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RESUMO
FREITAS, Elir Ferrari. "Isso é trabalho de mulher!": mídia e memória discursiva de
masculinidade em trabalho do lar. 2017. 145 f. Tese (Doutorado em Estudos de Linguagem) –
Instituto de Letras, Universidade Federal Fluminense, Niterói, 2017.
Nesta tese, propomos uma análise discursiva de comerciais de produtos de limpeza que
incluíssem a imagem do homem em atividade de trabalho doméstico. Com o intuito de
contribuir para o debate sobre o papel do homem em nossos dias, mais especificamente no que
concerne ao trabalho do lar, buscamos entender como os estudos discursivos podem somar na
compreensão de que as imagens, veiculadas num mídium (MAINGUENEAU, 2001)
audiovisual complexo, são construídas em formações discursivas (FOUCAULT, 2002) que
fazem circular ideais de masculinidade. Separamos quatro comerciais que apresentaram o
homem como personagem central como guia para o estudo da imagem discursiva de
masculinidade. Nosso problema de pesquisa consiste em apresentar opções de análise que
permitam demonstrar o quanto a linguagem e o discurso podem validar e corroborar práticas
sociais que lhes parecem dissociadas. Para tanto, descrevemos as imagens de masculinidade a
partir de seus elementos constitutivos no momento da enunciação, como o etos
(MAINGUENEAU, 2001) do homem que surge nos comerciais e a performatividade
(AUSTIN, 1962; BUTLER, 1997) que esse etos implica. Os movimentos no cenário e as
músicas nos comerciais são tomados como marcadores do espaço e tempo, elementos cuja
relação intersemiótica (MAINGUENEAU, 2005a) é constituinte de uma cenografia discursiva
(MAINGUENEAU, 2001) dos comerciais e lugar onde o etos se pronuncia. Procuramos
descrever o modo de operação dos comerciais a fim de entendermos a dinâmica do gênero
‘comercial’ como fato discursivo e seus efeitos de memória (COURTINE, 2014), memória
atualizada pelo etos e pelas imagens (fotos, cenário) (COURTINE, 2013b). Assim, por meio da
perspectiva da semântica global, tomamos outras noções que as propostas por Maingueneau
(2005a) para nossas análises. O foco na memória discursiva contida no etos nos revelou que as
imagens de homem nos comerciais foram pautadas numa performance de hipermasculinidade
advinda de uma tradição conservadora em que persiste a dominação masculina (BOURDIEU,
2005) que interditava o trabalho do lar aos homens.
Palavras-chave: Mídia. Masculinidade. Memória discursiva. Etos e cenografia.
Performatividade. Semiótica.

ABSTRACT
FREITAS, Elir Ferrari. "That was women work!": media and discursive memory of
masculinity on housework. 2017. 145 f. Tese (Doutorado em Estudos de Linguagem) –
Instituto de Letras, Universidade Federal Fluminense, Niterói, 2017.
In this thesis, we propose a discursive analysis of commercials of cleaning products that
include the image of the man in housework activity. In order to contribute to the debate about
the role of man today, more specifically the one concerning the housework, we seek to know
how discursive studies can add to the understanding that the images conveyed in a complex
audiovisual medium (Maingueneau, 2001) are built in discursive formations (FOUCAULT,
2002) which makes circulate ideals of masculinity. We have gathered four commercials that
presented the man as central character as a guide for the study of the discursive image of
masculinity. Our research problem is focused on presenting analysis options that allow us to
demonstrate how language and discourse can validate and corroborate social practices that seem
to be dissociated from them. To do so, we described the images of masculinity from its
constituent elements at the moment of enunciation, such as the ethos (MAINGUENEAU, 2001)
of the man that appears in the commercials and the performativity (AUSTIN, 1962; BUTLER,
1997) that it implies. The movements in the scenery and the music in the commercials are taken
as markers of space and time, elements whose intersemiotic relation (MAINGUENEAU,
2005a) is constituent of a discursive scenography (MAINGUENEAU, 2001) of the
commercials and place where the ethos is present. We pursued to reveal the modus operandi of
the commercials in order to understand the dynamics of the 'commercial' genre as discursive
fact and its effects of memory (COURTINE, 2014), updated by the ethos and the images
(photos, scenery) (COURTINE, 2013b). Thus, through the perspective of global semantics, we
carry other notions than those proposed by Maingueneau (2005a) for our analysis. The focus
on the discursive memory that can be sighted in the ethos revealed to us that the images of man
in the commercials were based on a performance of hypermasculinity coming from a
conservative tradition in which masculine domination (BOURDIEU, 2005) persists and forbids
men from doing the housework.
Keywords: Media. Masculinity. Discursive memory. Ethos and scenography. Performativity.
Semiotics.
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1 FAXINA GERAL: UMA INTRODUÇÃO
1.1 Razões e sensibilidades na escolha do tema
O estudo que apresentamos teve origem no curso de mestrado, em que trabalhei com
imagens discursivas da mulher em contos de Marina Colasanti. À época, não foi possível
escapar à história do feminismo no Brasil e das teorias de Pierre Bourdieu sobre a dominação
masculina e o poder simbólico, referências que me fizeram refletir acerca do papel do homem
na sociedade e do mal que o machismo causa ao seu entorno.
O fato é que, hoje em dia, muito se fala na mídia sobre o movimento feminista, com sua
luta e aconselhamentos, abrindo as portas para discussões sobre gênero, sexualidade e raça.
Foram vários os desdobramentos em outros movimentos igualmente relevantes, como os
movimentos negros e os de emancipação homossexual. Colocaram-se em pauta os direitos das
minorias e a luta contra a violência, seja simbólica ou física. E, ainda assim, ainda hoje, quando
olho ao meu redor, vejo por todos os lados comportamentos machistas que resistem, que
insistem em se perpetuar, masculinidades exacerbadas que os movimentos não deram conta de
erradicar.
No alto da minha condição masculina, não me sinto confortável com a situação. Não
sou machista, como muitos que conheço, embora não se possa dizer que “não se é machista”
numa sociedade como a nossa, cujos lugares de poder sempre foram ocupados por homens. Não
sou mulher e não me é possível sentir na pele a dor dessa violência, mas tento me desprender
do machismo o máximo possível, principalmente quando me inclino sobre estudos como este
que apresento.
Como minha área de estudos é a linguagem, tento então me debruçar sobre os aspectos
da linguagem que podem estar no cerne dessa questão. Ao terminar esta tese, espero ter a
satisfação de poder ter contribuído para a ampliação do debate sobre a masculinidade,
principalmente no papel que os estudos de linguagem podem assumir nesse debate.
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1.2 “Homem que é homem”, o pensamento que já não cabe
Dessa forma, este estudo busca pensar a masculinidade sob a perspectiva dos estudos
de linguagem e, mais especificamente, dos estudos do discurso. Partimos de um incômodo que
afeta todo o ecossistema de uma sociedade que reivindica direito de igualdade: o machismo,
que se perpetua nos dias atuais a todo vapor, apesar de muito se ter modificado desde a eclosão
do movimento feminista da década de 1960, nos Estados Unidos, e 1980, no Brasil. O
movimento feminista se organiza recentemente, há pouco mais de 50 anos, se entendermos,
com Pinto (2003), que tenha tido início logo após a Revolução Francesa. No Brasil, traz uma
pauta central, que é a violência contra mulher (PINTO, 2003). Um fato que nos surpreende é
que o movimento feminista organizado avançou nas conquistas de direitos e espaços para a
mulher, mas não evoluiu muito no sentido do machismo. Há ainda uma resistência muito grande
por parte dos homens em assumir, por exemplo, as tarefas do lar, que a tradição machista sempre
entendeu como “trabalho de mulher”.
Alguns teóricos da masculinidade pós-movimento feminista, como Hendrik Ruitenbeek
(1969), nos Estados Unidos, e Sócrates Nolasco (1993), no Brasil, tentam decifrar o papel do
homem na sociedade contemporânea. Esses autores mapeiam a condição masculina e a sua
relação com a representação da mulher. Deles, tiramos a ideia de que há, ou houve, uma crise
da masculinidade após o movimento feminista: a redução do papel do homem que leva à
emasculação, o enfraquecimento do papel do pai, a rivalidade da parceria homem-mulher. Não
acreditamos que, hoje, essa crise persista, mas vale mencioná-la em função do que ela reflete,
daquilo que dela ainda resta como memória. Não pretendemos aqui um estudo propriamente da
masculinidade, mas da masculinidade como um dispositivo discursivo, um proliferador de
formações discursivas que, por um lado, podem dar visibilidade a novas formas de pensar, ou
reforçar formas tradicionais conservadoras.
Entendemos o movimento feminista também como um dispositivo discursivo que, à
época, operou na forma de aconselhamento à mulher e promovia um pensamento que propunha
romper com a dominação masculina. Dessa forma, o movimento, além de amplas ações nas
práticas sociais, ancorava-se em práticas discursivas, sem as quais as práticas sociais propostas,
as reivindicações do movimento, não se sustentariam. A esse aspecto discursivo do qual se
beneficiou o movimento feminista não se somou nenhum movimento que se preocupasse com
uma mudança de mentalidade do homem à época, e até bem recentemente.
Pretendemos, aqui, contribuir para o debate, que hoje avança a passos largos, sobre a
necessidade de um novo paradigma de masculinidade que não esteja calcado nos valores
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tradicionais conservadores, em que a dominação masculina é machista e predominante
(BOURDIEU, 2005), e que, sabidamente, são os mentores da violência – física e simbólica –
contra a mulher (e não só). Porém, em nosso recorte da análise do discurso dentro dos estudos
da linguagem, demonstramos como a formação de um imaginário discursivo de masculinidade
persiste em nossos dias e de que forma essa persistência se dá. Para tanto, trabalhamos com
uma situação que demonstra muita produtividade para a discussão, um ponto que nos parece de
muita resistência e que é indício de que uma mudança de mentalidade, um ponto de virada,
precisa ainda acontecer: o homem e sua relação com o trabalho do lar. Apesar de as práticas
sociais já demonstrarem que, cada vez mais, homens vêm assumindo de fato esse papel, ainda
há muita resistência em tornar esse feito público. Tem havido um movimento nessa direção,
programas de TV que discutem o tema, entrevistas jornalísticas, documentários, programas de
entretenimento1. Porém, nas práticas sociais e discursivas cotidianas, na mesa do bar, nas
repartições, nos escritórios, nos comerciais de produtos, o assunto parece tabu.
Buscamos, então, um recorte mais estreito – os comerciais de produto de limpeza para
o lar em que o homem aparece como figura central – porque entendemos que aí temos um
veículo que dissemina discursos e representações de masculinidade, permitindo-nos analisar o
modo de operação de um meio que poderia promover mudanças de mentalidades, mas que se
revela ainda um ponto nevrálgico para uma mudança efetiva. Porém, antes de iniciarmos,
preocupamo-nos em esclarecer alguns detalhes, para que o objeto de nosso estudo esteja bem
delimitado.

