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A música me transmite hoje sensações como eu 

nunca senti antes. Ela me libera de mim mesmo, 

ela me separa de mim mesmo como se eu me 

olhasse, como se eu me percebesse de muito 

longe (...) A vida sem a música é simplesmente 

um erro, uma tarefa cansativa, um exílio. 

Friedrich Nietzsche 
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RESUMO 
 

A presente pesquisa tem como objetivo analisar o modo como se constituem efeitos de 
sentido para os brasileiros em propagandas que circularam na televisão durante o período de 
uma Copa do Mundo no Brasil, localizada historicamente entre as manifestações contra a 
corrupção (e contra a própria Copa) e as eleições presidenciais de 2014. Para a constituição do 
corpus de análise, selecionamos comerciais que utilizaram músicas como recurso publicitário. 
As propagandas foram separadas em três eixos: governo federal, emissora de TV aberta e 
patrocinador da seleção brasileira. Nosso corpora então é constituído por três comerciais: “O 
que é ser brasileiro” do governo federal, o corpus principal, “Somos um só” da Rede Globo e 
“Mostra tua força, Brasil” do Banco Itaú, o corpus de apoio. A escolha da música como 
recorte foi feita devido a capacidade que ela possui de causar emoções e até mesmo ações, 
algo essencial para a propaganda. Além disso, há uma conexão recorrente entre brasilidade e 
música. Acreditamos que é na junção da música com outras linguagens que se deve encontrar 
uma direção para seu estudo, pois a música não deve ser vista de maneira isolada, mas na sua 
combinação com outros elementos (CARDOSO; GOMES; FREITAS, 2010). E ao considerar 
que "a análise de discurso interessa-se por práticas discursivas de diferentes naturezas: 
imagem, som, letra etc" (ORLANDI, 2001, p. 28), analisamos as propagandas na 
convergência de suas materialidades significantes: a imagem (as cenas dos comerciais), letra e 
som (a música). Assim, trabalhamos com o verbal e não verbal (SOUZA, 2001), utilizando a 
teoria e metodologia da Análise de Discurso desenvolvida por Michel Pêcheux. Um ponto em 
comum em todos os comerciais é a criação/reprodução da imagem do brasileiro sempre 
sorridente, “de bem com a vida, apesar das dificuldades”. Essa imagem aceita pelo senso 
comum e que a publicidade “retrata”, não está só na nossa memória discursiva, mas também 
na memória nacional constituindo um Discurso Fundador (ORLANDI, 1993). O “retratar” 
publicitário é ideológico, pois (re)organiza sentidos e, de acordo com Orlandi (1993, p.7), “o 
que há é a aparência de controle e de certeza de sentidos porque as práticas sócio-históricas 
são regidas pelo imaginário, que é político.” 

 

 
PALAVRAS-CHAVE: análise de discurso; discurso publicitário; brasilidade; copa do mundo 
2014. 
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ABSTRACT 
 
 

The present research aims to analyze the way in which the effects of meaning for Brazilians 
are constituted in advertisements that circulated on television during the period of a World 
Cup in Brazil, historically located between demonstrations against corruption (and against the 
World Cup itself) and 2014’s presidential elections. For the constitution of the analysis 
corpus, we selected commercials that used music as an advertising resource. The 
advertisements were separated into three axes: federal government, an open TV station and 
sponsor of the Brazilian national team. Our corpora then consists of three commercials: “O 
que é ser brasileiro” of federal government, our main corpus, “Somos um só” of Rede Globo 
and “Mostra tua força, Brasil” of Itaú Bank, our corpus of support. The choice of music as a 
cut was made due to its ability to provoke emotions and even actions, something essential for 
advertisement. In addition, there is a recurring connection between Brazil and music. We 
believe that in the juncture of music with other languages, we will have a direction for its 
study, since music should not be seen in isolation, but in its combination with other elements 
(CARDOSO; GOMES; FREITAS, 2010). And when we consider that “discourse analysis is 
interested in discursive practices of different types: image, sound, letter, etc.” (Orlandi, 2001, 
p. 28), we analyze the advertisements in convergence with their significant materialities: the 
image (scenes of the commercials), letter and sound (the music). Thus, we work with verbal 
and non-verbal (SOUZA, 2001), using the theory and methodology of Discourse Analysis 
developed by Michel Pêcheux. A common point in all the commercials is the 
creation/reproduction of the image of happy Brazilians, “of good with life, despite all 
difficulties”. This image is accepted by common sense and the advertising “portrays” it in the 
discursive memory, and also in the national memory constituting a Founding Discourse 
(ORLANDI, 1993). The “portrayal” of advertising is ideological, since it (re)organizes 
meanings and, according to Orlandi (1993, p.7), “what there is, is the appearance of control 
and certainty of meaning because socio-historical practices are governed by the imaginary, 
which is political.” 

 

 
KEYWORDS: discourse analysis; advertising discourse; Brazilians; World Cup 2014. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

De quatro em quatro anos, um movimento futebolístico parece invadir nosso dia a 

dia: a Copa do Mundo. Um dos sintomas de que a Copa está chegando é a onda verde-amarela 

que cobre as ruas, as pessoas e, inclusive, a nossa programação na televisão. Não apenas por 

programas que parecem ter um só tema: Copa do Mundo; mas também pela infestação de 

comerciais que de algum jeito sempre conseguem chegar ao futebol. Seja o comercial de um 

banco ou até mesmo um comercial do governo... Tudo parece levar “naturalmente” ao futebol. 

Desde criança tenho interesse pelo efeito peculiar que a Copa parecia causar nas 

pessoas (podemos chamar esse efeito de “patriotismo de Copa”) e desenvolvi uma mania 

peculiar no futebol: em época de Copa, não perco um jogo, seja Brasil e Alemanha ou 

Camarões e Croácia. Meu Flamengo que me desculpe, mas eu gosto mesmo é de uma Copa 

do Mundo. Entretanto, não é meu gosto que está em questão, pois nem todo brasileiro gosta 

de futebol, nem todo brasileiro é alegre e receptivo e nem toda brasileira adora um gringo. 

Mas são justamente essas imagens do que é ser brasileiro que costumam ser projetadas nas 

propagandas que ganham circulação em períodos de Copa. Analisar essas imagens que 

circulam sobre nós e os efeitos de sentidos que elas produzem é essencial para entender o 

funcionamento da propaganda, que projeta imagens “já dadas”, imagens essas 

inconscientemente afetadas pela ideologia. 

Para tal compreensão, estruturamos o trabalho contendo além da introdução: uma 

segunda seção, na qual fazemos um breve apanhado teórico da Análise de Discurso de linha 

francesa, revisando como sujeito e sentido se constituem, além de nos aprofundarmos em 

conceitos como formação imaginária, memória discursiva, formações discursivas, entre 

outras. Assim, buscamos apresentar nesta primeira parte do trabalho o quadro teórico-

metodológico que direciona a nossa pesquisa. 

Na terceira seção, procuramos compreender o funcionamento do discurso 

publicitário à luz da Análise de Discurso, além de abordarmos as características e 

especificidades das materialidades verbais e não verbais. 

E na quarta seção, primeiramente, apresentamos nosso corpora discursivo, que é 

constituído pelos seguintes comerciais: “O que é ser brasileiro” do governo federal, nosso 

corpus principal, “Somos um só” da Rede Globo e “Mostra tua força, Brasil” do Banco Itaú, 

nosso corpus de apoio. Frisamos que as três propagandas em vídeo circularam durante o 

período da Copa do Mundo de 2014 em emissoras de televisão abertas e estão disponíveis no  
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site de compartilhamento de vídeos Youtube. Já na segunda parte da quarta seção, analisamos 

a propaganda do governo federal em conjunto com as propagandas do Banco Itaú e Rede 

Globo. 

O objetivo deste trabalho é, então, analisar os modos como se constituem efeitos de 

sentidos sobre os brasileiros nessas três propagandas que circularam na televisão durante a 

Copa do Mundo 2014. Uma Copa, há muito esperada por ser no Brasil, o único país 

pentacampeão (1958, 1962, 1970, 1994 e 2002), mas ao mesmo tempo rechaçada pelos 

enormes gastos públicos com o evento. Uma contradição por si só, como o próprio sujeito do 

discurso. 
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2. A PERSPECTIVA TEÓRICO-METODOLÓGICA DA ANÁLISE DE DISCURSO 

 

A Análise de Discurso (doravante AD), como o próprio nome diz, interessa-se pelo 

discurso. “E a palavra discurso, etimologicamente, tem em si a ideia de curso, de percurso, de 

correr por, de movimento. O discurso é assim palavra em movimento, prática de linguagem.” 

(ORLANDI, 2005, p. 15). O discurso é produzido social e historicamente pela sua 

materialidade específica, a língua, e como tudo o que é produzido pela sociedade não é 

neutro. O discurso é um lugar de movimento dos sentidos, lugar onde o sujeito é interpelado 

ideologicamente. Como afirma Brandão (2004, p. 11): 

A linguagem enquanto discurso não constitui um universo de signos que serve 
apenas como instrumento de comunicação ou suporte de pensamento; a linguagem 
enquanto discurso é interação (...) lugar privilegiado de manifestação da ideologia. 
(...) Como elemento de mediação necessária entre o homem e sua realidade e como 
forma de engajá-lo na própria realidade, a linguagem é lugar de conflito, de 
confronto ideológico, não podendo ser estudada fora da sociedade, uma vez que os 
processos que a constituem são histórico-sociais. 
 

A AD de linha francesa é uma teoria e metodologia que aparece como um novo 

caminho para a linguística, no qual o discurso não pode ser dissociado das suas condições de 

produção - o discurso é uma “prática social cuja regularidade só pode ser apreendida a partir 

da análise dos processos de sua produção, não dos seus produtos” (FERREIRA, 2001, p. 14). 

Michel Pêcheux em seu percurso epistemológico pressupôs “uma desterritorialização 

disciplinar, no interior da qual são apontadas as insuficiências de campos de saber instituídos, 

tais como a linguística e as ciências sociais de então” (PIOVEZANI, SARGENTINI, 2011, 

p.15). A linguística é questionada por refletir sobre a linguagem, excluindo o contexto sócio-

histórico, e as ciências sociais são contestadas por ignorarem a materialidade da linguagem. 

A AD termina por se alicerçar na relação entre a linguística, a psicanálise e o 

marxismo. Mas não se trata de somar as áreas para chegar a uma teoria do discurso. Há uma 

releitura crítica desses campos do conhecimento que culmina em uma “relação de três regiões 

científicas: a da teoria da ideologia, a da teoria da sintaxe e da enunciação, e a teoria do 

discurso como determinação histórica dos processos de significação. Tudo isso atravessado 

por uma teoria psicanalítica do sujeito” (ORLANDI, 2006, p. 13). Essa relação posiciona a 

AD como uma disciplina de entremeio: “a análise de discurso constitui-se nesse intervalo, 

entre a linguística e as outras ciências, justamente na região das questões que dizem respeito à 

relação da linguagem (objeto linguístico) com sua exterioridade (objeto histórico)” 

(ORLANDI, 2008, p. 33). 
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A AD chega ao Brasil no fim da década de 1970 em uma época de conflitos. O Brasil 

encontrava-se sob o poder da ditadura militar e nos estudos linguísticos, “a tradição filológica 

e as descrições linguísticas formais inspiradas no estruturalismo norte-americano eram 

hegemônicas” (PIOVEZANI, SARGENTINI, 2011, p. 21). Havia então a busca por uma 

“legitimação externa para as lutas políticas, epistemológicas e institucionais travadas 

internamente” (idem). A AD desenvolve-se como essa legitimação externa e pode ser 

considerada, de acordo com os autores, como um gesto de resistência por si só. 

Nos anos 80, junto com a restauração da democracia, a AD estabelecia-se no 

contexto brasileiro. Piovezani e Sargentini (2011, p. 22) refletem que a consolidação da AD 

no Brasil ocorreu de maneira contraditória como a própria formação do país: “Aqui convivem 

lado a lado a opulência e a miséria, o avanço e o atraso, as virtudes e os vícios presentes numa 

dialética nossa e particular”. E continuam ao dizer que pensamentos e práticas mudam de tal 

maneira que só podem ser apresentados como nossos, pois, segundo os autores: 

Assim se deu em muitas instâncias da vida brasileira: os usos nacionais da língua 
portuguesa européia transformaram-na por dentro e por fora, deixando-a mais mole, 
menos afeita à polidez política e mais propensa à cordialidade privada; o futebol, 
que nos chegou como uma prosa pura, branca, linear e britânica modificou-se em 
poesia eivada, mestiça, cambiante e imprevisível; e a AD - oriunda de práticas e 
ideias de distintas durações, pois congrega os antigos exercícios europeus de 
comentários de textos, a moderna e a republicana tentativa de universalização da 
leitura e a contemporânea e decisiva conjunção francesa entre uma conjuntura 
política e um contexto epistemológico, a partir da qual Pêcheux e seu grupo 
instauraram um campo de saber específico (PIOVEZANI, SARGENTINI, 2011, p. 
23-24). 

 
Desta maneira, através da junção da língua e da história, a AD descreve e interpreta 

“a constituição, a formulação e a circulação dos sentidos na sociedade” (PIOVEZANI, 

SARGENTINI, 2011, p. 15). Conforme Orlandi (2006, p. 28): 

A análise de discurso se institui como uma escuta particular que tem como 
característica ouvir no que é dito o que é dito ali ou em outro lugar, o que não é dito 
e o que deve ser ouvido por sua ausência necessária. Isto resulta no que chamamos 
compreensão em análise de discurso que é o movimento pelo qual apreendemos o 
processo de produção dos sentidos e dos sujeitos. 
 

A AD mostra que “quanto ao sujeito, à relação mundo/linguagem e ao sentido - que 

estes não são transparentes e que devem ser pensados em seus processos histórico-sociais de 

constituição” (ORLANDI, 1986, p. 111). A ilusão da transparência de sentidos é uma ilusão 

de conteúdo e ocorre através da naturalização dos mesmos. É quando acreditamos que os 

sentidos estão claros nas palavras. Nos termos de Orlandi (2012, p. 151): “não podemos tomar 

a perspectiva de que podemos atravessar simplesmente as palavras para encontrar, através 

delas, sentidos que ali estariam depositados”. Ao criticar a transparência dos sentidos, a AD  



 

 
 

14 

 

expõe a opacidade do discurso, mostrando que nem a língua, nem a história são transparentes 

e que o sujeito não é transparente nem para ele mesmo. A transparência mascara, segundo 

Pêcheux (1997, p. 160), “o caráter material do sentido das palavras e dos enunciados”. 

Para Pêcheux (1990, p. 82), o discurso é definido “como efeito de sentidos entre 

locutores”. Essa definição nega a relação linear do esquema de comunicação clássico (emissor 

→ receptor) que transmite uma mensagem através de um código, a língua. Tanto o emissor 

quanto o receptor estão impregnados pelo simbólico, por isso, fala-se em efeitos de sentidos, 

já que não há garantia que a “mensagem” entendida pelo receptor é a mesma que o emissor 

quis transmitir. Os efeitos de sentidos “resultam da relação de sujeitos simbólicos que 

participam do discurso, dentro de circunstâncias dadas. Os efeitos se dão porque são sujeitos 

dentro de certas circunstâncias e afetados pelas suas memórias discursivas” (ORLANDI, 

2006, p.15).1 

Pêcheux (1990, p. 75) propõe “o estudo da ligação entre as circunstâncias de um 

discurso – que chamaremos daqui em diante suas condições de produção – e seu processo de 

produção” e afirma que “um discurso é sempre pronunciado a partir de condições de produção 

dadas” (PÊCHEUX, 1990, p. 77). 

As condições de produção são compostas pelos sujeitos e pela situação. Existem dois 

tipos de situação: a situação em sentido estrito (o contexto imediato do dizer) e em sentido 

lato (o contexto social, histórico e ideológico). Não podemos separar as duas situações, pois, 

em qualquer enunciação, elas funcionam em conjunto (ORLANDI, 2006). Em uma agência de 

publicidade, o contexto imediato envolve a situação de criação de uma propaganda, por 

exemplo. Só que essa agência e sua criação estão inseridas em uma formação social com 

determinações histórico-ideológicas, esse é o contexto mais amplo. 

As condições de produção ainda incluem a memória discursiva ou interdiscurso, 

resumidamente, “aquilo que fala antes, em outro lugar, independentemente (...) o saber 

discursivo que torna possível todo dizer e que retorna sob a forma do pré-constituído, o já-dito 

que está na base do dizível, sustentando cada tomada de palavra” (ORLANDI, 2005, p. 31). 

Por sua vez, o sujeito que integra as condições de produção na AD não é o sujeito 

empírico ou físico, mas a posição sujeito projetada no discurso. Na língua, existem 

dispositivos que nos possibilitam passar da “situação sujeito” para a “posição sujeito no  

 

                                                 
1 Devemos considerar também a ilusão referencial, quando achamos que existe uma relação direta entre a 
linguagem, o pensamento e o mundo, contudo os sentidos podem ser diferentes para sujeitos diferentes. 
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discurso”. “O enunciador e o destinatário, enquanto sujeitos, são pontos da relação de 

interlocução, indicando diferentes posições sujeito” (ORLANDI, 2006, p. 15). 

Nessa relação de interlocução, as formações imaginárias envolvem o discurso dos 

sujeitos através da “imagem que o sujeito faz dele mesmo, a imagem que ele faz de seu 

interlocutor, a imagem que ele faz do objeto do discurso. (...) Também se tem a imagem que o 

interlocutor tem de si mesmo, de quem lhe fala, e do objeto do discurso” (Idem). Como 

Pêcheux (1990, p. 82-83) explica: 

O que funciona nos processos discursivos é uma série de formações imaginárias que 
designam o lugar que A e B se atribuem cada um a si e ao outro, a imagem que eles 
se fazem de seu próprio lugar e do lugar do outro. Se assim ocorre, existem nos 
mecanismos de qualquer formação social regras de projeção, que estabelecem as 
relações entre as situações (objetivamente definíveis) e as posições (representações 
dessas situações). Acrescentamos que é bastante provável que esta correspondência 
não seja biunívoca, de modo que diferenças de situação podem corresponder a uma 
mesma posição e uma situação pode ser representada como várias posições, e isto 
não ao acaso. 

 
Nesse jogo de projeções imaginárias entra em cena a antecipação, um mecanismo 

pelo qual o locutor coloca-se na posição do seu interlocutor. Ele tenta prever - antecipar - os 

sentidos que suas palavras irão produzir. A antecipação faz parte do processo de 

argumentação e “implica que o orador experimente de certa maneira o lugar de ouvinte a 

partir de seu próprio lugar de orador: sua habilidade de imaginar, de preceder o ouvinte é, às 

vezes, decisiva se ele sabe prever, em tempo hábil, onde este ouvinte o ‘espera’.” 

(PÊCHEUX, 1990, 77). Consequentemente, o sujeito irá dizer de uma maneira ou de outra, 

dependendo do efeito que pensa produzir no interlocutor. Como afirma Pêcheux (1990, p. 84): 

“todo processo discursivo supunha, por parte do emissor, uma antecipação das representações 

do receptor, sobre a qual se funda a estratégia do discurso”. 

O mecanismo de antecipação é essencial no discurso publicitário que trabalha com 

formações imaginárias sobre o sujeito como consumidor - seja consumidor de um produto ou 

de uma ideia - e precisa, ou pelo menos tenta, antecipar os sentidos que serão provocados no 

público. Para pensarmos esse funcionamento na publicidade, que neste trabalho nos interessa 

diretamente, tomaremos como exemplo dois comerciais: o da cerveja Brahma, “Imagina a 

Festa”, e o da Fiat, “Vem pra rua”. 

O comercial “Imagina a Festa”2, que começou a circular na TV em setembro de 

2012, tentou transformar os sentidos negativos que estavam sendo construídos ao redor da 

Copa do Mundo de futebol em sentidos positivos e acabou gerando uma indignação por parte  

                                                 
2 O vídeo pode ser visto no link: https://www.youtube.com/watch?v=0sRXCwvehrw. Último acesso em 
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do público contra a campanha publicitária (PUBLICITÁRIOS SOCIAL CLUB, 2012). A 

propaganda chama o Brasil de “país das festas” e de pessimistas, os brasileiros que diziam 

que o evento seria marcado pelo caos. O comercial transforma o “Imagina na Copa” em 

“Imagina a festa”, como no exemplo: “Vamos imaginar como os aeroportos estarão lotados. 

Sim, estarão! De torcedores empolgados e atletas incríveis!” Ao mesmo tempo em que vemos 

cenas de um homem sambando no primeiro plano e uma bandeira com faixas verde e amarela 

no segundo plano. Na sequência, uma jovem dança com a mesma bandeira ao fundo. 

 
Figura 1: cenas retiradas do comercial “Imagina a Festa” 

 

Em uma forma de “protesto”, um vídeo foi feito utilizando o mesmo áudio do 

comercial original, mas com filmagens de brigas em estádios, metrôs lotados, confusões em 

aeroportos e de manifestações3 (ADNEWS, 2014). Depois da polêmica, o comercial foi 

retirado de circulação da TV, embora a Brahma tenha alegado que ele já estava com uma data 

prevista para sair do ar. Independente, se o comercial estava programado para sair do ar ou 

não, percebemos através dessa situação que ele não produziu o efeito de sentido desejado para 

uma parte do público, pois, um dos efeitos de sentido do comercial provocou o aumento do 

sentimento de revolta que a propaganda objetivava abrandar através da brincadeira do 

“Imagina”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                         
27/02/2015. 
3 Esse vídeo pode ser acessado em: https://www.youtube.com/watch?v=kSEOfBVo1fc. Último acesso em 
27/02/2015. Como foi postado no YouTube, não é possível confirmar a autoria do vídeo. 
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Figura 2: cena retirada do comercial da Fiat 

 

No comercial da Fiat, por sua vez, a marca convocou os torcedores para a Copa da 

Confederações de 2013 com o jingle “Vem pra rua” e a música acabou virando um hino das 

manifestações que ocorreram naquele ano. O comercial visava estimular o “patriotismo de 

Copa do Mundo” e trazia cenas de pessoas comemorando e festejando enquanto torcida. 

Entretanto, a música da banda O Rappa acabou representando o sentimento de 

descontentamento com a Brasil (VEJA, 2013). O trecho “Vem pra rua, porque a rua é a maior 

arquibancada do Brasil (...) O Brasil tá gigante. Grande como nunca se viu” caiu como uma 

luva para os protestos. Uma música que produzia efeitos de sentido de convocação para 

participar das manifestações e um sentimento de força e união para o movimento. Na época, a 

Fiat decidiu manter o cronograma de circulação do comercial, ao mesmo tempo em que 

tentava manter a empatia causada nos jovens e, contraditoriamente, não se envolver em mais 

polêmicas.  

Durante a Copa do Mundo de 2014, período alvo deste trabalho, as manifestações 

foram “menores” em comparação com as manifestações que ocorreram na época da Copa das 

Confederações. Foi em junho de 2013 que “a quantidade de pessoas que participaram das 

manifestações aumentou, assim como também multiplicaram consideravelmente as exigências 

dos manifestantes” (ALVES, 2014, p. 28). Assim, a propaganda da Brahma foi anterior às 

manifestações de junho de 2013 e o anúncio da Fiat ocorreu durante o período da Copa das 

Confederações. As propagandas tornaram-se uma ferramenta para a venda do produto “Copa 

do Mundo” e não mais a venda de carros ou cervejas. 

