as pessoas são 

aceitas, independentemente da maneira como performam gênero, por exemplo. 

Na propaganda em análise, há a presença de um esquema argumentativo, 

por meio do qual o sujeito enunciador estabelece a tese de que “cerveja é como 

felicidade”, o que fica comprovado por meio do “argumento” de que “cada pessoa 

tem sua receita”, tanto da maneira como é ou seria feliz, quanto da cerveja que 

escolheria para que se sentisse bem e satisfeito. Além disso, a partir do momento 

em que o sujeito enunciador constrói um mundo ideal e perfeito, onde as pessoas 

são aceitas da maneira como são, implica o destinatário em uma tomada de 

posição, o que quer dizer que esse destinatário deve mostrar-se como alguém que 

também aceita o outro como ele é, sem nenhum tipo de preconceito ou julgamento, 

por exemplo. 

A menção à felicidade e a alusão ao fato de que as cervejas da marca Ambev 

podem ajudar os sujeitos da instância da recepção a encontrar a felicidade parecem 

ter como objetivo fazê-los refletir a respeito do que lhes faria felizes e mais que isso: 
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do que faria cada pessoa feliz. Dessa forma, pode ser que o destinatário reflita sobre 

suas antigas posturas que fizeram o outro infeliz e repense a maneira como lidou 

com as pessoas que fazem parte das chamadas minorias. 

Todavia, esses mesmos destinatários, em vez de aderir ao discurso veiculado 

na propaganda em tela, a saber, o de que as cervejas da marca Ambev não são 

“coisa de homem” ou “coisa de mulher”, podem rechaçá-lo, tornando-se adversários 

do que foi dito pelo anúncio em análise. Entretanto, correm o risco de ser taxados 

como alguém que não respeita as diferenças nem é empático com o outro. Além 

disso, podem ser, ainda, considerados machistas e misóginos, por exemplo. 

O esquema narrativo do texto conta, embora implicitamente, a história de uma 

marca que escolheu ser para todas as pessoas, por isso, por meio de suas cervejas, 

extremamente diferentes entre si, pode ajudar todo mundo a encontrar a felicidade, 

desde que essas pessoas escolham consumir ou continuar consumindo qualquer 

cerveja da Ambev. 

A propaganda em estudo, por sua vez, pode ser considerada um modelo de 

texto dionisíaco, uma vez que apela para as emoções e para a identificação dos 

leitores, visto que faz uso de estratégias de persuasão e de sedução para 

escamotear o viés utilitário e comercial da publicidade da Ambev, sem fazer, no 

entanto, de forma clara, um convite imperativo ao consumo. 

Soulages (2010) afirma que o sujeito enunciador da propaganda recorre aos 

mesmos universos de referência que têm seus destinatários, haja vista que esses, 

caso pensem que deve haver uma divisão generificada das cervejas da marca 

Ambev, tornar-se-ão adversários do discurso veiculado, logo, posicionar-se-ão como 

contrários à ideia de que cervejas, especialmente, nesse caso, as da marca Ambev, 

são para todas as pessoas. 

Na verdade, a Ambev diferencia-se das outras marcas e dos outros produtos 

ao construir para si uma imagem de alguém que advoga pelo fim das barreiras de 

gênero, já que seus produtos são para todas as pessoas. Ademais, o texto encobre 

o desejo real dessa marca e de seus produtos, ou seja, ter cada vez mais clientes e 

fidelizar os antigos para que as vendas não parem de subir e os lucros, de 

aumentar. 

A peça em análise mostra, ainda, o desejo de se aproximar do leitor, afinal, 

oferece um produto que é exatamente a concretização da receita de felicidade do 

destinatário, seja qual for a receita, cabe dizer. Além disso, mostra-se a favor do fim 
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das limitações impostas por uma sociedade generificada que divide e até mesmo 

separa as pessoas por sua performance de gênero e/ou por sua orientação sexual, 

por exemplo. 

A propósito, é apenas nesse mundo ideal e perfeito, criado por meio do fazer 

publicitário, que as pessoas podem ser quem são e que não se estabelece um juízo 

de valor negativo acerca da maneira como performam gênero. E, também, é apenas 

nesse mundo ideal e perfeito que marcas não são igualmente julgadas por apoiar o 

fim das barreiras de gênero. Na verdade, a Ambev, igual a tantas outras marcas de 

cerveja, logo, ordinária, transforma-se em uma marca extraordinária ao deixar claro 

que suas cervejas são para todas as pessoas, sem exceção. 

No que se refere à linguagem visual, há a existência do nível 

representacional, já que aquilo que é representado se assemelha ao mundo real: há 

a foto de uma tulipa de cerveja, que parece ter sido recém colocada no copo, por 

isso, está gelada, além de haver a presença do colarinho, que ajuda a manter a 

bebida na temperatura ideal. Vários rótulos de diversas cervejas foram 

representados pela publicidade em análise, o que ancora tal texto no mundo real. 

Ademais, a peça está em equilíbrio, visto que não existe nenhum elemento surpresa, 

tampouco um elemento capaz de gerar ambiguidade.  

No dizer de Charaudeau (2013b), o leitor está diante de um efeito de mimese 

referencial, haja vista que, por conta da presença da tulipa de cerveja e dos diversos 

rótulos de diferentes cervejas, cria-se um efeito de semelhança com a realidade. 

Assim sendo, pode-se afirmar que, por causa dessa proximidade com o real, nota-se 

a existência do studium (BARTHES, 2018): todos os elementos da sintaxe visual da 

propaganda causam um interesse vago por parte do leitor, ou seja, não há nada que 

capture o olhar dele nem que o “punja”, por isso, o destinatário permanece, o tempo 

inteiro, em sua zona de conforto. 

O enquadramento ou plano de imagem é o de detalhe, pormenor ou close-up, 

já que o espaço em torno de um objeto é limitado, o que quer dizer que o foco da 

parte visual da propaganda está na tulipa de cerveja. Além do mais, utiliza-se o 

ângulo de visão médio, logo, a cena parece desenrolar-se na altura dos olhos do 

espectador, ou seja, não foi vista de cima nem de baixo. 

A mensagem linguística, veiculada pela propaganda em questão, carrega 

consigo a função de fixar um possível efeito de sentido, já que, sem a presença do 

enunciado verbal, outros tantos possíveis efeitos de sentido poderiam emergir. 
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Sendo assim, o enunciado verbal ancora a tulipa de cerveja, relacionando-a a uma 

ideia de receita da felicidade. A mensagem denotada mostra, ainda, a tulipa de 

cerveja cheia, as bolhas que surgem quando a bebida é colocada no copo e o 

colarinho que ajuda na manutenção da temperatura do líquido, todos esses 

elementos do mundo real. A mensagem conotada, por sua vez, mostra que todos 

podem ser felizes se escolherem consumir as cervejas da marca Ambev, uma vez 

que esses produtos dessa marca específica são para todas as pessoas. 

Entre o que diz e o que se mostra, no que tange ao gênero, há um 

mecanismo de complementaridade entre a foto da tulipa de cerveja e o enunciado 

verbal “Cerveja é como felicidade. Cada pessoa tem sua receita”, visto que a 

mensagem verbal acrescenta uma informação à foto e não apenas descreve o que a 

referida foto mostra. 

As cores que fazem parte do anúncio publicitário não foram escolhidas 

aleatoriamente, o que quer dizer que são exemplos de cor-informação 

(GUIMARÃES, 2000; 2003), visto que veiculam uma informação, isto é, as cores 

símbolo das diversas cervejas da Ambev. Além disso, tais cores são 

semissimbólicas (PIETROFORTE, 2020), visto que representam, como dito, as cores 

das cervejas da Ambev e são, ainda, uma categoria do plano da expressão. Há, 

também, na propaganda, a predominância de um tom amarelado, especialmente na 

cor de fundo da peça, que combina com a cor da cerveja.  

A escolha da objetiva da propaganda em tela acontece por meio da 

construção sequencial, uma vez que, ao ler o anúncio, o destinatário empreende 

uma leitura em z, por meio da qual o olho recai, ao final da leitura, na marca 

publicizada pelo texto, nesse caso, a cervejaria Ambev. 

Por fim, pode-se afirmar que, atualmente, não se tem mais como expectativa 

que uma marca apenas cumpra as promessas que faz em suas propagandas: na 

verdade, há a expectativa de que se adequem às demandas dos novos tempos e 

aos discursos sociais de dado momento. O referido posicionamento, aliás, parece ter 

sido escolhido pela Ambev, visto que as cervejas da marca não são “coisa de 

homem” ou “coisa de mulher”, mas, sim, “coisa de todas as pessoas”, com suas 

diversas características, preferências, peculiaridades, afetos, desejos, escolhas. 
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10.6 “O que você está buscando?”: uma publicidade agênero de Itaú 

 

Figura 18 – Peça publicitária do banco Itaú 

Fonte: Revista Veja, publicada em 13 de setembro de 2017. 

 

 A peça publicitária em tela foi publicada com o objetivo de promover o banco 

Itaú, patrocinador oficial do Rock in Rio. Na realidade, a propaganda estrutura-se a 

partir de uma comparação, ainda que implícita, entre a música e o mundo, na qual a 

música representa tudo aquilo que “o mundo deveria ser”, afinal, apesar de ter 

gênero, “não se importa com o gênero de ninguém”, “não escolhe quem escuta pela 

cor da pele nem pelo corte de cabelo”, “não julga”: ao contrário, “aceita” e “acolhe”. 

O Itaú, então, coloca-se do lado da música, como sendo uma marca que aproxima 

as pessoas umas das outras e #issomudaomundo. 

  O projeto de fala do eu enunciador, aliás, é aproximar tudo aquilo que o 

mundo separa, construindo para si a imagem de uma marca que é para todas as 

pessoas, sem exceção, afinal, não se preocupa com o gênero de ninguém, nem com 

a cor da pele, nem com o corte de cabelo: está-se diante de uma publicidade que diz 

que a música, o mundo e, consequentemente, o banco Itaú e o Rock in Rio, não são 

“coisa de homem” ou “coisa de mulher”, mas, sim, “coisa de todas as pessoas”. 

 Na realidade, a fim de concretizar a ideia de que a música pode conectar as 

pessoas, unindo aquilo que o mundo segrega, recorre-se a uma ilustração, na qual 
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são retratadas duas pessoas, que estão lado a lado e que compartilham um fone de 

ouvido, o que quer dizer que estão unidas pela música que sai de cada um desses 

fones. Ao ouvir, então, a mesma música, nada daquilo que as separa no mundo real 

importa, afinal, estão unidas por algo maior. 

 Aliás, não é possível precisar se tais pessoas podem ser enquadradas como 

homens ou mulheres, o que quer dizer que não há como determinar se performam 

gênero da maneira como se espera delas, o que parece ter sido exatamente a 

intenção do sujeito enunciador de tal texto. Talvez, o fato de estarem de costas, o 

que esconde seus rostos, colabore para essa imprecisão a respeito do gênero com o 

qual se identificam, se é que se identificam com algum. 

 A pessoa da esquerda tem cabelo comprido e usa uma tiara, o que se 

esperaria de alguém que performa gênero como uma mulher, no entanto, faz uso de 

um colete, de calças que parecem ser jeans e de um par de tênis, o que 

corresponderia, em tese, a vestimentas típicas dos homens. Já a pessoa da 

esquerda usa um short, uma blusa com um decote nas costas e uma sapatilha, o 

que remeteria à performance feminina de gênero, contudo, tem o cabelo curto, 

escolha da maioria dos homens para seus cortes de cabelo. Assim sendo, não é 

possível determinar se se está diante de um homem ou de uma mulher, porque, no 

final das contas, o que importa é a conexão que a música proporciona aos sujeitos 

e não a performance de gênero deles. 

 Possivelmente, o sujeito comunicante desse anúncio não explorou a foto de 

pessoas que se identificam com o gênero como se espera delas, haja vista não 

querer parecer contraditório em relação ao que mostra e ao que diz. Além disso, se 

tivesse optado por mostrar uma foto com pessoas que performam gênero de 

maneira diferente do que é esperado delas, poderia ter chocado o leitor, o que faria 

com que se tornasse adversário do discurso veiculado pelos sujeitos da instância da 

produção e não seu cúmplice. 

 Houve, todavia, um direcionamento visual em relação ao público-alvo de tal 

texto, a partir do momento em que se escolheu representar duas pessoas, as quais 

não se pode designar como homem ou como mulher, o que mostra que a 

propaganda do banco Itaú e do Rock in Rio tem como público-alvo pessoas. Além 

disso, essas marcas não se importam com o gênero com o qual seus destinatários 

se identificam, se é que se identificam com algum. 
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 O target da publicidade em análise, então, parece ter sido expandido, visto 

que, agora, o banco Itaú e o Rock in Rio direcionam-se para todas as pessoas e não 

mais apenas para homens ou para mulheres, o que quer dizer que fazem 

exatamente o que faz a música: unem aquilo que o mundo real separa e aceitam e 

acolhem aqueles que são diferentes. 

 A peça em estudo, portanto, constitui-se como uma espécie de ode à 

harmonia, ao encontro e à união que só a música é capaz de proporcionar, porque, 

no mundo real, as pessoas pertencentes às chamadas minorias ainda continuam 

sendo oprimidas, estigmatizadas, violentadas e até mesmo mortas, apenas por 

serem quem são e lutarem pelo direito de continuarem sendo quem são. 