1

A saber: programa de Encontro com Fátima Bernardes, Globo Repórter, Profissão Repórter, Fantástico, para ficarmos
somente na Rede Globo de Televisão.
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1.3 Nem tudo que reluz é ouro: alguns esclarecimentos sobre a condução do
estudo
A elaboração de títulos de estudo ou pesquisa não é fácil, porque uma frase é um limite
muito restrito para dar conta de toda uma pesquisa feita sobre um tema que está inserido numa
determinada ótica teórica. Por mais que se possam condensar ideias, por mais conciso que seja
seu autor, por mais simples que possamos torná-lo, um título sempre deixará de fora questões
importantes para o início de uma leitura sobre o trabalho de outrem. Leitura que fará acionar
conhecimentos específicos, importantes para a compreensão do todo. O tema de nosso trabalho
– imagem discursiva de masculinidade em trabalho doméstico na mídia – pode conduzir a um
desvio de foco por quem está começando a ler as páginas que se iniciam.
Em primeiro lugar, esclarecemos que não trataremos de questões de sexualidade ou de
gênero que o termo "masculinidade" possa sugerir, nem aprofundaremos questões de linguagem
que promovam a discussão de marcadores da distinção de sexo na língua, porque esses temas
já estão largamente discutidos, principalmente pela Psicologia Social e outras áreas das
Ciências Humanas, no caso da sexualidade2, e pela Linguística e Gramática3, no caso da
linguagem. Porém, ao tratarmos da imagem discursiva do homem em situação de trabalho do
lar, não teremos como escapar de pontos de intersecção com imagem da mulher e,
consequentemente, teremos que evocar aqui e ali estudos sobre gênero e sexualidade. Mas o
faremos de forma sucinta e elementar, como base para nossa estrutura argumentativa, e não as
colocaremos em posição de embate, como se pode perceber no discurso feminista. Deixaremos
de fora outras questões que são caras aos estudos da masculinidade, como homossexualidade e
identidade de gênero. Essas abordagens necessitariam de estudos mais amplos e específicos a
cada um. Pretendemos restringir nossas análises ao modo de operação discursiva dessa mídia
específica – a publicidade de produtos de limpeza – com relação à masculinidade em sua forma
tradicional conservadora, algoz da dominação masculina.
Em segundo lugar, é necessário demarcar a que tipo de trabalho nos referimos. O termo
"trabalho doméstico" pode suscitar interpretações diversas das que pretendemos.
Desproveremos o termo "trabalho" do teor profissional que conduz as nossas vidas num
mercado competitivo de assalariados. Abordaremos uma forma de trabalho não remunerado (ao
menos não na forma evidente que conhecemos) e invisível: o trabalho do lar. O trabalho do lar
só se torna visível quando delegado a terceiros e devidamente remunerado. O estudo que ora
2

Ver Nolasco (1993; 2001); Ruitenbeek (1969); Bourdieu (2005).

3

Ver gêneros do substantivo nas Gramáticas, como a de Bechara (2009).
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apresentamos estará fora dessa perspectiva, debruçando-se sobre relações de trabalho que, na
maioria das vezes, sequer é reconhecido como tal, sendo chamado de "tarefas domésticas", uma
forma de desvalorização desse trabalho. Porém, muitas vezes chamaremos de "tarefa" essa
forma de trabalho, a fim de evitar dubiedade. O trabalho doméstico – ou a tarefa do lar – é
executado pelos próprios moradores da casa, família ou indivíduos, na maioria das vezes por
um único membro que toma para si essa incumbência, por vontade própria ou imposição social.
Ele inclui a limpeza da casa, a lavagem da roupa e das louças, o cuidado com as crianças. É a
esse trabalho que nos referiremos ao longo das análises.
Por fim, estudos sobre a Mídia existem em abundância, sendo muito explorados desde
a área da Comunicação até a dos Estudos Culturais4, incluindo os Estudos da Linguagem, em
suas diversas áreas: Linguística e Gramática, Pragmática e Análise do Discurso5, etc. Em nossas
análises, teremos que abordar alguns aspectos de textos midiáticos, mas não o faremos, de
forma alguma, para indicar pontos nevrálgicos que coloquem a perspectiva dos Estudos de
Linguagem em confronto com os dos Estudos de Mídia. Por exemplo, não nos interessará o
embate se a mídia impõe ou induz a comportamentos, ou se apenas os reproduz. Nosso enfoque
estará sempre no resultado - ou seja, o material analisado - e suas implicações discursivopragmático-semânticas. Portanto, não nos empreenderemos nos estudos midiáticos mais do que
o necessário para fundamentar nossas análises. Como nossos estudos partem de material
retirado da mídia, faz-se necessário algum desdobramento, mas apenas o suficiente para a
caracterização do material como gênero discursivo.

4

Essa abundância pode ser conferida com uma breve passagem pelas universidades que oferecem curso de Comunicação,
como o curso de Pós-graduação em Mídia e Cotidiano da UFF (www.midia.uff.br) e a linha de pesquisa Mídia e mediações
culturais do Programa de Pós-graduação em Comunicação e Cultura da Escola de Comunicação da UFRJ
(www.pos.eco.ufrj.br/site/linhas_de_pesquisa_mms.php).

5

São comuns trabalhos publicados com estudos sobre fenômenos linguísticos na mídia. Uma busca pelas palavras-chave
mídia e linguística nas Bibliotecas Digitais de Teses e Dissertações (BDTD) resultará em listas. Na área da AD, temos os
exemplos de Análise de Textos de Comunicação (MAINGUENEAU, 2001) e de Discurso das Mídias (CHARAUDEAU,
Patrick. Discurso das Mídias. 2.ed. São Paulo: Contexto, 2012).
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2 ISSO É TRABALHO DE MULHER: À GUISA DE APRESENTAÇÃO
O critério para a seleção do material, como já antecipamos nos tópicos anteriores, partiu
de um aspecto que nos pareceu fundamental para compreender a resistência da dominação
masculina, conforme aponta Bourdieu (2005): o trabalho do lar, que historicamente vem
recaindo sobre a mulher e que os homens, ainda hoje, resistem em aderir. A mídia tem
contribuído para o debate, com programas de TV como entrevistas, documentários e
entretenimento. Porém, os comerciais – que aqui chamaremos de filmes publicitários – dos
produtos para o nicho do trabalho do lar ainda estão longe de apresentar uma imagem de homem
nesses papéis. Apesar de tarefa árdua, foi possível destacar quatro filmes publicitários para
compor o corpus para nossa análise.
Os filmes publicitários foram selecionados a partir de um comercial de TV que circulou
no final do último semestre de 2013 e início de 2014, em que uma empresa especializada em
produtos de limpeza apresentou, em sua campanha publicitária “Caçadores de Neura”, um
homem fazendo a faxina na cozinha. A partir do próprio título da campanha, sugestivo, fazendo
uma referência à condição feminina6, o personagem – uma representação de homem – ao fazer
a faxina, se confronta com o então renomeado de “neuro”. Como nosso interesse era, e ainda é,
tentar mapear as representações de masculinidade na mídia, entendemos que não havíamos
visto, até o momento, imagens de homem em uma situação de trabalho muito peculiar, que o
ramo da propaganda de produtos de limpeza sempre representou com personagens femininos,
ratificando as práticas tradicionais. Encontramos, então, ao longo do ano de 2014, outros três
filmes publicitários que trouxessem tais representações. Como critério de seleção, os comerciais
deveriam envolver homens em trabalhos que eram constantemente ratificados como trabalho
de mulher. Os quatro filmes publicitários encontrados dentro dos critérios foram:
1) Campanha Caçadores de Neura em Macho Alfa
2) Campanha Caçadores de Neura Veja Multiuso Ação e Proteção (Xô Neuro)
3) Campanha Vanish Tira Manchas – Dicas do casal
4) Campanha Vanish líquido - Vou te conquistar com o meu amor

6

Voltaremos ao título-tema da campanha em nossas análises.

Elir Ferrari | 18

Os filmes foram divididos, por suas características, em campanhas publicitárias de
produtos para limpeza de casa e para lavagem de roupa, além de se distinguirem por gênero:
comerciais feitos para TV e para internet, como demonstramos no quadro 1.
Quadro 1 – corpus selecionado

Campanhas publicitárias
para TV
para internet

de limpeza da casa
Veja (Xô Neuro)
Veja (Macho alfa)

de lavagem de roupa
Vanish (Dicas do casal)
Vanish (Vou te conquistar)

Por ser um corpus complexo por sua formação audiovisual, que inclui texto escrito, oral
e visual, e dinâmico por conter imagens em movimento e ritmo marcado por música, que inclui
texto verbal, escrito ou oral, complementando os sentidos dos sons e imagens e vice-versa, as
análises observaram os seguintes itens:
1) as relações entre os elementos semióticos internos aos filmes;
2) as especificidades da imagem discursiva do homem - central nos filmes - na
construção da masculinidade dos personagens;
Os filmes publicitários foco de nossa análise foram retirados da internet, do Canal
Youtube. Como conteúdo de internet são frequentemente retirados do ar, todos os vídeos
utilizados em nossas análises – os quatro do corpus7 e os que serviram de apoio – foram
armazenados em forma de backup em www.elirferrari.pro.br/do a fim de evitarmos o seu
desaparecimento e facilitar sua localização. O uso desse armazenamento se dá para garantia de
comprovação e demonstração desta pesquisa e não será usado para quaisquer outros fins.
Dessa forma nos organizamos em torno das análises por etapas, de uma maneira que nos
permita acompanhá-las par e passo. Apresentamos a seguir nossa perspectiva teórica, que será
retomada nas discussões quando da análise dos filmes publicitários, no Capítulo 3.
O nosso interesse em analisar as imagens de masculinidade nos filmes publicitários
selecionados surge da premissa de que existe – ou existiu – uma crise da masculinidade
(NOLASCO, 1993; 2001; RUITENBEEK, 1969) em relação a uma prosperidade do feminino,
ponto de vista inserido na macroestrutura dos estudos de gênero e sociológicos. Daí um
problema recai sobre nosso estudo, um detalhe metodológico: como trazer a questão da
masculinidade nesse viés sociológico – um conceito explorado por áreas que não pertencem à
nossa área de estudo – para a área dos estudos de linguagem? Ao tomarmos as lentes da Análise
do Discurso de base enunciativa, julgamos conveniente um recorte específico que se restrinja
7