O que podemos perceber por meio desses dois exemplos, tanto da Brahma quanto da 

Fiat, é que, por mais que se tente antecipar os sentidos, não há controle dos sujeitos sobre 

eles.  E que as formações imaginárias são apenas uma construção,  dado que,  embora os 
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publicitários tivessem uma imagem do público, ela não se confirmou como o esperado pelas 

campanhas. 

Pêcheux fala sobre as intervenções no momento de enunciação do discurso 

(intervenções diretas ou indiretas e verbais ou não verbais), “a esse respeito, um sermão e uma 

conversa a bandeiras despregadas ‘funcionam’ de modo diferente. Em certos casos, o ouvinte, 

ou o auditório, pode bloquear o discurso ou, ao contrário, apoiá-lo” (PÊCHEUX, 1990, p. 78). 

Nos comerciais mencionados, as intervenções são posteriores às propagandas, intervenções 

verbais (como os artigos jornalísticos que criticaram ou elogiaram as propagandas) e não 

verbais (o comportamento desencadeado pelas mesmas), e assim como as intervenções 

exemplificadas por Pêcheux, exercem grande influência sobre o discurso, pois ajudam a 

construir a imagem da marca que enuncia tal discurso. 

Assim, retomando o jogo de projeções imaginárias, vale a projeção da posição social 

no discurso. Deste modo, ao falarmos de um publicitário, de um jornalista ou de um 

professor, estamos pensando na projeção da imagem que se faz de um publicitário, de um 

jornalista ou de um professor. O professor, por exemplo, pode ser visto como aquele que 

“trabalha por amor e vocação”, conforme observamos em excerto de notícia, que trazemos 

figura 3: 

Figura 3: declaração do então Ministro da Educação, Cid Gomes, quando ainda era governador do Ceará4 

 

A declaração do então Ministro da Educação5 projeta uma imagem do senso comum 

referente ao professor. A frase exemplifica um caso peculiar de formação imaginária, mas 

nenhum processo discursivo está isento do processo de formação de imagens. A imagem é um 

ponto de vista, como afirma Pêcheux (1990, p. 83): a imagem é “um objeto imaginário (a 

saber, o ponto de vista do sujeito) e não da realidade física”.  

 

                                                 
4 Retirado da matéria: 
http://ultimosegundo.ig.com.br/brasil/ce/professor+deve+trabalhar+por+amor+nao+por+dinheiro+diz+cid/n1597
184673225.html. Acesso em 27/02/2015. 
5 Cid Gomes foi Ministro da Educação no período de janeiro de 2015 até março de 2015. 
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O que chama a atenção nessa situação do exemplo é a posição do sujeito, um político 

(Governador e, posteriormente, Ministro da Educação) de quem se esperaria a preocupação 

em melhorar as condições de trabalho do professor, assim como de todo o sistema 

educacional, o que não condiz com a declaração tornada notícia nos jornais à época. 

Da mesma maneira que temos diferentes imagens do que seja um professor (que 

podem coincidir ou não com a frase do então Ministro), o brasileiro também pode ser visto 

como o que “quer levar vantagem em tudo”, a brasileira pode ser vista como “uma mulher 

fácil” e o Brasil pode ser considerado “o país do futebol” ou “da corrupção”, a depender de 

quem está construindo essas imagens e da formação discursiva na qual está inserido. 

Tendo em vista que a nossa pesquisa irá analisar as formações imaginárias sobre o 

brasileiro, vamos trazer alguns exemplos de discursos que circulam em diferentes mídias 

sobre o nosso país e as formações imaginárias que derivam desses discursos, como, por 

exemplo, uma frase que dá grande importância à nossa nacionalidade (ou diminui o sujeito a 

que se refere), o ditado popular: “Deus é brasileiro”. 

Figura 4: declaração do Ministro de Minas e Energia sobre um possível racionamento de energia6 

 

Nessa outra declaração do agora Ministro de Minas e Energia, Eduardo Braga, ele 

mobiliza um antigo dito popular, “Deus é brasileiro”, para explicar a causa da crise de 

energia. Sobre isso, Ferreira (1993, p.78) comenta que o enunciado em questão, “Deus é 

brasileiro”, pode ser lido de dois jeitos: no primeiro, “a garantia divina mobiliza o sentimento 

de fé e de esperança do povo, deslocando para outro terreno os problemas de quem conta com 

a ajuda do além para superá-los” e no segundo, “a certeza (ou desejo?) de que se conta com 

Deus como aliado pode determinar um descomprometimento frente às reponsabilidades que 

cada um deve assumir na vida em sociedade”. Desse modo, o enunciado “ainda que um tanto      

oco,  um tanto esvaziado,  mantém sua atualidade.  Nem que seja à custa de  acréscimos,  

                                                 
6Retirado da matéria: http://www.infomoney.com.br/mercados/acoes-e-indices/noticia/3818335/deus-brasileiro-
temos-que-contar-com-ele-para-trazer-chuvas. Acesso em 27/02/2015. 
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alterações que lhe vão modificando o curso e determinando mudanças de sentido” 

(FERREIRA, 1993, p. 78). 

Comparando as duas citações, embora o político não fosse Ministro da Educação na 

época, sua posição de governador já o “impossibilitava” (ou não...) de dar tal declaração, o 

que causou o mesmo choque da segunda declaração feita pelo Ministro de Minas e Energia. 

Em ambos os casos, a culpa não é dos Ministros e, por extensão, do governo, pois, na 

primeira, a pessoa que quer ganhar dinheiro é que está na carreira errada e na segunda, é Deus 

que não ajuda. O que escapa ao controle dos Ministros, enquanto sujeitos de seus discursos, é 

que eles são interpelados em “sujeitos-falantes (...) pelas formações discursivas que 

representam ‘na linguagem’ as formações ideológicas que lhes são correspondentes” 

(PÊCHEUX, 1997, p. 161).  

As formações discursivas determinam “o que pode e deve ser dito” em formações 

ideológicas dadas, ou seja, “a partir de uma posição dada numa conjuntura dada, determinada 

pelo estado da luta de classes” (PÊCHEUX, 1997, p. 160). Tendo isso em vista, o dizer do 

Ministro de Minas e Energia pode produzir o efeito de sentido de que ele condição, estaria 

buscando se eximir de suas responsabilidades e, por isso, se torna notícia. 

O conceito de formação discursiva “representa uma primeira relação entre a História, 

vista sob os tipos de relações ideológicas de força nas sociedades de classe, e a materialidade 

linguageira.” (MALDIDIER, 2011, p. 50). Sucintamente, Orlandi (2006, p. 17) coloca que “as 

formações discursivas são a projeção na linguagem, das formações ideológicas”. 

Segundo Ferreira (2001), formação ideológica é um “conjunto complexo de atitudes 

e de representações, não individuas nem universais, que se relacionam às posições de classes 

em conflito umas com as outras” (FERREIRA, 2001, p. 16). Assim, as formações ideológicas 

determinam, por exemplo, o sentido de uma palavra ou de uma expressão.  

Em “Deus é brasileiro”, a expressão, de imediato, apenas confere a Deus uma 

nacionalidade, todavia, as formações ideológicas conferem a ela um sentido ou vários. E de 

maneira geral, “as palavras, expressões, proposições, etc., mudam de sentido segundo as 

posições sustentadas por aqueles que as empregam, o que quer dizer que elas adquirem seu 

sentido em referência a essas posições, isto é, em referência às formações ideológicas” 

(PÊCHEUX, 1997, p. 160). 

Ainda falando sobre os sentidos, é necessário pensar como as relações de sentidos 

atuam na prática discursiva. Falar sobre relações de sentidos é afirmar que “não há discurso 

que não se relacione com outros” (ORLANDI, 2005, p. 39). Isto é, um discurso sempre terá  
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relação com outros discursos realizados, imaginados ou possíveis. Voltando ao nosso 

exemplo, o Ministro não é o primeiro, nem será o último a dizer que “Deus é brasileiro”. 

Pêcheux coloca a questão da seguinte maneira: 

Em outros termos, o processo discursivo não tem, de direito, início: o discurso se 
conjuga sempre sobre um discurso prévio, ao qual ele atribui o papel de matéria-
prima, e o orador sabe que quando evoca tal acontecimento, que já foi objeto de 
discurso ressucita no espírito dos ouvintes o discurso no qual este acontecimento era 
alegado, com as “deformações” que a situação presente introduz e da qual pode tirar 
partido (PÊCHEUX, 1990, p. 77). 
 

A “deformação” introduzida pelo Ministro, no caso exposto na figura 4, é que Deus, 

por ser brasileiro, tem responsabilidade em fazer chover no seu país de origem, e por mais 

absurda que a ideia pareça, a declaração polêmica acabou tirando o foco do problema de 

energia, o que pode fazer com que o político consiga, de algum modo, “tirar partido” da 

situação.  

Ao mesmo tempo em que as relações de sentido ocorrem, também ocorrem as 

relações de força presidindo o discurso. De acordo com essas relações, o lugar social do qual 

o sujeito fala “marca o discurso com a força da locução que este lugar representa” 

(ORLANDI, 2006, p. 16). Assim, se o sujeito fala da posição professor, da posição ministro, 

da posição humorista ou da posição jornalista, as palavras irão significar de uma maneira 

diferente. “Cada um desses lugares tem sua força na relação de interlocução e isto se 

representa nas posições sujeito. Por isso essas posições não são neutras e se carregam do 

poder que as constitui em suas relações de força” (ORLANDI, 2006, p. 16). Por estarmos em 

uma sociedade hierarquizada, dependendo da posição que o sujeito ocupa, algumas falas, 

além de significarem diferentemente, significam (e valem) mais do que outras. Orlandi (2005) 

nos dá o exemplo da relação hierarquizada entre professor e aluno, na qual a fala do professor 

costumeiramente é tomada como tendo mais valor que a do aluno. 

Do mesmo modo, se um humorista diz que “Deus é brasileiro e tem que trazer 

chuvas”, seu discurso produz efeitos de sentido como uma piada e possui valor diferente do 

dizer de um político. Mas se um Ministro diz o mesmo, pelo lugar social que ocupa, o que diz 

terá mais peso e muito mais tendência a ser levado a sério. Do mesmo jeito que a fala 

“professor trabalha por amor” produzirá diferentes efeitos de sentido e estará inserido em 

diferentes relações de força, dependendo de quem a pronuncie: caso seja um professor, um 

jornalista ou um político. 

Sobre as relações de força, Pêcheux (1990, p. 77) traz o exemplo a seguir: 
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O deputado pertence a um partido político que participa do governo ou a um partido 
da oposição; é porta-voz de tal ou tal grupo que representa tal ou tal interesse, ou 
então está “isolado” etc. Ele está, pois, bem ou mal, situado no interior da relação de 
forças existentes entre os elementos antagonistas de um campo político dado: o que 
diz, o que anuncia, promete ou denuncia não tem o mesmo estatuto conforme o lugar 
que ele ocupa; a mesma declaração pode ser uma arma temível ou uma comédia 
ridícula segundo a posição do orador e do que ele representa, em relação ao que diz: 
um discurso pode ser um ato político direto ou um gesto vazio, para “dar o troco”, o 
que é uma outra forma de ação política. 

 
O discurso sempre é um ato político, uma “forma de ação política”, como afirma 

Pêcheux, que está inserido em uma formação social. Tendo isso em mente, entendemos que os 

discursos oriundos das formações imaginárias relativas ao povo brasileiro são um ato político 

influenciado pela ideologia e pelo insconsciente. 

Segundo Pêcheux (1990, p. 85), as formações imaginárias são sempre atravessadas 

pelo “já ouvido” e o “já dito”. Assim, quando dizemos que “o brasileiro gosta de levar 

vantagem em tudo” estamos reproduzindo um “já dito”. Sobre isso, Pêcheux acrescenta que: 

as diversas formações resultam, elas mesmas, de processos discursivos anteriores 
(provenientes de outras condições de produção) que deixaram de funcionar mas que 
deram nascimento a ‘tomadas de posição’ implícitas que asseguram a possibilidade 
do processo discursivo (PÊCHEUX, 1990, p. 85). 
  

São esses “já ditos” e “já ouvidos” que possibilitam as formações imaginárias em 

todo processo discursivo. Pensando na imagem de “brasileiro malandro”, recorrente no 

discurso sobre o brasileiro, temos a seguinte figura: 
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Figura 5: brasileiros se passaram por gringos na Copa do Mundo 2014 para obter algumas “vantagens”7 

 

Na figura 5, há o título de uma notícia, “Brasileiros se passam por gringos para 

conquistarem mulheres na Copa”, e os comentários do humorista. O humor vem, além da 

própria situação inesperada (ou não) da inversão de papéis entre os gringos e os brasileiros 

mostrar que se um gringo se passar por brasileiro também pode “se dar bem” na Copa do 

Mundo. Ferreira chega a argumentar sobre essa imagem de “brasileiro malandro” que se 

“Deus é brasileiro”, “dá um jeitinho para que se leve ‘vantagem em tudo’.” (FERREIRA, 

1993, p. 78). 

Como já dissemos, essa imagem não vem do nada, existe um “já dito”, isto é, uma 

memória que circula socialmente de que o brasileiro seria assim. Na AD, a memória não é 

vista como “memória individual”, “mas nos sentidos entrecruzados da memória mítica, da 

memória social inscrita em práticas, e da memória construída do historiador” (PÊCHEUX, 

1999, p. 50). Achard ainda coloca que “a memória não restitui frases escutadas no passado 

mas julgamentos de verossimilhança sobre o que é reconstituído pelas operações de 

paráfrase” (ACHARD, 1999, p. 16). O “já dito” “brasileiro gosta de levar vantagem em tudo” 

vai, assim, se reconstruindo através de relações parafrásticas. 

Com a Copa do Mundo 2014, muitas dessas imagens (ligadas à malandragem, à 

corrupção etc) emergiram na nossa mídia e no exterior. No episódio You don’t have to live  
                                                 
7 Figura retirada do link: http://www.kibeloco.com.br/2014/06/23/para-ingles-ver/. Acesso em 27/02/2015. 
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like a referee (ou “Você não tem que viver como um juiz”), do desenho “Os Simpsons”, 

Homer é convidado para ser árbitro na Copa, pois o evento precisava de alguém com uma 

imagem de admirável honestidade. Homer Simpson não é tão honesto assim, mas devido a um 

discurso que sua filha Lisa havia feito, que foi gravado e “viralizou” na internet, sua imagem 

passou a ser a de um homem e pai exemplar. Homer, ao acreditar que é mesmo um exemplo, 

passa a se comportar de maneira diferente da habitual. Só que quando ele chega ao Brasil, é 

constantemente assediado para aceitar o suborno de uma máfia brasileira, o que testa seu novo 

caráter, como podemos ver na figura a seguir, que apresenta algumas cenas do episódio: 

Figura 6: Homer, juiz na Copa do Mundo no Brasil, recusa mais uma tentativa de suborno 

 

Nesse episódio, por várias vezes, os brasileiros tentam subornar Homer. A sequência 

de cenas acima faz parte do desenho que mostra várias tentativas de suborno, e enquanto as 

cenas passam, toca uma música animada chamada “Samba de Janeiro”, da banda italiana 

Bellini, em que as seguintes frases se repetem: “samba de janeiro”, “sempre assim” “em 

cima” e “embaixo”. O episódio mostra que a corrupção é tão comum em nosso país que, nos 

jogos de futebol, em vez da “câmera do beijo” (tradicional em eventos esportivos dos Estados 

Unidos), nós teríamos a “câmera do suborno”, na qual as pessoas mostrariam dinheiro, jóias e 

drogas. 

Esses discursos sobre o Brasil são possibilitados por uma memória discursiva, uma 

memória constituída por já ditos em circulação em situações caracterizadas pelo humor, 

como, por exemplo, “o país da corrupção”. Conforme Pêcheux (1999, p. 52): 
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a memória discursiva seria aquilo que, face a um texto que surge como 
acontecimento a ler, vem restabelecer os “implícitos” (quer dizer, mais 
tecnicamente, os pré-constituídos, elementos citados e relatados, discursos-
transversos, etc.) de que sua leitura necessita: a condição do legível em relação ao 
próprio legível. 
 

Para Achard (1999, p. 13),o implícito funciona com base em “um imaginário que o 

representa como memorizado, enquanto cada discurso, ao pressupô-lo, vai fazer apelo a sua 

(re)construção, sob a restrição ‘no vazio’ de que eles respeitem as formas que permitam sua 

inserção por paráfrase”, mas na AD considera-se o “não dito” que também significa no 

discurso (ORLANDI, 2005).  Orlandi (2005, p. 82) elucida que “na análise de discurso, há 

noções que encapam o não dizer: a noção de interdiscurso, a de ideologia, a de formação 

discursiva. Consideramos que há sempre no dizer um não dizer necessário”. 

Pensando a questão do não dito, podemos analisar duas imagens referentes ao 

imaginário de Brasil e mulher brasileira. 

 
Figura 7: “Salão do Livro: os 48 autores brasileiros convidados” 8 

 

 
Figura 8: “Mulheres brasileiras comemoram o excesso de homens na Copa do Mundo” 9 

                                                 
8 Retirada do link: http://bibliobs.nouvelobs.com/a-part-ca/20141209.OBS7352/salon-du-livre-2015-les-48-
auteurs-bresiliens-invites.html.Acesso em 28/02/2015. Afotofoi substituída pela bandeira do Brasil. 
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A  figura 7 traz uma matéria sobre os autores convidados para o Salão do Livro 2015 

e uma foto de três mulheres com biquínis com estampas da bandeira do Brasil, sendo que 

duas delas seguram a bandeira do nosso país. Já na figura 8, o título afirma que as brasileiras 

“comemoram” (comemoram da mesma maneira que se comemora um gol, uma vitória) o 

grande número de homens na Copa. A foto é de um homem vestindo a camisa da Argentina, 

dançando com uma mulher. A legenda da foto diz: “uma mulher do Brasil e um homem da 

Argentina dançam samba na Fan Fest da Copa do Mundo 2014”. 

Nas duas figuras, não é dito que as mulheres das fotos são brasileiras, mas há algo 

que permite pensar assim, há um não dito que permite pensar que as mulheres das fotos são 

brasileiras. Na figura 7, poderiam ser os biquínis (embora não seja muito comum brasileiras 

usarem estampas da bandeira), a praia ao fundo, a cor das mulheres... Já na figura 8, a mulher 

não tem nenhum acessório verde e amarelo, ao contrário do homem que veste uma camisa da 

Argentina. Confiamos então na palavra do jornal que deve ter ido perguntar para a mulher sua 

nacionalidade. Também é dito que eles dançam samba, mas o uso do termo “samba” deve-se 

muito mais por ser o ritmo mais famoso do Brasil, do que pelo que vemos na foto. 

Por ironia10, a foto da figura 7, além de não combinar com o tema do Salão do Livro, 

é de um grupo de dançarinas inglesas. Não sabemos se a mulher da figura 8 é realmente 

brasileira, e independentemente disso, temos que pensar o que essas duas figuras dizem sobre 

a imagem das mulheres brasileiras. Mulheres que são vistas por sua sensualidade e quase 

viram um símbolo nacional. Na figura 7, o tema Salão do Livro não fez diferença, foi 

necessário algo que “simbolizasse” o Brasil. Ou será que alguém esperava mesmo que as 

autoras brasileiras participantes fossem vestidas daquele jeito? 

A imagem da brasileira é a da sensualidade, a da mulher que “comemora” porque a 

Copa trouxe muitos homens para o evento. A mulher brasileira não só é silenciada através das 

reportagens: na figura 7, poderia ter foto das autoras convidadas (assim como dos autores) e 

na figura 8, a mulher é apenas uma imagem que é significada através do discurso do jornal, 

não há a fala dela dizendo: “Sou brasileira e estou comemorando o grande número de 

homens”. A mulher brasileira também é silenciada em suas possibilidades: “a mulher 

brasileira é sempre de tal maneira”. 

                                                                                                                                                         
9Retirada do link: http://bigstory.ap.org/article/brazilian-women-celebrate-wcup-bonanza-men. Acesso em 
28/02/2015. 
10 Na AD, segundo Garcia (2003, p. 136), “conceber a ironia como discurso irônico significa enxerga-lo como 
acontecimento discursivo, como um processo peculiar de ressignificação cujo espaço material é o interdiscurso 
(entremeio de várias FDs).” 
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Orlandi (1999, p. 59) diz que “a memória é feita de esquecimentos, de silêncios. De 

sentidos não ditos, de sentidos a não dizer, de silêncios e de silenciamentos.” (ORLANDI, 

1999, p. 59). A autora liga o “não dizer” à história e à ideologia e sublinha que todo dizer 

sempre terá uma relação com o não dizer. Ainda segundo Orlandi (2013, pp. 11-12): 

I. há um modo de estar em silêncio que corresponde a um modo de estar no sentido 
e, de certa maneira, as próprias palavras transpiram silêncio. Há silêncio nas 
palavras; 2. o estudo do silenciamento (que já não é silêncio mas “pôr em silêncio”) 
nos mostra que há um processo de produção de sentidos silenciados que nos faz 
entender uma dimensão do não-dito absolutamente distinta da que se tem estudado 
sob a rubrica do “implícito”. 
 

Orlandi (2013, p. 24) define o silêncio em duas categorias: o fundador, “aquele que 

existe nas palavras, que significa o não-dito e que dá espaço de recuo significante, produzindo 

as condições para significar” e a política do silêncio, que é subdivida em silêncio constitutivo 

(“o que nos indica que para dizer é preciso não-dizer”) e silêncio local (a censura, “àquilo que 

é proibido dizer em uma certa conjuntura”). 

Nas figuras 7 e 8, estamos tratando do silêncio constitutivo, quando um dizer (ou 

uma foto) apaga os outros dizeres. Esses dizeres “outros” mostram uma visão estereotipada do 

nosso país e das mulheres brasileiras. O depoimento de uma brasileira que morou na 

Inglaterra ilustra bem isso 11: “Todo mundo pensa que o Brasil é o melhor lugar do mundo, 

porque nós temos praia, samba, mulher pelada e futebol”.  

Soares e Cunha (2014, p. 182), ao comentar uma “pesquisa empírica com 

portugueses sobre o imaginário deles em relação ao Brasil e aos brasileiros” (SOARES; 

CUNHA, p. 181) realizada por Lisboa (2010), afirmam que: 

Alegria, sensualidade, sexualidade são, pois, denominações que acompanham de 
forma constitutiva o imaginário português em relação ao Brasil e aos brasileiros, 
segundo a pesquisa realizada por Lisboa (2010). Nessas denominações, as mulheres 
brasileiras são as mais quentes e deixam “qualquer homem português ou qualquer 
homem perturbado”: elas figuram, assim, como uma marca natural de erotização da 
brasileira em Portugal. Lisboa (2010) nos mostra que a sensualidade e a erotização 
estão relacionadas diretamente à mulher. No entanto, as festas, as danças, a alegria 
colam ao brasileiro de uma forma generalizada, independe do gênero, isto é, 
naturalizam a relação entre ser brasileiro e ser um povo feliz: Os brasileiros estão 
sempre a rir, a dançar, a falar alto, como se isso fosse a nossa marca registrada, 
afinal o Brasil ainda é, nesse imaginário, o éden. 