 Assim sendo, para não restar dúvidas em relação ao fato de que o banco Itaú 

e o Rock in Rio são para todas as pessoas, um dos enunciados verbais da peça em 

análise afirma, categoricamente, que a música “não se importa com o gênero de 

ninguém”, o que também fazem as marcas publicizadas por tal propaganda.  

 Além do mais, a peça reforça diferentes identidades, a partir do momento em 

que fala não só em gênero, como também fala de cor de pele, de corte de cabelo e 

das diferentes línguas que as pessoas falam, mostrando que essas características 

devem ser aceitas e acolhidas, afinal, o mundo deveria ser um local que aproxima as 

pessoas e não que, ao contrário, segrega-as. 

 Na verdade, é apenas em um mundo novo, criado na e pela linguagem, por 

meio do processo de semiotização de mundo, que a maneira como as pessoas 

performam gênero não importa e que a música é capaz de resolver todos os 

problemas, o que quer dizer que pode aproximar todas as pessoas, 

independentemente de quem sejam. 

A propósito, o processo de semiotização de mundo divide-se em duas frentes: 

o processo de transação e o processo de transformação, que, por sua vez, divide-se 

em quatro etapas: a da identificação, quando são nomeadas as marcas publicizadas 

pela peça: Itaú e Rock in Rio; a da qualificação, quando o banco, assim como 

festival e a música, são caracterizados como quem não se importa com o gênero de 

ninguém; a da ação, na qual o sujeito enunciador da peça afirma que a música não 

faz a ação de se importar com o gênero de ninguém: apenas acolhe e aceita, o que 

também pode ser estendido para o Itaú e para o Rock in Rio; e, por último, a da 

causação, que explica por que o banco e o festival quiseram construir para si uma 
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imagem de marcas cujos produtos não são “coisa de homem” ou “coisa de mulher”, 

mas, sim, “coisa de todas as pessoas”. 

Aliás, sobre a causação, convém esclarecer que o Itaú e o Rock in Rio 

decidiram estabelecer para si uma imagem mais condizente com as demandas dos 

novos tempos, por isso, o sujeito destinatário, agora, está diante de duas marcas 

cujos produtos são para todos, logo, devem ser escolhidos em vez de tantos outros 

produtos de tantas outras marcas, os quais não apoiam o fim das barreiras de 

gênero. Assim sendo, não é mais possível, atualmente, que o banco e o festival em 

questão sejam considerados “coisa de homem” ou “coisa de mulher”, por 

conseguinte, devem ir de encontro a uma divisão sexista e generificada da 

sociedade em que vivemos. Contudo, não é possível afirmar, com certeza, que essa 

ideia de pluralidade e diversidade seja a tônica dessas marcas no mundo real. 

A propósito, na peça publicitária em estudo, há a presença de algumas 

representações sociais: primeiro, a que postula que a música não se importa com o 

gênero de ninguém, tal qual fazem Itaú e Rock in Rio, o que quer dizer que estamos 

diante de marcas e produtos agênero, ou seja, marcas e produtos que se destinam a 

todas as pessoas. Depois, que a música, o banco e o festival também não se 

importam com a cor da pele de ninguém, com o tipo de cabelo que usam e com a 

língua que falam, portanto, todas as pessoas, com seus diferentes traços 

identitários, peculiaridades, características, afetos e vivências são bem-vindas 

nesses espaços. 

Contudo, essas representações chocam-se com outra mais antiga que dizia 

que as pessoas deviam performar gênero apenas da maneira como se esperava que 

fizessem. Ou seja, todas as expressões de gênero que destoavam das expectativas 

do outro eram consideradas desviantes, erradas e até mesmo inaceitáveis. Faz 

alguns anos, no entanto, que as pessoas começaram a lutar pelo direito de 

performar gênero da forma como queriam, o que é referendado pela peça em 

estudo, na qual o sujeito enunciador afirma que a música e, consequentemente, o 

Itaú e o Rock in Rio “não se importa[m] com o gênero de ninguém”. 

É mister ressaltar que a propaganda em questão representa um avanço ao 

deixar implícito, em primeiro lugar, que tanto o banco quanto o festival são espaços 

nos quais todas as pessoas são bem-vindas; depois, por veicular a ideia de que a 

performance de gênero dos indivíduos não deveria ser motivo de julgamento ou de 

preconceito por parte do outro, o que quer dizer que os indivíduos não deviam 
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separar-se uns dos outros por causa disso, mas, ao contrário, deveriam se unir para 

fazer do mundo um lugar melhor, mais diverso e mais plural. 

Todavia, as representações de outros tempos ainda encontram eco nas 

pessoas, por isso, algumas delas continuam julgando a performance de gênero dos 

sujeitos e estabelecendo uma divisão generificada para produtos e marcas, logo, 

excluem determinadas pessoas de determinados universos de consumo: por 

exemplo, caso o sujeito enunciador da peça em análise dissesse ou, pelo menos, 

insinuasse que Itaú e Rock in Rio são “coisa de homem” ou “coisa de mulher”, 

excluiria pessoas que não se identificam com essa binaridade de gênero do grupo 

de destinatários de tal propaganda. 

Talvez, a permanência da representação, até hoje, em nossa sociedade, de 

que as pessoas precisam performar gênero do modo como se espera delas tenha a 

ver com o caráter prescritivo de tais representações (MOSCOVICI, 2015). Isto é, as 

referidas representações impõem-se sobre os sujeitos, que, por sua vez, 

reproduzem-nas, sem parar para pensar, contudo, que não existe qualquer razão 

lógica que explique por que deveria haver uma divisão sexista e generificada de 

produtos e marcas e por que se deve estabelecer um juízo de valor negativo acerca 

da maneira como alguém performa gênero. 

Charaudeau (2013b), por outro lado, afirma que as representações sociais 

são responsáveis por fazer com que os sujeitos identifiquem a si mesmos como 

pertencentes a determinado grupo social, o que implicaria um jogo de 

identificação/exclusão, principalmente em comparação com outros sujeitos de outros 

grupos sociais. Na verdade, pelo fato de as representações sociais serem 

fenômenos cognitivos e discursivos gerais, estas engendram saberes de 

conhecimento e saberes de crença. 

Na publicidade em análise, há a existência de um saber de crença que 

postula que, assim como a música, o banco Itaú e o Rock in Rio não se importam 

com o gênero de ninguém, o que quer dizer que são marcas e produtos que se 

destinam a todas as pessoas, sem exceção. Na verdade, está-se diante de um 

saber de crença, visto que ocorre um julgamento, ou seja, estabelece-se um juízo de 

valor em relação ao mundo em que se vive, empreendido pelo sujeito enunciador da 

publicidade, o qual, a seu turno, pode ser confirmado pelos sujeitos da instância da 

recepção. 
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Isso posto, os sujeitos da instância da recepção da publicidade do Itaú e do 

Rock in Rio constroem um juízo de valor acerca das informações a que têm acesso, 

ou seja, de que tais marcas e produtos são para todas as pessoas. Contudo, os 

sujeitos da instância da recepção podem discordar do saber trazido pela publicidade 

em tela, afirmando, por exemplo, que a maneira como as pessoas performam 

gênero importa e que deve haver uma divisão sexista e generificada dos produtos e 

das marcas. 

A propósito, o mundo no qual vivemos tem passado por transformações, 

portanto, parece estar-se tornando um espaço mais plural, diverso e inclusivo. Isso 

posto, neste momento, é preciso que as marcas provem que contribuem para o fim 

das barreiras de gênero e da sociedade generificada na qual vivemos, uma vez que 

têm como objetivo que se faça um juízo de valor positivo acerca delas. Assim sendo, 

marcas e produtos agênero, visto que se destinam a todas as pessoas, são bem 

vistos pelos sujeitos destinatários, afinal, constituem-se como aliados daqueles que 

são vítimas de diversas opressões no circuito externo do texto. 

No que se refere aos imaginários sociodiscursivos, existe um que ressoa no 

texto em questão e que se concretiza por meio do enunciado verbal “A música tem 

gênero. Mas não se importa com o gênero de ninguém”: trata-se do imaginário que 

estabelece que, tal qual a música, Itaú e Rock in Rio, não se preocupam com o 

gênero de ninguém, por isso, são marcas cujos produtos destinam-se a todas as 

pessoas. Ademais, esse viés de agenericidade é recuperado por meio da ilustração, 

na qual duas pessoas aparecem, lado a lado, sentadas em dois balanços, 

compartilhando fones de ouvido e, consequentemente, a música, afinal, notas 

musicais parecem sair das cabeças delas. Não se pode precisar, porém, se se trata 

de indivíduos que performam, ou não, gênero como o esperado. 

Na publicidade em estudo, há, ainda, a presença de ideologias: no que diz 

respeito às ideologias dominantes, é possível estabelecer que as propagandas de 

outrora, via de regra, reproduziam as ideologias e visões de mundo das classes 

dominantes, reforçando, portanto, ideologias que dividiam os produtos e as marcas 

em “coisa de homem” ou, ao contrário, em “coisa de mulher”. 

Por outro lado, no anúncio em tela, parece haver a presença de outra 

ideologia que, contudo, resiste à dominante: trata-se da que diz que as marcas e os 

produtos, publicizados pelo texto em questão, não se importam com o gênero de 
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ninguém, por isso, podem ser considerados agênero, afinal, destinam-se para todas 

as pessoas, sem exceção. 

No dizer de van Dijk (2018), aliás, os grupos dominados podem mostrar-se 

contrários às ideologias dominantes, o que, talvez, explique o fato de que, 

atualmente, marcas e produtos têm-se mostrado a favor do fim das barreiras de 

gênero, deixando claro, especificamente no caso da propaganda em estudo, que 

“não se importa[m] com o gênero de ninguém”. 

Os grupos de elite, por sua vez, fazem uso de estratégias capazes de 

controlar as dissidências, ou seja, capazes de fazer com que pareça que estão 

levando em conta as demandas das classes dominadas, com o objetivo de atender a 

todas elas. Possivelmente, tal fato fez com que o sujeito comunicante, representante 

do banco Itaú e do Rock in Rio, criasse uma propaganda capaz de tornar patente a 

ideia de que tais marcas não se importam com o gênero de ninguém, o que quer 

dizer que não estão de acordo com uma divisão sexista e generificada da sociedade 

na qual estão inseridas. 

A publicidade, já que se trata de uma elite simbólica (VAN DIJK, 2018), 

influencia o comportamento e as atitudes de seus destinatários. Isso posto, quanto 

Itaú e Rock in Rio estabelecem para si uma imagem de marcas cujos produtos são 

agênero, tomam tal atitude pensando no aumento de suas margens de lucro. Além 

disso, o banco pensa em aumentar seu número de clientes e em fidelizar os antigos 

e o festival, em vender todos os ingressos disponíveis para todos os dias de shows, 

uma vez que todas as pessoas, sem exceção, são bem-vindas nesse espaço. 

A propósito, o fazer publicitário, em geral, tem atuado na reprodução de 

certos estereótipos, o que, no entanto, não ocorre no anúncio em análise: rompe-se, 

então, com certos estereótipos, ao se afirmar que, assim como a música, o Itaú e o 

Rock in Rio não se importam com o gênero de ninguém. Não há, portanto, nenhum 

problema no fato de uma pessoa trans escolher ser cliente do banco ou em uma 

pessoa não-binária ir ao festival: na realidade, os sujeitos só não podem deixar de 

escolher consumir os produtos do Itaú e do Rock in Rio. 

Há, também, a presença de ideias arquetípicas na propaganda em questão, 

ainda que estejam sendo desconstruídas pelo texto: a publicidade coloca em xeque 

a ideia arquetípica do que é considerado masculino ou feminino, ao afirmar que a 

música, o banco e o festival “não se importa[m] com o gênero de ninguém”, o que 

quer dizer que são marcas cujos produtos direcionam-se para todas as pessoas, 



332 

 

com seus traços identitários, preferências, experiências, características, afetos, 

desejos. 

Como é de conhecimento geral, o gênero neutro constituía-se como uma 

peculiaridade apenas da língua latina, assim sendo, não há flexão de gênero neutro 

em português. Diante disso, para recuperar a ideia de agenericidade, o sujeito 

enunciador da peça em análise recorre a uma palavra neutra, resquício da língua 

latina: trata-se do pronome indefinido “ninguém” que designa todas as pessoas, sem 

exceção e sem, inclusive, precisar o gênero delas. 

Além disso, conforme afirma Aristóteles (2011), a persuasão de um auditório 

pode dar-se por meio das emoções que um discurso específico engendra em seus 

destinatários. Dessa forma, as emoções podem ajudar os sujeitos da instância da 

recepção a se tornarem mais empáticos e respeitosos com as outras pessoas, 

independentemente da maneira como performam gênero, por exemplo. Aliás, a 

partir da peça publicitária em questão, é possível afirmar que Itaú e Rock in Rio não 

têm gênero: destinam-se a todas as pessoas. 

Na verdade, é preciso ressaltar que ainda há pessoas que consideram que 

marcas e produtos devem ser divididos entre “coisa de homem” ou “coisa de 

mulher”, mas o fato de o texto em análise não ter sido recebido de maneira negativa 

nem ter sido retirado do ar demonstra que os indivíduos, gradativamente, parecem 

estar refletindo sobre os limites impostos por uma sociedade generificada, em que 

há produtos e marcas que são “coisa de homem” ou, ao contrário, “coisa de mulher”. 