Utilizamos a forma portuguesa do termo córpus porque está dicionarizada, ver acepção na versão online do dicionário
Caldas Aulete: Aulete Digital em http://www.aulete.com.br/corpus.
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ao momento da enunciação, localizando nosso estudo na microestrutura das combinações de
linguagens. Optamos, então, por observar, na enunciação, a cenografia, o etos8 e a incorporação
do discurso (MAINGUENEAU, 2005a; 2005b; 2001), que se pode identificar na cena
enunciativa, e a memória discursiva (COURTINE, 2014; 2013b), que se localiza nas práticas
sociais e discursivas, permitindo a mobilização dos sentidos na cena enunciativa. Veremos os
detalhes e implicações desses conceitos no Capítulo 3.3. Acreditamos que a análise dos filmes
publicitários na perspectiva dos estudos enunciativos nos permite descrever as imagens
discursivas que efetivamente tornam-se visíveis na enunciação, além de observar o modo como
elas são tornadas visíveis, o que nos permite associar a elas outras categorias, como a
performatividade e a intersemiose, como veremos ainda no Capítulo 3. O investimento nessas
categorias nos é possível porque tomamos os filmes publicitários como dispositivos
(FOUCAULT, 2010; DELEUZE, 1990), mas, para além do dispositivo concreto a que Deleuze
(1990) se refere, são dispositivos discursivos. Partimos da premissa de que a mídia, e não apenas
os filmes publicitários (comerciais), é um grande dispositivo discursivo, como veremos em
mais detalhes no Capítulo 3.3. A mídia apresenta uma gama muito diversificada de produtos –
filmes, séries, novelas, notícias, documentários, programas de entretenimento como jogos e
entrevistas, publicidade e propaganda (onde os comerciais se inserem) – que apresentam
representações sociais de diversas ordens, constituídas em quase sua totalidade por construções
que são, em sua base, discursivas. Essas representações partem de uma construção discursiva
porque instauram-se além das práticas sociais, por recursos de linguagem na mediação do
diálogo que há entre enunciador e coenunciador, para que o produto que ela – a mídia,
enunciadora – produz seja palatável ao seu coenunciador. Dessa forma, apresentam-se modelos,
sejam eles de comportamento, a exemplo das estruturas de personagens e enredos nas novelas,
séries, filmes publicitários, etc., seja na documentação desses modelos em reportagens,
programas de entrevista, documentários, etc. Ao dar visibilidade a certos modelos e tornar
opacos os demais, a mídia oferece um cardápio específico de representações, e não outros,
colocando em pauta as representações desejadas, num sistema de dispositivo, isto é, como se
fosse “máquina de fazer ver e de fazer falar” (DELEUZE, 1992).
Abordamos os filmes publicitários a partir da perspectiva enunciativa, porque é na
enunciação que os sentidos são mobilizados. Essa perspectiva nos restringe ao fato temporal,
ao estudo do acontecimento no momento em que os filmes são veiculados. A opção pelos

8

Utilizamos a forma portuguesa do termo éthos porque está dicionarizada, ver acepção na versão online do dicionário Caldas
Aulete: Aulete Digital em http://www.aulete.com.br/etos.
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conceitos de cenografia discursiva, etos e incorporação propostos por Maingueneau (2005a;
2005b; 2001) se dá pelo fato de entendermos que é por meio dessas categorias que se instaura
o encontro de memórias que remontam uma imagem discursiva de masculinidade: uma
memória externa – trazida pela história, conhecimento compartilhado entre os coenunciadores
que faz eclodir os sentidos na enunciação – que coincide com a memória interna – que se forma
no momento da enunciação através de instanciações do que é dito e do que é mostrado, que se
insinua em meio a uma cenografia e que vai permitir a incorporação do discurso que, a
posteriori, poderá alimentar uma memória externa. Entendemos, nessa direção, que a
associação etos-memória está no cerne da representação, porque etos, que é passível de
repetição e atualização, porque memória, elementos fundantes da imagem discursiva de
masculinidade, imagens que encontram em uma memória discursiva possibilidades de
instituição de sentido dessa masculinidade. No Capítulo 3.4 trataremos mais detidamente dessa
relação etos-memória.
Na tentativa de articular esses conceitos, algumas questões surgem de imediato. Uma
delas foi o fato de os conceitos etos e cenografia associados à perspectiva da memória discursiva
serem produtivos para o entendimento da masculinidade, e não um estudo arqueológico tal
como proposto por Foucault (2002), que busque ao longo de uma trajetória histórica formações
não cronológicas que possam contar a história. A semântica global proposta por Maingueneau
(2005a) nos fornece a possibilidade de uma análise por instrumentos diversos que convirjam
para um propósito específico, o do estudo mais amplo do sentido, permitindo-nos agregar
categorias (não previstas na proposta de Maingueneau), bem como deixar de fora outras, como
indicaremos no Capítulo 3. As ponderações sobre a produtividade proporcionada pela escolha
dessas categorias e perspectiva são colocadas nos Capítulos 5 e 6, das discussão e considerações
finais, respectivamente.
Outra questão que surge diz respeito à forma com que se instaura uma memória
discursiva de masculinidade no momento da enunciação, isto é, da produção das imagens
discursivas, e que memórias estão nelas ou são por elas imbricadas. Outra, por fim, é o fato de
sabermos se o conceito de memória discursiva tal como posto por Courtine (2014; 2013b)
associado ao de etos discursivo (MAINGUENEAU, 2005a; 2005b; 2001) na análise dos filmes
publicitários resultaria em um diálogo com outras áreas de estudo, colaborando, assim, para a
ampliação da discussão no entendimento do pensamento coletivo sobre masculinidade. Essas
questões serão contempladas nos Capítulo 3, das análises, e retomadas no Capítulo 6, das
considerações finais.
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Como demonstramos, a partir do enfoque da cena enunciativa constituída na/pela
publicidade, esta pesquisa teve como objetivo a investigação da forma como se constrói uma
imagem discursiva de masculinidade nos filmes publicitários sobre o trabalho doméstico de
limpeza centrados no homem como executor desse serviço. Nesse aspecto, esperamos também
ter apresentado uma contribuição dos estudos de linguagem para os estudos sobre
masculinidade, como indicamos no Capítulo 6.
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3 ORGANIZANDO A ESTANTE: A ABORDAGEM CONCEITUAL
Os filmes publicitários, comumente chamados de comercial, pertencem a um gênero
discursivo complexo, porque são constituídos pela aglutinação de outros gêneros, como o filme
(imagens em movimento), música ou sonoplastia (sons) e diálogos ou outras formas de textos
verbais (monólogo, narrativas, frases-lema, voz em off). Por essa característica plural, as
análises aqui sugeridas partem da perspectiva de uma semântica global, tal como proposta por
Maingueneau (2005a). Embora não seja possível esgotar todos os aspectos da semântica global,
indicamos a seguir algumas características que julgamos importantes destacar, face ao tipo de
corpus que tomamos como base. Ora trataremos de alguns termos e definições específicas para
nosso estudo, ora apresentaremos uma perspectiva teórica em nossa proposta de recorte para
análise que parte da semântica global. Por tratarmos de comerciais feitos para televisão e
internet, ambos os veículos inseridos na grande mídia, e, por serem comerciais, isto é, um
produto da publicidade e propaganda, iniciamos justamente com algumas distinções sobre
mídia e publicidade. Essas distinções são necessárias para entendermos o modus operandi do
nosso corpus.

3.1 A prateleira dos filmes: os filmes publicitários como mídia
Faremos uma breve abordagem da mídia, apenas o suficiente para percebermos que,
embora nossa proposta não seja um estudo da mídia, não podemos deixar de lado o fato de que
nosso corpus faz parte dela. Embora sejamos mais breves nessa direção, esperamos que seja o
bastante para que tenhamos a noção de sua importância e contribuição nas práticas linguageiras.
O dicionário de comunicação (BARBOSA; RABAÇA, 2001) distingue a acepção de
mídia em duas áreas: a da Comunicação e a da Publicidade e Propaganda. Para a Comunicação,
o termo refere-se ao “conjunto de meios de comunicação existentes em uma área, ou disponíveis
para uma determinada estratégia de comunicação” (BARBOSA; RABAÇA, 2001, p.490).
Nessa acepção, o dicionário evoca a etimologia do termo, buscando no latim o sentido de mídia
como plural de midium, que significa “meio”. Já na área de Propaganda e Publicidade, mídia se
refere “[à] atividade e setor de uma agência de publicidade” (BARBOSA; RABAÇA, 2001,
p.490), estando ligada à área da publicidade,
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que se baseia no estudo e na observação atenta dos veículos disponíveis, para
planejar e orientar a utilização mais apropriada desses veículos. Compete à
mídia verificar a frequência, a audiência, a área, a circulação [...], para, com
esses elementos, selecionar e indicar os mais propícios à divulgação de
determinada mensagem, considerando os objetivos a atingir” (BARBOSA;
RABAÇA, 2001, p. 490).

A primeira acepção – mídia como meio de comunicação – se aproxima da visão de
Maingueneau (2001) e de McLuhan (2007).