 

Essa visão generalista coloca o Brasil como um “país de festa e diversão”, reduzindo 

o próprio país, e nos colocando a imagem de um “povo feliz, apesar de qualquer problema”, 

como podemos ver nas reportagens a seguir: 

                                                 
11 Disponível em https://www.facebook.com/MafiaBritanica/posts/489339571153050. Acesso em 28/02/2015. 
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Figura 9: “Brasil: A nação emergente mais feliz”, notícia de 2011. 12 

 

 
Figura 10: “O Brasil não está crescendo – então por que os brasileiros estão felizes?”, notícia de 2013. 13 

 

Nas reportagens expostas nas figuras 9 e 10, a felicidade brasileira é tratada como um 

fato, mesmo com panoramas econômicos discrepantes: em 2011, estamos crescendo e em 

2013, nossa economia para. E continuamos felizes.  

A imagem de “brasileiro feliz” circula na mídia estrangeira, e em nossa própria mídia 

(inclusive nos comerciais que serão objeto do nosso estudo); os brasileiros são vistos como 

felizes e otimistas. Uma pesquisa da Organização Mundial de Saúde (EXAME, 2011) chegou 

a colocar o Brasil como “campeão mundial em depressão”. Um dos países mais felizes e um 

dos mais depressivos. Apesar da ideia conflitante, a imagem da “felicidade e simpatia 

brasileira” já está registrada em nosso imaginário social. Sobre isso, Mariani e Lunkes (2013, 

p. 38) acrescentam que: 

Essa tomada de posição em relação ao imaginário e à ideologia implica em 
considerarmos o termo “felicidade” em sua opacidade, cujos sentidos se mobilizam 
em diferentes direções, não porque ocorram de maneira caótica ou espontânea, mas 
porque são afetadas pela ordem do político. (...) É, pois, da ordem do político que o 
termo “felicidade” seja insistentemente colocado na contemporaneidade; é político o 
seu comparecimento e sua circulação em práticas discursivas de diferentes campos 
de conhecimento, como na saúde e na economia. 

                                                 
12 Disponível em http://www.ipsnews.net/2011/07/brazil-the-happiest-emerging-nation/. Acesso em 28/02/2015. 
13 Disponível em http://www.economist.com/blogs/economist-explains/2013/05/economist-explains-why-
brazilians-happy-slow-growth-brazil. Acesso em 28/02/2015. 
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Como colocado pelas autoras, não é somente o imaginário que tem um papel 

fundamental na imagem de “brasileiro feliz”, mas também a ideologia. A ideologia é um 

conceito central da AD que afeta a todos os outros. 

Cazuza cantava que queria uma ideologia “pra viver”, refletindo um sentimento de 

que “o imaginário social vigente, na época, fosse o de uma sociedade sem ideais por que 

lutar” (AGRA, AZEVEDO, CARVALHO, 2014, p. 1616). Embora a música de Cazuza tenha 

marcado gerações e seja um protesto em forma de poesia, a mensagem central entra em 

conflito com o postulado da AD de que “não há sujeito sem ideologia” (ORLANDI, 2005, p. 

47). Isto é, não é preciso desejar uma ideologia para vida, pois estamos submetidos à 

ideologia como condição de sermos sujeitos. 

A principal tese de Louis Althusser (1985, p. 93) em seu livro Aparelhos Ideológicos 

do Estado que orientou os estudos de Pêcheux e que contraria a canção de Cazuza é de que “a 

Ideologia interpela os indivíduos enquanto sujeitos”. Para Althusser (1985, p. 94), os “sujeitos 

ideológicos (...) vivem ‘espontaneamente’ ou ‘naturalmente’ na ideologia, no sentido em que 

dissemos que ‘o homem é por natureza um animal ideológico’.”Ao parafrasear Althusser, 

Pêcheux (1997, p. 152) afirma que “o conceito de Ideologia em geral permite pensar ‘o 

homem’ como ‘animal ideológico’, isto é,  pensar sua especificidade enquanto parte da 

natureza”. 

Pêcheux (1997, p. 149), influenciado pelo pensamento de Althusser, parte de duas 

premissas relativas à ideologia: a primeira de que “só há prática discursiva através de e sob 

uma ideologia”, ou seja, todo discurso é ideológico. E a segunda de que “só há ideologia pelo 

sujeito e para sujeitos”.A ideologia é, assim, condição para a constituição dos sujeitos e dos 

sentidos, sendo que tanto os sujeitos quanto os sentidos se constituem ao mesmo tempo. Na 

AD, a ideologia é vista como uma relação necessária entre linguagem e mundo, não como 

ocultação ou “máscara”. 

Assim, o sujeito, sob o domínio da ideologia e da memória discursiva, vê o sentido 

como único, como se só pudesse ser “aquele”, mesmo podendo ser outro. O que produz esse 

efeito de evidência é que só há sentido pela interpretação e a interpretação, por ser um gesto 

do sujeito interpelado pela ideologia, acaba tornando evidente “o que na realidade se produz 

por complexas relações entre sujeitos, língua e história, resultando em diferentes formações 

discursivas” (ORLANDI, 2012, p. 153). Ainda conforme Orlandi (2005, p. 46): 
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A evidência do sentido - a que faz com que uma palavra designe uma coisa - apaga o 
seu caráter material, isto é, faz ver como transparente aquilo que se constitui pela 
remissão a um conjunto de formações discursivas que funcionam com uma 
dominante. As palavras recebem seus sentidos de formações discursivas em suas 
relações. Este é o efeito da determinação do interdiscurso (da memória). 
 

Por conseguinte, ainda há a evidência do sujeito, que demonstra que somos sempre 

“já sujeitos”. Essa evidência “apaga o fato de que o indivíduo é interpelado em sujeito pela 

ideologia. Esse é o paradoxo pelo qual o sujeito é chamado à existência: sua interpelação pela 

ideologia” (ORLANDI, 2005, p. 46). Nos termos de Pêcheux (1997, p. 155): “o que oculta 

essa evidência (...) é o ato de que o sujeito é desde sempre ‘um indivíduo interpelado em 

sujeito’.” 

Segundo Althusser (1985, p. 94), o “sujeito é uma ‘evidência’ primeira (as 

evidências são sempre primeiras): está claro que vocês, como eu, somos sujeitos (livres, 

morais, etc.).” Para o autor (Idem), “a evidência de que vocês e eu somos sujeitos – e até aí 

que não há problema – é um efeito ideológico, o efeito ideológico elementar”. E continua 

esclarecendo que: 

Este é aliás o efeito característico da ideologia – impor (sem parecer fazê-lo, uma 
vez que se tratam de “evidências”) as evidências como evidências, que não podemos 
deixar de reconhecer e diante das quais, inevitável e naturalmente, exclamamos (em 
voz alta, ou no “silêncio da consciência”): “é evidente! é exatamente isso! é 
verdade!”. (ALTHUSSER, 1985, p. 94-95). 
 

Orlandi (2006, p. 19) afirma que “a subjetivação é uma questão de qualidade, de 

natureza: não se é mais ou menos sujeito, não se é pouco ou muito subjetivado. Não se 

quantifica o assujeitamento.” Na verdade, “o assujeitamento é a própria possibilidade de se 

ser sujeito. Essa é a contradição que o constitui: ele está sujeito à (língua) para ser sujeito de 

(o que diz)” (ORLANDI, 2006, p.19). Ao falar do papel da ideologia e do inconsciente na 

constituição do sujeito, Pêcheux (1997, p. 152-153) afirma que: 

O caráter comum das estruturas-funcionamentos designadas, respectivamente, como 
ideologia e inconsciente é o de dissimular sua própria existência no interior mesmo 
do seu funcionamento, produzindo um tecido de evidências “subjetivas”, devendo 
entender-se este último adjetivo não como “que afetam o sujeito”, mas “nas quais se 
constitui o sujeito”. 
 

Em suma, o sujeito do discurso, afetado pelo inconsciente, é constituído “pelo 

esquecimento do que o determina, pois é do funcionamento da ideologia em geral que resulta 

a interpelação dos indivíduos em sujeitos” (ORLANDI, 2006, p. 18). A interpelação fornece 

para todo sujeito uma “realidade”, a sua “realidade” que de fato é um “sistema de evidências e  
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de significações percebidas” (Idem) pelo próprio sujeito. Assim sendo, a interpelação se 

efetua através do interdiscurso entrelaçado no complexo de formações ideológicas. 

Deste modo, a AD considera que o sujeito é constituído por duas formas de 

esquecimento: o esquecimento nº 1 e o esquecimento nº 2. O esquecimento nº 1, “dá conta do 

fato de que o sujeito-falante não pode, por definição, se encontrar no exterior da formação 

discursiva que o domina.” (PÊCHEUX, 1997, p. 173). “Ou seja, o sujeito se constitui pelo 

esquecimento do que o determina. Ele se constitui pela sua inscrição na formação discursiva” 

(ORLANDI, 2006, p. 21). Através do esquecimento nº 1, que é inconsciente, o sujeito tem a 

ilusão de ser a origem do seu dizer. É o esquecimento ideológico e faz parte da constituição 

do sujeito e do sentido.  

Já no esquecimento nº 2, o sujeito não lembra que existem outros sentidos possíveis, 

mas não é da ordem do inconsciente. É da ordem da formulação. O sujeito, durante o seu 

dizer, forma “famílias parafrásticas de tudo aquilo que ele podia dizer, mas não disse” (Idem). 

O esquecimento nº 2 é o esquecimento enunciativo, “pelo qual todo sujeito-falante ‘seleciona’ 

no interior da formação discursiva que o domina, isto é, no sistema de enunciados, formas e 

sequências que nela se encontram em relação de paráfrase” (PÊCHEUX, 1997, p. 173). 

“O esquecimento nº 2 cobre exatamente o funcionamento do sujeito do discurso na 

formação discursiva que o domina, e que é aí, precisamente, que se apóia sua ‘liberdade’ de 

sujeito-falante” (PÊCHEUX, 1997, p. 175). Desta maneira, “o efeito da forma-sujeito do 

discurso é, pois, sobretudo, o de mascarar o objeto daquilo que chamamos o esquecimento nº 

1, pelo viés do funcionamento do esquecimento nº 2.” (PÊCHEUX, 1997, p. 177). 

Por tudo o que foi anteriormente elencado, podemos dizer o sujeito não é 

transparente nem para si mesmo, pois ele só é sujeito pelas contradições, esquecimentos e 

ilusões que o compõem. Nos termos de Scherer (2007, p. 351): 

Para nós, constituir-se como sujeito, é constituir pela língua e pelo lugar ocupado 
nela. Mas o lugar ocupado por ela constitui-se pelo lugar que ocupamos, também 
fisicamente, nesse espaço. Lugar físico, corpo social, sujeito cindido, deslizes e 
constituição, diversidade e unidade, vestígios e errâncias de discurso e de sujeito e, 
por conseguinte, de identificações. O sujeito vai, assim, se constituindo na língua 
pela sua história, na sua história dessa materialidade. (...) E é, pela interpelação da 
língua pela língua se misturando na língua, pelo sujeito da língua, que nos 
constituímos. Vida e História. História de Vida. 

 

O sujeito encontra-se nesse movimento de sentidos, incompleto, assim como os 

sentidos. Para Orlandi (1995, p. 40), “o múltiplo e o incompleto se articulam materialmente: a 

falha e a pluralidade se tocam e são função do não fechamento do simbólico. Daí os ‘outros’  
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sentidos que sempre são possíveis”. Assim, a existência das diferentes linguagens faz “parte 

dessa incompletude e desse possível” e são “uma necessidade histórica”. 

As propagandas, em suas diferentes materialidades, valendo-se do efeito verdade e 

influenciadas pela ilusão da literalidade, produzem efeitos de sentidos diversos. Mas para 

entender melhor essas ilusões e efeitos, precisamos nos aprofundar mais no modo de 

funcionamento do discurso publicitário. 
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3. O DISCURSO PUBLICITÁRIO 

 

Nas teorias publicitárias, é comum acreditar que se sabe, claramente, o que está 

sendo comunicado ao consumidor e que esse consumidor irá ser afetado pelos efeitos de 

sentido exatos que a propaganda pretende produzir. Entretanto, como vimos, no início do 

capítulo anterior, com os exemplos das marcas Brahma e Fiat, esse pensamento trata-se de 

uma ilusão constituinte do discurso publicitário. 

Na AD, a publicidade é compreendida como um “espaço de formulação e de 

circulação de sentidos” (CARROZZA, 2010, p. 62), que funciona ideologicamente na 

conjuntura sócio-histórica de nossa formação social. Em seu funcionamento, o discurso 

publicitário utiliza a formação imaginária corrente e assim projeta imagens do seu consumidor 

alvo.  

No processo publicitário, é criada, nos termos de Carrozza, “uma ciranda de 

imaginários, onde se configura um jogo produtivo entre reconhecer/conhecer/ser no nível da 

representação” (2010, p. 62). Mas sabemos que o que a publicidade faz é “construir um 

consumidor com o qual os sujeitos se identifiquem e desejam ser” (Idem), ou seja, uma 

projeção de sujeito consumidor. Assim, a publicidade sempre movimenta “efeitos de memória 

que possibilitam gestos de (re)conhecimento mútuo entre o produto e o sujeito consumidor” 

(CARROZZA, 2010, p. 73). Esse entendimento da publicidade permite compreender como 

ela constrói um mundo idealizado, um mundo “com produtos e situações levadas ao 

superlativo perfeito, como forma de realização daquilo que é próprio do modo de ser 

contemporâneo”, como afirma Carrozza (2010, p. 73). 

Apesar de publicidade e propaganda andarem juntas, historicamente, alguns autores 

sustentam que há diferença entre uma e outra: conforme Pereira, a publicidade seria uma série 

de atividades, de “atendimento, planejamento, pesquisa, mídia, marketing, criação, promoção, 

merchandising etc.”, que divulga uma ideia, empresa ou produto através de propagandas 

(PEREIRA, 2008, p. 20). A autora (2008, p. 20) classifica produtos como qualquer “bem 

material, serviço, personalidade política, artística etc”. Já as propagandas seriam peças 

publicitárias pagas “por um cliente-anunciante ou patrocinador, com apresentação impessoal 

(a assinatura da peça publicitária é o nome de uma empresa, uma agência de publicidade, não 

de alguém, como o redator, o diretor de arte etc.)” (PEREIRA, 2008, p. 20). Segundo Pereira 

(2008, p. 20), as formas pagas de publicidade podem ser: 
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Anúncios orais (propaganda de boca ou boca a boca; por instrumentos de áudio, 
como alto-falantes etc.), impressos (em revistas, jornais, displays ou cartazetes, 
folders ou panfletos dobrados, malas-diretas ou anúncios por correspondência etc.), 
exposição em outdoor (grande painel impresso por vias movimentadas); anúncios 
em mídia eletrônica, como spots (anúncios em rádio), jingles (anúncios cantados 
e/ou tocados, para rádio, televisão e cinema), comerciais em televisão e teasers 
(comerciais curiosos de 30 segundos, sem apresentação direta do produto ou marca, 
para lançamento breve em anúncio de 1 minuto); e anúncios multimídia (nos meios 
de comunicação ou nos sítios da Internet), painéis eletrônicos etc. 

 

São propagandas, peças publicitárias com circulação na mídia televisiva, que 

mobilizamos como corpus desta pesquisa. Essas propagandas, no entanto, não estão 

dissociadas da publicidade, enquanto série de atividades que compreendem desde o 

planejamento até a sua circulação como peça publicitária. Discursivamente nos interessa, 

assim, o processo de produção de sentidos do discurso publicitário, ou seja, o funcionamento 

discursivo das propagandas em vídeo que constituem o nosso corpus de análise. 

Segundo Santos Silva (2013), as propagandas utilizam os seguintes recursos para o 

“convencimento” do sujeito consumidor, sendo eles: I. emprego de adjetivos como modo de 

produzir efeitos de sentido de persuasão; II. utilização de um interdiscurso (memória) 

naturalizado; III. efeito parafrástico, que acaba sendo algo “natural” devido ao interdiscurso; 

IV. uso de metáforas; V. “criação de barreiras, em que são exibidos determinados obstáculos 

que serão vencidos pelos produtos em destaque” (SANTOS SILVA, 2013, p. 25); VI. “apelo à 

autoridade, que é a apresentação da imagem de alguém que tenha a simpatia do público 

reforce a afirmação de que o produto é realmente bom e digno de confiança” (Idem). 

Considerando esses recursos, podemos trazer alguns exemplos: 

 

 
Figura 11: propaganda “Destino - Brasil: Sensacional e Colorido” 14 

 
 
 
 
 

                                                 
14 Retirado do site http://www.tourism-review.com/travel-tourism-magazine-brazils-tourism-stunning-
wilderness-and-rich-cultural-heritage-category1585. Último acesso em 21/06/2015. 
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Figura 12: outdoor com propaganda do governo estadual da Bahia 15 

 

 
Figura 13: propaganda da Friboi com o ator Tony Ramos 16 

 

Na figura 13, é utilizada “a apresentação da imagem de alguém que tenha a simpatia 

do público reforce a afirmação de que o produto é realmente bom e digno de confiança” 

(SANTOS SILVA, 2013, p. 25). No anúncio, Tony Ramos é a figura pública que possui a 

simpatia e confiança do público, e sua presença na propaganda é enfatizada pelo slogan: “O 

Tony aprova”. Além da proximidade que o artigo definido “o” traz ao público. 

Já na figura 11, notamos a presença do primeiro recurso com o uso dos adjetivos: 

“sensacional” e “colorido” e do terceiro recurso, o efeito parafrástico, no qual é trazida a 

imagem de que o Brasil não é só Rio e Carnaval, mas também praias e “locais amigáveis”. 

Embora a propaganda coloque o Brasil “não só” como Rio e Carnaval, as outras 

características se inscrevem em um interdiscurso sobre o país: de praia e pessoas simpáticas. 

E na figura 12, também há a presença do efeito parafrástico, mas que utiliza a 

memória de que “baiano não gosta de trabalhar” para contradizê-la e produzir um efeito de 

sentido positivo sobre o governo, pois se “nunca se trabalhou tanto na Bahia”, esse é o 

primeiro governo que trabalhou pela Bahia. Mas escapam outros efeitos de sentido, pois se 

“nunca se trabalhou tanto na Bahia”, os próprios baianos nunca trabalharam muito torna-se 

um efeito de sentido possível. 

                                                 
15 Retirado do site http://www.bahianapolitica.com.br/noticias/26591/governo-do-estado-intensifica-propaganda-
na-reta-final.html. Último acesso em 21/06/2015. 
16 Retirado do site http://goias24horas.com.br/17350-friboi-pagou-r-3-milhoes-para-tony-ramos-estrelar-
propaganda-da-carne/. Último acesso em 21/06/2015. 
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Como podemos ver nos exemplos anteriores, de acordo com Queiroz (2014, p. 99), 

“as representações culturais e sociais” frequentes nas propagandas buscam promover o efeito 

de sentido de persuasão nos sujeitos a quem as propagandas são dirigidas, pois, já “fazem 

parte do imaginário do público a que ele, supostamente, destina-se”. Nos termos de Queiroz 

(2014, p. 99): 

Estas representações são reforçadas, à medida que os anúncios enfatizam seus 
aspectos positivos e se valem delas para persuadir o leitor a comprar o produto. 
Para auxiliar na compreensão dos efeitos de sentido, bem como para atingir seus 
objetivos, além do conteúdo linguístico, em sua maioria, os anúncios apresentam 
imagens. Estas, geralmente, estão ligadas a estereótipos e outras representações 
sociais que os anúncios, por seu discurso, transformam e/ou reforçam. Sabe-se que 
o discurso publicitário se pauta em um já-dito pré-construído e com ele dialoga; 
contudo, por sua prática discursiva, ele sobredetermina os velhos efeitos de sentido 
e constrói novos, de acordo com seus objetivos. 

 

Pereira (2008, p. 21) afirma que o público brasileiro consome produtos e ideias, sem 

necessariamente ser enganado pelo discurso publicitário. O sujeito consumidor parece ser 

“seduzido” por um tipo de “romance preparado para criar e satisfazer expectativas já 

existentes, quando muito reelaboradas, reapresentadas”. Conforme a autora, a publicidade faz, 

então, “um forte apelo a fatores emocionais (subjetivantes), como amizade, maternidade, 

paternidade, amor, fraternidade, segurança, tranquilidade, sensualidade etc”.  

A publicidade não só precisa do consumo para funcionar, mas é também a 

necessidade de se criar o consumo que promove o desenvolvimento da propaganda através de 

uma “evidência da necessidade do consumo” (COUTINHO, 2015, p. 58). É através da 

publicidade que o consumo “se faz dizer, materializando também através da publicidade 

formas de determinação que afetam os sujeitos e a sociedade” (CARROZZA, 2010, p. 32). 

Assim, se por um lado, “o consumo conforma os modos de dizer da publicidade” 

(CARROZZA, 2010, p. 145), por outro lado, a publicidade também “conforma os modos 

pelos quais o consumo se estrutura” (Idem). 

É importante ter em vista que a publicidade, como qualquer mídia, alcança um 

determinado número de pessoas e “objetifica” esses possíveis consumidores como um 

“indivíduo médio”, já que não seria possível alcançar cada pessoa em sua especificidade. Não 

obstante, nos interessa muito mais o aspecto imaginário da publicidade do que esse aspecto 

funcional. Nas palavras de Carrozza (2010, p. 48-49): 

Se por um lado tem-se um aspecto funcional, por outro e, acredito, mais fortemente, 
temos um imaginário que trabalha num nível simbólico, atribuindo sentidos às 
relações sociais, tendo suas conseqüências, inclusive, não só sobre aquilo que é 
tratado como função da mídia, mas também no processo de formatação 
(historicamente falando), das próprias necessidades humanas. 
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Ao falar em “necessidades humanas”, o autor baseia-se na Teoria das Necessidades 

Humanas, de Maslow. Nessa linha de pensamento da psicologia, “as motivações humanas têm 

como base necessidades categorizadas em fisiológicas, de segurança, afeto, status e realização 

pessoal, dispostas hierarquicamente e que levam o ser humano a agir no sentido de saciá-las” 

(CARROZZA, 2010, p. 49). Seriam, então, essas necessidades que motivariam as pessoas a 

receberem as propagandas de certos produtos, serviços ou ideias, para que suas necessidades 

fossem, assim, saciadas com o consumo. Essa saciedade levaria a uma “ilusão de 

completude”: 

Tal pensamento, por si só, cria uma ilusão de completude que trabalha no próprio 
imaginário do produto como algo que vem “completar” a satisfação do homem, já 
que a necessidade, tanto fisiológica quanto psicológica - e também a social -, é 
definida como um estado de desequilíbrio interior ao indivíduo, no sentido de que 
no conjunto de elementos – físicos, psicológicos e sociais – que compõem o bem-
estar e a plenitude do sujeito, algo lhe falta. E qual o papel da mensagem 
publicitária neste aspecto? Fazer parecer ao sujeito que “ele precisa disso e que isso 
irá fazer com que se sinta pleno”. E o faz, de nosso ponto de vista, marcando a 
falta: aponta a completude e mantém projetivamente a falta em um a mais que 
nunca se preenche (CARROZZA, 2010, p. 49). 