O sujeito comunicante, a seu turno, dá voz a um sujeito enunciador, com o 

intuito de colocar seus destinatários em certas disposições no que diz respeito às 

emoções. Dessa forma, o sujeito enunciador da peça em tela deixa claro que, assim 

como a música, o banco Itaú e o Rock in Rio não se importam com o gênero de 

ninguém, por isso, podem ser enquadrados na categoria “marcas e produtos 

agênero”. 

A publicidade tem, ainda, a necessidade de fazer com que seus destinatários 

se transformem em cúmplices do que foi dito ao aderir ao discurso efetivado pelos 

sujeitos da instância da produção, isto é, tais destinatários devem concordar com a 

ideia de que o banco e o festival são para todas as pessoas, afinal, aqueles não se 

importam com a maneira como os indivíduos performam gênero. 

Além do mais, as emoções inscrevem em uma problemática de 

representação, por isso, engendram um duplo movimento: o de simbolização, a 
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partir do momento em que a propaganda constrói para o banco e para o festival a 

imagem de duas marcas que advogam pelo fim das barreiras de gênero; e o de 

autorrepresentação, já que o sujeito que se torna cúmplice de um discurso como 

esse cria para si a imagem de alguém que apoia a diversidade e, como 

consequência, a extinção das barreiras de gênero, como fazem Itaú e Rock in Rio. 

Essas relações patêmicas, produzidas no e pelo discurso, aliás, geram um 

comportamento reacional por parte dos sujeitos destinatários, o que quer dizer que 

tal comportamento fará com que os indivíduos se tornem consumidores das marcas 

ou, se já forem, transformem-se em consumidores fiéis, embora tenham que se 

sentir sensibilizados pela propaganda em questão para que isso aconteça. 

A propósito, as emoções podem figurar como argumentos (PLANTIN, 2010), 

visto que o anúncio do Itaú e do Rock in Rio recorre a emoções, sentimentos, afetos 

e experiências para persuadir o público-alvo a aderir ao projeto de fala do eu. Por 

conseguinte, pode-se dizer que o sujeito enunciador não apela apenas para a razão, 

a partir do momento em que os sujeitos da instância da recepção se dão conta de 

que tais marcas não compactuam com a divisão sexista e generificada da sociedade 

em que vivemos. 

Charaudeau (2010b), por sua vez, postula que o discurso propagandístico 

constrói uma falta, até então imperceptível, em seus destinatários. Diante disso, 

espera-se que o sujeito entre em ação e busque preencher a referida falta. Para tal, 

precisa entender que apenas marcas e produtos específicos podem ajudá-lo nessa 

jornada, afinal, são os benfeitores da ação. O Itaú e o Rock in Rio, por outro lado, 

farão com que os sujeitos da instância da recepção sintam-se completamente felizes 

e satisfeitos ao escolher consumir tais marcas e produtos, em detrimento de tantas 

outras marcas e de tantos outros produtos existentes. 

Os produtos, benfeitores da ação, podem preencher as faltas dos sujeitos da 

instância da recepção, beneficiários da ação, ao fazer com que percebam que estão 

contribuindo para fazer do mundo um lugar melhor, mais humano e mais acolhedor, 

onde as pessoas são aceitas da maneira como são, independentemente de como 

performam gênero, por exemplo. 

Na publicidade em análise, há a presença de um esquema argumentativo que 

parte da premissa de que a música deve servir de exemplo para o mundo, afinal, “é 

tudo que o mundo deveria ser”. Dito de outro modo: a música “não se importa com o 

gênero de ninguém” nem com a “cor da pele” nem com o “corte de cabelo” nem com 
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as línguas que as pessoas falam, mas, em vez disso, acolhe, aceita e não julga. 

Além do mais, a partir do momento em que o sujeito enunciador constrói um mundo 

ideal e perfeito, no qual as pessoas não julgam a performance de gênero umas das 

outras, cria para o destinatário uma necessidade de se mostrar, também ele, como 

alguém que advoga pelo fim das barreiras de gênero e que não estabelece um juízo 

de valor negativo acerca da maneira como os sujeitos performam gênero. 

A menção à ideia de que a música une “o que o mundo separa” e à alusão de 

que, na realidade, o mundo deveria ser como a música poderia fazer com os sujeitos 

da instância da recepção refletissem sobre o quanto pequenos grandes detalhes 

acabam separando-os de outras pessoas, diferentes deles. Dessa forma, pode ser 

que os destinatários reflitam sobre suas antigas posturas e repensem o que fizeram 

para contribuir com o distanciamento imposto aos indivíduos pelo mundo onde 

vivem. 

No entanto, os sujeitos podem, ao contrário, discordar do discurso veiculado 

pela publicidade em estudo, a saber, a ideia de que o gênero com o qual a pessoa 

se identifica, se é que se identifica com algum, não deveria importar para ninguém, 

tornando-se, portanto, adversários do que foi dito pelo texto em questão. Contudo, 

tomando tal atitude, correm o risco de serem taxados como quem não respeita a 

diferença nem é empático com o outro e, mais que isso: como pessoas 

preconceituosas, que acham que há apenas maneiras determinadas de se performar 

gênero. 

 O esquema narrativo da propaganda em análise conta, ainda que 

implicitamente, a história de duas marcas, Itaú e Rock in Rio, que resolveram fazer o 

que a música faz: unir pessoas, mostrando que todas elas, independentemente de 

quem sejam, são bem-vindas em tais espaços. O banco e o festival, por 

conseguinte, ao contrário do mundo, têm como missão juntar as pessoas e não 

separá-las. 

A peça publicitária em questão pode ser considerada, também, um modelo de 

texto dionisíaco, haja vista que apela para as emoções e para a identificação dos 

leitores, o que quer dizer que faz uso de estratégias de persuasão e de sedução 

para ocultar o viés utilitário e comercial do anúncio do Itaú e do Rock in Rio, sem 

empreender, todavia, um chamamento ao consumo. 

Soulages (2013) afiança que o sujeito enunciador da propaganda faz uso dos 

mesmos universos de referências dos sujeitos da instância da recepção, o que quer 
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dizer que estes, se pensarem que deve haver uma divisão sexista e generificada de 

produtos e marcas, tornar-se-ão adversários do projeto de fala empreendido pelo eu. 

Como consequência, aliás, serão contrários à ideia de que o banco e o festival são 

marcas para todas as pessoas, sem exceção. 

Na verdade, Itaú e Rock in Rio diferenciam-se de outras marcas e de outros 

produtos ao deixar claro que não se importam com o gênero de ninguém, o que quer 

dizer que se dirigem para todas as pessoas. Ademais, o texto escamoteia o desejo 

real do banco e do festival, que é, basicamente, maximizar seus lucros. 

Além disso, é somente nesse mundo ideal e perfeito, construído pelo fazer 

publicitário, que o gênero das pessoas não importa, ou seja, que não se estabelece 

um juízo de valor negativo acerca da performance de gênero dos sujeitos. Também 

é apenas nesse mundo que as marcas não sofrem retaliações ou críticas por 

advogarem pelo fim das barreiras de gênero. Assim sendo, Itaú e Rock in Rio, iguais 

a tantos outros bancos e festivais, logo, ordinários, tornam-se extraordinários ao 

estabelecer que o gênero das pessoas não importa. 

No que tange à linguagem visual, há a presença do nível representacional, 

haja vista que aquilo que foi representado se assemelha ao real: há duas pessoas, 

sentadas lado a lado, em dois balanços, compartilhando um fone de ouvido, o que 

quer dizer que ouvem a mesma música, especialmente se pensarmos nas notas 

musicais que parecem sair das cabeças delas. Ademais, a publicidade está em 

equilíbrio, visto que não há nenhum elemento surpresa na ilustração, nem não há 

nenhum outro elemento capaz de estabelecer uma ambiguidade visual. 

Desse modo, como bem nos lembra Charaudeau (2013b), há um efeito de 

mimese referencial, já que, por conta da presença dessas duas pessoas, dos 

balanços, do fone de ouvido, do celular no bolso de uma delas e das notas musicais, 

está-se diante de um efeito de semelhança com a realidade. Por causa dessa 

proximidade com o real, aliás, pode-se afirmar que há a presença do studium 

(BARTHES, 2018), o que quer dizer que todos os elementos da sintaxe visual do 

texto geram um interesse vago por parte do leitor, isto é, não há nada capaz de 

tragá-lo, de “pungi-lo” nem de tirá-lo de sua zona de conforto. 

O enquadramento ou plano, usado na propaganda, é o geral, visto que as 

figuras humanas, a saber, as duas pessoas sentadas, lado a lado, em dois balanços 

e compartilhando um fone de ouvido, bem como todo o cenário onde se inserem são 

mostrados pela publicidade em análise. Faz-se uso, ainda, do ângulo de visão 



336 

 

médio, logo, parece que a cena acontece na altura dos olhos do espectador: não 

são vistas nem de cima nem de baixo. 

A mensagem linguística, veiculada pela peça em questão, tem a função de 

fixar um possível efeito de sentido, afinal, se o texto fosse composto apenas pela 

fotografia, surgiriam outros inúmeros possíveis efeitos de sentido: os enunciados 

verbais, portanto, referendam que a música, o que pode ser estendido para o banco 

Itaú e para o Rock in Rio, não diferenciam as pessoas pela sua performance de 

gênero, cor da pele, cabelo ou língua que falam. A mensagem denotada, por sua 

vez, traz duas pessoas sentadas em dois balanços, dispostos lado a lado, 

compartilhando um fone de ouvido, o que explica o fato de saírem notas musicais 

das cabeças delas. A mensagem conotada, a seu turno, sugere que essas duas 

pessoas, sentadas uma do lado da outra, em dois balanços diferentes, foram unidas 

pela música, não só metafórica como literalmente, afinal, escutam o mesmo som, já 

que dividem um único fone de ouvido. 

Em relação ao que se diz e ao que se mostra, há uma relação de 

complementaridade entre a ilustração e o texto verbal do anúncio, já que a 

mensagem linguística agrega novas informações à ilustração e não apenas 

descreve aquilo que o leitor pode ver. 

As cores que fazem parte do anúncio publicitário, por sua vez, não foram 

escolhidas aleatoriamente: há, na peça, um predomínio absoluto do azul escuro, do 

amarelo e do laranja, todas as três representantes das marcas publicizadas pelo 

texto em tela. Diante disso, pode-se afirmar que essas três cores são exemplos de 

cor-informação (GUIMARÃES, 2000; 2003), pois trazem, como o nome diz, uma 

informação, ou seja, são cores símbolo de Itaú e do Rock in Rio. Ademais, o leitor 

está diante de cores semissimbólicas (PIETROFORTE, 2020), porque representam, 

como dito, as marcas propagadas e, também, correspondem a uma categoria do 

plano da expressão. 

A escolha da objetiva do anúncio em questão acontece por meio da 

construção sequencial, haja vista que, ao lerem o anúncio, os sujeitos da instância 

da recepção empreendem uma leitura em z, por isso, seus olhos recaem, ao final da 

referida leitura, nas marcas publicizadas pela propaganda: Itaú e Rock in Rio. 

Por fim, é possível concluir que, nos dias de hoje, não se espera apenas que 

as marcas cumpram as promessas que fizeram em suas campanhas publicitárias: na 

verdade, espera-se que se adequem às demandas dos novos tempos e aos 
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discursos sociais da atualidade. A propósito, esse parece ter sido o posicionamento 

adotado pelo banco Itaú e pelo Rock in Rio, visto que se trata de duas marcas que 

não se importam com a maneira como as pessoas performam gênero, afinal, 

advogam, justamente, pelo fim das barreiras de gênero na sociedade em que 

vivemos. 

 

10.7 Go, people, go: uma publicidade agênero da GoBox 

 
Figura 19 – Peça publicitária da GoBox 

 
Fonte: Revista Veja, publicada em 28 de junho de 2017. 

 

A propaganda em tela foi publicada com o intuito de promover a marca 

GoBox, “o primeiro e único clube de assinaturas Marvel do Brasil”, por meio do qual 

crianças recebem, mensalmente, uma caixa com produtos oficiais da Marvel, tais 

quais camisetas, livros, revistas, entre outros. Na realidade, como a Veja é uma 

revista para adultos, a publicidade em questão se dirige aos pais dessas crianças, o 

que fica patente se observarmos o enunciado “encante seus filhos com produtos de 

super-heróis”, já que são eles que têm poder aquisitivo para empreender à referida 

assinatura. 

 O anúncio em análise, aliás, representa um duplo avanço em termos de 

target: primeiro, não se dirige, especificamente, às mães dessas crianças, o que 
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quer dizer que se dirige, também, aos pais; depois, dirige-se a crianças no geral e 

não apenas aos meninos, o que mostra que, atualmente, a educação dos filhos não 

é tarefa apenas da mãe, assim como deixa claro que super-heróis não são “coisa de 

menino”, mas, sim, “coisa de menina” e, mais que isso: “coisa de criança”. 

 A propósito, também parece ser significativa a presença de uma heroína 

mulher, a Viúva Negra, na parte visual do anúncio, o que poderia fazer, por exemplo, 

com que meninas se identificassem com a ideia de receber, em casa, todo mês, 

uma caixa com produtos Marvel, afinal, agora, super-heróis também são “coisa de 

menina”. 

 Essa ideia de agenericidade, aliás, fica patente se observamos que o sujeito 

enunciador do texto, após fazer menção a “filhos”, substantivo masculino e plural, o 

que constitui o gênero não marcado em língua portuguesa, usa o substantivo 

sobrecomum “crianças”, o qual possui gênero inerente ainda que designe pessoas 

de diferentes gêneros ou sexos. Assim sendo, pode-se dizer que o uso do vocábulo 

“crianças” deixa claro que os super-heróis são para todas as pessoas, sem exceção. 