Embora não concordemos totalmente com

McLuhan quando afirma que os meios de comunicação são a própria mensagem, o conteúdo da
fala (MCLUHAN, 2007, p. 21-22), não deixamos de entender, com ele, que os meios de
comunicação – a mídia, nessa primeira acepção – sejam extensões do homem. McLuhan vê a
palavra escrita como extensão da oral, assim como o vestuário como extensões da pele e a
robótica como extensões dos braços. O que nos interessa no entendimento dos meios de
comunicação como extensões do homem é o fato de que o homem necessita ir além das suas
capacidades físicas e mentais, desenvolvendo tecnologias que funcionem como complemento
para essa sua necessidade, ou deficiência, como a escrita, o vestuário e o robô. Assim, para
McLuhan, a mecanização é uma tradução, um “desvendamento de formas do conhecimento [...]
uma tradução da natureza, e de nossas próprias naturezas, para formas ampliadas e
especializadas” (MCLUHAN, 2007, p. 76). Nessa observação, a mídia como conjunto dos
meios de comunicação é extensão, ampliação, da natureza humana, de sua capacidade de
comunicação.
Em Maingueneau (2001), encontramos o termo mídium num sentido aproximado à
primeira acepção, mídia como meio de comunicação – e em conformidade com o que McLuhan
afirma – sendo que o meio é a mensagem. Para além do meio de comunicação, ou suporte onde
ocorre a manifestação material do discurso, o mídium dá estabilidade à mensagem, ao ponto de
uma mudança de mídium provocar uma modificação no conjunto de um gênero do discurso
(MAINGUENEAU, 2001, p. 71-72). Ao estabelecer diferentes mídiuns – os enunciados orais,
os escritos, os mediados por máquinas etc. – Maingueneau nos permite aproximar esse conceito
também à segunda acepção, aquela atividade do campo da Publicidade e Propaganda, quando
ela se refere aos veículos disponíveis. Ao considerar o mídium de um gênero, devemos levar
em conta “o conjunto do circuito que organiza a fala” (MAINGUENEAU, 2001, p. 72). Isso
vale dizer que, para uma análise de um comercial de televisão – portanto, um mídium
audiovisual –, não se deve deixar de fora os modos de organização do veículo e do gênero do
discurso que permite a instanciação do comercial. Esses modos de organização sofrerão
mudanças quando o comercial for veiculado em outro mídium, a exemplo do radiofônico, que
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não contém o visual contido na TV, ou o eletrônico (internet, smartphones, etc.), que, apesar de
conter o áudio e o visual como a TV, propicia uma experiência de utilização de outra ordem.
Consideradas essas diferenças, acatamos o conceito de mídia como uma mescla das duas
acepções apresentadas. Por um lado, o conceito proposto pela área da comunicação é amplo,
referindo-se às práticas sociais e aos modos de organização da transmissão da mensagem, desde
a formulação do enunciado até a complexidade dos gêneros discursivos. Por outro, a área da
publicidade e propaganda reverbera sobre uma tipologia de meios como se fossem o canal da
comunicação, e não a própria comunicação. Portanto, mídia é canal que organiza e transmite
mensagens por meio de práticas discursivas e em meio às práticas sociais. O fato é que,
concordando com Maingueneau (2001), ao ser veiculada em um canal diferente, a mensagem
sofrerá mudanças. Nesse aspecto, nosso ponto de vista é que a mensagem, com relação ao seu
sentido, será outra, mesmo que com poucas sutilezas que a diferenciem.
A título de exemplo, uma mesma campanha publicitária hoje pode circular igualmente
na televisão e na internet, como o filme publicitário Veja Ação & Proteção – comercial TV Xô
Neuro (Anexo II). No caso, o comercial circulou na TV aberta e, ao mesmo tempo, estava
disponível no canal Youtube9 da empresa. Embora o vídeo seja o mesmo – na TV e no Youtube
–, a forma de veiculação é outra. Na TV, o vídeo é transmitido independente da vontade da
audiência, em horários determinados pelos acordos entre a emissora de TV e os departamentos
comerciais da empresa e agência publicitária. A audiência – que mais adiante definiremos como
coenunciador – recebe a mensagem de forma involuntária, em meio a uma programação
televisiva. Na internet, o vídeo precisa ser acionado para que passe a ser transmitido, isto é, é
necessário um movimento voluntário do usuário, que navega em uma “programação” também
voluntária, trilhada por ele mesmo. Voluntariedade e involuntariedade não são as únicas
diferenças no modo de transmissão. Apesar de existirem as TVs digitais, em alta definição, com
aparelhos que permitem a gravação, pausa, retrocesso, esses recursos ainda são raros e não são
constitutivos do veículo, como o são em relação à internet. Na internet, o acesso se dá a qualquer
hora que o usuário desejar e quantas vezes ele desejar, podendo pausar, avançar, retroceder
como bem quiser, pois esses são recursos constitutivos do veículo. Assim, um conteúdo
veiculado na TV será transmitido de forma automática, visto (e revisto), interpretado de forma
passageira, havendo uma preocupação maior, nessa transmissão, com o que da mensagem será

9

Youtube é um produto da Google Inc. que funciona como um portal repositório de vídeos em formato de rede social, onde
é possível simplesmente assistir vídeos, mas também armazenar vídeos a partir de um cadastro, ou utilizá-lo de forma
comercial, montar um subportal para fins específicos, como no caso do Veja Multisuo. Os vídeos produzidos pelo usuário
ou empresa são organizados num mesmo lugar, denominado de canal.
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retida para que se dedique aí maior reforço da informação. Com a internet acontece o oposto,
todo o conteúdo pode ser considerado no foco da mensagem, pois ela será “lida” de forma
voluntária, num tempo que poderá ser um momento único, ou diverso, ser reiniciada para ser
vista várias vezes, ou pausada a qualquer momento; assim, cada detalhe da informação poderá,
ou não, entrar no foco da mensagem, dependo do interesse do próprio usuário.
Outro termo caro a nossa pesquisa é publicidade, pois o associamos numa expressão
“filme publicitário”. Barbosa e Rabaça (2001) afirmam que
no Brasil e em alguns outros países de língua latina, as palavras propaganda
e publicidade são geralmente usadas com o mesmo sentido, e esta tendência
parece ser definitiva, independentemente das tentativas de distinção que
possamos elaborar em dicionários ou em livros acadêmicos. (BARBOSA;
RABAÇA, 2001, p. 598, grifos no original)

Partimos dessa perspectiva, mas com algumas ressalvas. Os autores diferenciam os
termos em suas sutilezas de sentido: propaganda tem origem no gerúndio do latim propagare,
“multiplicar, estender, propagar”, e tem um caráter persuasivo, que a publicidade não tem; a
origem de publicidade é publicus, pelo francês publicité, designando “ato de divulgar, tornar
público” (BARBOSA; RABAÇA, 2001, p. 598). Entendemos, com os autores, que, tendo
adquirido o sentido comercial no século XIX, o sentido de publicitário permite, hoje, a deriva
e provavelmente culminará na indistinção desses dois termos. No caso de nosso material de
análise, diferenciar publicidade e propaganda não é produtivo. Os vídeos transportam a
mensagem, tornando-a pública, com uma proposta comunicativa de persuasão, o que significa
uma fusão dos dois sentidos. Porém, ao tentarmos compor termos, a exemplo de “filmes
publicitários” como propomos aqui, uma observação é necessária. Nas práticas de linguagem,
o termo propaganda aparece geralmente como nome, que pode ser acompanhado de um
qualificador: propaganda enganosa, propaganda abusiva. O termo publicidade manteria esse
sentido (publicidade enganosa, publicidade abusiva). Já na posição de qualificador, o termo que
geralmente aparece é publicitário: campanha publicitária, encarte publicitário, informe
publicitário. Aqui, pode haver ambiguidade em alguns casos, pois a campanha, o encarte e o
informe podem ter sido tornados públicos tanto para simples divulgação, quanto para
comunicação persuasiva. Assim, para o nome publicidade, há o qualificador publicitário, mas
para o nome propaganda, o qualificador propagandístico não está inserido nas práticas de
linguagem correntes, uma vez que expressões como material propagandístico tem um sentido
mais restrito (no caso, à propaganda da indústria farmacêutica, onde existe a figura do
propagandista). Segundo Barbosa e Rabaça (2001), o termo propagandista é usado para
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designar o representante de vendas das indústrias farmacêuticas, enquanto o termo publicitário
refere-se a agente de publicidade e propaganda.
A expressão que cunhamos, “filme publicitário”, é formada a partir da prática de
construção de expressões como filme cinematográfico, filme colorido, filme enlatado. Temos,
dessa forma, o qualificador que agrega ambos os sentidos – tornar público e persuadir –
enquanto o nome refere-se à “sequência de imagens fotográficas, em movimento ou não,
obtidas por câmera cinematográfica e depois reveladas para posterior projeção em tela [...]
[c]ada obra cinematográfica exibida em qualquer mídia” (BARBOSA; RABAÇA, 2001, p.
307). Assim, ao utilizarmos a expressão, recuperamos o gênero na forma mais ampla possível:
o produto (filme), que envolve um modo de apresentação, uma linguagem própria, e seu projeto
comunicativo (publicitário), que é tornar público e persuadir. Nossos estudos buscam, então,
entre outras tarefas, a caracterização desse gênero quanto à sua linguagem e projeto
comunicativo.
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3.2 A prateleira dos romances: os filmes publicitários como produto
plurissemiótico
Os filmes publicitários apresentam uma representação10 mimética e esse foi um dos
motivos pelos quais escolhemos esses vídeos para nossa análise. A mímesis, isto é, a imitação
ou representação do real, a recriação da realidade, nos termos de Aguiar e Silva (1968, p. 204),
tem papel fundamental nos filmes publicitários, que dependem da relação com seu público – o
telespectador – através daquilo com que ele se identifica. Essa forma de representação é muito
comum na mídia televisiva, em forma de novelas, seriados, reconstituição de cenas de crime,
etc. Para além do texto, a estrutura mimética dos filmes publicitários inclui outros elementos
semióticos, que funcionam internamente como elementos constitutivos.
Ao abordar a questão das práticas intersemióticas, Maingueneau trata de textos de
domínios semióticos distintos, o que significa dizer que existem grandes domínios semióticos,
como a literatura e as artes plásticas, que podem ser considerados enunciados de uma mesma
formação discursiva e outros que não fariam parte dela:
A coexistência de textos que pertencem a domínios semióticos diferentes não
é, entretanto, livre no interior de uma formação discursiva determinada. Não
é qualquer domínio que pode figurar com qualquer outro, e essas restrições
são função ao mesmo tempo do gênero de práticas discursivas concernidas e
do conteúdo próprio de cada uma. (MAINGUENEAU, 2005a, p. 147 – grifo
nosso)

A noção de texto, no trecho, extrapola os limites da palavra. É uma noção
plurissemiótica, como Chareaudeau e Maingueneau descrevem no verbete texto em seu
dicionário (CHARAUDEAU; MAINGUENEAU, 2006, p. 466). Texto refere-se à composição,
que é a forma de organização dos elementos argumentativos, a elocução, “aquilo que reúne,
junta ou organiza elementos diversos e mesmo dissociados, [...] aquilo que os transforma em
um todo organizado” (VINAVER, 1970, apud CHARAUDEAU; MAINGUENEAU, 2006, p.
466). Essa noção plurissemiótica de texto torna possível a sua distinção em domínios
semióticos. Maingueneau descreve que dois ou mais textos que pertençam a domínios
semióticos diferentes podem ter uma relação entre si, pertencerem a uma formação discursiva
que se pretende isolar – por exemplo, entre um quadro e um poema surrealistas – havendo aí