 

Conforme Dela-Silva (2011, p. 1583), “esse imaginário do consumo como modo de 

suprir uma falta é uma das características do sujeito na contemporaneidade”. Uma das 

tentativas de preencher essa falta é a “venda da felicidade (que vem no consumo e nas 

pílulas)” (MARIANI, MAGALHÃES, 2011, p. 138). A felicidade torna-se ela própria um 

produto, “uma utopia sempre almejada” (MARIANI, MAGALHÃES, 2011, p. 134), pois, as 

propagandas vendem não só o produto em si, mas a ideia, a imagem de que o consumo 

daquele produto irá torná-lo completo, irá deixá-lo feliz. Como exemplo, temos o comercial 

da Coca-Cola que associa o ato de abrir um refrigerante ao de “abrir a felicidade”, alinhando-

se ao “discurso do mercado, que na tentativa de criar uma demanda constante e se sustentar, 

deixa de vender produtos e passa a oferecer valores diversos, estilos de vida e mais 

especificamente, a felicidade” (DELA-SILVA, TEIXEIRA, 2014, p. 175). 

“Cada ser humano se inscreve, como sujeito desejante, na formação sociocultural de 

sua época de modo específico e singular” (MARIANI, MAGALHÃES, 2011, p. 130). “A 

gramática do movimento do desejo (marcado pela falta) se representa como a busca por algo 

inatingível” (MARIANI, MAGALHÃES, 2011, p. 133), assim, a completude é ilusória, mas 

“o sujeito quer e acha que pode conquistar algo que lhe falta” (Idem). 

O sujeito consumidor acaba sendo interpelado a constituir-se como tal pelo discurso 

midiático (seja da publicidade, do jornalismo ou do entretenimento) que “pauta as ações dos 

sujeitos enquanto consumidores de bens, serviços e ideias” (DELA-SILVA, 2011, p. 1579). A  
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mídia, de acordo com Silva (2011, p. 53), seria uma “ ‘cobertura’ para o sujeito pragmático, 

na qual este poderia se furtar de encarar a incompletude, a falta (de sentido), que são 

constitutivas do sujeito e da linguagem”. 

Podemos compreender então que o sujeito contemporâneo, em sua contradição 

inerente, “quer tudo e não fica com nada” (MARIANI, MAGALHÃES, 2011, p. 139), em 

outras palavras, “ser sujeito na atualidade parece equivalente a ocupar a posição daquele que 

tudo deseja, tudo consome e, ainda assim, a quem tudo falta” (DELA-SILVA, 2011, p. 1584). 

Silva (2011, p. 53) propõe uma “compreensão discursiva do ‘consumo’ ” e considera 

que “uma determinada relação com a linguagem (com o simbólico) produz-se em função do 

lugar institucionalizado” que o consumo ocupa em nossa formação social. A autora ainda 

acrescenta que “a publicidade produz uma imagem do produto a ser consumido, através das 

imagens construídas nos comerciais, e os gestos de consumo funcionam na perspectiva do 

discurso a partir da identificação do sujeito com essas imagens”. (SILVA, 2011, p. 62). 

Conforme Carrozza (2010, p. 50), o consumo funciona como “um mecanismo de 

identificação social”, pois, o sujeito, na “posição de usuário”, ao consumir um produto está 

estabelecendo uma “relação de pertencimento social”. Podemos destacar então, o processo de 

identificação do sujeito na publicidade através da “interpelação-identificação ideológica” 

(PÊCHEUX, 1997, p. 156). De acordo com Pêcheux (1997, p. 163): 

a interpelação do indivíduo em sujeito de seu discurso se efetua pela identificação 
(do sujeito) com a formação discursiva que o domina (isto é, na qual ele é 
constituído como sujeito): essa identificação, fundadora da unidade (imaginária) do 
sujeito, apóia-se no fato de que os elementos do interdiscurso (...) que constituem, 
no discurso do sujeito, os traços daquilo que o determina, são re-inscritos no 
discurso do próprio sujeito. 

 
Assim, é possível uma identificação do sujeito com a forma-sujeito da formação 

discursiva (FD) que o domina. Segundo Indursky (2008, p. 2), essa “primeira modalidade 

remete ao que Pêcheux designou de superposição entre o sujeito do discurso e o sujeito 

universal da formação discursiva. Tal superposição revela uma identificação plena”. Mas 

também é possível uma contraidentificação e uma desidentificação. 

A contraidentificação “ocorre quando o sujeito do discurso, através de uma ‘tomada 

de posição’, se contrapõe à forma-sujeito que organiza os saberes da FD com a qual o sujeito 

do discurso se identifica” (INDURSKY, 2008, p. 3), ou nos termos de Pêcheux (1997, p. 

215), “o sujeito  da  enunciação ‘se volta’ contra o  sujeito universal por meio de uma  

‘tomada de  posição’  que  consiste,   desta vez,   em uma separação (distanciamento,  dúvida,       

 



 

 
 

39 

 

questionamento, contestação, revolta...) com respeito ao que o ‘sujeito universal’ lhe ‘dá a 

pensar’.” Isso significa que: 

a contraidentificação evidencia que a forma-sujeito  não é dotada de unicidade e 
isto permite que diferentes modos de com ela identificar-se e subjetivar-se ocorram. 
Quando o sujeito do discurso, ao subjetivar-se, não se superpõe totalmente à forma-
sujeito, ocorre uma identificação parcial que não permite a reduplicação plena do 
saber da forma-sujeito (INDURSKY, 2008, p. 3). 

 

Além disso, é necessário frisar que “o interdiscurso continua a determinar a 

identificação ou a contraidentificação do sujeito com uma formação discursiva, na qual a 

evidência do sentido lhe é fornecida, para que ele se ligue a ela ou que a rejeite” (PÊCHEUX, 

1997, p. 216). 

A última modalidade é a desidentificação, na qual “o sujeito do discurso 

desidentifica-se de uma formação discursiva e sua respectiva forma-sujeito para identificar-se 

com outra formação discursiva e sua forma-sujeito” (INDURSKY, 2008, p. 5). A 

desidentificação se concretizaria “paradoxalmente por um processo subjetivo de apropriação 

dos conceitos científicos e de identificação com as organizações políticas de tipo novo” 

(PÊCHEUX, 1997, p. 217). 

A desidentificação não significa, entretanto, a “liberdade do sujeito do discurso” 

(INDURSKY, 2008, p. 5), pois, “a ideologia... não desaparece; ao contrário, ela funciona de 

certo modo às avessas, isto é, sobre e contra si mesma, através do ‘desarranjo-rearranjo’ do 

complexo das formações ideológicas (e das formações discursivas que se encontram 

intrincadas nesse complexo)” (PÊCHEUX, 1997, p. 217-218). Para a desidentificação ser 

completa, o sujeito precisaria se “desassujeitar”, o que, para a AD, não é possível.  

Podemos perceber que a publicidade busca o “bom sujeito consumidor”, que se 

identifica,tão plenamente quanto possível, com as formações discursivas das propagandas. 

Para alcançar esse objetivo, a publicidade utiliza-se de vários recursos visuais e audiovisuais 

através das materialidades verbais e não verbais. No nosso trabalho, nos interessa tanto o 

verbal quanto o não verbal, em seu funcionamento no processo de constituição de sentidos no 

discurso publicitário. 

 

3.1 Do funcionamento do discurso publicitário: o verbal e o não verbal 

 

De acordo com Orlandi (1995, p. 39), o sentido “precisa de uma matéria específica 

para significar”,  o que não quer dizer que ele signifique de qualquer maneira.  O sentido 
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necessita de uma “matéria simbólica”, seja “o signo verbal, o traço, a sonoridade, a imagem 

etc. e sua consciência significativa”. Os sentidos “não são transparentes em sua matéria, não 

são redutíveis ao verbal, embora sejam intercambiáveis, sob certas condições.” A autora 

continua, ao defender que “há uma necessidade no sentido, em sua materialidade, que só 

significa por exemplo na música, ou na pintura etc”. 

Lagazzi (2011, p. 277) considera que “os sentidos são uma produção na história. 

Portanto, a leitura, na perspectiva discursiva, é um percurso de interpretação que tem como 

limites o texto, em sua materialidade significante, e a história, em suas condições de 

produção”. A autora ainda frisa que: 

Ao definir o discurso como a relação entre a materialidade significante e a história, 
pude concernir o trabalho com as diferentes materialidades e reiterar a importância 
de tomarmos o sentido como efeito de um trabalho simbólico sobre a cadeia 
significante, na história. Materialidades prenhes de serem significadas. 
Materialidade que compreendo como o modo significante pelo qual o sentido se 
formula (LAGAZZI, 2011, p. 276). 

 

Aguiar (2004) expõe a principal diferença entre as materialidades significantes 

verbais e não verbais, ao colocar que os códigos que servem para a nossa comunicação podem 

ser divididos nesses dois grupos: o do verbal e o do não verbal. Segundo o autor, enquanto o 

verbal é organizado “com base na linguagem articulada”, o não verbal “vale-se de imagens 

sensoriais várias, como as visuais, auditivas, cinestésicas, olfativas e gustativas” (AGUIAR, 

2004, p. 25). 

Não podemos confundir os conceitos de “imagem sensorial” como materialidade 

significante e imagem como formação imaginária. Aqui, a imagem como materialidade 

precisa de um olhar diferenciado, devido a sua especificidade. Souza (1998) explica que a 

imagem “torna-se visível através do trabalho de interpretação e ao efeito de sentido que se 

institui entre a imagem e o olhar” (SOUZA, 1998, p. 4). A imagem, diferentemente da 

palavra, tem uma leitura multidirecionada, enquanto a palavra é lida em uma direção, da 

esquerda para a direita. 

Como afirma Pêcheux, a imagem possui um “programa de leitura” próprio: “um 

percurso escrito discursivamente em outro lugar: tocamos aqui o efeito de repetição e de 

reconhecimento que faz da imagem como que a recitação de um mito” (PÊCHEUX, 1999, p. 

51).  

Para Davallon (1999, p. 30), a imagem é, primeiramente, um “dispositivo que 

pertence a uma estratégia de comunicação” e que pode “regular o tempo e as modalidades de 

recepção da imagem em seu conjunto ou a emergência da significação”. A imagem significa  
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de modo ideologicamente diferente, podendo ser linguagem ou apenas “cenário ou 

ilustração”, dependendo ainda de suas condições de circulação: mídia impressa, mídias 

online, propaganda, televisão, cinema, entre outras (SOUZA, 2001, p. 2). Vejamos um 

exemplo: 

 
Figura 14: imagem da coreografia “Mas Que Nada” no jogo de dança Just Dance 4 

17 
 

Se pensarmos a figura 14 como um cenário, vemos as cores verde e amarela se 

misturando com cores quentes (vermelho e laranja) que desenham o calçadão de Copacabana 

e um violão. As cores verde e amarela remetem ao Brasil, o que nos leva à seguinte 

conclusão: a música é brasileira. Entretanto, a música não é a versão original brasileira, é uma 

versão americana (do grupo Black Eyed Peas) que só mantém o famoso refrão em português. 

A esse respeito, verificamos que a imagem é considerada como um texto, um discurso, que 

comunica e informa (SOUZA, 2001): a música que você está ouvindo e dançando é brasileira. 

Entretanto, como qualquer discurso, a imagem não é transparente, mas “opaca e muda” 

(PÊCHEUX, 1999, p. 55).  

Ao mesmo tempo em que a música não é a original, e podemos verificar isso através 

das materialidades verbal (a letra da música) e não verbal (a batida da música e a imagem), 

ela não deixa de ser uma representação do país da versão original. Quanto a isso, Souza 

(2001, p. 6) sublinha “que falar dos modos de significação implica falar também do trabalho 

de interpretação da imagem, procurando entender tanto como ela se constitui em discurso”. 

Quer dizer, a música escolhida para representar o Brasil no jogo é apenas uma versão 

adaptada de um samba (como diz a letra, um hip hop mixed up with samba) enquanto os  

                                                 
17 Vídeo completo disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=D9sGyLOljCk. Acesso em 28/02/2015. 
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desenhos no cenário nos remetem a um estado do Brasil, o Rio de Janeiro. Uma vez que o 

jogo atinge grande parte do mundo, vemos como a imagem constitui-se em “um operador de 

memória social” sobre o Brasil (DAVALLON, 1999, p. 31). 

Souza (2012, p. 58), em seus estudos sobre imagens e Carnaval, categoriza a 

memória alegórica como um “lugar de rompimento com os discursos sobre. É o lugar do 

dissenso, da insurreição. Lugar do apagamento: pelo menos durante o tempo do desfile de 

cada escola de samba, o acontecimento se materializa nas alegorias e a história se 

carnavaliza”. Podemos ler a imagem do jogo (figura 14), colorida, vibrante e estilizada, como 

uma memória alegórica, que mesmo “na fantasia”, “materializa o acontecimento e promove 

um efeito de realidade”. 

Na análise de imagens, Souza (2001, p. 6) alerta que o verbal “não pode ser a moeda 

de troca das imagens”, mas isso não significa que a imagem não pode ser lida. A palavra pode 

descrever a imagem, só não revela “a sua matéria visual” (SOUZA, 2001, p. 6). Ainda 

conforme a autora: 

O trabalho da interpretação da imagem, como na interpretação do verbal, vai 
pressupor também a relação com a cultura, o social, o histórico, com a formação 
social dos sujeitos. E vai revelar de que forma a relação imagem/interpretação vem 
sendo ‘administrada’ em várias instâncias. Ao se interpretar a imagem pelo olhar – e 
não através da palavra – apreende-se a sua matéria significante em diferentes 
contextos. O resultado dessa interpretação é a produção de outras imagens (outros 
textos), produzidas pelo espectador a partir do caráter de incompletude inerente, eu 
diria, à linguagem verbal e não verbal. O caráter de incompletude da imagem 
aponta, dentre outras coisas, a sua recursividade (SOUZA, 2012, p. 59). 

Para a análise dessa materialidade, Souza (2001, p. 17) propõe o conceito de 

policromia, definindo-o como uma “rede de elementos visuais, implícitos ou silenciados”, 

pois são através desses elementos que as interpretações do texto não verbal será possível.  

A policromia é baseada na ideia de polifonia de Ducrot (1987), que diz que todo 

texto possui vozes diversas, de locutores ou enunciadores diferentes. Mas para não reduzir a 

análise da imagem a categorias verbais presentes na polifonia (implícito, silêncio etc), Souza 

(2001) propõe a policromia, que chama a atenção para aspectos próprios da imagem como: “a 

cor, o detalhe, o ângulo da câmara, um elemento da paisagem, luz e sombra, etc” (SOUZA, 

2001, p. 17). De acordo com a autora: 

O conceito de policromia recobre o jogo de imagens e cores, no caso, elementos 
constitutivos da linguagem não verbal, permitindo, assim, caminhar na análise do 
discurso do não verbal. O jogo de formas, cores, imagens, luz, sombra, etc nos 
remete, à semelhança das vozes no texto, a diferentes perspectivas instauradas pelo 
eu na e pela imagem, o que favorece não só a percepção dos movimentos no plano 
do sinestésico, bem como a apreensão de diferentes sentidos no plano discursivo-
ideológico, quando se tem a possibilidade de se interpretar uma imagem através de 
outra (SOUZA, 2001, p. 17). 
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Com a policromia e polifonia podemos pensar “o interdiscurso na esfera da 

intertextualidade que joga com o texto verbal e o não verbal, referendando aí a memória 

discursiva” (SOUZA, 2001, p. 31). No exemplo da figura 14, as cores nos remetem ao Brasil 

e o quadriculado retoma ao calçadão de Copacabana, de modo que compreender “a imagem 

como dispositivo é, enfim, procurar entender toda sua eficácia simbólica e colocar à mostra o 

seu papel de intervenção na construção da memória” (SOUZA, 2012, p. 69). 

A autora acrescenta que trabalhar a imagem como materialidade nos faz “entender 

como funcionam os discursos sobre a imagem; discursos que vêm corroborando o mito da 

informação (evidência do sentido), aliado a um outro mito – o da visibilidade (a transparência 

da imagem), os quais são fundados nos e pelos aparelhos mediáticos.” (SOUZA, 2001, p. 32). 

Ao trazermos a questão da imagem para a publicidade, que é o objeto de nossa 

pesquisa, Souza (2001) explica que é muito comum nas propagandas a relação entre os níveis 

policrômico e polifônico, de forma que um complemente o outro. 

Orlandi (1995, p. 45) complementa que “na relação do falante com a mídia, o que 

podemos observar é pois o cálculo do sentido pelo verbal”. O verbal, valendo-se da “ilusão do 

discurso cotidiano”, ocuparia o lugar de neutro e natural. É preciso reconhecer, então, nos 

discursos midiáticos, que o verbal “tem uma função imaginária crucial na construção da 

legibilidade, da interpretabilidade das outras linguagens.” (ORLANDI, 1995, p. 46), o que 

pode acabar gerando um efeito de verdade, uma ilusão de literalidade. Conforme Orlandi 

(1995, p. 41-42): 

A nosso ver, esse mesmo processo, em que o não verbal é sobredeterminado pelo 
verbal, produz efeitos fundamentais sobre a concepção da mídia. Por esse efeito 
ideológico, também a mídia funciona através da redução do não verbal ao verbal, 
produzindo o efeito da transparência, da informação, do estável (ou, pelo menos, do 
diretamente decodificável). (...) Há uma ideologia da comunicação social que faz 
com que se use a mídia verbalmente, isto é, de modo a que as outras linguagens que 
constituem a mídia não funcionem sem o verbal. Para nós, não é assim. Isto é um 
efeito. A mídia tem seu domínio específico de significância e o verbal não é 
sobredeterminante quando restituímos a mídia a esse seu domínio próprio. 
 

Quando focamos na publicidade, “é possível dizer que a imagem não fala de si por 

palavras, à diferença do texto escrito ou oral” (PEREIRA, 2007, p. 197). É comum nos textos 

publicitários o uso das linguagens verbal e não verbal, alcançando um “efeito de 

complementaridade”, ou seja, “muitas vezes, as duas linguagens (verbal e não verbal) se 

complementam a fim de dar um lugar a um texto, realmente, expresso pelas duas linguagens” 

(SOUZA, 2012, p. 60). Deste modo, “são as formas de discursividade (complementação e 

dissensão) na relação texto/imagem que podem determinar os efeitos de sentidos marcados 

ideologicamente, historicamente, nas propagandas” (PEREIRA, 2007, p. 197). 
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Na busca por produzir certos efeitos de sentido, “os comerciais possuem uma riqueza 

discursiva de grande apelo emocional, dada por seus inúmeros recursos visuais e auditivos 

como texto, música, brilhos, cores etc” (MOTTA, 2006, p. 28). 

Junto ao texto, “brilho, cores”, a música coloca-se como “um recurso expressivo dos 

mais valiosos, podendo coexistir com outras alternativas sonoras, como os ruídos e as vozes e, 

inclusive, o silêncio” (MOTTA, 2006, p. 21). A música deve sempre ter uma função na 

propaganda, pois, justamente por ser um recurso flexível, ela pode gerar efeitos de sentido 

diversos. 

Pereira (2008) em seu livro “Discurso e Publicidade” dá um exemplo relativo ao uso 

da música em um comercial chamado “Rio”, no qual ao “se falar” da cidade do Rio de Janeiro 

toca como música de fundo uma rumba, que no imaginário equivocado europeu seria uma 

representação do samba. O comercial é, resumidamente, descrito por Pereira (2008, p. 244-

245), no trecho a seguir: 

O título do anúncio, Rio, com a imagem de fundo azul e dizeres coloridos ‘RIO 
CARNIVAL’ da passagem aérea dos rapazes, a rumba em off e as roupas coloridas 
escolhidas para a viagem remetem à memória do país como um todo para o outro 
europeu. (...) A cidade do Rio aparece como parte (sinédoque) que responde pelo 
sentido do país como um todo (metonímia), no discurso verbal (texto falado, 
escrito, cantarolado etc.) e naquele não verbal (sonoridade, imagens, cores, gestos 
etc.). Enquanto o Brasil (Rio) pode ser entendido metaforicamente como um país 
de cores alegres ou vivas na festividade do Carnaval, pela composição gráfica da 
passagem aérea e pela colocação das roupas coloridas nas malas, por exemplo, bem 
como um refúgio que acolhe ladrões de jóias, os rapazes.  

 

Para a autora (2008, p. 245), “não se trata simplesmente de pensar os processos de 

identificação e alteridade na propaganda brasileira fundamentados na utilização de sons 

equivocados (como foi a rumba no lugar do samba)”, antes “trata-se da persuasão para o 

consumo de um serviço, que toca as margens de uma argumentação possível entre nós e os 

outros”. 

Embora no comercial Rio só toque a melodia da rumba, Pereira (2008, p. 55) 

também reconhece a importância do verbal da música, ao acentuar que “a letra (oralizada, 

escrita, na música em geral, em jingles ou músicas para anúncios)” expõe “a insistência em se 

fazer visível, bem como apresenta uma trama de relações possíveis com a magia da palavra, 

do para além dela, o lúdico, não-realizado apenas nela/por ela, o ilegível, mas visível”. 

 Sublinhamos que os jingles são “peças cantadas, compostas especialmente para a 

marca do anunciante, que através de sua letra, melodia – simples e cativante – ritmo e 

tonalidade realçam o anúncio publicitário e facilitam a memorização do ouvinte” 

(CARDOSO; DUARTE, 2011, p. 29). A sua grande vantagem é que, “por ser música, acaba  
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por ter um expressivo poder de ‘recall’: as pessoas ouvem e não esquecem; assobiam ou 

cantam e guardam o tema consigo” (CARDOSO; DUARTE, 2011, p. 31).  

É claro que a imagem (as cenas dos comerciais) é um elemento tão relevante quanto 

o som, sendo que este último ajuda o consumidor a se identificar, reconhecer e memorizar os 

anúncios, além de ser um fator de diferenciação em relação a outros comerciais. Para alcançar 

tais aspirações, é realizado um “trabalho profundo na escolha da música de modo a envolver, 

cativar e, se possível, convencer o consumidor a comprar. O tipo de som do anúncio, tem uma 

importância fulcral na preparação da atmosfera e ambiente presentes na imagem” 

(CARDOSO; DUARTE, 2011, p. 30). Também é necessário comentar “os efeitos positivos 

sobre a atenção e memorização que se podem advir da utilização criteriosa da ausência de 

música/silêncio numa mensagem publicitária” (CARDOSO; GOMES; FREITAS, 2010, p. 

33). 

Apesar de todo o trabalho envolvido na criação publicitária com vista que a música 

produza os efeitos de sentido desejáveis, não se pode afirmar que há uma maneira correta de 

utilização da música, pois, não há garantia de que as emoções e/ou ações pretendidas 

produzam os efeitos de sentido desejados. Cardoso, Gomes e Freitas (2010, p. 32-33) 

admitem que:  

Vemos que um fator como a harmonia da mensagem musical com todos os outros 
elementos do anúncio (que a nossa percepção empírica nos poderia indicar como 
fator razoável de previsibilidade de sucesso) nem sempre será o mais indicado para 
todas as tipologias de anúncios. (...) A margem de risco para possíveis evocações 
negativas associadas a músicas tidas como universalmente populares é igualmente 
elevada, fazendo com que o efeito positivo se converta num fator negativo e de 
irritação. Por outro lado, e apesar das vantagens que a música parece apresentar, de 
uma forma geral, quanto ao envolvimento e a memorização por parte do público, 
estudos há que a apontam como possível fator de distração relativamente a fatores 
essenciais, como o nome do produto ou da marca. 