 A referida ideia de agenericidade também parece existir a partir do momento 

em que os pais, ao escolherem assinar a GoBox para os filhos, precisam apenas 

escolher o tamanho da camiseta da criança, o que quer dizer que não é preciso 

determinar se a criança se identifica com o gênero que se espera dela, pois os 

produtos que vêm dentro da caixa são, também eles, agênero. 

 Obviamente, a foto de uma criança que performa gênero diferentemente do 

esperado chocaria os leitores, talvez, por isso, o sujeito enunciador de tal 

publicidade tenha preferido usar a imagem de vários super-heróis da Marvel e dos 

produtos que vêm dentro da caixa. Na realidade, ainda que a Revista Veja seja a 

leitura dos pais dessas crianças, caso aqueles resolvessem mostrá-la para elas, a 

presença dos super-heróis e dos produtos serviria de chamariz para que quisessem 

esses produtos e convencessem os adultos a fazer a assinatura da GoBox. 

 Diante disso, pode-se dizer que não houve um direcionamento acerca de 

quem seria o público-alvo desse anúncio em termos de gêneros, uma vez que se 

direcionam para todos os pais, sejam eles quem forem, e para todas as crianças, 

independentemente da maneira como performam gênero, o que nos faz pensar que 

super-heróis, especialmente os da Marvel, e a GoBox são para todas as crianças e 

para todos os pais. Hoje em dia, aliás, cabe ressaltar, há diversas configurações de 
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família, o que também poderia explicar o fato das mulheres não serem as únicas 

destinatárias da referida propaganda. 

 A propaganda em estudo reforça, ainda, as diversas identidades de uma parte 

de seu público-alvo, ao veicular as ilustrações de diferentes super-heróis, o que quer 

dizer que as crianças podem identificar-se com qualquer um deles e escolhê-los, 

levando em conta apenas sua preferência e não se se trata de um super-herói 

homem ou mulher, por exemplo. 

 A ideia de agenericidade, então, presente na palavra “criança”, parece ser a 

tônica do texto como um todo, afinal, na hora de assinar a GoBox, é necessário, 

como dito, marcar apenas o tamanho da camiseta e não se tal peça de roupa se 

dirige a um menino ou, ao contrário, a uma menina, por exemplo. Aliás, a camiseta, 

concretizada pelo anúncio, é vermelha, com apenas uma aranha, símbolo do 

Homem Aranha, na frente dela, o que mostra que o sujeito enunciador fez uso de 

uma cor neutra do ponto de vista do gênero, já que não é considerada “coisa de 

menino” ou “coisa de menina”. 

 Na verdade, é apenas em um novo mundo, criado discursivamente, por meio 

do processo de semiotização de mundo, que produtos e marcas agênero podem 

existir sem maiores transtornos, uma vez que, no mundo real, muitas pessoas ainda 

pedem boicote a marcas e produtos que tentam ser mais inclusivos e diversos em 

termos de target. 

 A propósito, tal processo divide-se em dois, a saber, o de transação e o de 

transformação, que, por sua vez, divide-se em quatro etapas: primeiro, a da 

identificação, na qual a marca é identificada como o “clube de assinaturas Marvel”; 

depois, a da qualificação, em que tal clube de assinaturas é caracterizado como “o 

primeiro e único do Brasil”; em seguida, a da ação, na qual o sujeito enunciador da 

peça afirma que os pais encantarão seus filhos caso assinem a GoBox; por outro 

lado, será feita a ação de enviar um box, com diversos produtos da Marvel para a 

casa dos assinantes; e, por fim, a da causação, que deixa claro por que a GoBox 

quis criar para si, para seus produtos e até mesmo para os super-heróis da Marvel a 

imagem de que são “coisa de todas as pessoas”, sem exceção. 

 É mister ressaltar que a GoBox decidiu estabelecer para si e para os super-

heróis da Marvel uma imagem mais condizente com as demandas dos novos 

tempos, logo, os sujeitos da instância da recepção encontram-se diante de uma 

marca cujos produtos são para todas as pessoas, o que ocorre a fim de maximizar 
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os lucros e aumentar a adesão dos indivíduos ao seu clube de assinaturas Marvel. 

No entanto, não é possível precisar, com certeza, se essa espécie de ode à 

diversidade acontece com a marca em questão no mundo real 

 A propósito, na propaganda em estudo, há a presença de representações 

sociais: primeiro, aquela que diz que o leitor está diante de uma marca cujos 

produtos são agênero, isto é, está diante de marcas e produtos que se destinam 

para todas as pessoas. Depois, daquela representação que estabelece que gostar 

de super-heróis da Marvel é “coisa de todas as crianças”, o que coloca em xeque a 

divisão sexista e generificada desses super-heróis, que acontecia antigamente. 

 No entanto, tais representações chocam-se com outra mais antiga, que dividia 

os produtos e as marcas em “coisa de menino” ou, ao contrário, em “coisa de 

menina” e, ainda, com a representação que afirmava que apenas meninos podiam 

gostar e sonhar em ser super-heróis, o que não cabia às meninas, por exemplo, as 

quais deveriam apenas brincar de boneca ou de casinha. O anúncio, por 

conseguinte, representa um avanço por afirmar que se trata de uma marca cujos 

produtos são para crianças, o que quer dizer que não se importam com a maneira 

como essas crianças performam gênero, logo, os pais de todas elas são bem-vindos 

no clube de assinaturas da GoBox. 

 As representações sociais de outrora continuam reverberando nos sujeitos, 

portanto, alguns deles ainda acreditam que determinadas marcas e determinados 

produtos são “coisa de menino” ou “coisa de menina”, por isso, rechaçam que 

meninas se interessem por super-heróis. Possivelmente, isso acontece por causa do 

caráter prescritivo dessas representações (MOSCOVICI, 2015), afinal, impõem-se 

sobre os sujeitos, que, por sua vez, reproduzem-nas sem refletir sobre o fato de não 

haver qualquer relação lógica na divisão sexista e generificada de produtos. 

 Charaudeau (2013b), por sua vez, afirma que as representações sociais, por 

serem fenômenos cognitivos e discursivos gerais, constroem a existência de 

saberes de conhecimento e de saberes de crença. Na peça em questão, há um 

saber de crença que diz que super-heróis da Marvel e, consequentemente, os 

produtos da GoBox não são apenas para meninos ou para meninas, embora, por 

muito tempo, as pessoas tenham estabelecido que apenas meninos deveriam 

interessar-se pelo universo dos super-heróis. Trata-se de um saber de crença, visto 

que ocorre um julgamento, isto é, constrói-se um juízo de valor acerca do mundo em 
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que se vive, empreendido pelo sujeito enunciador da propaganda, o que, por sua 

vez, pode ser confirmado pelos sujeitos da instância da recepção. 

 Dessa maneira, os destinatários da peça da GoBox estabelecem um juízo de 

valor sobre o que foi dito, por isso, podem concordar, ou não, com o que foi 

veiculado, a saber, a ideia de que super-heróis e os produtos da GoBox são para 

todas as pessoas. Não obstante, esses mesmos destinatários podem ir de encontro 

ao saber trazido pelo texto em estudo, afirmando que, por exemplo, que super heróis 

são “coisa de menino”. 

A propósito, o mundo em que vivemos parece estar passando por 

transformações, por isso, pode-se dizer que se vem tornando um local mais diverso 

e mais plural. Isso posto, agora, é preciso que as marcas deixem claro que são a 

favor e que contribuem para o fim das barreiras de gênero, com a finalidade de que 

seja feito um julgamento positivo a respeito delas. Marcas e produtos, portanto, já 

que são destinados a todas as pessoas, são bem vistas pelos destinatários, uma vez 

que se posicionam contra as opressões sofridas por todos os sujeitos no circuito 

externo do texto. 

 No que se refere aos imaginários sociodiscursivos, há um que se concretiza, 

discursivamente, na propaganda em questão, por meio do enunciado “As crianças 

vão adorar receber (...)”, o que institui que a GoBox, bem como seus produtos, são 

para todas as crianças, sem exceção. Ademais, não houve a personificação, por 

meio de uma fotografia, por exemplo, das pessoas a quem o texto se destina, o que 

deixa ainda mais patente que são para todas as pessoas e não apenas para 

meninos ou, ao contrário, para meninas. 

 Na publicidade em estudo, também há a presença de ideologias. Desse 

modo, parece haver a presença de outra ideologia que resiste à dominante: trata-se 

da que diz que a marca GoBox e seus produtos não devem ser separados em “para 

meninos” ou em “para meninas”, visto que se destinam a todas as crianças, 

independentemente de quem sejam e da maneira como performam gênero. 

 Como nos alerta van Dijk (2018), os grupos dominados podem ir contra às 

ideologias dominantes, o que, talvez, explique o fato de que, atualmente, as 

propagandas tenham expandido seu target, o que fica claro se pensarmos na peça 

publicitária em questão, cuja marca e produtos propagados se direcionam para 

todas as crianças, sem exceção. 
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 Os grupos de elite, a seu turno, recorrem a estratégias capazes de acalmar os 

ânimos das chamadas minorias, o que faz parecer que estão lidando com as 

demandas e atendendo às reivindicações dessas pessoas. Talvez, tenha sido isso 

que fez com que o sujeito comunicante da GoBox, dando voz a um sujeito 

enunciador, criasse um anúncio publicitário que deixasse claro que todas as 

crianças são bem-vindas nesse espaço. 

 O fazer publicitário, por, também, ser uma elite simbólica (VAN DIJK, 2018), 

influencia comportamentos e atitudes dos sujeitos da instância da recepção. Isso 

posto, quando a GoBox cria para si mesma uma imagem de marca cujos produtos 

são para todas as crianças, toma tal atitude para maximizar seus lucros, aumentar o 

número de assinantes do seu clube e fidelizar o que já são seus clientes, desde que 

os destinatários concordem com o que foi veiculado pela propaganda em questão. 

 Na realidade, as propagandas têm atuado na reprodução de estereótipos, 

contudo, a propaganda em estudo rompe com alguns deles ao postular que os 

produtos da caixa da GoBox são para todas as crianças, com seus diferentes traços 

identitários, peculiaridades, características, vivências, afetos e escolhas. Não há, 

portanto, nenhum problema com o fato de uma menina se interessar pelo universo 

dos super-heróis: aliás, a única coisa proibida é que os pais dessas crianças não 

assinem o clube da Gobox ou que escolham consumir produtos semelhantes, mas 

de outras marcas que não a publicizada pelo texto em tela. 

 Ressoa, ainda, no anúncio em análise, a presença de arquétipos, embora 

estejam sendo desconstruídos: o texto coloca em xeque a ideia de que as meninas 

devem reproduzir o que fazem as mulheres na vida real, isto é, imitar o cuidado com 

o outro, brincando de boneca, ou mimetizando o ato de cozinhar, brincando de 

panelinha, por exemplo, haja vista que tais ideais do que é considerado masculino 

ou feminino parecem não mais corresponder ao que pensam alguns sujeitos da 

instância da recepção agora. 

 A propósito, conforme postula Aristóteles (2011), a persuasão de um auditório 

pode dar-se por meio das emoções que dado discurso desperta em seus 

destinatários. Assim sendo, as emoções podem fazer com que os sujeitos da 

instância da recepção tornem-se mais empáticos e respeitosos com o outro, 

independentemente de quem esse outro seja. Aliás, a partir da propaganda em 

análise, pode-se estabelecer que a GoBox e seus produtos são para todas as 

crianças, sem exceção. 
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 Na verdade, é importante deixar claro que ainda há pessoas que apoiam uma 

divisão sexista e generificada de marcas e de produtos, contudo, o fato de tal texto 

não ter sido recebido negativamente nem ter sido retirado do ar corrobora a ideia de 

que se está repensando os limites impostos pelas barreiras de gênero. A propósito, 

uma mudança de pensamento já parecia estar em curso, logo, os sujeitos parecem 

estar mais propensos a refletir sobre seus posicionamentos, julgamentos e 

preconceitos. Isso pode ter acontecido, inclusive, pelo fato de que, cada vez mais, 

convive-se com pessoas de todas as idades que não performam gênero da maneira 

como se espera delas. 

 As emoções são, ainda, da ordem do intencional, por isso, pode-se afirmar 

que o sujeito enunciador do anúncio em tela tem a intenção de causar emoções 

específicas em seus destinatários. Por conseguinte, não é possível pensar que as 

emoções são da ordem do irracional, afinal, ancoram-se em uma base cognitiva e 

racional. 

 A publicidade, portanto, tem a necessidade de tornar seus destinatários 

cúmplices do que foi veiculado, fazendo-os aderir ao projeto de fala do eu, isto é, os 

referidos destinatários devem concordar com a ideia de que a marca GoBox e seus 

produtos são para todas as crianças, logo, podemos considerá-los como sendo 

produtos e marca agênero. 

Ademais, as emoções inscrevem-se em uma problemática de representação, 

o que quer dizer que engendram um duplo movimento: o de simbolização, quando 

se constrói para a GoBox uma imagem de marca que advoga pelo fim das barreiras 

de gênero; e o de autorrepresentação, visto que o sujeito que adere a um discurso 

como esse forja para si a imagem de alguém que apoia a existência de um mundo 

mais plural e diverso, no qual todas as pessoas são bem-vindas. 