10

O termo representação é muito amplo, utilizado por diversas correntes teóricas: nas ciências sociais (representação social
ou coletiva); nos estudos da linguagem (representação mental, do pensamento); etc. Tomamos aqui o sentido da corrente
Semiótica, em que a linguagem tem a função de “estar no lugar de outra coisa, de representar uma ‘realidade’ diferente”,
assim como os signos são “representações das coisas do mundo” (GREIMAS; COURTÉS, 2008; p. 419, acepção 1). Essa
acepção está de acordo com o que Maingueneau chama de “representações arquetípicas” (MAINGUENEAU, 2001b, p.
92).
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uma relação entre (inter) esses diferentes domínios (MAINGUENEAU, 2005a). A noção de
domínio semiótico nos é útil. Propomos aqui uma expansão da noção de domínio semióticos
descrita por Maingueneau (2005a) por entendermos que a coexistência de textos de diferentes
semioses se materializa no texto publicitário numa relação intratextual indissociável na
constituição de sentidos únicos, ou seja, entre os diferentes domínios semióticos – a imagem, o
som, a palavra (oral ou escrita), aquilo que é estático ou que é dinâmico – dentro de um mesmo
texto, isto é, que colaboram para formar a organização dos elementos argumentativos.
Encaminhamos as análises com a premissa de que, nos filmes publicitários, a relação
intersemiótica é interna à enunciação e é constitutiva do gênero discursivo, sendo determinante
na formação do sentido. Nesta perspectiva, entendemos a noção de práticas intersemióticas
proposta por Maingueneau (2005ª, p.145-167) como uma prática que pode ocorrer também
internamente a um texto, dentro da especificidade do gênero discursivo em que o texto está
veiculado. Assim, além de haver a inter-relação entre elementos de diferentes semióticas
externamente ao filme publicitário, isto é, entre o filme publicitário e outros textos, existe a
inter-relação entre os elementos internos ao próprio filme publicitário, que, no caso desse tipo
de publicidade, é constitutivo do gênero.
Outra informação importante no trecho que destacamos (de MAINGUENEAU, 2005a,
p. 147) é o fato de os domínios intersemióticos terem restrições. As restrições são pertinentes
igualmente nas relações intersemióticas internas ao filme publicitário e também são impostas
pelos gêneros. Alguns gêneros discursivos permitem maior ou menor, ou podem mesmo
impedir, interação entre(inter) os elementos semióticos: o texto verbal, o visual, o auditivo. Se,
por um lado, um requerimento autoriza única e exclusivamente o texto escrito, podendo haver,
no máximo, uma logomarca da instituição, os filmes publicitários são abertos a todo o tipo de
relação intersemiótica, sendo constituído por essa característica plural. Esse atributo
plurissemiótico dos filmes publicitários colabora para a construção de representações
miméticas difusas. A multiplicidade das relações semióticas no interior dos filmes faz com que
sua análise seja mais complexa, mas sua interpretação mais verossímil, uma vez que a mímesis
é representada com recursos que permitem recriar uma realidade com elementos diversos que
possibilitam o esquecimento de que se trata, de fato, de uma imitação. O que significa dizer que
os filmes permitem formar uma memória, nos termos de Pierre Achard (2015), uma vez que
essa mímesis funciona como uma paráfrase e “a memória não restitui frases no passado, mas
julgamentos de verossimilhança sobre o que é reconstituído pelas operações de paráfrase”
(ACHARD, 2015, p. 17). Voltaremos à questão da memória mais adiante.
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Essa característica mimética e plurissemiótica dos filmes publicitários se apresenta
como suposta realidade, e essa “apresentação” é materializada numa cenografia discursiva, que
é instituída pelo discurso numa cena de enunciação (CHARAUDEAU; MAINGUENEAU,
2006, p. 95-6). Maingueneau (2005b, p. 77) chama de “enlaçamento paradoxal” o fato de a
cenografia surgir a partir da enunciação que a cria e, ao mesmo tempo, validar essa mesma
enunciação (MAINGUENEAU, 2005b). Rocha assim descreve o enlaçamento paradoxal:
por um lado, a publicidade se apropria de valores positivos que circulam em
uma dada cultura – por exemplo, o relacionamento, invariavelmente
harmonioso, entre membros de uma família – para validar o que se pretende
dizer acerca desse produto [uma publicidade com uma família que consome o
produto anunciado]; por outro, o texto publicitário reafirma o lugar daquela
mesma imagem de família como sendo o lugar legítimo de sua enunciação.
Por essa razão, o autor [Maingueneau] caracteriza a cenografia como uma
espécie de cilada: o interlocutor do exemplo a que recorremos é interpelado
enquanto integrante de uma cultura que valoriza as boas relações e o velho
diálogo familiar, ao invés de o ser mais diretamente na qualidade de
consumidor de um certo produto que se anuncia. (ROCHA, 2013, p. 138)

Da mesma forma, o que é enunciado é progressivamente legitimado nos filmes publicitários
que analisamos. Essa legitimação é construída a partir da colaboração entre os elementos
semióticos – verbais, visuais e auditivos – presentes no enunciado e permitem revelar a
cenografia à qual o coenunciador aderirá. Essa aderência é crucial para que o discurso não seja
infirmado. Assim, nos filmes publicitários, uma empresa que anuncia um produto de limpeza o
faz pela utilização de uma gama de signos de diferentes semioses que se inter-relacionam,
construindo um ambiente simulado como realidade. Essa realidade simulada pode subverter ou
imitar os fatos cotidianos, mas precisará conquistar a adesão do coenunciador. Portanto, é na
cenografia que se encontrarão os textos verbo-áudio-visuais e a relação entre eles estabelecerá
os nexos semânticos que determinarão os sentidos.
Chamamos de nexos semânticos as relações de sentido entre uma semiose e outra. No
caso dos filmes publicitários, por exemplo, o nexo semântico estabelece o efeito de sentido que
resulta da união entre o sentido que há em uma música, o sentido que há em uma imagem e o
que há em um texto verbal escrito ou oral; e o efeito de sentido que, juntos, adquirem. Devido
ao caráter dinâmico dos filmes, não é possível analisar cada elemento separadamente, mas
apenas a partir dos nexos – ligações de sentidos – que existem entre eles.
Souza (2001) propõe o conceito de policromia como uma teoria que inscreve as análises
das imagens no estudo do enunciado, em contraponto ao conceito de polifonia de Ducrot (1987).
A autora dá o mesmo tratamento às imagens que Ducrot dá ao enunciado verbal, entendendo
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que as imagens também são perpassadas por várias vozes e que possui implícitos que não estão
no dito, isto é, no visível da imagem. A partir da noção dos implícitos – “que permitem deixar
entender sem ficar a descoberto a responsabilidade de se ter dito” – é possível encontrar, nas
imagens, também seu lado não visível, mas que está sugerido num “jogo de imagens
previamente oferecidas” e outras que são apagadas, mas são recuperáveis na enunciação por
uma interpretação que advém do caminho aberto deixado pela própria imagem (SOUZA, 2001,
p. 75). Souza destaca que, no cinema, há uma complementaridade entre a imagem – o não verbal
– e o verbal. O que é apresentado como visível pode sugerir implícitos, ampliando o sentido
contido no verbal ou mesmo o apagando. Essa operação funciona diferentemente na mídia, seja
impressa ou audiovisual, as imagens geralmente estão em dissensão com o verbal, agindo como
um chamariz, ou alguma outra função, e não está, na maioria das vezes, em sincronia com o
texto verbal, mas não instaura um sentido contrário e, sim, um texto paralelo (SOUZA, 2001,
p. 80).
A percepção de que há, nas imagens (e sons), o visível (e o audível) e o implícito é
fundamental na compreensão dos filmes publicitários. Neles, a cenografia discursiva é
construída a partir de um cenário11, cujas imagens e sons dizem por si, tal como o fazem no
cinema, ao mesmo tempo em que há uma dissensão com o texto verbal, tal como há na mídia,
isto é, as imagens e sons possuem uma certa autonomia de sentido diante do olhar, que
independe do texto verbal, mas essa autonomia está imbricada com o texto verbal, seja oral ou
escrito (ou ambos). Comprovamos isso porque o sentido resultado da união do verbal com o
não verbal não pode ser dissociado sem prejuízo do sentido. Ocorre, ainda, nos filmes
publicitários, por serem televisivos, o que Souza chama de o verbal direcionando o não verbal,
ou seja, uma voz em off, ou uma outra forma de texto verbal, conduzindo, narrando, o que vai
sendo mostrado, provocando um apagamento da imagem, como destaca
quase sempre, ouve-se uma voz relatando tudo aquilo que está sendo
mostrado. Daí, a escolha de enunciados com materialidade opaca que tanto
dão margem à estabilidade das formulações, quanto, em conseqüência12 disso,
produzem o apagamento das imagens (SOUZA, 2001, p. 78)

Além da noção dos implícitos extraída de Ducrot (1987), Souza lhe toma de empréstimo
o conceito de polifonia. A polifonia está relacionada à
pluralidade de vozes que podem ser atribuídas ou a diferentes locutores, caso
dos discursos relatados, ou a diferentes enunciadores, quando se atesta que o
11

Optamos por utilizar o termo cenário, tomado de empréstimo das artes visuais, para fazer uma distinção entre a cenografia
discursiva e o que está posto no plano filmado.

12

Mantivemos a ortografia do original.
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locutor pode se inscrever no texto a partir de diferentes perspectivas [...].
Dentro dessa perspectiva, é que se define no texto o dito e o não-dito (SOUZA,
2001, p. 80).

Essa pluralidade de vozes está presente também no texto imagético, mas não em palavras, como
pressupõe Ducrot, mas sim em elementos distintos, como cor, contraste, ponto, traçado, forma,
volume, plano, proporção, simetria, etc.13, que, juntos, produzem os sentidos contidos na
imagem. Diferentemente das análises que são comumente feitas nas diversas áreas de estudos
da imagem, o conceito de policromia instala-se “no intervalo entre o representado e a
representação”, sendo esse intervalo o “lugar que permite ao interpretar a imagem projetar
outras imagens, cuja materialidade não é da ordem da visibilidade, mas da ordem do simbólico
[...]. Da ordem do discurso.” (SOUZA, 2001, p. 72). A autora destaca que as análises das
imagens devem levar em consideração aspectos similares às análises do verbal, pois também
pressupõem “a relação com a cultura, o social, o histórico, com a formação social dos sujeitos”
(ibidem, p. 73). Através do enfoque da policromia, podemos nos desprender da análise das
imagens pelas imagens e inseri-las no campo dos estudos do enunciado, superando as formas
clássicas de análise das imagens, como no exemplo que a autora cita, de Kandinsky, que analisa
a “linha horizontal como ‘a forma mais concisa da infinidade das possibilidades de movimentos
frios’” (KANDINSKY, 1997 apud SOUZA, 2001, p. 73). Essa perspectiva de análise proposta
por Kandinsky, pela Gestalt, ou outras, interessa aos estudos das artes ou outras linguagens,
mas não tanto ao estudo dos discursos. Concordamos com a autora que o conceito de policromia
permite nos afastarmos, também, das análises do não verbal pelo verbal, uma prática comum
na área dos estudos da linguagem que está centrado no processo de significação. Porém, Souza
destaca que
[a] não co-relação14 com o verbal, porém, não descarta o fato de que a imagem
pode ser lida. Propriedades como a representatividade, garantida pela
referencialidade, sustentam, por um lado, a possibilidade de leitura da imagem
e, por outro, reafirmam o seu status de linguagem.
Não porque, dadas essas propriedades, se diga que a imagem informa,
comunica, e sim porque – em sua especificidade – ela se constitui em texto,
em discurso. E, nesse ponto, sublinhamos que falar dos modos de significação
implica falar também do trabalho de interpretação da imagem, procurando
entender tanto como ela se constitui em discurso, quanto como ela vem sendo
utilizada para sustentar discursos produzidos com textos verbais. (SOUZA,
2001, p. 70)

13

Ver GOMES FILHO, 2008, de onde retiramos a relação dos elementos necessários para a leitura visual da forma.