 

As músicas utilizadas em anúncios contituem-se por essas contradições e ilusões, 

pois, como em todo discurso, seus efeitos de sentido nem sempre serão os que os anunciantes 

desejam ou planejam. Em nossa pesquisa, analisaremos três propagandas que utilizaram a 

música como recurso publicitário, sendo que uma delas é uma propaganda governamental, 

nosso corpus principal. 

Pêcheux (2011) no texto “Foi ‘propaganda’ mesmo que você disse?” traz exemplos 

históricos de propagandas de diferentes governos, mas principalmente a propaganda do 

governo francês. O autor evidencia que “a questão da propaganda é, pelo menos desde 

Napoleão, um negócio estratégico, um elemento indispensável no prosseguimento das 

operações militares contra o inimigo exterior” (PÊCHEUX, 2011, p. 73). 
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Conforme Pêcheux (2011, p. 74), a propaganda tem sido considerada 

“evidentemente, como um negócio de psicologia” 18, pois, ela é feita “com imagens e 

palavras, sentimentos, ideias e gestos”. Devido a parte psicológica da propaganda, Pêcheux 

(2011, p. 77) revisita as pesquisas de Tchakhotine, pois, nas palavras do autor, Tchakhotine é 

um “exemplar em sua obstinação ao mesmo tempo política e científica” e também porque: 

a bio-psicologia da propaganda que ele progressivamente formulou, pretendendo 
unir Taylor, Pavlov...  e Freud, continua a frequentar as preocupações políticas de 
nosso tempo: a ideia de que o homem é um ‘animal influenciável’ de uma grande 
plasticidade se impõe como uma evidência do século XX (PÊCHEUX, 2011, p. 
77). 

 
A partir das ideias de Tchakhotine, Pêcheux (2011, p. 78) resume em três teses “as 

bases e as consequências práticas da bio-psicologia da propaganda”. A primeira tese é que os 

seres humanos têm pulsões básicas como “a pulsão alimentar, econômica, lógica” e “a pulsão 

afetiva, agressiva, combativa”. Sendo que as primeiras pulsões conduziriam “a uma 

propaganda do raciocínio argumentado, fundado na educação pela observação e reflexão” 

enquanto as segundas levariam a “uma propaganda militar de reflexos e de emoções, apoiada 

em uma liturgia estético-religiosa dos signos e gestos”, dois políticos que souberam se 

apropriar muito bem das segundas pulsões seriam Hitler e Lênin. 

Podemos traçar um paralelo entre a primeira tese e as necessidades humanas 

expostas por Carrozza (2010), pois, as necessidades e pulsões humanas motivariam o 

consumo e a ilusão da necessidade de consumo constante para ser ou estar “completo”. 

Segundo o próprio Tchakhotine (2001, p. 433), “todo o teclado das pulsões e instintos 

humanos (...) deve poder provocar propositadamente, nas multidões, os reflexos 

condicionados adquiridos, inibir uns, desinibir outros, criar novos, desencadear ações”. 

Já a segunda tese, considera que “o processo objetivo dessas pulsões, seu jogo no 

cerne da natureza humana, pode, desde que é conhecido pela ciência moderna, ser controlado, 

instrumentalizado e colocado a serviço de qualquer política” (PÊCHEUX, 2011, p. 78). E 

sobre a última tese, Pêcheux (2011, p. 79) esclarece que: 

A terceira tese, é que esta guerra metafórica engaja o destino de milhões de homens 
e mulheres que, segundo a estratégia de uma “campanha de propaganda”, farão 
balançar este ou aquele caminho, seguirão esta ou aquela direção. Daí a 
responsabilidade daqueles que, detendo as armas da propaganda, fixam objetivos e 
regulam o tiro: a responsabilidade daqueles que chamamos justamente as 
“direções” ou os “estados-maiores” face à “massa” de todos aqueles que são o 
objetivo deste combate da propaganda. “A massa da população”: o substantivo 
singular vem espontaneamente à boca dos chefes de polícia e dos especialistas da 
propaganda... “A massa” (...) que se supõe seguir infalivelmente a propaganda a 
mais eficaz.  

                                                 
18 Embora a propaganda seja “um negócio de psicologia”, ela deve ser analisada em sua materialidade histórica. 
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Em sua reflexão, Pêcheux (2011) rejeita esse ponto de vista psicologizante a respeito 

das propagandas e defende o seu caráter histórico. O autor (2011, p. 92) vê a propaganda 

militar como uma “arte” que pode “anestesiar as resistências”, “absorver as revoltas no 

consenso” e “fazer abortar as revoluções” e elucida que “tudo isto não deixa de trabalhar 

menos sob o assujeitamento: é antes a capacidade de ouvi-lo que persiste em fazer falta 

politicamente”. Pêcheux aponta, assim, para a necessidade de se considerar as condições de 

produção do discurso publicitário em sua análise. 

Um exemplo de propaganda durante o governo militar brasileiro é a música “Pra 

frente, Brasil” que embalou a Copa do Mundo de 1970. “A marchinha ‘Pra frente, Brasil’ era 

tocada nas rádios, nos programas de televisão, nos desfiles militares e nas escolas. Os cartazes 

de propaganda do regime confundiam-se com o sucesso do escrete nacional” (FRANCO 

JUNIOR, 2007, p. 143). 

Konrath Pereira (2012, p. 10) complementa que foi “através da percepção de 

identidade brasileira com o futebol que o governo Médici chama todos a cantarem ‘Pra frente, 

Brasil! Salve a seleção’ como um hino de uma união de sucesso extremamente amigável”. 19 

Além de aproveitar essa música, que viraria o hino da Copa, e da publicidade da 

Copa de 70 ser a primeira a ser transmitida pela televisão, o governo da época fez de tudo 

para estreitar seus laços com o futebol: 

O momento que antevê o grande torneio mundial também aponta um projeto de 
atrelamento de imagem do governo ao futebol. Pelé, em pleno estádio Maracanã, 
marcou diante do Vasco seu milésimo gol. Dias depois, desfilou em carro aberto e 
foi recebido pelo presidente Médici, que lhe concedeu uma medalha de mérito 
nacional e título de Comendador. Nos primeiros dias do ano de 1970, Médici 
assinou decreto que instituiu a Loteria Esportiva no país, dando outro passo político 
para a sua repentina “amizade” com o esporte. A conquista da Copa do Mundo foi 
um marco para o país como um todo, em sua representação social e política, 
principalmente para o governo de Médici, que instituiu feriado nacional para 
valorizar a recepção da seleção em Brasília (KONRATH PEREIRA, 2012, p. 10). 
 

Após a conquista da Copa de 1970, ocorreu o desfile em carro aberto pelas ruas das 

principais capitais do país, com o governo brasileiro patrocinando a exibição pública do 

troféu. Um fato curioso dessa junção entre governo e futebol é o álbum de figurinhas da Copa, 

no qual a primeira imagem era uma grande foto do próprio presidente, como Franco Junior  

 

                                                 
19A letra da música é a seguinte: “Noventa milhões em ação / Pra frente, Brasil / Do meu coração / Todos juntos 
vamos / Pra frente, Brasil / Salve a Seleção! / De repente é aquela corrente pra frente / Parece que todo o Brasil 
deu a mão / Todos ligados na mesma emoção / Tudo é um só coração! / Todos juntos vamos / Pra frente Brasil, 
Brasil / Salve a Seleção! / Todos juntos vamos / Pra frente Brasil, Brasil / Salve a Seleção!” Retirado do site: 
letras.mus.br. Último acesso em 24/05/2015. 
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(2007, p. 144) classifica bem: “era a pátria de chuteiras e de boina militar”. O autor (2007, p. 

143) acrescenta que: 

Na Semana da Pátria o slogan era “Ninguém mais segura este país”. Nas repartições 
públicas, “Ontem, hoje, sempre, Brasil”. Nos intervalos comerciais das emissoras 
de rádio e televisão, “Até 1964 o Brasil era apenas o país do futuro. E então o 
futuro chegou.” Nos automóveis, adesivos estampavam uma pequena bandeira 
nacional com os dizeres “Brasil, ame-o ou deixe-o”. 
 

Ao observarmos esses dizeres, podemos encontrar “marcas de uma política de 

silêncio capaz de produzir uma memória ou de, pelo menos, indicar uma determinada direção 

para a memória do que é ser brasileiro” (CARROZZA, 2010, p. 77). Ainda segundo Carrozza 

(2010, p. 77): 

A máxima “Ninguém segura este país” tinha, naquele momento, uma relação de 
intertextualidade com a própria seleção brasileira de futebol, que havia acabado de 
trazer para o Brasil a Copa do Mundo de 1970. Assim, aliado a um crescimento 
econômico que vinha como resultado de um cenário mundial, abriu-se espaço para 
que se constituísse, naquele momento, uma região de sentidos para o Brasil como 
um país promissor, vitorioso, enquanto se silenciavam os sentidos de repressão e 
tortura do regime militar. 
 

Mesmo pensando em propagandas governamentais mais recentes, há sempre esse 

imaginário do Brasil enquanto “país do futuro”. Soares e Cunha (2014, p. 203) dão como 

exemplos de frases em propagandas do governo: “avançar no caminho”, “erradicara pobreza”, 

“criar avanços”, entre outros. Nota-se que os verbos são “quase todos, conjugados no futuro”, 

o que reforça “esse lugar adiante que nos significou também dentro do Brasil: Um país que 

vai pra frente, Um país do futuro,Um país em desenvolvimento etc.”Sobre o ideal de “país do 

futuro”, Pereira (2008, p. 123) discorre que: 

“O Brasil é o país do futuro” é um bordão muito divulgado, marcado em nossa 
memória de brasileiros, especialmente a partir do governo do presidente Juscelino 
Kubitschek de Oliveira (1902-1976), de 1956 a 1961, com ‘cinquenta anos de 
progresso em cinco de governo’ (FERREIRA, 1980, p. 337-376). De acordo com 
um antigo slogan de fim de ano da Rede Globo de Televisão (fim dos anos de 
1970), retomando agora em 2004/2005, ‘O futuro já começou’. O que significa ser 
o país do futuro? Que futuro é esse? Tecnológico, em termos de melhoria das 
condições de vida? Quando começou que não vimos? Enfim, o que significa dizer 
que o futuro já começou, uma expressão retórica vazia ou política? 
 

Assim como “país do futuro”, o enunciado “país do futebol” são já ditos que 

fornecem e impõem “a ‘realidade’ e seu ‘sentido’ sob a forma da universalidade (o ‘mundo 

das coisas’)” (PÊCHEUX, 1997, p. 164). 

O Brasil como “país do futebol” não é um dado natural, pois, outros países poderiam 

“receber” esse título devido a fatos históricos, como por exemplo, a Inglaterra, país no qual 

nasceu o esporte. Mas “a identidade não é somente criada por dados históricos, mas também 

por discurso repetitivo. A consolidação de um discurso acontece pela materialização dele e a  
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imprensa tem um papel fundamental nessa prática” (KONRATH PEREIRA, 2012, p. 9). 

Aliás, não só a imprensa, mas a mídia no geral. 

É claro que não é somente o futebol que é construído imaginariamente pela mídia. A 

mídia “opera essa mediação como regra, construindo uma ‘noção de realidade’ própria, que 

evidencia determinados fatos por determinados enfoques, em detrimento de outros” 

(GASTALDO, 2009, p. 212) e no Brasil, durante a Copa, esse evento é “apropriado pela 

mídia, que, em princípio, atende a uma ‘demanda social’ pré-existente, produzindo peças de 

comunicação e criando um circuito de produção e consumo motivado pelo evento em curso” 

(Idem), como a própria transmissão e cobertura dos jogos, “longas matérias nos telejornais, 

programas diversos com a temática da Copa, anúncios publicitários etc., colaborando de modo 

ativo para definir a realidade nos termos ideológicos da representação do Brasil como ‘o país 

do futebol’ ” (Ibidem). 

As propagandas relacionadas à Copa são encontradas em qualquer lugar: em 

comerciais de TV, em outdoors, na internet e no rádio. Gastaldo constata que se formos 

acreditar nas “mitologias nacionais”, “ o ‘país do futebol’ é muito mais real nos domínios da 

publicidade” (GASTALDO, 2009, p. 220). 

Esses anúncios publicitários, em geral, podem “repetir, afirmar ou diferenciar-se, 

ressignificar o imaginário de Brasil em voga” (PEREIRA, 2008, p. 91). Ainda conforme 

Pereira (2008, p. 24): 

É possível pensar efeitos de sentidos deste discurso fundador na 
contemporaneidade, a partir da suposição de que os publicitários participam da 
construção da realidade brasileira nos anúncios feitos para o consumo interno (...) 
discursos sobre como o que é considerado ser brasileiro, por exemplo, se marcam 
em propagandas (anúncios) ao longo da história. 
 

Em nossas análises, verificamos que no discurso publicitário, o brasileiro é 

construído por representações imaginárias presentes não só em nossa memória discursiva, 

mas na memória nacional, constituindo um discurso fundador (ORLANDI, 1993). 

Da mesma maneira que “sentido e sujeito se constituem ao mesmo tempo e não têm 

uma origem circunscrita referível” (ORLANDI, 1993, p. 24), o discurso fundador não deve 

ser entendido como origem de sentidos, mas como um discurso de referência no imaginário 

nacional. O discurso fundador utiliza partes da ideologia já significante e institui um novo 

momento de significação. Como afirma Orlandi (Idem): 

É discurso fundador o que instala as condições de formação de outros, filiando-se à 
sua própria possibilidade, instituindo em seu conjunto um complexo de formações 
discursivas, uma região de sentidos, um sítio de significância que configura um 
processo de identificação para uma cultura, uma raça, uma nacionalidade. 
 



 

 
 

50 

 

Os enunciados de discursos fundadores “vão nos inventando um passado inequívoco 

e empurrando um futuro pela frente e que nos dão a sensação de estarmos dentro de uma 

história de mundo conhecido” (ORLANDI, 1993, p. 12). Esses enunciados, nas palavras de 

Orlandi (1993, p. 12): 

reverberam efeitos de nossa história em nosso dia-a-dia, em nossa reconstrução 
cotidiana de nossos laços sociais, em nossa identidade histórica. Ainda que nem 
sejam exatamente os que repetimos em nosso discurso social, diferentes já do que 
encontramos nos documentos históricos. Não são os enunciados empíricos, são suas 
imagens enunciativas que funcionam. O que vale é a versão que “ficou”. 
 

Orlandi (1993, p. 14) traz o exemplo da expressão sobre o Brasil: “se plantando tudo 

dá”, que traz o sentimento de uma  “terra pródiga” e “gigante pela própria natureza”, e que 

mesmo sendo explorada desde o seu “descobrimento”, não se esgota. Então, “aí já se produziu 

um discurso sobre o Brasil, a partir de um enunciado fundador”: 

Nesses percursos e ressonâncias, isso vai dar no traço ideológico da fala sobre a 
preguiça inerente à raça, do desperdício, da corrupção natural ao brasileiro no 
poder. E vai servir como argumento que justifica a pobreza: esse país não tem jeito. 
Ou, no outro lado da mesma moeda, vai dar no país da esperança: tem que dar certo 
(ORLANDI, 1993, p. 14). 
 

A publicidade, como ato social, é mais um local onde os já ditos “país do futebol” e 

“país do futuro” (que se assemelha ao “país da esperança”, que um dia vai dar certo) 

encontram novos momentos de significação, assim como outros dizeres relativos ao brasileiro, 

como o típico “todo brasileiro é apaixonado por futebol” e outros enunciados abordados no 

capítulo anterior, por exemplo, “todo brasileiro gosta de levar vantagem em tudo” e “todo 

brasileiro é feliz”. 

No próximo capítulo, apresentamos as três propagandas que constituem o nosso 

corpora, sendo elas: “O que é ser brasileiro”do governo federal (corpus principal), “Somos 

um só” da rede Globo e “Mostra tua força, Brasil” do banco Itaú (corpus de apoio); e as 

análises desses comerciais. 
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4. O CORPUS DISCURSIVO E AS ANÁLISES: OS HINOS PUBLICITÁRIOS DA 

COPA DO MUNDO DE 2014 

 

Orlandi (2005, p. 63) considera que, para a constituição do corpus, devemos buscar 

no objeto de análise a “exaustividade vertical”, ou seja, a profundidade, tratando assim os 

“fatos” da linguagem (e não “dados” simplesmente ilustrativos) “com sua memória, sua 

espessura semântica, sua materialidade linguístico-discursiva. Assim, (...) decidir o que faz 

parte do corpus já é decidir acerca de propriedades discursivas”. 

Devido a isso, para constituir um corpus é preciso ter um recorte, “determinado pelas 

condições de produção, considerando-se um certo objetivo e os princípios teóricos e 

metodológicos” que nortearão as análises (LAGAZZI, 1987, p. 45). O analista buscar fazer 

uma análise “o menos subjetiva possível, explicitando os modos de produção de sentidos do 

objeto em observação” (ORLANDI, 2005, p. 64). 

 Esse recorte, como explica Lagazzi (2007, p. 1), “visa ao funcionamento discursivo, 

buscando compreender o estabelecimento das relações significativas entre elementos 

significantes.” Para complementar, a autora afirma: 

Parto da noção de recorte para assumir que o dispositivo teórico-analítico discursivo 
apresenta as condições necessárias para a prática analítica de objetos simbólicos 
constituídos por diferentes materialidades significantes. Esse dispositivo permite ao 
analista mobilizar, na relação teoria-prática, as diferenças materiais, sem que as 
especificidades de cada materialidade significante sejam desconsideradas 
(LAGAZZI, 2007, p. 2). 
 

O objeto de pesquisa acaba sendo definido pelo corpus, pois ele não consegue existir 

antes do próprio corpus (CHARAUDEAU; MAINGUENEAU, 2008). Desta forma, definir o 

corpus leva ao nosso problema de pesquisa: como o brasileiro é retratado em propagandas no 

momento específico de uma Copa do Mundo no Brasil, evento localizado historicamente entre 

as manifestações contra a corrupção (e contra a própria Copa) e as eleições presidenciais de 

2014. 

Cabe aqui falar primeiro sobre as condições de produção dos comerciais que iremos 

analisar, especialmente sobre a Copa do Mundo. A Copa por si só pode ser considerada um 

evento que ofusca as eleições pela mobilização que tradicionalmente causa no povo brasileiro: 

Considero que uma Copa do Mundo representa para os brasileiros o verdadeiro 
momento ritual de celebrar a nacionalidade. O sete de setembro (a data considerada 
“oficial” para esta celebração dos valores nacionais) e seus desfiles de carros de 
combate representam muito mais a memória da recente ditadura militar do que um 
genuíno sentimento popular de pertencimento a uma nação. Durante uma Copa do 
Mundo  se celebra  o ideal de  nacionalidade  triunfante,  num clima de competição 
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internacional em que o Brasil é sempre favorito, “o melhor do mundo”, mesmo 
quando perde (GASTALDO, 2000, p. 26-27). 
 

Esse sentimento traz uma grande carga emocional, que conecta-se ao “ofuscamento” 

e/ou “esquecimento” de outros eventos que possam estar ocorrendo na mesma época que uma 

Copa do Mundo. Ribeiro (2012) nos lembra que outros países também possuem uma relação 

forte com o futebol, como a Argentina, a Itália e a Inglaterra, ou seja, o envolvimento afetivo 

com o esporte não é exclusivo do Brasil. 

O problema, assim, é a simplificação que se produziu sobre o “gostar de futebol” 
como algo atávico ao povo brasileiro. Diante do ressentimento à nossa incompletude 
civilizacional, a naturalização da paixão do brasileiro pelo futebol tornou-se um ardil 
compensatório.  Uma produção de nossos intérpretes, que ao longo do tempo passou 
a ser reconhecida como a “nossa” identidade, entre as quais também estariam o 
samba ou o carnaval (RIBEIRO, 2012, p. 34). 
 

Ao falar de “carga emocional”, retomo a história do futebol na minha família. Meu 

pai sempre disse que meu avô era a representação viva da expressão “doente por futebol”, 

pois meu avô chegava a chorar e desmaiar assistindo aos jogos do Flamengo. Já meu pai 

achava que o futebol era quase uma doença a ser evitada, um vírus ao qual ele era imune. 

Ironicamente, meu irmão é completamente apaixonado por futebol. Lembro dele aos oito anos 

de idade pedindo para assistir aos jogos da terceira divisão do Campeonato Brasileiro. Sei que 

antes do meu avô, minha bisavó era quem “entendia tudo de futebol”, como dizem na família. 

Mas a primeira lembrança que tenho de uma Copa do Mundo foi em 1998, quando 

vi, pela primeira vez, meu pai chorar. Ele chorou com a derrota da seleção brasileira para a 

francesa na final, justamente ele. No Jornal do Brasil118, a manchete era “Brasil decepciona” e 

segundo a Folha de São Paulo219, o Brasil sofria sua “pior derrota”. Não era apenas a seleção 

brasileira que havia perdido, mas um país inteiro. Esses efeitos de sentido se dão 

principalmente pela crença, pela imagem de que o “Brasil tem o melhor futebol do mundo”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
18 Jornal do Brasil. Rio de Janeiro, 13 jul. 1998. 
19 Folha de São Paulo. São Paulo, 13 jul. 1998. 
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Figura 15: Capas de jornais após a derrota na Copa de 1998 para a França 
 

Gastaldo (2000) sublinha que mesmo depois da derrota de 1998 continua-se com o 

pensamento de sermos os melhores do mundo no futebol: 

Logo após a derrota, um VT veiculado pela Rede Globo mostrava cenas das outras 
campanhas vitoriosas da seleção e cenas de futebol de várzea, com a seguinte 
locução em off: Valeu, Brasil! A imagem que fica do nosso futebol é essa: afinal, 
somos os melhores do século. Seremos sempre o país do futebol. Bola pra frente! A 
Globo é mais Brasil! Quando a locução em off fala em “imagem que fica”, refere-se 
a uma definição de realidade, à impressão causada aos outros, os demais países do 
mundo, pelo “nosso” desempenho no campo de futebol (GASTALDO, 2000, p. 48). 
 

A certeza expressa em “somos” e “seremos sempre o país do futebol” demonstra a 

construção pela mídia da imagem de que o futebol é algo exclusivamente nosso, ou como diz 

Ribeiro (2012), “algo atávico ao povo brasileiro”. Essa busca por “exclusividade” também 

pode ser inferida do ditado popular “Deus é brasileiro”, enunciado que poderia ser utilizado 

por qualquer nacionalidade, seja brasileira, argentina ou inglesa... Mas como Ferreira (1993, 

p. 78) explica, isso não importa, pois “para o brasileiro, enquanto usuário de tal clichê, a 

sensação continua sendo a de domínio exclusivo, não importando que o mesmo possa ser 

compartilhado por outros povos.” 

É importante entender que a imagem do brasileiro atrelada ao futebol vem sendo 

construída social e historicamente ao longo de décadas pelos próprios brasileiros e por 

discursos outros. Trata-se de um movimento da história e não acontece da mesma maneira em 

todos os lugares. Mesmo que o amor por futebol não seja só nosso, a construção discursiva 

que ocorreu ao redor dele na nossa terra é especificamente nossa, o que nos permite fazer uma 

analogia com o estabelecimento da AD no Brasil: 

A história reclama e impõe sentidos aos seus fatos e eventos, a partir de condições 
sociais e institucionais que condicionam a memória e o esquecimento, a 
continuidade e o abandono do pensamento e do saber. Se isso acontece aqui e 
alhures, talvez não ocorra de modo exatamente idêntico lá e cá (PIOVEZANI, 
SARGENTINI, 2011, p. 20). 
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Considerando o “já-dito” sobre o Brasil como “o país do futebol”, nada mais natural 

do que a comemoração que ocorreu quando fomos anunciados como sede da Copa de 2014. 