Essas relações patêmicas, também construídas no e pelo discurso, 

demandam um comportamento reacional por parte dos sujeitos da instância da 

recepção, o que quer dizer que esse comportamento reacional fará com que os 

referidos sujeitos se tornem consumidores da marca propagada pela publicidade em 

análise e, caso já sejam, tornem-se ainda mais fiéis, embora seja necessário que se 

sintam sensibilizados pelo discurso veiculado pela instância da produção desse 

texto. 

Diante disso, pode-se afirmar, como bem nos lembra Plantin (2010), que “se 

argumentam emoções”, haja vista que a publicidade da GoBox apela para 
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sentimentos, emoções, afetos e experiências com o objetivo de persuadir o público 

leitor acerca daquilo que diz. O sujeito enunciador, por conseguinte, não apela para 

a razão: apela para a emoção, que pode, por sua vez, estar presente, desde que o 

destinatário perceba que tal marca não compactua com uma divisão generificada da 

sociedade em que vive. 

A propósito, o discurso propagandístico constrói uma falta em seus 

destinatários, que, talvez, nem se tenham dado conta de que tinham 

(CHARAUDEAU, 2013b). Assim sendo, espera-se que os sujeitos da instância da 

recepção entrem em ação para preencher tal falta, o que só será possível se 

escolherem consumir os produtos da marca GoBox, afinal, são eles os benfeitores 

da ação. Aliás, a GoBox fará com que os sujeitos da instância da recepção, isto é, 

os beneficiários da ação, sintam-se completamente felizes e satisfeitos, caso 

escolham consumir os já citados produtos da marca. 

A marca, por sua vez, forja para si a imagem de alguém que tem a intenção 

de fazer do mundo um lugar melhor, mais diverso e mais inclusivo. Dessa forma, o 

destinatário que escolher consumir produtos da marca em questão, construirá para 

si uma imagem de alguém que também advoga pelo fim das barreiras de gênero, 

visto que escolheu consumir uma marca cujos produtos são agênero, ou seja, 

direcionam-se para todas as pessoas. 

Os produtos, benfeitores da ação, podem preencher as faltas dos sujeitos da 

instância da recepção, a saber, os beneficiários da ação, ao fazer emergir neles a 

sensação de que estão contribuindo para que o mundo seja um lugar melhor, onde 

as crianças são aceitas, independentemente da maneira como performam gênero, 

por exemplo. 

Na publicidade em tela, há a presença do esquema argumentativo, por meio 

do qual se estabelece a tese de que os pais encantarão seus filhos com produtos da 

GoBox. As crianças, aliás, adorarão receber, todo mês, presentes como esses. Além 

do mais, quando o sujeito enunciador cria um mundo ideal e perfeito, onde todos são 

aceitos da maneira como são, implica os sujeitos da instância da recepção em um 

comportamento reacional, o que quer dizer que estes também devem mostrar-se 

como sendo indivíduos que aceitam o outro tal qual ele é, sem qualquer tipo de 

julgamento ou preconceito, inclusive. 

A menção ao encantamento das crianças e a alusão à felicidade delas, 

sentimentos esses que só serão alcançados com a ajuda da marca GoBox e de 
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seus produtos, pode fazer com que o destinatário reflita sobre o que faz cada uma 

delas felizes. Diante disso, espera-se que, também, reflita sobre suas antigas 

posturas que deixaram o outro infeliz, o que pode incluir a maneira como lidou com 

alguém das chamadas minorias. 

Contudo, esses mesmos destinatários, em vez de aderir ao projeto de fala do 

eu, isto é, à ideia de que os produtos e a GoBox são para todas as crianças, sem 

exceção, podem refutá-lo, tornando-se adversários do saber veiculado pela 

propaganda em análise. Como consequência, no entanto, correm o risco de serem 

taxados como quem não respeita as diferenças nem é a favor do fim das barreiras 

de gênero ou, ainda, como alguém que tem preconceito com o fato de as pessoas 

performarem gênero de maneira diferente do esperado. 

 Por outro lado, o esquema narrativo da publicidade em estudo, conta, ainda 

que de maneira implícita, a história de uma marca que resolveu adequar a si mesma 

e a seus produtos às demandas dos novos tempos, logo, tornou-se capaz de ajudar 

os pais a fazerem seus filhos felizes, independentemente da maneira como essas 

crianças performam gênero, ao concretizar a ideia de que super-heróis são para 

todas elas, por meio de uma caixa, onde se encontram diversos produtos da Marvel, 

que encantarão as referidas crianças. 

A peça publicitária em tela pode, ainda, ser considerada um exemplo de texto 

dionisíaco, haja vista que apela para as emoções e para a identificação dos sujeitos 

da instância da recepção, já que faz uso de estratégias de persuasão e de sedução 

para esconder o viés utilitário e comercial do texto. Além disso, não recorre a um 

convite imperativo ao consumo. 

Soulages (2010) postula que o sujeito enunciador da propaganda faz uso dos 

mesmos universos de referência de seus destinatários, pois estes, caso achem que 

deve haver uma divisão sexista e generificada dos produtos da marca GoBox, 

tornar-se-ão adversários do projeto de fala do eu, o que quer dizer que 

estabelecerão posicionamentos contrários à ideia de que os super-heróis e, 

consequentemente, os produtos da GoBox são para todas as crianças. 

Na realidade, a GoBox diferencia-se de outras marcas e de outros produtos 

ao construir para si a imagem de alguém que advoga pelo fim das barreiras de 

gênero, visto que seus produtos são para todas as crianças. Além do mais, o texto 

escamoteia o desejo real dessa marca e de seus produtos, que é maximizar seus 

lucros, aumentando o número de assinantes do clube. 
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A propaganda em tela carrega consigo, também, o desejo de se aproximar de 

seus destinatários, a partir do momento em que oferece um produto capaz de 

encantar as crianças e deixá-las felizes, o que, por tabela, também encantaria os 

pais dessas crianças e os faria felizes. Ademais, a marca deixa claro que é a favor 

do fim das barreiras engendradas por uma sociedade estruturalmente generificada 

que divide e segrega as pessoas, por conta de sua performance de gênero. 

Aliás, é apenas nesse mundo perfeito e ideal, engendrado pelo fazer 

publicitário, que marcas e produtos não são criticados por dizerem que seus 

produtos são para todos, independentemente do gênero com o qual se identificam, 

se é que se identificam com algum gênero. Também é somente nesse mundo que 

as pessoas podem ser quem são, sem serem vítimas de preconceito e de 

julgamentos pela maneira como performam gênero. Na realidade, a GoBox, igual a 

tantas marcas, por isso, ordinária, torna-se uma marca extraordinária, justamente, 

por se direcionar para todos, sem exceção. 

No que diz respeito à linguagem visual, está-se diante do nível 

representacional, já que aquilo que é representado se parece com o mundo real: há 

uma ilustração que mostra diversos super-heróis da Marvel, como é o caso do 

Capitão América, do Hulk, do Homem Aranha e da Viúva Negra, e há fotos dos 

produtos que vêm no box: uma camiseta, alguns lápis de cor, um quebra-cabeça, 

algumas revistas, uma caneca e um livro. Além do mais, a propaganda está em 

equilíbrio e não há nenhum elemento que indique uma ambiguidade visual.  

Para Charaudeau (2013b), há o efeito de mimese referencial, visto que, por 

conta da ilustração que mostra os super-heróis da Marvel e das fotos que mostram 

os produtos da caixa da GoBox, engendra-se um efeito de semelhança com o real. 

Desse modo, por causa dessa proximidade com o real, está-se diante da existência 

do studium (BARTHES, 2018): todos os elementos da sintaxe visual do anúncio 

despertam um interesse vago no leitor, ou seja, não há nada que o trague, ou seja, 

que o “punja”. 

O enquadramento ou plano de imagem é o de detalhe, pormenor ou close-up, 

haja vista que o espaço em tornos dos objetos representados é limitado, o que quer 

dizer que o foco da publicidade está nos super-heróis da Marvel e nos produtos da 

caixa da GoBox. Ademais, faz-se uso do ângulo de visão médio, por isso, parece 

que a cena se desenvolve na altura dos olhos do espectador: não foi vista de cima 

nem de baixo. 
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A mensagem linguística, presente no anúncio em estudo, tem a função de 

fixar um possível efeito de sentido, visto que, sem a presença desses enunciados 

verbais, outros inúmeros possíveis de sentido poderiam surgir. Dessa forma, os 

enunciados verbais ancoram os super-heróis da Marvel e deixam claro que as fotos 

de diversos produtos com temas de super-heróis serão recebidos pelos assinantes 

do clube. A mensagem denotada, por sua vez, veicula a imagem dos super-heróis 

da Marvel e dos produtos do box da GoBox, todos esses elementos do mundo real. 

Já a mensagem conotada mostra o quanto as crianças ficarão felizes ao ganhar os 

produtos da GoBox, afinal, encantar-se-ão com esse universo heróico, instituído pela 

Marvel. 

Aliás, entre o que se diz e o que se mostra, em termos de gênero, institui-se 

uma relação de complementaridade, já que a mensagem verbal acrescenta uma 

informação à ilustração dos super-heróis da Marvel e dos produtos da caixa da 

GoBox, por conseguinte, pode-se afirmar que os enunciados verbais não descrevem 

os enunciados visuais da peça em tela. 

As cores presentes na publicidade não foram escolhidas randomicamente, o 

que quer dizer que são exemplos de cor-informação (GUIMARÃES, 2000; 2003), 

posto que trazem, como o próprio nome sugere, uma informação, isto é, são as 

cores da Marvel e da GoBox, o que explica, então, a predominância do azul, do 

vermelho e do roxo na peça em tela. Tais cores também são semissimbólicas 

(PIETROFORTE, 2020), pois, como dito, representam as cores da Marvel e da 

Gobox e, além disso, correspondem a uma categoria do plano da expressão. 

A escolha da objetiva da propaganda em análise dá-se por meio da 

construção sequencial, na qual o leitor empreende uma leitura em z e, ao final do 

processo, o olho desse leitor recai sobre o nome da marca publicizada pelo texto, a 

saber, a GoBox. 

Por fim, pode-se postular que, nos dias de hoje, não se espera mais que as 

marcas cumpram as promessas que fazem em suas publicidades: na realidade, 

espera-se que se adequem às demandas dos novos tempos e aos discursos sociais, 

que circulam em determinada época. Inclusive, esse parece ser o posicionamento 

da GoBox, visto que os produtos da marca, assim como os super-heróis não são 

“coisa de menino” ou, ao contrário, “coisa de menina”, mas, sim, “coisa de criança”, 

com suas diversas características, afetos, vivências, experiências, escolhas. 
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10.8 “Os futuros do passado”: uma publicidade agênero da Orquestra 

Sinfônica do Estado de São Paulo 

 

Figura 20 – Peça publicitária da Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Revista Veja, publicada em 21 de novembro de 2018. 

 

A peça publicitária em análise foi publicada com o intuito de propagar a 

Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo, a Osesp, e fazer com que as pessoas 

se tornassem assinantes dessa orquestra, durante a temporada do ano de 2019. Na 

realidade, a propaganda em questão também recorre a um “nós” agênero para se 

referir a seus destinatários, promovendo, inclusive, um encontro entre os sujeitos do 

passado e os sujeitos do presente em um texto que se autointitula “futuros do 

passado”. 
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 Nesse diálogo claro entre o passado e o futuro, tem-se a presença de 

diferentes gerações, concretizadas por meio da figura de quatro pessoas: uma 

mulher que, aparentemente, toma conta de três crianças. Ora, parece ser função da 

mulher adulta apresentar a música clássica para essas crianças – e, também, cuidar 

delas –, o que seria feito com o auxílio da Osesp, caso ela escolhesse tornar-se 

assinante da orquestra, afinal, é isso que se espera das mulheres, isto é, que tomem 

contas das crianças e as eduquem, nesse caso, ensinando-as a gostar de música 

clássica. 

 A menção a esse “nós” agênero, aliás, expande o target de tal anúncio, o que 

quer dizer que, agora, a Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo, assim como a 

música clássica em si, é para todas as pessoas, sem uma divisão generificada tanto 

da Osesp, quanto desse tipo de música. No entanto, nem sempre foi assim no que 

se refere a musicistas e compositores, afinal, a música clássica era um espaço 

dominado pelos homens, especialmente, por homens mais velhos: se fizermos um 

rápido exercício de memória e tentarmos lembrar, por exemplo, de pessoas que são 

expoentes nesse segmento da música, é provável que nos venha à cabeça os 

nomes de Mozart, Beethoven, Chopin, entre outros. 

 É claro que, durante toda a história da humanidade, houve mulheres que 

compuseram música clássica, como é o caso de Maddalena Casulana, de Maria 

Anna Mozart e até mesmo da brasileira Chiquinha Gonzaga, no entanto, já que a 

história é contada do ponto de vista das classes dominantes, a contribuição dessas 

mulheres para a música clássica foi apagada, o que quer dizer que pouco se fala 

sobre elas e sobre seus trabalhos e mais do que isso: pouco se escutam suas 

composições. Assim sendo, é possível afirmar que a música clássica era um espaço 

dominado ostensivamente por homens, por conseguinte, a colaboração delas para 

esse nicho musical ficou – e, talvez, até hoje, ainda esteja – relegada a segundo 

plano. 