14

Mantivemos a ortografia do original.
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O interesse de Souza pelo não verbal tem origem nos estudos de língua indígena, língua
de tradição oral em que a imagem e sons adquirem importância central – seja na confecção de
cestarias, pintura corporal, ruídos, danças, som das palavras – e constituem de forma complexa
o arquivo da oralidade (Ibidem, p. 71). Daí, para trabalhar com imagem, é preciso interpretar
os elementos que nela aparecem, buscar entender por que uma cor é utilizada em lugar de outras,
que sentido tem os elementos nela representados, qual é a relação entre os elementos que são
constitutivos da imagem que integram, e é ir além, é entender que essa cor tem um sentido e
que os elementos representados significam o que significam porque estão inseridos numa
determinada cultura, o que pode não resultar da mesma forma em outra. Assim, devemos olhar
para as imagens como materialidade discursiva. Essa materialidade pode acontecer quando a
imagem é parte constituinte de discursos, isto é, quando é o próprio discurso, como um quadro
de Monet que inaugura uma estética que se opõe ao tradicionalismo das escolas de arte da
época, fazendo com que sua obra assuma um caráter de protesto ou posicionamento político
(ARGAN, 1992, cap.2). A materialidade pode também ocorrer, como no caso dos filmes
publicitários, quando a imagem integra ou é parte de um texto verbal, ou contém texto verbal
que lhe complemente. Nesse caso, as imagens colaboram, somam, para a formação dos
discursos e não podem ser consideradas isoladamente, porque os sentidos são oriundos da
imbricação de imagens e outras linguagens, como as do som e das palavras nos filmes
publicitários.
Nos termos de Souza, devemos procurar entender “como uma imagem não produz o
visível; torna-se visível através do trabalho de interpretação e ao efeito de sentido que se institui
entre a imagem e o olhar” (Souza, 2001, p. 72). Essa interpretação da imagem, como enunciado,
é passível de ser instanciada e, a cada nova instanciação, ser recuperada e atualizada e será,
então, outra imagem, num acontecimento onde se forma uma memória. O que se instaura,
portanto, entre a imagem e o olhar é a enunciação, o acontecimento, da imagem ou do enunciado
onde está inserida e em que compartilha, ao mesmo tempo em que integra, fragmentos, traços,
de discurso.
Assim, o funcionamento da imagem no discurso está no cerne das práticas sociais e
linguageiras e, se pretendemos uma abordagem global, não podemos deixá-las de lado.
A mesma preocupação temos com os sons. Entendemos os sons nos filmes publicitários
sob a mesma perspectiva que Souza (2001) dá às imagens. Aqui, o conceito de polifonia
(DUCROT, 1987) necessita de uma atenção especial. O termo polifonia – poli, que designa
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número elevado, muitos, vários + fonia, que exprime som ou voz15 – pode remeter a noções
diversas, das quais destacamos duas que nos interessam, por estarem alinhadas à nossa linha
teórica: as noções de Ducrot e de Bakhtin. Na abordagem bakhtiniana, polifonia se refere à
“multiplicidade de vozes” (BEZERRA, 2005, p. 194) que se encontram na estrutura dialógica
de um romance, onde a “consciência da personagem é a consciência do outro, não se objetifica,
não se torna objeto da consciência do autor, não se fecha, está sempre aberta à interação”
(ibidem, p. 195). Diz respeito, portanto, a uma heterogeneidade discursiva, cujas vozes
interagem como as “vozes da vida social, cultural e ideológica representada” no romance por
meio de sua diversidade de personagens (ibidem, p. 192). Para Bakhtin, a polifonia possui a
peculiaridade de ser um “diálogo polifônico” que tem “caráter inacabável” (BAKHTIN, 2000,
p. 392). Próxima à de Bakhtin, a perspectiva polifônica de Ducrot parte do “acontecimento
constituído pelo aparecimento de um enunciado” (DUCROT, 1987, p. 168) e refere-se a um
locutor que é apresentado como responsável pelo enunciado, mas aquilo que enuncia não tem
origem nele próprio, como se um outro, um ser social, um ser do mundo, falasse por ele. Apesar
de o conceito de polifonia ter origem nos estudos de música, referindo-se a melodias
independentes que são combinadas simultaneamente numa execução,16 a perspectiva de
Bakhtin e Ducrot referem-se ao discurso e, mais especificamente, ao texto verbal. É nessa noção
discursiva que inscrevemos o papel do som nos filmes publicitários, fazendo uma ressalva de
que não tratamos, aqui, de vozes propriamente ditas, mas de som que o termo fonia autoriza.
Entendemos que a materialidade dos sons, nos filmes, está relacionada ao já-ouvido fora de seu
acontecimento no enunciado e que é trazido na enunciação em forma de memória, onde é
atualizada. Da mesma forma que a policromia, essa materialidade pode constituir um discurso
próprio, como uma música que surja com uma estética que se opõe a um tradicionalismo, a
exemplo do movimento tropicalista na música brasileira, ou ser parte complementar de um texto
verbal, integrando um fragmento de discurso. Assim, acreditamos que os sons, nos filmes
publicitários, vêm de um já-ouvido de diversas outras fontes, colaborando numa semiose que
culminará no sentido surgido na enunciação. Esses sons trazem um sentido próprio que lhes são
peculiares, constituído de ritmo ou ruído que, ao complementarem um conjunto de outros
elementos, resultam no sentido final, seja qual for.

15

Acepções poli e fonia retiradas do dicionário Caldas Aulete digital, disponível em www.aulete.com.br.

16

Ver acepção polifonia em Caldas Aulete digital, disponível em http://www.aulete.com.br/polifonia.
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3.3 A prateleira das enciclopédias: os filmes publicitários como dispositivo
discursivo
Até aqui, vimos traçando algumas características acerca da linguagem verbo-áudiovisual dos filmes publicitários. Como buscamos entender as representações de masculinidade
em situações de trabalho do lar, esboçaremos agora como essa linguagem pode não apenas
cooptar o coenunciador a um determinado discurso, como nos revela Maingueneau (2001), mas
também afetá-lo por meio da própria linguagem. Para tanto, buscamos na Pragmática alguns
elementos como base para esse entendimento. A Pragmática empresta o conceito de
performatividade para nossa análise.
Embora a teoria dos atos de fala de Austin (1962) seja extensa, sofrendo variações ao
longo de sua vida (ver breve histórico em RODRIGUES, 2014), o autor descreve como
performativos os atos de fala cujo termo proferido implique uma ação. O simples ato de
pronunciar um enunciado (o ato locutório), para Austin, é uma ação. Dentre os atos de fala,
destacamos dois, que são relevantes para nosso estudo. Os ilocutórios17 (AUSTIN, 1962, p.98)
são os atos em que a fala e a ação ocorrem concomitantemente, agir e falar são um mesmo ato,
como ocorre com determinados verbos no presente do indicativo. A exemplo do verbo contar
na frase conto a você tudo que sei, em que o autor da frase fala que conta e age (contando) ao
mesmo tempo. Esses performativos são comuns em certos gêneros, como nas situações de
abertura de plenárias, onde o presidente da mesa "declara aberta a sessão" ao mesmo tempo que
fala que declara. Por outro lado, no caso dos perlocutórios18 (AUSTIN, 1962, p.101), a
performance do ato está desvinculado da concomitância, isto é, o ato de fala surte um efeito
sobre seu coenunciador, mas esse efeito não se dá no momento do ato, mas posterior. Um
exemplo seria um enunciado do tipo “ela me convenceu”, em que o convencimento não se dá
ao mesmo tempo da tentativa, não basta o enunciador dizer “eu convenço você” que esse ato
surtirá o efeito, o enunciador não estaria convencendo ao falar que convence, mas, sim, o
coenunciador estará convencido após os argumentos do enunciador, podendo esse
convencimento se dar em um momento muito posterior ao encontro. Não nos aprofundaremos
nos desmembramentos dos atos de fala feitos por Austin, como a tipificação dos atos ilocutórios
em assertivos, declarativos, diretivos, etc. Nem entraremos em questões como força ilocutória,
ou a verdade que deve estar implícita nos atos. Interessam-nos apenas os atos locutórios,

17

Illocutionary act no original.

18

Perlocutionary act ou perlocution no original.
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ilocutórios e perlocutórios, em especial este último, sobre o qual recaem os estudos de Judith
Butler (1977).
O que nos interessa nessa observação são os desdobramentos da performatividade
desenvolvidos por Judith Butler (1997). Para a autora, a língua, por si só, já é performática; ao
proferirmos, estamos agindo, não importa a situação. Ela afirma que
a língua sustenta o corpo não por fazê-lo existir ou alimentá-lo de uma forma
literal; ao contrário, é por ser interpelado nos termos da língua que uma certa
existência social do corpo primeiro se torna possível (BUTLER, 1997, p. 5,
tradução nossa).19