Em outubro de 2007, o povo vibrou, aliás, vibramos com a notícia. A festa seria na nossa casa 

e com as obras que o país precisaria passar, iríamos ter um Brasil com uma infraestrutura 

melhor. Meu avô chegou a declarar que a morte só o alcançaria depois de 2014. Infelizmente, 

ele faleceu sonhando com a Copa do Mundo no Brasil.320 

Em 2013, o sonho de um país melhor também parecia não estar se concretizando: as 

obras estavam atrasadas, o governo gastava muito mais do que o planejado e os escândalos de 

corrupção pareciam (ou melhor, parecem) não ter fim. O povo se manifestou contra a 

corrupção, contra a Copa, contra o que podia. Cartazes de “Fora, corruptos!” se misturavam 

com os dizeres de “Me chama de Copa e investe em mim! Ass.: Educação e Saúde” e “Odeio 

bala de borracha! Joga halls!”421 

Figura 16: Cartazes das manifestações no Brasil 
 

Ao estudar os cartazes nas manifestações pela liberação da maconha, José Horta 

Nunes (2013, p. 73) destaca que “nas marchas que têm ocorrido atualmente observamos a 

multiplicação e diversificação das palavras de ordem e também a presença de muitas 

elaboradas em primeira pessoa do singular”, como em “me chama de Copa”, “investe em 

mim” e “odeio bala de borracha”. O autor também aborda o caráter cômico de alguns cartazes 

que imprimem um movimento de contradição aos protestos: “as marchas unem o protesto ao 

humor, ao riso, à ironia, ao mesmo tempo que renegam o político ao praticá-lo” (NUNES, 

2013, p. 75). 

Os investidores da Copa tinham motivos para se preocupar com essa nova forma 

irreverente de “celebrar a nacionalidade”. Patrocinadores da FIFA, da seleção brasileira, 

canais de TV esperavam lucrar bastante com o evento. E o governo federal tinha contas a  

                                                 
20Tanto meu avô quanto a população brasileira acreditavam que o melhor estava por vir. E assim, acabamos 
demonstrando uma das características atribuídas aos brasileiros: "confiança desmesurada no futuro" (ORLANDI, 
1993, p. 21). 
21 Ao transformar o modo de se manifestar através da irreverência, estaríamos confirmando que “brasileiro 
é brincalhão” e “só gosta de festa”? 
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prestar por ter gasto nada menos que 25,6 bilhões de reais para a realização da Copa 

(PLACAR, 2014). O movimento contra a Copa não coincidia em nada com os interesses dos 

organizadores. 

Mas como vender a ideia de que a Copa era boa para o Brasil e para os brasileiros? 

Através da publicidade e da propaganda.522 Assim, repetindo a história das Copas anteriores, 

o vírus verde-amarelo infectou a propaganda: independente do produto ou ideia que estivesse 

à venda, as cores da bandeira e o futebol eram usados como inspiração. E faltando poucos 

dias para o início da Copa, a epidemia se espalhou, espirrando verde e amarelo nas ruas e 

roupas. 

Desta maneira, a propaganda cumpre um de seus papéis, segundo Pereira (2008, p. 

86),ao tentar mascarar “produtos, instituições, políticos, serviços e outros elementos”, “a fim 

de persuadir e simultaneamente identificá-los simbolicamente (pela linguagem verbal e visual, 

por exemplo) para um público imaginário” (PEREIRA, 2008, p. 86). 

Destacamos que muitas propagandas usaram a música como estratégia, aliás, a 

música é um recurso presente em praticamente todo material publicitário que permita o uso de 

áudio, e que ainda assim é uma ferramenta poderosa, em especial, para anúncios de televisão 

(CARDOSO; GOMES; FREITAS, 2010). 

Por conseguinte, a atenção ao nosso corpus é justamente pela importância da mesma 

para a publicidade, pois ela tem a capacidade de causar emoções e até mesmo ações 

(CARDOSO; GOMES; FREITAS, 2010). Além disso, há uma conexão recorrente entre a 

música e a brasilidade. Essa conexão fica mais explícita ao refletirmos sobre como o samba e 

o carnaval integram nossa identidade nacional (RIBEIRO, 2012). No contexto de Copa do 

Mundo, a música ainda é capaz de se relacionar com um símbolo de patriotismo: o hino 

nacional. 

Ao reconhecer que “a análise de discurso interessa-se por práticas discursivas de 

diferentes naturezas: imagem, som, letra etc” (ORLANDI, 2005, p. 62), tentamos fazer a 

análise na convergência dessas materialidades significantes: imagem (as cenas dos 

comerciais), letra e som (a música). Verifica-se que, nos comerciais, os sentidos se 

complementam através do visual e do auditivo. Isolar um ou outro seria isolar os sentidos. 

Lagazzi (2011, p. 276) acrescenta que, quando analisamos a imagem com outras 

materialidades significantes, não podemos analisá-la como partes separadas, mas em seu  

                                                 
22 Encontramos uma falha no discurso do “país do futebol”, já que é necessário vender a ideia de Copa do 
Mundo para esse mesmo país. 
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conjunto, segundo a própria autora: “não se trata de analisarmos a imagem e a fala e a 

musicalidade, por exemplo, como acréscimos uma da outra, mas de analisarmos o material no 

entremeio do seu conjunto”.Deste modo, acreditamos que a música não deve ser estudada 

isoladamente, mas junto com outros elementos e, “talvez seja nesse encontro de linguagens 

que se possa encontrar uma linha orientadora” (CARDOSO; GOMES; FREITAS, 2010, p. 

33). 

Na construção do nosso corpus foram selecionados comerciais que dentro do tema 

“futebol”, utilizassem a música como recurso publicitário e que fossem propagandas dos 

investidores da Copa. 

Notamos que para analisar a questão da brasilidade em época de Copa seria 

necessário focar em propagandas que retratassem os brasileiros como torcedores, celebrando a 

nacionalidade (nas palavras de Gastaldo), tentando preencher “nossa incompletude 

civilizacional” (como bem disse Ribeiro) e se afirmando e se significando como brasileiros. E 

o mais importante, comerciais que trouxessem a ideia de que o futebol é uma coisa só nossa, 

juntamente com o tema da união (representado na maioria das vezes pela primeira pessoa do 

plural). Coisinhas tão nossas quanto o “jeitinho brasileiro”. Coisinhas que são utilizadas para 

silenciar muitas outras coisas. 

Nosso corpus então é constituído por três anúncios publicitários exibidos na televisão 

(e retirados do site YouTube) no período da Copa do Mundo 2014 realizada no Brasil. Eles 

estão divididos em três eixos, nos quais tentamos abranger os organizadores e investidores do 

evento, sendo eles: o governo federal (corpus principal), uma emissora de TV aberta e um 

patrocinador da seleção brasileira (corpus de apoio). 

No eixo do governo federal, escolhemos o comercial “O que é ser brasileiro”, de uma 

série de comerciais do governo chamada “A Copa das Copas”. A propaganda tem um minuto 

de duração e traz o povo brasileiro em situações cotidianas e torcendo pela seleção. A Copa é 

tratada como especial por ser realizada no Brasil. Na própria voz do anunciante no final do 

comercial: “Essa é a nossa Copa. Essa é a Copa das Copas”. Ou seja, essa é a Copa das Copas 

por ser nossa. 
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Figura 17: cena da propaganda do governo federal2320 
 

No segundo eixo, temos a propaganda da Globo, uma das duas emissoras que 

transmitiram os jogos da Copa pela TV aberta. O comercial da Globo é intitulado “Somos um 

só” e tem um minuto e vinte e cinco segundos de duração. 

Figura 18: cena da propaganda da Rede Globo2421 
 

O comercial traz a preparação para a torcida e o futebol dentro de momentos do dia a 

dia. O título traz a ideia de união, pois, “somos um só”, principalmente, quando se trata de 

futebol. Ou melhor, esse é o efeito de sentido que o discurso publicitário tenta produzir. E por 

último, como patrocinador da seleção brasileira, encontramos o Banco Itaú, responsável pela 

música “Mostra tua força, Brasil”. 

 
 

                                                 
23 Retirado do link: https://www.youtube.com/watch?v=SEI_M868q7w. Último acesso em 21/06/2015. 
24 Retirado do link: https://www.youtube.com/watch?v=voTX6c1Too8. Último acesso em 21/06/2015. 
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Figura 19: cena final da propaganda do Banco Itaú2522 

 
O comercial do Itaú apresenta uma trama maior (com dois minutos de duração), com 

pessoas saindo de todos os cantos do Brasil para “invadir” o Maracanã. Embora o nome da 

música seja “Mostra tua força, Brasil”, o nome do comercial é “Cidades viajando”. 

O site Época Negócios (2014) chegou a eleger a propaganda do Itaú como um dos 

dez melhores anúncios de 2014. No blog Amo Comunicação (2014), o título de uma 

postagem sobre o comercial diz: “Canção publicitária do Itaú praticamente se transforma no 

hino da Copa”, e uma das colunas do site da TV Record comenta que “o filme de 2 minutos 

tem um jingle tão forte que nos atrevemos a chamar de 'hino' da Copa do Mundo” (CARTÃO 

DE VISITA, 2014). 

Nos dois enunciados há uma referência quase sagrada à palavra hino. Segundo o 

dicionário Aurélio (2008, p. 277), o vocábulo hino significa “1. Poema ou cântico de 

veneração, louvor ou invocação à divindade. 2. Música marcial ou solene, acompanhada dum 

texto”. Devido à natureza do hino, tanto como música de louvor quanto símbolo nacional, há 

o medo da blasfêmia caracterizado pelas palavras “praticamente” e “nos atrevemos” que 

impede uma afirmação total. 

Retornando ao hino do Itaú para a Copa, existe uma tentativa nessa propaganda de 

inverter os sentidos das manifestações contra o evento: em vez de nos unirmos para nos 

manifestar, vamos nos unir para torcer. O próprio título da música nos traz à memória a 

canção do Cazuza, “Brasil, mostra tua cara”, um hino de protesto, de revolta. Considerando 

que os cantores são Paulo Miklos e Fernanda Takai (mais famosos nas décadas de 1980 e  

 

                                                 
25 Retirado do link: https://www.youtube.com/watch?v=5F4Lkni3Xxk. Último acesso em 21/06/2015. 
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1990) em vez de cantores mais populares atualmente,626 não há como não pensar na tentativa 

de subversão de sentidos da música de Cazuza (que teve o auge da carreira nos anos 80). 

A escolha desse momento (Copa no “país do futebol”) não poderia ser mais propícia 

para a questão de como o brasileiro é retratado na publicidade. O “retratar” publicitário é 

ideológico, já que nele os sentidos são organizados e, de acordo com Orlandi (1993, p.7), “o 

que há é a aparência de controle e de certeza de sentidos porque as práticas sócio-históricas 

são regidas pelo imaginário, que é político.” 

Uma curiosidade relativa ao comercial do governo federal é que ele começou a ser 

discutido após as manifestações de junho de 2013 e tinha previsão de lançamento para janeiro 

de 2014 (UOL, 2014). Mas devido ao que já havia acontecido com as propagandas da Fiat e 

da Brahma (os sentidos “se descontrolaram” e o que era para ser silenciado falou mais alto), 

foi decidido pelo lançamento da propaganda a menos de dois meses do início da Copa. 

Mesmo com os exemplos anteriores, ainda há na publicidade a ilusão de controle de sentidos, 

como apontamos anteriormente, ao tratarmos do funcionamento do discurso publicitário. 

Levando em consideração as observações concernentes ao modo de trabalhar o 

corpus e os fundamentos teórico-metodológicos da Análise do Discurso, analisaremos a 

propaganda do governo federal em conjunto das propagandas da Globo e do Itaú. 

 

4.1 “O que é ser brasileiro”: um gesto de análise 

 

Como nossa proposta, neste trabalho, é analisar as formações imaginárias referentes 

ao Brasil e ao brasileiro, iniciamos pelo título do comercial do governo federal, “O que é ser 

brasileiro”, já se apresenta como uma proposta de definir o que é ser brasileiro. Ao longo da 

dissertação, vimos várias formações imaginárias sobre o brasileiro, e as cenas e a música do 

nosso corpus mexem justamente com esse imaginário de brasilidade, mobilizado através de 

diferentes dizeres.  

Como foi dito anteriormente, a Copa do Mundo no Brasil ocorreu em um período 

turbulento... Enquanto a imagem do governo rachava, o povo se manifestava. A seguir, nas 

figuras 19 e 20, podemos ver um exemplo da imagem que o governo tentou projetar da Copa 

do Mundo em seu site oficial de notícias da Copa, bem como a imagem do evento por um site 

de notícias: 

                                                 
26 Vale ressaltar que posteriormente o Itaú lançou mais um anúncio com a mesma música chamado "Nossa 
voz", que trouxe cantores como Cláudia Leitte e Luan Santana e brasileiros "não famosos", digamos assim. 
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Figura 20: notícias do site oficial do governo federal 27

 

 
Figura 21: notícias da página dedicada à Copa do Mundo do site UOL28 

 

Não vamos discutir aqui qual imagem é verdadeira, pois, não há como determiná-las 

como tal, já que o que existe são efeitos de sentido, mas o que nos interessa é como o governo 

tentar projetar para si e para o evento uma imagem positiva, utilizando “já-ditos”, pois, “um 

dizer tem relação com outros dizeres realizados, imaginados ou possíveis” (ORLANDI, 2005, 

p. 37). Somos direcionados, assim, ao vídeo do nosso corpus principal, que se soma às 

notícias em circulação no Portal da Copa, também mantido pelo governo federal, e nos é  

 

                                                 
27 Retirado do link: http://www.copa2014.gov.br/pt-br. Último acesso em 24/11/2016. 
28 Retirado do link: http://copadomundo.uol.com.br/.Último acesso em 24/11/2016. 
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apresentado, praticamente, como um videoclipe, já que possui características que Chión 

(2011, p. 132) nos apresenta:  

Como não visam uma finalidade intelectualizante, os clipes não têm problemas em 
combinar processos que, no abstrato, se opõem: nomeadamente, pontos de 
sincronização extremamente claros, nos quais a relação de sincronismo é muito 
afirmada, com, noutros momentos, uma grande dessincronização, uma liberdade 
total de movimentos da imagem relativamente ao som. 

 

O vídeo não possui uma “finalidade intelectualizante”, porque não visa instruir o 

público de algo, mas, como vídeo publicitário, deseja vender algo. Há momentos de 

dessincronização, como no refrão, no qual o ritmo da música é alterado, mas os movimentos 

da câmera e a velocidade de apresentação das cenas continuam os mesmos dos momentos de 

sincronização da música/cenas. Trajano (2016, p. 102) acrescenta que: 

Não se pode ignorar o fato de os sentidos de/para uma obra musical estarem 
relacionados às condições históricas de sua produção – em que também estão 
inseridas as técnicas de gravação, montagem etc. –, assim como a maneira como irá 
circular socialmente. Dependendo de quais sejam os modos de circulação e das 
relações passíveis de serem mantidas com outras materialidades significantes, os 
sentidos para um discurso musical sempre poderão ser outros. Mergulhados em 
evidências ideológicas e em memórias históricas, identificamos um samba, um 
reggae, um rock etc., o que se mostra óbvio, parecendo envolver mero 
reconhecimento de “formato”. 

 

Devido a isso, na análise do vídeo devemos considerar suas materialidades 

significantes em suas condições de produção e o interdiscurso que contribuem para a 

construção de formações imaginárias. 

Para a análise, organizamos o corpus em sequências discursivas (SD) que, conforme 

Mariani (1998, p. 53), em sua retomada de Courtine (1981), são “sequências linguísticas 

nucleares, cujas realizações representam, no fio do discurso (ou intradiscurso) o retorno da 

memória (a repetibilidade que sustenta o interdiscurso)”. As SDs são recortadas, inicialmente, 

do corpus principal, ou seja, a propaganda do governo federal. E sempre que se mostrar 

pertinente para as análises, trazemos o batimento com SDs recortadas do corpus de apoio, que 

como dissemos, é composto pelas propagandas da Rede Globo e do Banco Itaú. 

Iniciamos, então, nosso percurso com a SD1: 
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SD 1 

 
(sem letra) 

 

Considerando que a propaganda em vídeo tem como título “O que é ser brasileiro”, 

como já afirmamos, depreendemos que as pessoas que são mostradas nas cenas iniciais do 

comercial, reunidas na SD 1, são brasileiras e representam diferentes faixas etárias e traços 

físicos. Todas elas têm em comum os sorrisos em seus rostos. E nas cenas, há a 

predominância das cores verde e amarela (e também a cor azul, mesmo que em pequenos 

detalhes) seja na cor dos olhos, nas roupas ou nos cenários. 

O termo felicidade “enquanto uma evidência (ou não) no discurso (...) no 

atravessamento ideológico que o constitui (...) poderá produzir diferentes sentidos” 

(MARIANI; LUNKES, 2013, p. 41) e/ou efeitos de sentido. E pensando as condições de 

produção nas quais a propaganda “O que é ser brasileiro” se insere, a felicidade é o meio para 

se vender uma ideia e também o produto/ideal final de consumo. Ao vender a ideia de 

brasileiro feliz nesse comercial, produzem-se efeitos de sentido de que a Copa do Mundo no 

Brasil será benéfica para o país, ao mesmo tempo, em que o governo/anunciante se mostra 

competente e capaz de organizar o evento, desenvolver o país e assim, deixar os brasileiros 

felizes.  

O comercial circulou nacionalmente e nas mídias sociais alcançando todo o tipo de 

público, todo “tipo” de brasileiro. Achard (1999, p. 17) explica que “um texto dado trabalha 

através de sua circulação social, o que supõe que sua estruturação é uma questão social, e que 

ela se diferencia seguindo uma diferenciação das memórias e uma diferenciação das 

produções de sentido a partir das restrições de uma forma única”, ou seja, a circulação social 

de um texto, de uma propaganda é uma questão social no que diz respeito aos brasileiros. 

Há no dizer de felicidade sobre o brasileiro (e em outras formações imaginárias sobre 

o mesmo),  um movimento parafrástico, de ditos e já-ditos  que são repetidos e continuamente 

produzidos, como podemos  constatar na  SD 1 e nas  SDs seguintes, nas quais explodem 

risos e melodias animadas e  empolgantes.  Ao dizer o mesmo de diferentes formas e com 
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materialidades significantes variadas (o verbal, as imagens, o musical), as paráfrases ou os 

deslizes dão pistas da historicidade do discurso. “O deslize, próprio da ordem simbólica, é o 

lugar da interpretação, da ideologia, da historicidade” (ORLANDI, 2006, p. 27). 

Pelo recurso à paráfrase do “brasileiro feliz” – que é contente e se contenta – é feita 

uma tentativa de silenciamento (através das imagens que trazemos como exemplos) de outros 

dizeres da relação do brasileiro com outras emoções, como tristeza, raiva... Emoções que 

levam ao descontentamento. Descontentamento que foi mostrado nas manifestações anteriores 

à Copa. “As imagens – constitutivas do corpo da memória social – uma vez apagadas acabam 

por revelar o real da história, nem sempre admitido – uma vez que não pertencem ao corpo do 

discurso social, do dizível” (SOUZA, 2012, p. 67). O “não admitido” aqui seria o brasileiro 

descontente, que não se conforma com a sua situação social e questiona seus governantes, 

pois, um povo feliz está satisfeito, logo, não questiona. Mas como a ideologia é “um ritual 

com falhas” (ORLANDI, 2006, p. 20), podemos verificar efeitos de sentido além dos 

imaginados pelo discurso publicitário. O silêncio funciona de modo que: 

Atesta o movimento do discurso que se faz na contradição entre o ‘um’ e o 
‘múltiplo’, o mesmo e o diferente, entre paráfrase e polissemia. Esse movimento, 
por sua vez, mostra o movimento contraditório, tanto do sujeito quanto do sentido, 
fazendo-se no entremeio entre a ilusão de um sentido só (efeito da relação com o 
interdiscurso) e o equívoco de todos os sentidos (efeito da relação com a lalangue) 
(ORLANDI, 2013, p. 17).  

 

Essa projeção imaginária de felicidade que é atribuída ao brasileiro só é possível por 

uma memória que nos atribui tal característica. É necessário termos em mente que: 

Uma memória não poderia ser concebida como uma esfera plena, cujas bordas 
seriam transcendentais históricos e cujo conteúdo seria um sentido homogêneo, 
acumulado ao modo de um reservatório: é necessariamente um espaço móvel de 
divisões, de disjunções, de deslocamentos e de retomadas, de conflitos de 
regularização... Um espaço de desdobramentos, réplicas, polêmicas e contra-
discursos (PÊCHEUX, 1999, p. 56). 

 

Assim sendo, a memória do “brasileiro feliz” não é (re)construída de maneira 

simples e linear historicamente. Ela é (re)construída todo dia, em diferentes meios de 

circulação, marcada em diferentes discursos, de diferentes sujeitos, de modo irregular, mas 

que sempre retoma um já-dito, pois, “nenhuma memória pode ser um frasco sem exterior” 

(PÊCHEUX, 1999, p. 56). E “ao mesmo tempo, estudar sua constituição (memória) e 

circulação (atualidade) permite compreender como o termo ‘felicidade’ vem comparecendo 

de maneira a produzir um efeito de naturalmente verificável” (MARIANI; LUNKES, 2013, p. 

39). 
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Nas imagens da SD 1, temos um exemplo de como, nas cenas, que no total têm uns 

três segundos de duração no vídeo, o discurso da felicidade do brasileiro é retomado sem ser 

dita uma palavra, mas que faz sentido para o sujeito a quem se dirigia a propagandas e para os 

sujeitos que a produzem, graças à memória. Nessa primeira SD, não há letra, nem voz, apenas 

as batidas firmes e constantes da música , em sincronia com os rostos,que parecem anunciar 

algo que está por vir. 

É possível existir música sem palavras, sem voz, mas tanto sua presença quanto 

ausência provocam sentidos, então: 

É desta maneira que os sentidos sobre a felicidade funcionam para o sujeito: 
enquanto uma evidência (ou não) no discurso, porque no atravessamento ideológico 
que o constitui, a felicidade poderá produzir diferentes sentidos. Assim, a relação 
entre o lugar de onde o sujeito significa a felicidade e a felicidade tal como é 
significada e o modo como a felicidade é construída simbolicamente para o sujeito, 
é marcada por mudanças de sentido nas práticas históricas (MARIANI; LUNKES, 
2013, p. 41). 
 

A imagem de brasileiro feliz é amplamente reutilizada em todo o comercial, marcada 

nas cenas (onde os brasileiros estão sempre sorrindo) e nas palavras (“um povo feliz”, na SD 

9, como veremos mais adiante), e é corroborada pelo nosso corpus de apoio, como vemos na 

SD 2, recortada da propaganda do Banco Itaú: 

SD 2 

 
Vai junto com você, Brasil! 