 Por isso, quando a peça em estudo recorre a esse “nós” agênero, sem o viés 

sexista de outrora, afirma que tanto a Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo 

quanto a música clássica não são “coisa de homem” nem “coisa de mulher”, mas, 

sim, “coisa de todas as pessoas”, sem exceção. Diante disso, pode-se dizer que a 

Osesp e a música clássica não se importam com a maneira como os sujeitos 

performam gênero, por exemplo. 
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 A propaganda, então, representa um avanço, pois se direciona não apenas 

para homens ou para mulheres: direciona-se para todas as pessoas, com seus 

traços identitários, vivências, experiências, características, particularidades, fazendo 

da música clássica e da Osesp espaços nos quais todo mundo é bem-vindo. 

 O título da peça, a saber, “Futuros do passado”, parece tentar desconstruir, 

também, a ideia de que música clássica é “coisa de homem velho”, mostrando que, 

caso sejam incentivados pelas gerações anteriores, as crianças podem vir a gostar 

desse tipo de música. Essas crianças, portanto, são os “futuros” dos quais a Osesp 

precisa para continuar sobrevivendo geração após geração. 

 Além do mais, recorre-se ao enunciado verbal “A música não tem fim. Nós, 

enquanto estamos com ela, também não”, que não aparece entre aspas, o que 

mostra que se trata da fala do sujeito enunciador do texto e não da de um 

personagem. A mensagem linguística, a seu turno, reforça a ideia de que a música 

clássica é atemporal e que não tem fim, assim como são infinitas as pessoas que 

apoiam esse tipo de música e, de quebra, a Osesp. 

 Tais consumidores, passado e presente da Orquestra Sinfônica do Estado de 

São Paulo e da música clássica, aparecem personificados, por meio da presença de 

quatro pessoas: uma mulher que parece estar tomando conta de três crianças. A 

propósito, a mulher e as crianças performam gênero da maneira como se espera: os 

dois meninos têm cabelos curtos e usam roupas típicas do vestuário masculino, 

enquanto a menina tem cabelos maiores e usa roupas características do vestuário 

feminino.  

Já a mulher veste uma blusa mais rente ao corpo, o que poderia caracterizar 

sua performance de gênero como mais próxima do feminino, apesar de ter cabelo 

curto. Ela, também, encontra-se em uma posição de cuidado; posição essa, 

geralmente, assumida por mulheres, o que quer dizer que parece ser a responsável 

pelo bem-estar dessas três crianças e mais que isso: parece ser a responsável por 

fazer com que essas crianças se interessem por música clássica e ajudem a 

perpetuar a existência da Osesp. 

Talvez, se a propaganda recorresse a pessoas que performam gênero de 

maneira diferente da esperada, como é o caso de homens que usam saia e de 

mulheres que usam cueca, por exemplo, o destinatário se chocasse e, por esse 

motivo, passasse a ser adversário do projeto de fala empreendido pelos sujeitos da 
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instância da produção, colocando em xeque a ideia de que a Osesp e a música 

clássica são para todas as pessoas. 

No anúncio publicitário, aliás, além das identidades de gênero, são reforçados 

outros traços identitários, como é o fato de só haver pessoas brancas e de diferentes 

idades na foto, por exemplo. Trata-se, então, de pessoas que representam o 

passado, o presente e o futuro da Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo e da 

música clássica como um todo. 

Também é possível afirmar que o enunciado verbal “Futuros do passado” faz 

lembrar o nome de um dos tempos verbais do Modo Indicativo, isto é, “Futuro do 

passado” ou “Futuro do pretérito”, o qual designa ações verbais que se 

concretizariam, no futuro, caso uma condição seja atendida. Talvez, a ação 

concretizada, nesse caso, diga respeito à perpetuação da Osesp e da música 

clássica, o que só aconteceria se as crianças fossem introduzidas nesse universo 

pelos adultos, que, aliás, devem, ainda, tornar-se assinantes da sinfônica. 

Ademais, é apenas em um novo mundo, criado discursivamente, por meio do 

processo de semiotização de mundo, que a música clássica deixa de ser um espaço 

majoritariamente masculino para se tornar um local em que todos, sem exceção, são 

bem-vindos.  

Tal processo, por sua vez, divide-se em dois: o processo de transação e o de 

transformação, o qual é dividido em quatro etapas: a primeira delas, a de 

identificação, acontece quando se nomeia a Orquestra Sinfônica do Estado de São 

Paulo e se deixa claro que o anúncio fala de música e, principalmente, do futuro da 

música e, como consequência, do futuro da Osesp; a de qualificação, quando a 

música é caracterizada como infinita, assim como são aqueles que gostam de 

música clássica e, por isso, contribuem com ela, assinando a referida Orquestra; a 

de ação, que mostra a mulher e as crianças agindo; e, por último, a de causação, 

que traz a ideia de que a mulher que cuida das crianças, a fim de que ouçam música 

clássica, é a causa do futuro, assim como a música. 

Em relação à etapa de causação, aliás, é importante deixar claro que a 

Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo deseja construir para si uma imagem 

mais condizente com as demandas dos novos tempos, o que quer dizer que não é 

mais possível estabelecer que música clássica é “coisa de homem velho”. Desse 

modo, é necessário que todos os destinatários pensem e sejam convencidos de que 

a música clássica é para todos. Na realidade, essa tomada de posição tem mais a 
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ver com aumentar o apoio à Osesp, por meio da captação de mais e mais 

assinantes, o que garantiria a continuidade da referida orquestra, do que com uma 

preocupação genuína de acolher todas as pessoas. 

Na publicidade em estudo, há algumas representações sociais: a primeira 

delas diz respeito ao fato de que a música clássica e a Osesp são para todas as 

pessoas, uma vez que a marca se direciona para todos, sem exceção. Dessa 

maneira, não há mais uma segmentação do target em “para homens” ou “para 

mulheres”. Contudo, essa representação vai de encontro a outra, mais antiga, que 

formulava que o espaço da música clássica e até mesmo o da orquestra deviam ser 

ocupados apenas por homens, o que fica patente se pensarmos em quantas 

compositoras de música clássica nos vêm à mente quando pensamos no assunto. 

Tais representações sociais, a propósito, encontraram eco em diversas 

pessoas, uma vez que muitas delas achavam e, talvez, ainda achem, que música 

clássica é “coisa de homem”. Possivelmente, esse fato ainda acontece, por causa do 

caráter prescritivo das representações sociais (MOSCOVICI, 2015), o que quer dizer 

que elas se impõem aos sujeitos, continuam reproduzindo essas representações, 

sem se atentar para o fato de que não há qualquer razão lógica na divisão 

generificada da música clássica, dos leitores da peça em análise e até mesmo da 

Osesp. 

Todavia, o mundo tem mudado e, cada vez mais, pessoas têm mostrado 

interesse em fazer desse mundo um lugar melhor, menos excludente e mais plural. 

Talvez, isso explique por que, agora, somos “nós” os responsáveis por fazer com 

que a música clássica e a Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo não tenham 

fim. Isto é, é tarefa de todos, sem exceção, ser o futuro – como é o caso das três 

crianças -, com a ajuda do passado - personificado na figura da mulher –, em um 

encontro de gerações, da Osesp e da música clássica. 

Charaudeau (2013a) postula que as representações sociais, já que são 

fenômenos cognitivos e discursivos gerais, engendram saberes de conhecimento e 

saberes de crença. Na propaganda em estudo, há a presença de um saber de 

crença de que, atualmente, a música clássica e a Orquestra Sinfônica do Estado de 

São Paulo são “coisas de todas as pessoas”. Na verdade, está-se diante de um 

saber de crença, visto que se trata de um julgamento que determinados sujeitos 

fazem acerca do mundo em que vivem. Ressoa, portanto, na peça em análise, um 

juízo de valor positivo acerca de marcas e produtos que são agênero, por isso, 
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pode-se afirmar que as pessoas, de maneira geral, têm mostrado simpatia pela 

iniciativa de tais marcas e produtos de tentarem ser menos excludentes, como é o 

caso da Osesp. 

Consequentemente, os sujeitos destinatários da propaganda em questão, em 

virtude de seus saberes de crença, constroem um juízo de valor a respeito do que foi 

dito, logo, podem concordar com o saber veiculado, isto é, que a música clássica e a 

Osesp são para todas as pessoas, independentemente da maneira como essas 

pessoas performam gênero. Porém, ao contrário, podem configurar-se como 

adversários do saber trazido pela publicidade em análise, ao pensarem que as 

barreiras de gêneros não devem ser extintas. 

No que tange aos imaginários sociodiscursivos, há um que está presente na 

peça em estudo, concretizado por meio do enunciado verbal “A música não tem fim. 

Nós, enquanto estamos com ela, também não”, que mostra que a música, 

especialmente, nesse caso, a clássica, é para “nós”, o que engloba todas as 

pessoas, independente de quem sejam. 

Na peça publicitária, em questão, há a presença de uma ideologia que resiste 

à ideologia dominante: a música clássica e a Orquestra Sinfônica do Estado de São 

Paulo são para todas as pessoas, ideia essa concretizada pelo viés agênero que 

existe no pronome pessoal do caso reto “nós”. 

Os grupos dominados, no dizer de van Dijk (2018), podem rebelar-se contra 

as ideologias dominantes, o que, possivelmente, explica o fato da propaganda da 

Osesp ter deixado claro que a música clássica é para todas as pessoas, assim como 

se tornar um assinante da orquestra também é. 

Os grupos de elite, por outro lado, fazem uso de estratégias a fim de controlar 

a “rebelião”, por isso, é necessário parecer que lidam com as críticas que recebem e, 

mais do que isso, que estão atendendo às reivindicações das classes dominadas. 

Talvez, isso explique por que a Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo criou 

uma propaganda, na qual todos podem ser seus assinantes, independente da 

maneira como performam gênero, de sua idade, de sua cor etc. Dessa forma, a 

marca coloca a si mesma no hall de marcas e produtos agênero, deixando claro que 

não compactua com a visão reducionista e preconceituosa de outrora que dizia que 

havia produtos e marcas que eram “coisa de homem” e “coisa de mulher”. 

A publicidade, como se trata de uma das elites simbólicas (VAN DIJK, 2018) 

da nossa sociedade, possui o poder de influenciar comportamentos e atitudes de 



354 

 

seus consumidores. Na verdade, quando a Osesp coloca a si mesma e a música 

clássica como sendo para todas as pessoas, abre margem para ter uma adesão 

maior ao seu programa de assinaturas, o que quer dizer que todas as pessoas 

podem escolher contribuir para a continuação da orquestra e para a perpetuação da 

música clássica. 

As propagandas, por sua vez, atuaram, durante muito tempo, como 

reprodutoras de determinados estereótipos, não obstante, a publicidade em análise 

coloca esses estereótipos em xeque ao criar para a marca uma imagem de alguém 

que pensa que a música clássica e a orquestra são para todas as pessoas, com 

suas diversas peculiaridades, características, afetos, preferências etc. 

Há, também, a presença de arquétipos no anúncio publicitário da Osesp, a 

partir do momento em que se recorre à ideia de que a música clássica e a orquestra 

têm como público-alvo um nicho específico, ainda que seja para desconstruí-la, ao 

se afirmar que todos nós podemos consumir música clássica, tornamo-nos assinante 

da orquestra e fazermos com que a música seja infinita, assim como é infinita a 

maneira como nos sentimos “enquanto estamos com ela”. 

A propósito, de acordo com Aristóteles (2011), a persuasão do auditório pode 

ser alcançada por meio das emoções. Na verdade, são essas emoções que podem 

levar os sujeitos a refletir sobre seus julgamentos e ações, ainda mais se pararmos 

para pensar como tal propaganda seria compreendida há alguns anos. Porém, ainda 

há pessoas que consideram que a música clássica e, talvez, até mesmo a Osesp 

são “coisa de homem”, contudo, o fato de tal publicidade não ter sido recebida de 

forma negativa nem ter sido retirada do ar ratifica a ideia de que os sujeitos da 

instância da recepção estão, gradativamente, repensando suas posturas em relação 

aos limites trazidos por uma sociedade estruturalmente generificada. 

Convém esclarecer, no entanto, que uma mudança já estava em curso, isto é, 

os sujeitos estavam mais dispostos a repensar seus valores, por causa das lutas 

empreendidas pelos Movimentos Sociais em termos de igualdade de direitos para 

todos. Além disso, é provável que também estivessem mais dispostos a aceitar as 

diferenças, provavelmente, por conviverem com pessoas bem diferentes de si 

mesmos, afinal, o mundo tem-se tornado um lugar mais plural e inclusivo, ainda que 

lentamente. Diante disso, pode-se afirmar que houve vários motivos que 

possibilitaram essas mudanças de pensamento e de atitude por parte dos 
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indivíduos, o que pode ter a ver com o fato de que se deram conta de que a maneira 

como as pessoas performam gênero não importa. 

O sujeito comunicante, por outro lado, ao dar voz a um sujeito enunciador, 

tem como intuito fazer com que seus destinatários se disponham a sentir 

determinadas emoções. O sujeito enunciador da publicidade em tela, por sua vez, 

ressalta a importância de se sentir bem, ou mais especificamente infinito, quando em 

contato com a música clássica, apelando para as emoções que o destinatário pode 

vir a sentir se estiver lado a lado dessa música. 

Ademais, ao recorrer à foto de três crianças, parece querer colocar os 

destinatários em certa disposição, ou seja, parece querer persuadir o leitor a aderir 

ao projeto de fala do eu, mostrando que, se os sujeitos da instância da recepção não 

se tornarem assinantes da Osesp, essas crianças não serão os “futuros do 

passado”, já que não terão o contato que poderiam ter com a música clássica, uma 

vez que, sem o incentivo econômico, a Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo 

pode chegar ao fim. Assim sendo, é como se o sujeito destinatário, caso escolha 

não contribuir financeiramente com a orquestra, torne-se responsável por privar tais 

crianças de um futuro no qual a música clássica ainda poderia existir. 