A partir de um ponto de vista no qual a língua interpela o ser, a autora entende que a
existência do próprio corpo se torna possível a partir dessa interpelação. Nesse aspecto, a nossa
existência torna-se possível porque recebemos nomes e somos referidos pela língua, “existimos
não apenas pela virtude de sermos reconhecidos, mas, antes, por sermos reconhecíveis”
(BUTLER, 1997, p.4, tradução nossa, grifos no original).20 Para ela, a situação de fala não é
um simples tipo de contexto, aquele que possa ser definido pelos limites do espaço e do tempo.
Ela usa a ofensa como um exemplo de que a língua causa danos e que “ser ferido pela língua é
sofrer a perda do contexto, isto é, não saber onde se está” (ibidem, p.4).21 Sofrer com um
xingamento, é não ter antecipado o ato de fala prejudicial que constitui a ofensa, é colocar seu
destinatário fora do controle (ibidem, p.4). Esse exemplo serve de ilustração de como as
palavras ferem. Se as palavras podem ferir, então elas fazem muito mais que apenas comunicar,
ou transmitir mensagens, elas podem formatar o ser e seu corpo, isto é, podem determinar um
formato, indicar ordem de comportamento, estabelecer os seus modos de existência. Nesse
aspecto, os atos de fala não são apenas aqueles verbos que imprimem uma ação e um dizer
simultâneos, como os atos ilocutórios de Austin. Na perspectiva butleriana, toda a expressão
pela língua é performática, aproximando seus argumentos à perlocução, mas indo além.
Para ser performática, em certa medida, os interlocutores/coenunciadores de uma língua
precisam estar envolvidos num imaginário compartilhado. No exemplo de Butler (1997), um
determinado xingamento

só

terá esse efeito

se os

interlocutores/coenunciadores

compartilharem o mesmo imaginário no qual xingamentos são possíveis, na forma que existem,
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Nossa tradução livre de “language sustains the body not by bringing it into being or feeding it in a literal way; rather, it is
by being interpellated within the terms of language that a certain social existence of the body becomes possible.”
(BUTLER, 1997, p. 5)
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Nossa tradução livre de “one ‘exists’ not only by virtue of being recognized, but, in a prior sense, by being recognizable”
(BUTLER, 1997, p. 5)
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Nossa tradução livre de “To be injured by speech is to suffer a loss of context, that is, not to know where you are”
(BUTLER, 1997, p. 4)
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mobilizando os sentidos que mobilizam. Butler discute questões jurídicas norte-americanas; ela
tenta estabelecer os limites (a linha tênue) que separam a liberdade de expressão dos atos de
injúria, nas formas jurídicas. Considerando a injúria como uma linguagem opressiva, afirma
que "linguagem opressiva é violência, não meramente uma representação dela. Linguagem
opressiva não é um substituto da experiência da violência. Ela encena seu próprio tipo de
violência" (BUTLER, 1997, p.9, tradução nossa, grifo no original).22 Retomaremos essa
perspectiva mais adiante.
A partir dessa visão butleriana de performatividade, entendemos que a linguagem nos
filmes publicitários não apenas enuncia, mas também age – sempre – enquanto enuncia. Em
nossa perspectiva, age por meio da catarse (BERNARDO, 1999) possibilitada pela estrutura
mimética (AGUIAR E SILVA, 1968), construída numa cenografia (MAINGUENEAU, 2001,
2005b) que, como recurso discursivo, permite cooptar o coenunciador para que se forme um
corpo discursivo que compartilhe um determinado discurso. Nas bases do funcionamento do
etos, Maingueneau (2001) descreve que um enunciador cria uma imagem de si – o etos – que é
identificada a partir de um tom com que o enunciado é proferido, em meio a uma cenografia
discursiva que lhe dá suporte. Essa cenografia, tal como a dêixis linguística, possui também
uma relação eu-tu – aqui – agora, mas que se manifestará de forma diferente, por encontrar-se
numa formação discursiva e não na interação pessoal:
Além de uma figura de enunciador e uma figura correlativa de um
coenunciador, a cenografia implica uma cronografia (um momento) e uma
topografia (um lugar) das quais um discurso pretende surgir.
(CHARAUDEAU; MAINGUENEAU, 2006, p.96, grifos no original)

Essa dêixis discursiva nos filmes publicitários, que possuem uma cenografia complexa
estruturada na mímesis da realidade, não pode ser confundida com a própria dêixis linguísticosemiótica sugerida no cenário e textos verbais, embora essas duas dêixis possam se sobrepor.
A cronologia nos filmes restringe-se ao tempo que a cenografia criou, não ao momento em que
o filme está sendo veiculado, isto é, o momento nos filmes se situa antes, durante ou depois de
um tempo percebido, instituído na enunciação. Num comercial de margarina que descreva uma
família feliz tomando o café da manhã, felizes, em torno de uma mesa na cozinha, a cronologia
será sempre uma manhã, num dia que seria o hoje (a não ser que o comercial retrate um café da
manhã à época do império, por exemplo, onde essa manhã estaria situada em uma época distinta
do hoje, mas que seria um hoje – um momento atual – de sua época). Outro exemplo seria uma
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No original: “Opressive language... is violence, not merely the representation of it. Oppressive language is not a substitute
for the experience of violence. It enacts its own kind of violance.” (BUTLER, 1997, p. 9)
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campanha publicitária de partido político em período de eleição, que poderia fazer remissão a
uma época passada, ou futura, deslocando-se do momento da enunciação. Identificar o lugar –
a topologia – nos filmes publicitários merece os mesmos cuidados que a cronologia,
principalmente em função de força policrômica das imagens.23 Nos filmes publicitários de
produtos de limpeza, a topologia discursiva pode se sobrepor ao ‘aqui’, porque a cenografia foi
construída para que se acredite que o aqui (a cozinha, a sala de estar) seja o lugar de onde surge
o discurso. Porém, no exemplo do comercial com uma cenografia de família feliz tomando café
da manhã, a cozinha ou sala de jantar onde a mesa se localiza pode não ser a topografia
discursiva se se tratar de uma propaganda de turismo em Salvador/BA e a família toma o café
em um apart-hotel que tem o Farol da Barra ao fundo; nesse caso, deve-se considerar a
topografia como a cidade de Salvador, pois mesmo que o comercial seja veiculado no Rio de
Janeiro, será sempre um café da manhã numa manhã de um dia que se supõe hoje, numa cozinha
ou sala de jantar, em Salvador. Dessa forma, a cenografia dá suporte ao etos, que diz respeito
ao tom com que enunciados são proferidos. Os enunciados, então, são envoltos na cenografia
discursiva que, segundo Maingueneau, é o que primeiro se apresenta ao coenunciador.
Sobre esse tom, Maingueneau diz:
[O tom] dá autoridade ao que é dito. Permite ao leitor construir uma
representação do corpo do enunciador (e não, evidentemente, do corpo do
autor efetivo). A leitura faz, então, emergir uma instância subjetiva que
desempenha o papel de fiador do que é dito. (MAINGUENEAU, 2001, p.98;
grifos no original)

Maingueneau fala, ainda, da incorporação, que seria a assimilação do etos pelo
coenunciador a partir desse fiador que “dá corpo” ao etos, formando “um conjunto de esquemas
que definem para um dado sujeito [...] uma forma específica de habitar o mundo”
(MAINGUENEAU, 2001, p.99). Assim, o coenunciador forma com esse ‘corpo’ do enunciador
uma comunidade imaginária que compartilha um mesmo discurso. Essa descrição que
Maingueneau faz do processo de funcionamento do etos, e de como os discursos são
incorporados por coenunciadores, estão pautados sobre os envolvidos na enunciação, mas não
levam em consideração a importância da ação de dizer, dos efeitos daquilo que é enunciado
sobre os coenunciadores. Ele ressalta a importância da imagem que o coenunciador constrói do
enunciador pela forma como o enunciador enuncia, mas ignora a importância do que é
enunciado. Buscamos, então, associar a perspectiva butleriana de performatividade no
23

A partir da leitura de Souza (2001), chamamos aqui de força policrômica das imagens a capacidade que as imagens têm de
se apresentarem como verdades difíceis de serem contestadas, seja por sua composição contundente, seja em relação a uma
memória das imagens.
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funcionamento do etos. Se entendemos que o simples ato de falar nos faz agir sobre o mundo e
que somos incondicionalmente afetados pela linguagem, não podemos deixar de fora o fato de
que o que é enunciado – e não apenas a forma com que é enunciado – contribui para a
incorporação. Isso significa que, seja aprovando o fiador e confirmando o etos, seja reprovando
o fiador e infirmando o etos, o enunciado afetará o coenunciador de alguma forma, qualquer
que seja, obrigando-o a se tornar parte da comunidade imaginária de que fala Maingueneau.
Tornar-se parte não se refere necessariamente à adesão ao discurso, como ressalta Maingueneau
(2001, p. 100), essa participação pode ser parcial, no caso de infirmação (porque está afetado
pelo ato da fala, mas rejeita o etos e discurso), ou total, no caso de confirmação (pois além de
ser afetado pelo ato de fala, coaduna – comunga, para usar o termo de Maingueneau – com a
comunidade imaginária, abonando o etos e o discurso).
É apropriado fazermos essa inclusão da performatividade ao funcionamento do etos,
porque os filmes publicitários selecionados para nossos estudos são enunciações que, para além
de tornar algo público ou fazer propaganda, enunciam imagens discursivas de masculinidade
que podem reforçar estereótipos e fazer comungar na adesão a um mesmo discurso, nas palavras
de Maingueneau (2001), a audiência (os coenunciadores) na direção de algum padrão social de
masculinidade. Porém, é preciso estarmos atentos ao fato de que, para que haja a incorporação
do discurso por meio da adesão ao etos, os enunciadores e coenunciadores precisam
compartilhar as mesmas experiências de conhecimento de mundo, mesmo que parcialmente.
Como alerta Butler (1997), um insulto só é efetivamente um insulto se o coenunciador se
considerar insultado, ou entender que se trata de tal injúria.
Podemos abordar o conhecimento de mundo compartilhado à luz do que Maingueneau
denomina saber enciclopédico:
Esse conjunto virtualmente ilimitado de conhecimentos, o saber
enciclopédico, varia evidentemente em função da sociedade em que se vive e
da experiência de cada um. Ele se enriquece ao longo da atividade verbal, uma
vez que tudo o que se aprende em seu curso fica armazenado no estoque de
conhecimento e se torna um ponto de apoio para a produção e a compreensão
de enunciados posteriores. (MAINGUENEAU, 2001, p.42)

Assim, de acordo com Maingueneau, podemos afirmar que mesmo que não se tenha
conhecimento de um determinado discurso, tomaremos conhecimento dele a partir do primeiro
contato e ele ficará armazenado no nosso estoque, somando-se ao nosso saber enciclopédico.
Isso significa dizer que, mesmo que não concordemos, ou apoiemos, por exemplo, um discurso
racista, teremos o conhecimento dele, o que nos possibilitaria refutá-lo. Mas, se há a
possibilidade de se refutar um discurso, ou, ao contrário, dar corpo a uma comunidade
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discursiva que se coaduna com ele, é preciso ter em mente que não é possível refutar o todo do
discurso. Se entendemos que os discursos estão diluídos em formações discursivas, isto é,
diluídos em “enunciados, diferentes em sua forma, dispersos no tempo, [que] formam um
conjunto quando se referem a um único e mesmo objeto” (FOUCAULT, 2002, p.36), sendo
esses enunciados inseridos no estoque de nosso saber enciclopédico, entendemos que não é
possível refutar um todo discursivo, mas apenas alguns dos enunciados dispersos (ressaltados,
tornados visíveis) da formação, enquanto outros enunciados, opacos, tornados invisíveis,
imperceptíveis, são assimilados por uma recuperação de memória. Segundo Achard
a memória suposta pelo discurso é sempre reconstruída na enunciação. A
enunciação, então, deve ser tomada, não como advinda do locutor, mas como
operações que regulam o encargo, quer dizer, a retomada e a circulação do
discurso. (ACHARD, 2015, p.17)