 

 
Que a garra da torcida inteira 

 

 
Vai junto com você, Brasil! 
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Também podemos pensar por meio das SDs 1e 2 sobre o modo como o discurso da 

miscigenação é colocado na propaganda. Homens, mulheres e crianças asiáticas, brancas, 

pardas, negras compõem cenas coloridas e alegres, apontando para efeitos de o quanto o 

nosso país é miscigenado e como os anúncios televisivos abraçam toda essa diversidade. Mas 

será que nesses quadros tão bem compostos estão incluídos e representados todos os 

brasileiros? E quem não está ali? Será que sentimos falta de algum rosto, de algum traço? Será 

que alguém foi esquecido? Ou será que foi silenciado?  

Em meio a tanta diversidade, não notamos os primeiros povos a andar sobre nossas 

terras, sobre nossa “pátria amada”... Os índios. E eles não são encontrados nem no nosso 

corpus principal, nem nosso corpus de apoio. 

Como alguém que traz no sangue e nos traços físicos sua descendência indígena, 

nordestina (africana, portuguesa, espanhola e vai se saber quais outras), aprendi o quanto o 

índio é tratado como algo exótico, que não produz identificação com o “ser brasileiro”. 

Por muitas vezes, quando criança o que eu mais escutava era: “Que linda! Parece 

uma indiazinha!”, ou seja, havia um apelo para “beleza exótica” dos índios, e se algo é 

exótico, não é “normal” ou algo que gere uma identificação no sujeito, nesse caso, o sujeito-

brasileiro. Orlandi (2008, p. 66) esclarece que “esse processo de apagamento do índio da 

identidade cultural nacional tem sido escrupulosamente mantido durante séculos. E se produz 

pelos mecanismos mais variados, dos quais a linguagem, com a violência simbólica que ela 

representa, é um dos mais eficazes.” Segundo a autora, “há uma violência mais insidiosa e 

eficaz” (2008, p. 65) do que as violências físicas ou verbais, da qual já falamos bastante: o 

silêncio. 

A mídia e o Estado silenciam o que é ser indígena, silenciando “a existência do índio 

enquanto sua parte e componente da cultura brasileira” (ORLANDI, 2008, p. 66). Pode-se 

deduzir que “ser brasileiro” não é ser indígena ou que os indígenas não são considerados 

brasileiros. Além disso, a política de silenciamento “não incide apenas sobre o que é o índio, 

enquanto sujeito, faz, mas sobre a própria existência do sujeito índio” (Idem). 

Para representar a diversidade do país não foram usados apenas rostos, também 

foram utilizados planos de fundo e paisagens regionais. Na SD 1, o plano de fundo é 

modificado para ambientes urbanos e do campo, assim como para ambientes abertos e 

fechados. Assim como na SD 3 que contém cenas do comercial do Itaú, nas quais assistimos a 

diversos brasileiros se deslocando de diversas partes do Brasil, simbolizadas por bois, bugres, 

balões... Junto com as planos abertos que mostram o mar, montanhas, dunas... Todas essas  
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pessoas que parecem vir do interior do Brasil estão se dirigindo a uma cidade, o ponto de 

encontro, o lugar da comemoração, a cidade do Rio de Janeiro, para se concentrar no 

Maracanã. 

 

SD 3 

 
(sem letra) 

 

 
Vamos torcer e jogar todos juntos 

 

 
Mostrar novamente pro mundo 

 

 
Como se faz um campeão 

 

O interior/campo, retratado no comercial do Itaú, embora nos traga à memória 

diferentes lugares do Brasil, são lugares sem nome. Segundo Orlandi (2009, p. 16), “o espaço 

significa, tem materialidade e não é indiferente em seus distintos modos de significar, de 

enquadrar o acontecimento.” Ao mesmo tempo em que a publicidade tenta retratar os espaços 

cidade e campo de maneira igual, desenvolve uma dicotomia, cidade x campo, na qual a 

cidade é nomeável e fica em primeiro plano, enquanto, o campo é tratado de maneira 

generalista. 
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Já no comercial do governo, são mostradas algumas das cidades sede da Copa 

(Salvador, Brasília...), entretanto, as cenas são, em maioria, do Rio de Janeiro, como podemos 

ver na SD 4. E por mais que o interior seja “mostrado” nas cenas e a Copa do Mundo tenha 

tido várias cidades como locais dos jogos, a principal, que aparece mais vezes e é, facilmente 

identificável, é a cidade do Rio de Janeiro, pelos seus principais pontos turísticos, como o Pão 

de Açúcar e o Maracanã.  

SD 4 

 
Que cria, que sonha 

 

 
Que entra em campo e faz o seu papel 

 

 
Que vence as fronteiras 

 

 
E tem talento pra ganhar o céu 
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O maior espetáculo da Terra (voz do narrador) 

 

 
Vai acontecer aqui, na nossa casa (voz do narrador) 

 

 
E dentro e fora de campo vamos encantar o mundo (voz do narrador) 

 

 
Com o nosso talento e a nossa garra (voz do narrador) 

 

 
Isso é ser brasileiro 

 

 
Porque essa é a nossa Copa. Essa é a Copa das Copas! (voz do narrador) 



 

 

 

69 

 

Na SD 4, há cenas de praias, nas quais homens e garotos jogam futebol e outras 

cenas nas quais os brasileiros comemoram, torcem e celebram, o que traz à memória o Brasil 

como o país de praia, futebol e festas. Esses já-ditos sobre o Brasil que já foram abordados, 

manifestam-se no comercial do governo federal sob o efeito do pré-constituído, uma 

“discrepância pela qual um elemento irrompe no enunciado como se tivesse sido pensado 

‘antes, em outro lugar, independentemente” (PÊCHEUX, 1997, p. 156). O pré-constituído é o 

“ ‘sempre-já-aí’ da interpelação ideológica que fornece-impõe a ‘realidade’ e seu ‘sentido’ 

sob a forma da universalidade (o ‘mundo das coisas’)” (PÊCHEUX, 1997, p. 164). Assim, os 

efeitos de sentido e formações imaginárias sobre o Brasil gerados por essa propaganda são 

fornecidos/impostos por interdiscursos que circulam em nossa formação social sob o efeito da 

ideologia e da ilusão de transparência dos sentidos. 

O comercial também descreve o país de um povo “que cria, que sonha, que entra em 

campo e faz o seu papel”. Mas que papel seria esse? O comercial do governo traz em muitas 

cenas, o brasileiro como torcedor, que tem como “casa”, como “nossa casa”, o estádio de 

futebol. Ao trazer o papel do brasileiro como um torcedor que tem que “encantar o mundo”, a 

propaganda silencia vários sentidos possíveis do que é ser brasileiro. Como ocorre no 

comercial do Itaú, que silencia a união do povo para se manifestar contra o governo (e contra 

a Copa) para evocar a união do povo como torcida. “O maior espetáculo da Terra” é a Copa, o 

futebol, tendo o brasileiro como um torcedor muito contente. E se está contente, logo, não tem 

motivos para se indignar, para se manifestar... 

A imagem do brasileiro feliz harmoniza mais com a imagem de um país com 

motivos para festejar, um país de sorrisos, do que com a imagem de um país que dá motivos 

para o brasileiro se manifestar contra o próprio país, ou melhor, contra o governo desse país, 

como nos apontamos nas condições de produção do discurso. 

Nas últimas cenas da SD 4, vemos uma festa com vários surdos (instrumento musical 

que nos remete ao Carnaval e Olodum), mas eles não emitem som algum na música. O ritmo 

musical do corpus principal, assim como do corpus de apoio, constitui-se de um pop rock 

com alguns elementos do samba. E embora o Brasil possua uma variedade de ritmos, os 

demais acabam sendo silenciados, o que acaba indo de encontro com a proposta de 

diversidade brasileira marcada na SD 1. No comercial do governo, o carnaval “compõe os 

domínios de memória sobre o Brasil”, assim, Mariani e Lunkes (2013, p. 47) afirmam a esse 

respeito: 
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Uma memória discursiva que faz com que carnaval (...) funcione de acordo com as 
projeções imaginárias que estão em jogo, ou seja, pelos lugares que os sujeitos 
atribuem a si e ao outro na posição que ocupam ao dizer. O carnaval (...) funciona 
discursivamente retomando a memória da festa, das danças, da reunião de grupos, 
da fantasia, da possibilidade da quebra da ordem social: discursividades silenciadas 
se tornam possíveis no período carnavalesco; os excessos, perdoáveis. 
 

O carnaval está ligado ao imaginário do samba, o principal estilo musical ligado ao 

imaginário musical brasileiro. Deste modo, a música exerce um papel tanto na memória 

quanto uma função nos anúncios em vídeo. Se fizermos uma analogia das músicas das 

propagandas aqui estudadas com o papel da música no cinema, Chión (2011) nos explica que 

existem dois tipos de música para despertar emoções no telespectador: a música empática e a 

música anempática. O autor (2011, pp. 14-15) define que: 

Numa das formas, a música exprime diretamente a sua participação na emoção da 
cena, dando o ritmo, o tom e o fraseado adaptados, isto evidentemente em função 
dos códigos culturais da tristeza, da alegria, da emoção e do movimento. Podemos 
falar então de música empática (do termo empatia: faculdade de partilhar os 
sentimentos dos outros). Na outra, pelo contrário, a música manifesta uma 
indiferença ostensiva relativa à situação (...) – e é esse próprio fundo de 
<<indiferença>> que se desenrola a cena, o que tem por efeito não a suspensão da 
emoção, mas, pelo contrário, o seu reforço, inscrevendo-a num fundo cósmico. 
Exemplos deste segundo caso, a que se pode chamar de anempático (com um 
<<a>> privativo), são as numerosas músicas de piano mecânico, de celesta, de 
caixa de música e de orquestra de baile cuja frivolidade e ingenuidade estudadas 
reforçam, nos filmes, a emoção individual das personagens e do espectador, na 
medida que afetam ignorá-las. 
 

As propagandas do corpus principal e de apoio buscam a empatia do sujeito-

consumidor pela música e pelas cenas que convocam o sujeito-torcedor através da emoção. 

Podemos encontrar alguns exemplos nas letras da Rede Globo: “em todo canto tem um craque 

mundial feito de paixão”, do Itaú: “deixar o coração no jeito que aí vem mais uma emoção”; e 

através de qualidades genéricas como “talento” e “garra”: “e tem talento para ganhar o céu” 

(governo), “com o nosso talento e nossa garra” (governo), “é juntar talento lá do coração com 

a força da união” (Globo), “Mostra tua força, Brasil! E amarra o amor na chuteira que a garra 

da torcida inteira, vai junto com você, Brasil” (Itaú), como marcado na SD5: 

 
SD 5 

 
Mostra tua força, Brasil! 
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E amarra o amor na chuteira 

 

 
Que a garra da torcida inteira 

 

 
Vai junto com você, Brasil 

 

A empatia busca, deste modo, uma identificação-interpelação do sujeito-consumidor 

com os brasileiros retratados nas propagandas, “cuja origem estranha é, contudo,  

‘estranhamente familiar’ ” (PÊCHEUX, 1997, p. 155). Ao buscar a empatia e identificação do 

sujeito, notamos como a publicidade, de acordo com Davallon (1999, p. 28): 

utiliza a imagem em complementaridade com o enunciado linguístico para 
apresentar – tornar presentes – as qualidades de um produto e conduzir assim o 
leitor a recordar suas qualidades, mas também a fazê-lo se posicionar em meio ao 
grupo social dos consumidores desse produto; a se situar, a se representar nesse 
lugar. 
 

Percebemos então que, no discurso publicitário, “não é possível dizer quaisquer 

palavras nem mostrar qualquer coisa, sem uma finalidade (vender), ou seja, sem referir-se ao 

produto” (PEREIRA, 2008, p. 96). Produto que, no caso do corpus principal pode ser o 

evento, a Copa do Mundo, ou o governo que a proporciona, o governo federal. 

SD 6 

 
Quando te perguntarem 
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Na SD 6, há a predominância de espaços abertos, novamente marcado pela oposição 

cidade (pessoas de terno e um prédio com vidro verde de fundo) e natureza (que não são 

necessariamente espaços do campo, podendo ser áreas arborizadas dentro do ambiente 

urbano). 

Após as cenas da SD 1, entram em cena dois meninos jogando futebol e junto com 

eles a “natureza” em contraste com o céu azul. A natureza, o céu azul, as praias... Trazem à 

memória do Brasil como o paraíso, paraíso esse descrito na carta de Pero Vaz de Caminha, há 

mais de quinhentos anos:  

Até agora, não pudemos saber que haja ouro, nem prata, nem coisa alguma de metal 
ou ferro; nem lho vimos. Porém a terra em si é de muitos bons ares, assim frios e 
temperados como os de Entre Douro e Minho, porque neste tempo de agora os 
achávamos como os de lá. Águas são muitas, infindas. E em tal maneira é graciosa 
que, querendo-a aproveitar, dar-se-á nela tudo, por bem das águas que 
tem(PRADO, 1961, p. 48). 
 

Há, inclusive, uma comparação direta dos nativos da nova terra com os habitantes do 

Jardim do Éden: 

Entre todos estes que hoje vieram, não veio mais que uma mulher moça, a qual 
esteve sempre à missa e a quem deram um pano que se cobrisse. Puseram-lho a 
redor de si. Porém, ao assentar, não fazia grande memória de o estender bem, para 
se cobrir. Assim, Senhor, a inocência desta gente é tal, que a de Adão não seria 
maior, quanto a vergonha (PRADO, 1961, p. 48). 
 

A Carta de Pero Vaz de Caminha caracteriza um “gesto formador”, que são gestos 

que “assentam a turbulência do desconhecido e do sem-sentido no provisório descanso do que 

faz sentido” (ORLANDI, 1993, p. 16). Esses gestos fundadores nascem da necessidade de 

significar o desconhecido, o que ainda não possui sentido. A Carta é um exemplo de como um 

discurso fundador fica no nosso imaginário e que se perpetua nas nossas falas cotidianas e na 

mídia, inclusive, na publicidade. É um imaginário de “país pródigo em riquezas, terra fértil, 

oportunidades e pontos turísticos, com um povo alegre, gentil e religioso etc.” (Idem), o que 

limita e/ou anula outros efeitos de sentido sobre o povo brasileiro. 

Um discurso fundador “cria uma tradição, ele re-significa o que veio antes e institui 

aí uma memória outra. É um momento de significação importante, diferenciado” (ORLANDI, 

1993, p. 13), como na propaganda do governo federal, na qual são re-significados discursos 

sobre a felicidade, a diversidade e miscigenação, a exclusividade, entre outros. O discurso da 

exclusividade é baseado na crença de que o brasileiro possui qualidades exclusivas, que 

poderiam se aplicar a qualquer povo, mas que tratamos como “nossos”: “temos o melhor 

futebol do mundo”, “o povo brasileiro é o mais simpático, feliz, gentil...” Esse discurso é  
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perpetuado no discurso publicitário em falas, slogans ou como no nosso caso de estudo, em 

versos: “Pois só a gente tem as cinco estrelas na alma verde e amarela. E só a gente sabe 

emocionar cantando o hino a capela” (banco Itaú), “No Brasil, isso é normal, em todo canto 

tem um craque mundial” (Globo). “Ser brasileiro” é ter todas as características que qualquer 

povo pode ter, mas são naturalizados como “só nossos”.  

O imaginário faz a história (ORLANDI, 2008, p. 19) e torna esses dizeres possíveis, 

porque um discurso fundador institui “um outro lugar de sentidos estabelecendo uma outra 

região para o repetível (a memória do dizer), aquela que a partir de então vai organizar outras 

e outros sentidos” (ORLANDI, 1993, p.13) e então, “esse processo de instalação do discurso 

fundador (...) irrompe pelo fato de que não há rituais sem falhas, e ele aproveita fragmentos 

do ritual já instalado – da ideologia já significante – apoiando-se em ‘retalhos’ dele para 

instalar o novo” (ORLANDI, 1993, p. 13). 

SD 7 

 
Eu quero cantar pro mundo inteiro 

 

 
O que é ser brasileiro 

 

 
Eu quero cantar pro mundo inteiro 
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O que é ser brasileiro 

 

A partir da letra da música, “quando te pergunta remo que é ser brasileiro”, 

podemos nos perguntar quem nos questionaria sobre o que é ser brasileiro. Será que outro 

brasileiro? Provavelmente não. 

Tendo em vista as condições de produção da propaganda, o período de um evento 

internacional, percebemos que quem poderá nos perguntar, ou observar o modo de ser 

brasileiro, são os estrangeiros. O que está marcado na SD 7:eu quero cantar pro mundo 

inteiro o que é ser brasileiro; e também em um exemplo do Banco Itaú: vamos mostrar 

novamente pro mundo como se faz um campeão. Notamos, deste modo, como nossa 

identidade nacional está atrelada ao discurso/olhar do/para o “outro” estrangeiro. 

Desde os tempos da carta de Pero Vaz de Caminha, o brasileiro vem sendo 

construído a partir do olhar estrangeiro, mas Orlandi (2008, p. 25) esclarece: 

Nem índios, nem europeus, somos produzidos por uma fala que não tem um lugar, 
mas muitos. E 'muitos' aqui é igual a 'nenhum'. Desse lugar vazio fazemos falar as 
outras vozes que nos dão uma identidade. As vozes que nos definem. Europeu 
falando de índio produz brasilidade. Nós, falando do que os europeus dizem de suas 
descobertas, falamos o discurso da nossa origem. Fazemos falar os outros. O 
brasileiro se cria pelo fato de fazer falarem os outros. E não é por assimilação mas, 
ao contrário, pela distância, pela instauração de um espaço de diferença, de 
separação, que construímos nosso lugar mais 'próprio'. Não temos o lugar do centro 
preenchido, em um movimento de assimilações. Em nosso imaginário, não nos 
identificamos com o índio, mas também não reivindicamos o português como igual. 

 

Na propaganda “O que é ser brasileiro”, “o sujeito se apresenta como tendo domínio 

do que é seu e do que é do outro, no 'seu' dizer.” (ORLANDI, 2008, p. 46) ao falar do “povo 

feliz”, por exemplo, que vem de um imaginário “outro” e torna-se parte do nosso imaginário 

sobre nós mesmos. Ao reproduzir já-ditos, como, “povo feliz”, o discurso publicitário se vale 

do “efeito do repetível” (ORLANDI, 2008, p.52), pois, “fala sobre o ‘outro’ para instituir a 

imagem de ‘si’, cria sua tradição (sou-sempre-já), além de sua imagem (como deve ser)” 

(Idem). 

Nos dizeres “repetíveis”, o brasileiro torna-se muito mais do que um amontoado de 

qualidades, ele é definido e indefinido, “o brasileiro é o deslocamento de falas” (ORLANDI, 

2008, p. 42), “falas” baseadas em uma memória histórica, “aquela na qual, ao significar, nos  
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significamos” (ORLANDI, 1993, p. 13). Uma memória histórica que constrói “um imaginário 

social que nos permite fazer parte de um país, de um Estado, de uma história e de uma 

formação social determinada. Mas também se fundam sentidos onde outros sentidos já se 

instalaram” (ORLANDI, 1993, p. 13). 

Isso tudo, talvez, pudesse ser resumido em um pequeno detalhe do quadro 3 da SD 6, 

no meio do que esperamos que sejam frutas típicas do Brasil. Mas no meio dessas frutas há 

uma maçã verde. Não cultivada no Brasil, mas facilmente reconhecida pelo olhar estrangeiro. 

Um pequeno símbolo de todo um imaginário. A escolha da fruta também poderia ser 

justificada simplesmente pela sua cor: verde. A forte presença das cores verde e amarela em 

todas as cenas do comercial nos leva à análise da SD 8. 

 

SD 8 

 
O que é ser brasileiro 

 

Aqui encontramos as cores verde e amarela, além da bandeira brasileira, um dos 

símbolos nacionais, assim como o nosso hino.As cores estão na música que descreve a “alma 

verde e amarela” (Itaú) e nas imagens (cenas) tanto do corpus principal quanto nas cenas do 

corpus de apoio. O discurso das imagens ou policrômico “é instaurado pelos elementos não-

verbais em jogo, operadores discursivos, para além de sua relação com palavras no discurso 

verbalizado” (PEREIRA, 2008, p. 97), elementos não-verbais, por exemplo, como as cores. 

As cores, um dos aspectos da policromia e presente em, praticamente, todos os 

quadros são constituintes da imagem da “alegria/simpatia brasileira” e em combinação com o 

futebol e apelo dos símbolos nacionais (presentes visual ou auditivamente, como em “faz da 

nação sua bandeira” ou “só a gente sabe emocionar cantando o hino a capela”, ambos versos 

da música do Itaú) sugerem um tipo específico de patriotismo, que só parece existir com o 

espírito que a Copa do Mundo nos traz. 
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SD 9 

Diga: um povo feliz, muito batalhador 
 

 
Gente forte e firme 

 

 
Que pega no batente 

 

 
Que não abre mão do que já conquistou 

 

No início da SD 9, nos deparamos com a seguinte ordem, que dá sequência à letra 

“quando te perguntarem o que é ser brasileiro”: “diga: um povo feliz”. A propaganda do 

governo ordena que se responda o que é ser brasileiro e como deve ser a resposta. De certo 

modo, a música suaviza o imperativo “diga”, ou seja, atenua as relações de força entre 

governo x povo. 

Após a ordem, no progresso da sequência discursiva, há uma série de deslizamentos 

de sentidos ao redor do que é ser brasileiro: “povo feliz”, “muito batalhador”, “gente forte e 

firme”, “que pega no batente”, “que não abre mão do que já conquistou”. De acordo com 

Pêcheux (1990, p. 99): 



 

 

78 

 

Não se passa necessariamente de uma sequência discursiva a outra apenas por uma 
substituição, mas que as duas sequências estão, em geral, ligadas uma à outra por 
uma série de efeitos metafóricos. Mas se admitimos que vários efeitos metafóricos 
podem funcionar entre tal discurso dado e o resto do corpus, isto significa, ao 
mesmo tempo, que o contexto de uma substituição não é necessariamente o discurso 
na sua totalidade. 
 

Deste modo, há uma “série de efeitos metafóricos” com relação ao povo brasileiro 

que se relaciona com todo o corpus. Os efeitos metafóricos são um “fenômeno semântico 

produzido por uma substituição contextual, para lembrar que esse ‘deslizamento de sentido’ 

entre x e y é constitutivo do ‘sentido’ designado por x e y”, isto é, “feliz” e “batalhador”, por 

exemplo, são substituições contextuais do que é o povo brasileiro. 

O povo “batalhador” marcado no comercial do governo tanto pela letra da música 

quanto pelas cenas nas quais vemos operários e outros trabalhadores difere do povo, da 

“galera que veste a camisa amarela” do comercial da Rede Globo. No anúncio da Globo, 

observamos pessoas em situações de trabalho que abandonam suas responsabilidades para 

jogar bola. E no comercial do Itaú, o povo, “a massa” acorda cedo para torcer e emprega 

todos os seus esforços em viajar de todos os cantos do Brasil para ir para o Maracanã, que 

mostra a “garra” para torcer. Embora, na propaganda do governo, sejam utilizados adjetivos 

diversos para definir o brasileiro, o povo que importa é aquele que torce pela seleção 

brasileira, “que entra em campo e faz o seu papel” e que encanta o mundo com o “talento” e a 

“garra”. 

O discurso de um povo brasileiro batalhador em contraste com a afirmação de que 

“brasileiro não gosta de trabalhar” é possibilitado pelo confronto com o imaginário e memória 

nacional. Segundo Pêcheux (1999, p. 53): 

Haveria  assim sempre um jogo de força na memória, sob o choque do 
acontecimento: - um jogo de força que visa manter uma regularização pré-existente 
com os implícitos que ela veicula, confortá-la como “boa forma”, estabilização 
parafrástica negociando a integração do acontecimento, até absorvê-lo e 
eventualmente dissolvê-lo; - mas também, ao contrário, o jogo de força de uma 
“desregulação” que vem perturbar a rede dos “implícitos”. 