As emoções são, ainda, da ordem do intencional, por isso, é possível 

estabelecer que o sujeito enunciador da propaganda em análise pretende causar 

emoções específicas em seus destinatários. Dessa feita, as emoções não podem 

ser consideradas como sendo da ordem do irracional, uma vez que se ancoram em 

uma base cognitiva e racional. 

O anúncio publicitário da Osesp, por exemplo, pretende fazer com que seus 

destinatários se sintam responsáveis pelo futuro da orquestra e das crianças, as 

quais, caso tais sujeitos não se tornem assinantes da Osesp, podem não ter a 

oportunidade de conviver mais de perto não só com a música clássica como com a 

sinfônica em si. Além disso, os sujeitos da instância da recepção precisam tornar-se 

cúmplices do discurso veiculado pelos sujeitos da instância da produção e concordar 

com a ideia de que música clássica e Osesp não são “coisas de homem” ou “coisas 

de mulher”, mas, sim, “coisas de todas as pessoas”. 

Além do mais, as emoções engendram uma problemática de representação, 

haja vista que resultam em um duplo movimento: o de simbolização, que mostra a 

Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo como sendo alguém que advoga pelo 

fim das barreiras de gênero, ideia essa retirada do mundo real, a qual, contudo, 
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pode corresponder à realidade; o de autorrepresentação, já que um sujeito que 

adere a um discurso como esse constrói para si uma imagem de alguém que é 

favorável à diversidade, por isso, apoia o fim das barreiras de gênero e até mesmo 

das opressões sofridas pelas chamadas minorias. 

Ademais, tais relações patêmicas, construídas no e pelo discurso, despertam 

um comportamento reacional por parte dos sujeitos: nesse caso, os destinatários 

tornar-se-ão assinantes da Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo e, caso já 

sejam, continuarão colaborando com a sinfônica por meio de ajuda financeira, desde 

que adiram ou já tenham aderido ao projeto de fala do eu. 

Desse modo, de acordo com Plantin (2010), as emoções podem servir de 

argumento, uma vez que a propaganda da Osesp apela para emoções, sentimentos, 

afetos e vivências a fim de persuadir seu público-alvo sobre o que diz. Isto é, não 

recorre somente à razão, mas, sim, à emoção, a qual, por sua vez, pode estar em 

um reconhecimento de que a música clássica e a própria orquestra são para todas 

as pessoas, sem distinção.  

Segundo Charaudeau (2013b), a publicidade em questão é um exemplo de 

discurso promocional, visto que não enaltece uma marca, no entanto, tenta 

persuadir o destinatário a adotar certo comportamento, como é o caso de ajudar a 

Osesp e, consequentemente, ajudar as próximas gerações a conhecer e a gostar de 

música clássica. A instância promovente, então, responsabiliza-se por uma 

idealidade social e assume um papel de conselheiro, por isso, está-se diante de um 

contrato de bem-estar social.  

Além disso, a orquestra é apresentada como sendo um benefício coletivo e 

não individual e a instância público não é consumidora, mas civil e cidadã, o que 

quer dizer que deve seguir determinado comportamento, nesse caso, contribuir para 

a manutenção da Osesp e da música clássica, em nome de uma espécie de 

solidariedade social. 

Nessa peça, há um esquema argumentativo, no qual se recorre a argumentos 

da ordem do racional, uma vez que o sujeito enunciador do texto alerta para o fato 

de que há benefícios exclusivos para aqueles que se tornarem assinantes da 

orquestra: poderão, por exemplo, comprar antecipadamente programas especiais, 

inclusive, pagando por eles um valor promocional, por exemplo. A propósito, o 

sujeito enunciador, ao criar um mundo perfeito, em que as pessoas são aceitas 
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como são, implica o outro em se mostrar, também ele, como alguém que é empático 

e que respeita as diferenças. 

Além disso, a foto de três crianças tem a finalidade de sensibilizar o leitor, 

colocando-o em certa disposição para aderir ao projeto de fala do eu, mostrando 

quem são “os futuros” da música clássica e da orquestra. Na verdade, a imagem, 

especialmente das crianças, colabora com o projeto argumentativo do eu e leva os 

sujeitos da instância da recepção a confirmar a ideia de que a música clássica e a 

Osesp são para todas as pessoas. 

No entanto, se o destinatário da propaganda não se tornar cúmplice do 

projeto de fala do eu, poderá ser tido como alguém que não respeita o outro nem 

advoga pelo fim das barreiras de gênero, correndo o risco, ainda, de ser rotulado 

como sendo machista ou misógino, por exemplo. 

O esquema narrativo do texto, a seu turno, conta, de maneira implícita, a 

história dessas três crianças, personagens do anúncio, que dependem da adesão 

dos sujeitos da instância da recepção, transformando-se em assinantes da 

orquestra, para terem a chance de ser “os futuros” da música clássica e da sinfônica. 

O texto em tela, aliás, apela para a emoção e para a identificação dos 

leitores, por isso, é um exemplo de texto dionisíaco, no qual não há um convite 

imperativo ao consumo, entretanto, recorre-se a estratégias de persuasão e de 

sedução, que dissimulam o caráter utilitário e comercial do texto. O leitor, então, é 

levado a aderir ao projeto de fala do eu, a partir do momento em que é captado pelo 

sujeito enunciador, por meio de suas emoções. 

Soulages (2010) afiança que o sujeito enunciador da propaganda veicula no 

texto em questão os mesmos universos de referência que têm os sujeitos da 

instância da recepção. Logo, se esses mesmos sujeitos pensarem que deve haver 

uma divisão generificada da música clássica e da Osesp, tornar-se-ão adversários 

do discurso da peça publicitária da Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo. 

Aliás, a Osesp distingue-se das demais orquestras, por ser uma marca que 

pensa que aquilo que oferece, nesse caso, a música clássica, deve ser para todas 

as pessoas, independentemente da performance de gênero de cada uma delas. 

Além do mais, dissimula o que acontece no circuito externo do texto, ou seja, um 

desejo de ter cada vez mais pessoas sendo assinantes e contribuindo para que a 

sinfônica e, como consequência, a música clássica, tenham um futuro. 
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Na verdade, é apenas nesse mundo ideal e perfeito, engendrado pelo fazer 

publicitário, que as pessoas não são julgadas por fazerem suas escolhas, sem levar 

em conta a divisão generificada da sociedade na qual vivem. A Osesp, então, igual a 

tantas outras orquestras, por isso, ordinária, torna-se extraordinária ao advogar pelo 

fim das barreiras de gênero e ao criar para si uma imagem de marca que quer fazer 

do mundo um local que acolha a todos. 

No que se refere à linguagem visual da propaganda, há a presença do nível 

representacional, já que aquilo que é representado se parece com o real: três 

crianças, uma delas em pé, olhando para a câmera; outra, tentando engatinhar 

sobre a mesa; e a terceira de lado, direcionando seu olhar para a mais nova que 

tenta se locomover naquele pequeno local. Além disso, há a presença de uma 

mulher que parece ser a responsável por cuidar dessas crianças. Todos estão em 

cima de um mirante que dá vista para uma paisagem de natureza semi-intocada. Tal 

peça também está em equilíbrio, não há a presença de nenhum elemento surpresa 

nem de qualquer outro elemento que denote a existência de uma ambiguidade 

visual. 

Conforme empreende Charaudeau (2013b), está-se diante de um efeito de 

mimese referencial, visto que, por conta da foto dessas quatro pessoas e do mirante 

que dá vista para uma área de vegetação semi-intocada, ocorre um efeito de 

semelhança com o real. Aliás, é justamente por conta dessa proximidade com o real 

que se pode dizer que há a presença do studium (BARTHES, 2018), isto é, ocorre 

um interesse vago por parte do leitor, por conseguinte, pode-se afirmar que não há 

nada que o “punja” nem chame sua atenção nem o tire de sua zona de conforto no 

anúncio em análise. 

O enquadramento de tal imagem, ou seja, o plano usado nessa publicidade, é 

o geral, já que as figuras humanas, a saber, quatro pessoas, e o cenário inteiro em 

que se inserem, ou seja, o mirante e a vista para a qual ele dá são mostrados na 

peça. Faz-se, ainda, uso do ângulo de visão médio, uma vez que a cena parece 

desenrolar-se na altura dos olhos do espectador, o que quer dizer que não foi vista 

de cima nem de baixo. 

A mensagem linguística, veiculada pela propaganda, carrega consigo a 

função de consolidar um possível efeito de sentido, afinal, apenas o uso da 

fotografia acarretaria a possibilidade de haver vários possíveis efeitos de sentido: o 

enunciado verbal principal deixa claro que é necessário que o maior número 
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possível de pessoas se tornem assinantes da Osesp, porque isso faria com que a 

música clássica e os sujeitos se tornassem infinitos e com que as crianças tivessem 

acesso tanto à música clássica quanto à sinfônica. Já a mensagem denotada veicula 

a imagem de quatros pessoas, perto de uma mesa, em cima de uma espécie de 

deque, que funciona como um mirante para a paisagem captada pela fotografia. A 

mensagem conotada, por outro lado, sugere que as três crianças são “os futuros do 

presente” da música clássica, com as quais, inclusive, os sujeitos da instância da 

recepção podem colaborar, incentivando financeiramente a sinfônica. 

Na realidade, ao haver uma menção a um “nós” agênero, pode-se postular 

que existe um mecanismo de dissensão entre o que se diz e o que se mostra, haja 

vista que não foram fotografadas pessoas que performam gênero ao contrário do 

que se espera delas: o leitor está diante de uma mulher e de três crianças e não de 

pessoas que não performam gênero atendendo às expectativas sociais. 

Os elementos da sintaxe visual, a seu turno, sugerem qualidades abstratas: 

olhando para aquelas pessoas, em poses despreocupadas, como se nem 

soubessem que estão sendo fotografadas, à exceção da menina que olha para a 

foto, em um cenário do qual faz parte uma vegetação semi-intocada, pode-se notar 

que o leitor está diante de uma cena idílica, na qual, provavelmente, uma família 

está relaxando e aproveitando um dia fora da rotina. 

O uso apenas do preto e do branco, na peça em tela, não é aleatório, o que 

quer dizer que a escolha de se fazer uso apenas dessas duas cores é intencional: 

na realidade, essa escolha parece ter a ver com a tentativa de se voltar ao passado, 

o que dialoga com o título do texto, mostrando como eram feitas as fotografias 

antigamente. Assim sendo, preto e branco são, nesse contexto, cor-informação 

(GUIMARÃES, 2000; 2003), já que veiculam, como o próprio nome indica, uma 

informação, nesse caso, a ideia de volta ao passado. Tais cores também são 

semissimbólicas (PIETROFORTE, 2020), afinal, trazem consigo um conteúdo - a 

volta ao passado - e, ao mesmo tempo, correspondem a uma categoria do plano da 

expressão. 

A escolha da objetiva do anúncio em tela concretiza-se por meio de uma 

construção sequencial, na qual, após a leitura, o olho do destinatário recai sobre a 

informação mais importante da peça: o chamado para que se tornem assinantes da 

Osesp, as vantagens exclusivas que terão após tomar tal decisão e a maneira como 

podem concretizar essa vontade, isto é, o site no qual pode fazer a adesão à 
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assinatura. Diante disso, pode-se estabelecer que mais importante do que a marca 

propagada é a atitude que o leitor precisa tomar depois de ler a peça em análise: 

acessar o site da Osesp e fazer sua assinatura. 

Enfim, nos dias de hoje, não se tem mais a expectativa de que uma marca 

apenas cumpra as promessas que faz em suas publicidades: espera-se que se 

adequem aos discursos sociais dos novos tempos. Essa escolha, aliás, parece ter 

sido feita pela Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo, já que tanto a própria 

orquestra quanto a música clássica em si são para todas as pessoas, com suas 

diversas particularidades, características, vivências, experiências e afetos. 

Parece que, por hora, já se falou o suficiente sobre as peças publicitárias 

agênero, que compõem o corpus do presente trabalho, por esse motivo, torna-se 

importante alinhavar não só as análises feitas até aqui, como também os conceitos 

trazidos ao longo de toda a fundamentação teórica. Procederemos, pois, às 

considerações finais do referido trabalho. 
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11 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
 Por tudo dito, anteriormente, pode-se pensar que as publicidades agênero 

atendem aos anseios de sujeitos que querem sentir-se representados pelas 

propagandas, assim como atendem aos anseios de todos aqueles que são aliados 

das causas das minorias. Diante disso, em um novo mundo, criado na e pela 

linguagem, há a possibilidade de que tais peças existam, afinal, uma publicidade que 

diz que futebol é um esporte de todos seria impraticável tempos atrás, assim como a 

que afirma que não há uma divisão generificada e sexista de carros.  

 Esse mesmo mundo que se tornou significado por meio da linguagem passa a 

ser objeto de troca entre os sujeitos, posto que não é possível haver sujeitos sem 

haver comunicação. Dessa forma, os sujeitos da instância da produção lançam mão 

de estratégias para convencer os sujeitos da instância da recepção acerca daquilo 

que dizem, fazendo com que adiram à ideia de que há marcas e produtos que são 

feitos para todas as pessoas, sem exceção, como é o caso das cervejas da Ambev. 