 

A imagem do povo brasileiro “muito batalhador” encontra-se nesse “jogo de força” 

que desregula/perturba o imaginário do “brasileiro que não gosta de trabalhar”. Em contraste 

com um “povo feliz” que estabiliza efeitos de sentido relacionados ao imaginário de 

felicidade e simpatia brasileira, assim sendo, os sujeitos e os sentidos são determinados 

historicamente e não são “nem fixados ad eternum, nem desligados como se pudessem ser 

quaisquer uns.  Porque é histórico é que muda e é porque é histórico que se mantém.  Os  
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sentidos e os sujeitos poderiam ser sujeitos ou sentidos quaisquer, mas não são” (ORLANDI, 

2006, p. 20). 

Para que um dizer faça sentido é necessária uma memória, pois, é a memória que irá 

sustentar as “formulações possíveis frente às condições de produção” (LAGAZZI, 2011, p. 

278). Qualquer texto, imagem, som ou música que produza efeitos de sentido constituem-se 

de uma incompletude. E “essa incompletude permite o movimento entre significantes e 

sentidos. Justamente porque nunca o sujeito pode dizer tudo, é sempre possível dizer de outra 

forma, é sempre possível dizer outra coisa” (Idem). A produção de dizeres sobre o brasileiro 

flutua nessa incompletude das materialidades significantes, na qual  sempre há espaço para se 

dizer outra coisa, de outra maneira, ao mesmo tempo em que não conseguimos dizer tudo, 

pois, temos que esquecer, ou melhor, “para dizer algo é preciso deixar de dizer muitas coisas, 

é preciso esquecer de dizer, esquecer que não é possível dizer tudo” (Ibidem). 

A música em comerciais, como materialidade significante não verbal é “organizada 

historicamente, marcada, afetada por relações (de sentido), por determinações históricas que 

envolvem não apenas o modo como se a organiza, como também as condições de sua 

reprodução e circulação” (TRAJANO, 2016, p. 104). 

No próximo subtópico, abordaremos uma das partes constituintes da música que 

mais chamou nossa atenção nas propagandas dos corpora principal e de apoio. 

 
4.2 A voz do povo é a voz de quem? O coro como representação do brasileiro 

 

Uma característica marcante tanto no corpus principal, quanto no corpus de apoio é o 

uso do coro para representar a voz do povo. Segundo Aguiar (2004, p. 25), existem dois 

códigos que servem para a nossa comunicação: o verbal e o não verbal. O verbal é organizado 

“com base na linguagem articulada” e o não verbal “vale-se de imagens sensoriais várias, 

como as visuais, auditivas, cinestésicas, olfativas e gustativas”. 

A maioria das pesquisas que se aventuraram pelo mundo do não verbal trabalham 

com as imagens visuais. Ao abordamos nesta dissertação, o auditivo, poderemos compreender 

como o “coro”, enquanto um conjunto de vozes, marca  as formações imaginárias sobre o 

brasileiro. 

Devido a especificidade do nosso corpus, que é bastante “auditivo”, vamos descrever 

como as vozes se inserem nas músicas dos comerciais. Levando em consideração a noção de 

“coro” que pretendemos discutir aqui, faremos um recorte quando aparecer o “conjunto de 

vozes” nas músicas. 
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Ao abordamos a questão do “coro” retornamos a questão da diversidade, já abordada 

na SD 1 e na marca do “eu”, analisada na SD 2. A preocupação quase esquizofrênica em 

retratar uma “diversidade brasileira” (seja cultural, racial, de gênero, de idade...) nas cenas dos 

comerciais selecionados, contrasta com a quase total ausência de outras vozes nas músicas 

dessas propagandas. Nesses comerciais, a voz do brasileiro é representada pelo coro, como se 

fosse algo “único”, o que distorce a ideia de “diversidade” como multiplicidade ou variedade. 

Assim, formações imaginárias se estabelecem através dessas vozes e são capazes de silenciar 

vozes outras. 

Conforme Pereira (2007, p. 200), “a propaganda, como produto da indústria cultural, 

tanto quanto um filme ou uma notícia, pode repetir, afirmar, ou diferenciar-se, (re)significar o 

imaginário de Brasil em voga”. Esse imaginário pode variar, pois depende de discursos pré-

constituídos, que por serem “já ditos” e “já ouvidos” em algum lugar, acabam se apresentando 

como verdade.  

A propaganda, como vimos, pode apropriar-se de vários discursos que rondam o 

imaginário sobre o brasileiro, seja o discurso do brasileiro miscigenado, do brasileiro 

simpático, do brasileiro apaixonado por futebol ou do brasileiro que sabe sambar para repeti-

los, afirmá-los, diferenciá-los ou re-significá-los. A autora se indaga quanto a essas 

possibilidades: “E quanto aos anúncios comerciais? Por um lado, ressaltar-se-ia a 

miscigenação do povo, paralelamente à exibição do cafezinho, da cerveja, do samba, das 

mulheres bonitas mui gentis?” (PEREIRA, 2007, p. 201). 

Vista na maioria das vezes apenas com o objetivo de “persuadir”, a publicidade é 

também (re)produtora de subjetividades e sentidos. Sendo assim, a linguagem publicitária 

pode ser tanto uma “atividade de dominação, assujeitamento no dizer de Pêcheux” 

(PEREIRA, 2010, p. 210) quanto uma “prática constitutiva da pessoa do outro (indivíduo 

social interpelado em sujeito na linguagem)” (Idem). 

Para fins de análise, a música poderia ser dividida em partes como estilo, harmonia, 

ritmo, melodia... Contudo, esses elementos também carregam complexidades particulares. Há 

nos meios acadêmicos, uma certa dificuldade em ser analisar a música como um todo: 

Esta falta de atenção acadêmica sistemática é certamente devida em parte à 
natureza do modo musical (...), que torna as reações a ele ainda mais subjetivas e 
difíceis de antecipar do que o que acontece noutros modos caros à publicidade. (...) 
Apesar de dois ouvintes poderem estar de acordo sobre uma descrição adjetival ou 
adverbial do tipo de sentimentos que uma melodia em particular pode transmitir 
(“animada”, “triste”, “fúnebre”, “de desenhos animados”, “como a de um filme de 
suspense”), esta concordância dificilmente se manterá para além deste nível de 
generalidade (CARDOSO; GOMES; FREITAS, 2010, pp. 13-14). 
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Na análise deste item, nos interessa uma das partes da música: a voz.  

No comercial do governo federal, um conjunto de vozes é predominante, pois ele não 

canta apenas o refrão, mas a música quase toda. Exceto no início, no qual há uma voz 

masculina em oposição à voz do “povo”. A voz masculina canta “quando te perguntarem”, o 

coro continua com “o que é ser brasileiro” e a voz masculina retorna e enuncia “diga: um 

povo feliz, muito batalhador”, o coro retorna e canta: “gente forte e firme”, para, por fim, a 

voz masculina aparecer pela última vez, cantando: “que pega no batente”. A partir daí, o 

restante da música é cantada por esse coro: 

Que não abre mão do que já conquistou 
Que cria, que sonha 
Que entra em campo e faz o seu papel 
Que vence as fronteiras 
E tem talento para ganhar o céu 
Eu quero cantar pro mundo inteiro, o que é ser brasileiro! (2x) 
 

A propaganda da Globo traz o refrão da conhecida “Coração verde e amarelo” que 

virou música símbolo das Copas na Globo. Essa nova versão foi gravada por vários cantores 

famosos. No dois primeiros trechos da música, os cantores não cantam necessariamente solo, 

pois é possível escutar uma segunda voz. O efeito de várias vozes cantando ao mesmo tempo 

se intensifica a partir do terceiro trecho. Para ilustrar a música, trazemos apenas o refrão, que 

é repetido duas vezes. 

Eu sei que vou 
Vou do jeito que eu sei 
De gol em gol 
Com direito a replay 
Eu sei que vou 
Com o coração batendo a mil 
É taça na raça, Brasil! 
 

Já no comercial do Itaú, a voz predominante é a do cantor Paulo Miklos, já que ele 

canta os seis primeiros versos da canção. A cantora Fernanda Takai canta os três versos 

posteriores e no próximo, os dois cantam juntos: “Cantando o hino à capela”. A melodia da 

música então para e o coro canta “Pátria amada, Brasil!” 

A partir daí entra o refrão e o coro continua cantando, sempre com a voz do cantor 

Paulo Miklos em destaque. O refrão é o seguinte: 

Mostra tua força, Brasil! 
E amarra o amor na chuteira 
Que a garra da torcida inteira 
Vai junto com você, Brasil! 
Mostra tua força, Brasil! 
E faz da nação sua bandeira 
Que a paixão da massa inteira 
Vai junto com você, Brasil! 
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As letras das músicas foram usadas apenas para contextualizar os comerciais e 

propiciar uma melhor visualização dos mesmos para a análise do conceito de “coro”. 

Antes de pensarmos sobre a questão do “coro”, devemos pensar a voz como 

categoria discursiva. Para Souza (2011, p. 99), a voz é um gesto que “converte indivíduos em 

sujeito que canta”, o seu conceito de voz “é subsidiário do processo de construção da 

subjetividade”. Scherer (2006, p. 14) ainda acrescenta que “o sujeito (...) movimenta-se e 

inscreve-se pela voz”. A autora continua afirmando que: 

Podemos dizer, então, que o que singulariza a voz é o lugar particular que ela dá à 
língua, de um lado em relação às condições de produção, e, de outro, pelo 
interdiscurso, no insconsciente. A constituição do sujeito pela voz se faz, então, na 
contradição entre o um e o múltiplo, o mesmo e o diferente (SCHERER, 2006, p. 
14). 

 

O coro, em uma versão dicionarizada dada pelo Dicionário Michaelis, pode ser 

definido como “a uma voz ao mesmo tempo”. Nas propagandas apresentadas, embora os 

rostos que aparecem sejam diferentes e múltiplos, a voz é tratada como uma só, como diz o 

próprio título da canção da Globo, “somos um só”.  

O que poderia ser uma tentativa de representar uma união (união para torcer) através 

dessas múltiplas vozes, ou o que podemos chamar de plurivocalidade29, acaba se convertendo 

em uma homogeneização, já que são múltiplas vozes, mas são as mesmas vozes. Vendo a 

imagem do brasileiro como um só, com uma voz única, silenciamos todas as outras possíveis. 

Uma boa maneira de pensar essa questão é o sotaque. 

O sotaque é uma característica que é verificável pela voz e nos três comerciais 

apresentados, o sotaque que aparece no coro é o carioca, mesmo assim, uma versão suave do 

sotaque carioca. Com os seus característicos “chiados”. Mas e os outros sotaques? E os outros 

milhões de brasileiros que, supostamente, estão sendo retratados nas cenas dessas 

propagandas? À vista disso, Scherer (2006, p. 19) afirma que: 

Pensar a voz – a voz a partir do falar de um sujeito visto como outro pela diferença 
– revela-se um trabalho indissociavelmente linguístico, ético e político. Na verdade, 
as marcas discursivas da região ou do estado aparecem como ruído na relação 
interdiscursiva. Porque essa voz é marcada fortemente pelas identificações, antes 
mesmo da sintaxe, da morfologia e da fonética. O sujeito é marcado politicamente 
pelo que ele é e pelo o que ele pode falar pela voz. A marca discursiva da região ou 
do estado é sensível do ponto de visto ético e político.  

 

Se no discurso publicitário, a imagem que é feita do brasileiro é de miscigenação e 

diversidade, os diferentes sotaques que marcam as diferentes regiões e culturas são 

silenciados e não tem voz. Não há espaço para o sotaque do Nordeste, do Sul... Sotaques que  
                                                 
29 O termo foi discutido com a professora Angela Baalbaki da UERJ. 
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se fossem representados mostrariam uma parcela da nossa diversidade, mas são deixados de 

lado, propositadamente ou não.  

Há, assim, um marcado contraste entre o que vimos (as cenas dos comerciais) e o que 

ouvimos (a voz nas músicas). É nesse “não ouvido” que percebemos as vozes que são 

silenciadas. Há uma memória social de Brasil enquanto regional e culturalmente diverso, mas 

isso também é silenciado. 

Novamente, vale a pena repetir a citação de Orlandi (1999, p. 59) quando ela diz que 

“a memória é feita de esquecimentos, de silêncios. De sentidos não ditos, de sentidos a não 

dizer, de silêncios e de silenciamentos.”. Os sotaques de outras regiões são “postos em 

silêncio” e até mesmo os de outros estados como São Paulo, são treinados para não terem 

marcas muito fortes (como o que acontece com o carioca), tornando-se, praticamente, 

“sotaques domesticados”30 através do silêncio constitutivo. 

Tomando como o exemplo de Pereira que mostra o quanto as propagandas 

“domesticam” e “maquiam” seus produtos ou ideias:  

Mesmo quando se tratam de propagandas institucionais sobre a miséria – 
campanhas contra a fome, enchentes, pobreza –, pessoas e lugares surgem 
apresentados de modo simples, porém “arrumados”. Quando o assunto é a 
violência, o próprio tráfico, o seqüestro e até mesmo o trânsito podem ou não sofrer 
uma tal “arrumação”, de distanciamento dos aspectos impactantes na propaganda. 
Isso também procederia em relação às propagandas comerciais? As estranhezas 
(“grotesco”) – corporal, de comportamento, de fala dos brasileiros etc. – parecem 
alvo de tal preocupação. Por conseguinte, o que está em jogo ao se ressaltar lá fora, 
aparentemente outros traços, na máscara do Brasil exótico (idealizado, imaginário)? 
Nas propagandas institucionais, por exemplo, será que prevalecem ou não os 
estereótipos e o discurso indireto da história do Brasil oficializada nos livros 
didáticos? Importaria o país dito pródigo, por sua terra fértil em matérias-primas e 
riquezas minerais, seus pontos turísticos e supostas oportunidades de trabalho? 
(PEREIRA, 2007, p. 200-201). 

 

É nessa relação de domesticação que os sotaques são exibidos, como uma massa 

homogênea. O silenciamento através da voz também inclui as vozes femininas que são 

utilizadas menos do que as vozes masculinas. É a voz do homem brasileiro que “domina” as 

músicas das propagandas. A voz feminina é abafada pelas vozes dos outros ou pela voz de 

outro homem como no exemplo da canção do Itaú quando a voz do canto Paulo Miklos se 

sobrepõe a voz da cantora Fernanda Takai. Se a intenção é representar os brasileiros, a voz da 

mulher brasileira tem menos espaço que a do homem. Assim, o coro acaba se constituindo em 

uma voz que fala por todos, mas não inclui todos. 

 

                                                 
30 A expressão “sotaques domesticados” também foi discutida com a professora Angela Baalbaki.  
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Parafraseando Orlandi (2013, p. 14), percebemos que o silêncio está nas palavras, 

nas imagens, nos sons, nas vozes... Não são silêncios vazios, mas cheios de significados. 

Silêncios que calam e escondem. Mas é justamente nessa tentativa de calar o diferente que ele 

emerge, e por não estar ali, ele significa. 
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5. Considerações finais 

 

Neste trabalho, analisamos as formações imaginárias sobre o Brasil e o brasileiro, 

primeiro em diferentes dizeres e imagens, alguns relacionados ao discurso publicitário e 

outros não, para depois analisar os nossos corpora de diferentes materialidades significantes: 

as cenas dos comerciais, as letras das músicas desses comerciais e a própria música. 

Com o aporte teórico-metodológico da análise de discurso de linha francesa, 

entendemos que as imagens relacionadas ao Brasil e ao brasileiro são marcadas por uma 

memória nacional histórica e se refletem tanto nas falas cotidianas quanto no discurso 

publicitário. 

Percebemos que o governo federal na sua propaganda, “O que é ser brasileiro”, se 

apropria do imaginário para naturalizar discursos como “todo brasileiro é feliz”, “o Brasil é o 

país do futebol”, “o brasileiro é um povo batalhador”, “a união do brasileiro é para torcer pela 

seleção”... Ao projetar imagens positivas sobre o brasileiro, o discurso do governo busca 

produzir efeitos de sentido positivos sobre o próprio governo, ao colocar que, por exemplo, o 

povo “não abre mão do que já conquistou”. 

Com o nosso corpus de apoio, relacionamos algumas imagens que circulam na 

publicidade e que consentem ou contrastam com a imagem projetada pelo governo do que é 

ser brasileiro. Nos vídeos que constituem o corpus de apoio, os anunciantes vendem muito 

mais do que um produto; eles vendem a ideia de que a Copa do Mundo é uma forma de 

alcançar a tão idealizada “felicidade” e que a união do povo deve ser para torcer pela sua 

seleção e não para se manifestar contra o governo e a Copa, por exemplo.  

Para que uma marca funcione no mercado, Carrozza (2010, p. 83) explica que “são 

mobilizados elementos de memória capazes de construir um campo de sentidos para ela, ao 

mesmo tempo em que silenciam suas condições de produção e circulação”. Deste modo, para 

que o discurso a favor da Copa do Mundo funcionasse, naquele contexto sócio-histórico, era 

necessário silenciar as manifestações e insatisfações do povo brasileiro. “Aos anunciantes – e 

seus publicitários –, cabe a tarefa de ‘condensar’ o máximo de informação no mínimo de 

espaço e tempo, na tentativa – imaginária – de se passar ao consumidor o necessário para 

persuadi-lo a consumir o produto” (CARROZZA, 2010, p. 68). 

Essa “tentativa imaginária” que parece tão intrínseca ao discurso publicitário acabou 

por silenciar o sujeito-consumidor: “o brasileiro”. É silenciado o brasileiro trabalhador, o 

brasileiro índio,  o brasileiro insatisfeito,  o brasileiro infeliz,  a mulher brasileira... Esses  
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brasileiros são colocados à margem na publicidade, são estereotipados, não falam, não cantam 

e se falam e cantam, suas vozes não têm tanto valor quanto a voz do brasileiro imaginário, do 

brasileiro que tem o “jeitinho”, do brasileiro que sofre e sorri, do brasileiro encontrado nas 

cenas coloridas dos comerciais. Se todos esses brasileiros são silenciados, podemos alegar que 

o espaço dado para nossa diversidade é um espaço de ilusões. 

Orlandi (2013, p. 31) propõe não “pensar o silêncio como falta”, mas “pensar a 

linguagem como excesso”. E entre o que poderia ser falta ou excesso, os comerciais dizem e 

significam mais do que gostariam. Percebemos através da nossa análise como o “não-dito” é 

capaz de movimentar dizeres do senso comum, pois, como Orlandi (2013, p. 23) demonstra, 

“o silêncio é garantia de movimento de sentidos” e graças a esse “movimento de sentidos”, a 

própria análise do silêncio se torna possível. 

Por fim, a nossa pesquisa é um pequeno esforço para compreender o funcionamento 

da memória nacional sobre a nação e o povo brasileiro, pois, ainda há muito o que estudar 

sobre esse tópico na publicidade e no discurso midiático em geral. Procuramos analisar 

diferentes materialidades significantes, inclusive, a música, apesar das dificuldades intrísecas 

a ela. Tentamos entender uma das partes dessa materialidade, a voz, mas existem outras 

características da música que poderiam ser estudadas e que poderiam contribuir para uma 

análise mais rica dos diversos efeitos de sentido possíveis no discurso publicitário.  

Assim, no espaço de ilusões da publicidade, ilusões dos sentidos, dos sujeitos, de 

completude e de felicidade, o brasileiro continua sendo dito e continua dizendo, seja no que se 

vê, seja no que se lê, seja no que se ouve... Seja no que está lá ou no que não está lá, o 

brasileiro continua. 
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7. ANEXOS 

7.1 –Comercial “O que é ser brasileiro” do governo federal 
 

(sem letra) 

 
Quando te perguntarem 

 
O que é ser brasileiro 

 
Diga: um povo feliz, muito batalhador 

 
Gente forte e firme 
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Que pega no batente 

 
Que não abre mão do que já conquistou 

 
Que cria, que sonha 

 
Que entra em campo e faz o seu papel 

 
Que vence as fronteiras 

 
E tem talento para ganhar o céu 
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Eu quero cantar pro mundo inteiro 

 
O que é ser brasileiro 

 
Eu quero cantar pro mundo inteiro 

 
O que é ser brasileiro 

 
O maior espetáculo da Terra 

 
Vai acontecer aqui, na nossa casa 

 
 
 
 
 
 



 

 

96 
 
 

E dentro e fora de campo vamos encantar o mundo 

 
Com o nosso talento e a nossa garra 

 
Isso é ser brasileiro 

 
Porque essa é a nossa Copa. Essa é a Copa das Copas! 
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7.2 - Comercial “Somos um só” da Rede Globo 
 

(sem letra) 

 
Dessa vez é no Brasil 

 
Essa bola tá com a gente, o desafio 

 
É juntar talento lá do coração 

 
Com a força da união 
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Fazer brilhar de novo, o campeão 

 
No Brasil, isso é normal 

 
Em todo canto tem um craque mundial 

 
Feito de paixão 

 
Buscando a vitória, sempre a vitória 

 
Persegue a taça e vai com raça até o final 
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E a galera, veste a camisa amarela 

 
E entra em campo 

 
Pra jogar junto na fé 

 
Um drible, uma esticada 

 
Toque em toque até a rede 

 
Chegou a hora 
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Agora somos um só 

 
É nossa escola de super, superação 

 
Vai que dá Brasil, hexacampeão 

 
Eu sei que vou 

 
Vou do jeito que eu sei 
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De gol em gol 

 
Com direito a replay 

 
Eu sei que vou 

 
Com o coração batendo a mil 

 
É taça na raça, Brasil! 

 
Eu sei que vou 
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Vou do jeito que eu sei 

 
De gol em gol 

 
Com direito a replay 

 
Eu sei que vou 

 
Com o coração batendo a mil 
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É taça na raça, Brasil! 

 
É taça na raça, Brasil! 

 
Agora cada vez mais somos todos um só 
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7.3 - Comercial “Mostra tua força, Brasil” do Banco Itaú 

 
(sem letra) 

 
Vamos soltar o grito do peito 

 
Deixar o coração no jeito 

 
Que aí vem mais uma emoção 

 
(sem letra) 

 
Vamos torcer e jogar todos juntos 
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Mostrar novamente pro mundo 

 
Como se faz um campeão 

 
(sem letra) 

 
Pois só a gente tem as cinco estrelas 

 
Na alma verde-amarela 

 
(sem letra) 
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E só a gente sabe emocionar 

 
Cantando o hino à capela 

 
Pátria amada, Brasil 

 
Mostra tua força, Brasil 

 
E amarra o amor na chuteira 

 
Que a garra da torcida inteira 
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Vai junto com você, Brasil! 

 
Mostra tua força, Brasil 

 
E faz da nação sua bandeira 

 
Que a paixão da massa inteira 

 
Vai junto com você, Brasil! 

 
Mostra tua força, Brasil 
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E amarra o amor na chuteira 

 
Que a garra da torcida inteira 

 
Vai junto com você, Brasil! 

 
Todos os corações no mesmo lugar 

 
(sem letra) 

 
Isso muda o jogo 
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Itaú, banco oficial da Seleção Brasileira 

 
 

 
 
 