 O sujeito comunicante, publicista, dá, então, voz a um sujeito enunciador que 

afirma que há determinadas marcas e determinados produtos que são para todos, 

afirmação essa que pode, ou não, ser aceita pelos sujeitos interpretantes e pelos 

sujeitos destinatários, uma vez que eles podem tornar-se adversários do que foi dito, 

rechaçando tal ideia e dizendo, por exemplo, que super-heróis são “coisa de 

menino”. 

 Pode-se, ainda, concluir que há duas visadas regendo a troca linguageira, 

materializada pelas peças publicitárias que compõem o corpus deste trabalho: a de 

efeito e a de incitação. Ora, essas duas visadas caminham juntas, visto que não 

basta que os sujeitos destinatários entendam que dadas marcas e dados produtos 

são para todos e comprem essa ideia, tornando-se consumidores dessas marcas: é 

necessário que se sensibilizem e se tornem empáticos à pressuposição de que é 

preciso estabelecer o fim das barreiras de gênero. 

 As representações, imaginários sociodiscursivos e ideologias que ressoam 

nos textos, de alguma maneira, chocam-se com outros que eram comuns até bem 

pouco tempo atrás, a saber, aquelas que preconizavam a dominação masculina em 

qualquer aspecto da vida humana. Isso quer dizer que novas representações, 

imaginários e ideologias foram surgindo para dar conta de compreender e interpretar 

essa nova realidade, em que não parece haver espaço para que sejam reproduzidos 
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preconceitos e estereótipos que essencializam a realidade, tornando-a excludente e 

opressora. 

 Ainda que os arquétipos permaneçam em nossa memória desde tempos 

imemoriais e que nos digam quais papéis sociais homens e mulheres devem 

exercer, isso não serve como desculpa para que as pessoas fiquem reduzidas ao 

que lhes foi imposto. Logo, por conta das demandas dos novos tempos, tornou-se 

necessário dizer que tais produtos e marcas são, sim, “coisa de todos”, ainda que 

sob risco de se perderem clientes que não compactuam mais com ideias que 

impõem limites às pessoas, aos seus sonhos e aos seus desejos, por causa do 

gênero com o qual se identificam, se é que se identificam com algum. 

 Assim sendo, a divisão generificada de produtos e marcas parece sem 

sentido, se estabelecermos como parâmetro as peças publicitárias que compõem o 

corpus deste trabalho, afinal, não pensam seu target, levando em conta a maneira 

como seus destinatários performam gênero. Além disso, englobam todas as 

pessoas, com seus diferentes traços identitários, suas sexualidades, suas 

peculiaridades, suas preferências, seus afetos, enfim, suas essências, recorrendo a 

palavras que, de alguma maneira, estabeleçam essa ideia de agenericidade, como é 

o caso do “nós”. 

 Na realidade, as marcas não atendem às reinvindicações das chamadas 

minorias apenas porque querem fazer do mundo um lugar melhor, mais diverso e 

mais plural ou porque, de fato, advogam pelo fim das barreiras de gêneros: as 

empresas estão preocupadas em maximizar seus lucros e em aumentar sua 

clientela, o que quer dizer que, talvez, a performance de gênero do outro importe 

quando se trata de uma entrevista de emprego, por exemplo. 

 Cria-se, portanto, uma imagem ou um ethos de marcas inclusivas e 

empáticas, que cuidam do outro e querem fazê-lo feliz, ainda que seja apenas nesse 

mundo ideal e perfeito, engendrado pelo discurso publicitário. Aliás, despertar 

paixões em seu auditório parece ser exatamente o que fazem as propagandas 

agênero, afinal, caso o destinatário se identifique com o discurso veiculado por tais 

textos, aderirá ao projeto de fala do eu e se sentirá satisfeito por também colaborar 

para que a sociedade em que vivemos vá além dos limites impostos pelas barreiras 

de gênero. 

 Há, também, uma espécie de ruptura entre o que se diz e o que se mostra no 

que tange às publicidades agênero que compõem o corpus deste trabalho, uma vez 
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que as fotos, por exemplo, mostram pessoas que performam gênero da maneira 

como se espera, o que só não acontece nas peças publicitárias que recorrem a 

ilustrações e não a fotografias. 

 Dessa forma, pode-se estabelecer que veicular fotos de pessoas cuja 

performance de gênero não corresponde às expectativas do senso comum poderia 

fazer com que a adesão dos sujeitos da instância da recepção não acontecesse, já 

que esse fato se constituiria como sendo uma grande transgressão no que diz 

respeito às propagandas sexistas e generificadas de outrora. 

 De maneira geral, então, há um choque entre os enunciados verbais e os 

enunciados visuais dos anúncios aqui analisados, visto que a ideia de 

agenericidade, trazida pelos primeiros, foi colocada em xeque pelas imagens das 

referidas propagandas, com homens e mulheres cisgêneros, por exemplo. 

 As publicidades agênero, portanto, representam um avanço no que tange ao 

fazer publicitário como um todo, haja vista que, indo ao encontro dos discursos 

sociais da contemporaneidade, deixam claro que todas as pessoas, sem exceção, 

são bem-vindas para consumir as marcas cujos produtos também são agênero, 

desde que obviamente, possam pagar por tais produtos.  

Dessa maneira, estabelece-se que, para atender as demandas dos novos 

tempos, a publicidade precisou deixar para trás a divisão sexista e generificada da 

sociedade em que vivemos, ao tentar cooptar todos os destinatários para que se 

tornem ou para que continuem sendo consumidores de tais marcas e produtos 

agênero. 

As referidas propagandas agênero situam-se em uma espécie de continuum, 

cujo primeiro pólo seria, justamente, formado pelas publicidades que se constituem 

como os “futuros do passado”, uma vez que, como já dissemos rompem com as 

barreiras de gênero impostas pela sociedade ao deixar claro que determinadas 

marcas e determinados produtos são para todas as pessoas. 

Contudo, no outro pólo desse referido continuum estão outras publicidades 

agênero, nesse caso, aquelas que se constituem como uma ode à diversidade e 

dizem que dadas marcas e dados produtos são, também, feitos para pessoas que 

perfomam gênero diferentemente do esperado e que vivem sua sexualidade de 

forma considerada dissidente. Trata-se, portanto dos “futuros do presente”, isto é, 

produtos e marcas que celebram a pluralidade de performances de gênero e que 

parecem ser as reverberações das publicidades agênero de outrora. 
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Nesse sentido, pode-se destacar a propaganda, retirada do site da marca de 

relógios Modaine, publicada em ocasião do Dia dos Namorados e um post, feito pelo 

perfil oficial da marca Pantys, na rede social Instagram, em razão do mês do 

Orgulho LGBTQIA+. 

Tais textos são, aqui, chamados de “futuros do presente”, uma vez que 

parecem constituir uma espécie de evolução das publicidades agênero, que 

compõem o corpus deste trabalho, uma vez que levam às “últimas consequências” a 

ideia de agenericidade. Explica-se: a palavra “todos”, pronome indefinido masculino 

plural, o que, em tese, constitui o gênero não marcado em língua portuguesa, teve o 

morfema –o substituído pela vogal temática –e, que seria uma vogal temática 

agênero, já que não designaria nem o masculino nem o feminino, como acontecia no 

latim. 

Figura 21 – Peça publicitária da Mondaine 

Fonte: https://www.mondaine.com.br/ 

 

Na publicidade em tela, o uso da vogal temática –e englobaria como target 

desses relógios específicos da Mondaine todas as pessoas, independentemente da 

maneira como performam gênero, marcando, inclusive, uma tomada de posição da 

marca a favor da diversidade de gênero. Além disso, o anúncio deixa explícito que 

todas as formas de amor são válidas, logo, coloca-se como aliado da comunidade 

LGBTQIA+, o que fica ainda mais patente se observamos o uso das cores do 

arco-íris, símbolo da referida comunidade. Assim sendo, os relógios da Mondaine 

são para todos, para todas e para todes, afinal, as pessoas deveriam poder 

orgulhar-se de quem são. 

Na verdade, os relógios em questão fazem parte da coleção Pride, orgulho, 

em inglês, termo que se refere, justamente, ao orgulho que as pessoas da 
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comunidade LGBTQIA+ devem sentir de si mesmas, haja vista que não há nada de 

errado em performar gênero de maneira diferente da esperada nem em ter uma 

orientação sexual diferente da heterossexualidade. 

A Mondaine, por conseguinte, cria para si a imagem de uma marca que se 

preocupa com as chamadas minorias e que se constitui como aliada da comunidade 

LGBTQIA+, entretanto, esse ethos pode não corresponder à realidade, o que quer 

dizer que, talvez, a marca tenha criado tal coleção pensando no pink money, ou 

seja, no dinheiro daqueles destinatários cuja performance de gênero não está de 

acordo com os padrões impostos pela sociedade. Sendo assim, é como se a marca 

se preocupasse apenas com a maximização de seus lucros, incluindo todos, sem 

exceção, nesse universo de consumo, sem, todavia, preocupar-se com o 

preconceito, a estigmatização e a exclusão que esses indivíduos sofrem no mundo 

extralinguístico. 

Figura 22 - Post do perfil oficial, no Instagram, da Pantys 

 
Fonte: https://www.instagram.com/p/CQgh849gPJr/?utm_source=ig_web_copy_link 
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O post da Pantys, apesar de não ser uma propaganda stricto sensu, também 

propaga a marca em questão. Ademais, recorreu a uma foto de homens 

transsexuais, a fim de mostrar que seu público-alvo, agora, não são apenas 

mulheres, mas, sim, todas as pessoas, independentemente da maneira como 

performam gênero, isto é, se tal perfomance acontece conforme o esperado, ou não. 

Diante disso, pode-se estabelecer que, atualmente, pessoas e não apenas mulheres 

menstruam, por isso, todos, sem exceção, podem fazer uso das calcinhas e/ou das 

cuecas absorventes, desde que, no entanto, escolham usar Pantys, em detrimento 

de tantos outros produtos de tantas outras, e paguem por esse produto. 

Na verdade, a Pantys, além de construir para si a imagem de uma marca 

cujos produtos são para todos, sem exceção, também estabelece que faz parte do 

time de marcas que se preocupa com o meio ambiente, afinal, não quer que os 

indivíduos produzam ainda mais lixo, durante o período menstrual, por isso, agora, 

produz, além de calcinhas, cuecas menstruais, para que todas as pessoas também 

possam colaborar com a preservação do ambiente. 

Está-se, desse modo, diante de uma marca que se preocupa, duplamente, 

com as demandas dos novos tempos, já que não só se direciona para todos, 

independentemente da maneira como performam gênero, como também se constitui 

como uma aliada do meio ambiente, uma vez que contribui para que os sujeitos, 

quaisquer que sejam eles, deixem de consumir absorventes descartáveis. 

O texto em tela também evoca a ideia de simplicidade, como se não tivesse 

que haver qualquer tipo de problematização no fato de pessoas e não mais 

mulheres usarem roupas íntimas absorventes, quando menstruadas. Desse modo, 

parece “fechar a porta” para críticas, mostrando a criação das cuecas boxer 

absorventes como um fato dado, sem que coubesse nenhum tipo de contestação a 

esse respeito, ou seja: pessoas menstruam e, caso se preocupem com o meio 

ambiente, escolherão usar as cuecas e calcinhas absorventes da Pantys. 

Muito se falou, anteriormente, sobre a escolha de não usar fotos, mostrando 

indivíduos que performam gênero de maneira diferente da esperada para que o leitor 

não se chocasse com o que via nem se tornasse adversário do que foi dito. Isso 

posto, havia uma dissensão entre enunciados verbais e enunciados visuais das 

peças publicitárias até então analisadas, a não ser que se recorresse apenas a 

ilustrações ou a fotos dos produtos publicizados. Contudo, na propaganda da 

Pantys, parece ter havido uma desconstrução dessa ideia, talvez, pelo fato de que, 
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agora, o público já está preparado para uma ruptura maior com os chamados 

padrões de gênero. 

Tal publicação, ao contrário do que aconteceu com os textos aqui estudados, 

trouxe a imagem de homens transsexuais, o que, em outros tempos, talvez, pudesse 

“pungir” os leitores, que, por sua vez, poderiam rechaçar o discurso veiculado pela 

publicidade em questão. No entanto, os sujeitos da instância da recepção, pelo 

número de curtidas que a foto recebeu, parecem ter concordado com a ideia de que 

os produtos da Pantys devem direcionar-se para todas as pessoas. 

Portanto, esses dois textos propagandísticos parecem funcionar como uma 

espécie de eco das propagandas agênero de outrora que encontraram terreno fértil 

em destinatários que pensam que a divisão estruturalmente generificada da 

sociedade em que vivemos segrega, separa e exclui, em vez de acolher, unir e 

aproximar. 

Logo, conforme mencionado anteriormente, são os “futuros do presente”, o 

que, obviamente, remete ao tempo verbal do modo Indicativo, a saber, futuro do 

presente, visto que designam ações ou, nesse caso, propagandas, que 

correspondem ao futuro das publicidades agênero, logo, são ações - ou publicidades 

- que, com certeza, concretizar-se-ão, depois do momento da fala ou depois da 

publicação das chamadas publicidades agênero. 

 Enfim, não basta que a publicidade tenha boas intenções, é necessário que 

transforme e, de preferência, dê voz, vez e represente todas as pessoas, sem 

exceção. 
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Sinal verde para o corpo. Matéria publicada na Revista Veja, de 13 de outubro de 2018. 

 