O autor afirma, antes, que é possível formar uma memória a partir de uma instanciação de um
enunciado, porque o enunciado “faz apelo a um certo número de implícitos” (ibidem, p.12).
Para ele
[d]o ponto de vista discursivo, o implícito trabalha então sobre a base de 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
jamais podemos provar ou supor que esse implícito (re)construído tenha
existido em algum lugar como discurso autônomo. (ACHARD, 2015, p.13)

É possível incorporar (nos termos de Maingueneau, 2001) somente o que está posto
pela forma como os enunciados são colocados em circulação, numa recuperação de memória
através de um saber enciclopédico compartilhado. Assim, quando um marido profere sobre as
tarefas do lar que “limpeza é trabalho pesado e é trabalho pra homem”, podemos extrair alguns
implícitos: limpeza do lar é trabalho pesado; homem trabalha pesado; mulher não trabalha
pesado. Esses implícitos, para Achard, podem ser recuperados porque são paráfrases de outros
enunciados que já existiam em outro lugar e foram memorizados, mas podem perfeitamente ser
construído no momento mesmo da formulação do enunciado, não tendo qualquer existência
anterior. Trata-se de uma “construção discursiva de sentido” que está relacionada com a
“dialética entre a repetição e a regularização” (ACHARD, 2015, p.16), estando a memória
situada ao lado da regularização, “em uma oscilação entre o histórico e o linguístico”, que “se
apoia necessariamente sobre o reconhecimento do que é repetido” (ibidem).
Nesse aspecto, quando um discurso é posto em circulação numa cenografia discursiva
que lhe permita simular, na forma de uma “cilada”, como diz Maingueneau (2001, p.87), ele
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pode acionar uma memória como paráfrase de enunciados que existiam em outro lugar na
história, ou podem criar uma memória no momento da enunciação. Nos filmes publicitários –
parte integrante de uma enunciação – a cilada se dá por uma representação mimética que traz a
imagem de masculinidade disfarçada numa cenografia de conversa, intimidade, ou ações da
vida cotidiana. A incorporação do discurso pelo coenunciador (no caso, o telespectador), como
prevê Maingueneau (2001, 2005b), ocorre por meio da aderência desse coenunciador ao etos
que se faz emanar na cenografia pelo enunciador. Acreditamos, porém, que os próprios gêneros
discursivos já colaboram, para mais ou para menos, para essa aderência. Usando a noção de
performatividade de Austin (1962), atualizada por Butler (1997), vale dizer que uma palestra
proferida em um seminário tem um valor performativo com relação à sua audiência (seus
coenunciadores, nos termos de Maingueneau) e que esses interlocutores estão lá municiados
para ouvir com precaução o que irão ouvir, num acordo tácito voluntário. No caso dos
comerciais para televisão aberta, em uma situação cotidiana, o valor performativo é de outra
ordem, pois o interlocutor é interpelado desavisadamente nos intervalos de uma programação.
A palestra, pela própria configuração do ambiente, permite explicitar uma refutação ou
aceitação de um discurso pelos diversos posicionamentos. Já um comercial não se destina à
discussão e o coenunciador é abordado involuntariamente, não estando num ambiente propício
a debates e posicionamentos. Se Maingueneau (2005b) acredita que, para ‘incorporar’ um
discurso, é preciso que ele seja assimilado e habite um corpo, que haja a assimilação, a repetição
dos conjuntos de esquemas de “representações sociais [...] [e] de estereótipos” (ibidem, p. 72),
essa assimilação faz transformar-se em memória, não exigindo do coenunciador um
posicionamento para confirmar ou infirmar qualquer que seja o discurso na perspectiva
veiculada na enunciação. Assim, a incorporação se dá em decorrência da repetição ou da
regularização nas diversas formações que podem circunscrever uma formação discursiva
específica, forçando um imaginário coletivo através de representações e estereótipos. O
imaginário coletivo os assume como padrões naturalizados.
Amossy e Herschberg-Pierrot (2014) descrevem que os estereótipos possuem dois
aspectos: por um lado são negativos, redutores, gerados a partir de preconceitos e limitações;
por outro, são facilitadores de identificação, fazendo uma espécie de agregação que forma a
identidade social e representações coletivas que têm a função de selecionar, codificar,
memorizar as informações de uma pessoa ou grupo, papel decisivo na cognição social. Em
língua, as autoras ressaltam que a semântica dos estereótipos considera que “a palavra designa
diretamente o referente, dando-lhe uma descrição típica” (AMOSSY; HERSCHBERG-
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PIERROT, 2014, p. 89, tradução nossa).24 E, ainda, que “o estereótipo assegura uma descrição
do sentido em uso, fundado sob um reconhecimento da norma social e cultural” (ibidem, p. 90,
tradução nossa).25 Dessa forma, podemos entender que os estereótipos reconstroem uma
memória discursiva na enunciação, pois são construídos em uma determinada comunidade e
fazem parte de seu imaginário coletivo, que depende do saber enciclopédico compartilhado para
a garantia dos sentidos possíveis. Ainda que o estereótipo seja uma forma pré-estabelecida, que
agrega identidades e representações através de uma descrição típica, ele pode não ter uma
origem anterior à sua enunciação.
Cabe ressaltar que uma imagem discursiva de masculinidade, seja ela estereotipada ou
não, repetida em um comercial veiculado na TV aberta, pode provocar sentidos dos quais,
mesmo que rejeitem essa imagem, os coenunciadores não têm como escapar, uma vez que são
diretamente afetados pela performatividade do ato de fala. Haverá a incorporação, nas palavras
de Maingueneau (2001). Portanto, o discurso será de qualquer forma assimilado, seja ele
confirmado ou infirmado pelo coenunciador, pois o etos, a cenografia e os sentidos mobilizados
no momento da enunciação farão registrar uma memória na cronologia da história, num
imaginário coletivo. Estando assimilados/incorporados, os discursos – transportados em
memórias discursivas – poderão, ou não, ser retomados futuramente em forma regularizada de
paráfrase, nas palavras de Achard (2015).
Retomando a perspectiva de performatividade de Austin (1962), entendemos que o
momento do contato com o discurso afeta o coenunciador, a exemplo do que Judith Butler
(1997, p.2) considera sobre a injúria, como um xingamento que nos afeta diretamente, no que
temos de mais vulnerável. Como nos disse a autora, e como já dissemos aqui, a “linguagem
opressiva é violência, não apenas uma representação dela” (BUTLER, 1997, p. 9, tradução
nossa, itálico no original),26 além de ela afirmar que
A língua sustenta o corpo não por lhe dar a vida ou alimentá-lo de maneira
literal; antes, é por ser interpelado nos termos da linguagem que uma certa
existência social do corpo primeiro se torna possível (BUTLER, 1997, p. 5,
tradução nossa).27

Por isso,

24

No original: “le mot designe directement le référent, et ele en donne une description typique”.

25

No original: “Le stéréotype assure une description du sens em usage, fondée sur une reconnaissance de la norme sociale et
culturelle”.

26

Veja o original na nota 8.

27

No original: “Language sustains the body not by bringing it into being or feeding it in a literal way; rather, it is by being
interpellated within the terms of language that a certain social existence of the body first becomes possible”.
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ao ser xingado, o indivíduo também é, paradoxalmente, dado a uma certa
possibilidade de existência social, iniciada dentro de uma vida de linguagem
temporal que excede os propósitos anteriores que animam aquele xingar
(BUTLER, 1997, p. 2, tradução nossa).28

Assim, para além dos atos ilocutórios e perlocutórios propostos por Austin, Judith Butler
considera que todo e qualquer ato de fala nos afeta, porque somos seres de linguagem e a
linguagem é o que nos dá a possibilidade de existirmos socialmente. A partir dessa perspectiva,
e ampliando o debate do escopo do xingamento para o da proferição propriamente dita,
inferimos que todo e qualquer enunciado ou discurso nos afeta ao menos em nossa existência
social. Se o enunciado ou discurso vem carregado, como diz Maingueneau (2005b), dos
conjuntos de esquemas, que são os estereótipos e as representações sociais, e se a linguagem –
enunciados e discursos – afetam o coenunciador (indivíduo, na tradução de Butler), podemos
afirmar que os comerciais têm valor performativo e afetam o coenunciador por ser um gênero
discursivo que está inserido no universo de expressão de linguagem e de práticas sociais. O fato
é que o performativo é um ato de fala, proferido por um enunciador numa enunciação. Essa
afirmação não é simples, uma vez que, segundo sua teoria polifônica da enunciação, Oswald
Ducrot (1987) divide o enunciador em dois – o locutor (enunciador) L, o “locutor enquanto tal”,
e o locutor (enunciador) λ, o locutor enquanto ser do mundo” (DUCROT, 1987, p. 188) – e
afirma que a enunciação é uma “aparição momentânea” do enunciado, isto é, “o acontecimento
constituído pelo aparecimento de um enunciado” e, assim, “é dado existência a alguma coisa
que não existia antes de se falar e que não existirá mais depois” (ibidem, p. 168, grifo nosso).
O conceito de enunciação se aproxima do conceito de memória discursiva de Pierre
Achard (2015). Essa aproximação nos permite afirmar que a enunciação é um acontecimento
na história que aciona, ou ativa, uma memória discursiva, onde ocorre a mobilização dos
sentidos. Ducrot utiliza a “palavra ‘sentido’ para caracterização semântica do enunciado”
(DUCROT, 1987, p. 169), reservando o termo significação para estudos da frase. Achard
entende memória como “construção discursiva do sentido” (ACHARD, 2015, p.16) e que “a
memória suposta pelo discurso é sempre reconstruída na enunciação” (ibidem, p.17). Logo, o
enunciado que dá existência à enunciação é também o que reconstrói a memória. Assim,
percebemos que o enunciado é a base constitutiva da memória discursiva e a enunciação, o
acontecimento onde essa memória é acionada.
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No original: “by being called a name, one is also, paradoxically, given a certain possibility of social existence, initiated into
a temporal life of language that exceeds the prior purposes that animate that call”.
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Foucault (2002) dá uma colaboração importante para entendermos a associação do
enunciado na formação da memória discursiva. Em sua descrição do campo enunciativo, o autor
considera “um domínio da memória” (FOUCAULT, 2002, p.65) como os
enunciados que não são mais nem admitidos nem discutidos, que não definem
mais, conseqüentemente, nem um corpo de verdades nem um domínio de
validade, mas em relação aos quais se estabelecem laços de filiação, gênese,
transformação, continuidade e descontinuidade histórica. (FOUCAULT,
2002, p.65)

Dessa forma, Foucault destaca que a memória discursiva recupera, através do enunciado, as
relações, filiações, dos sentidos, não a origem ou a verdade e validade do já-dito. Ao tratar dos
discursos já efetuados, Foucault ressalta que são conservados em uma forma estagnada,
“dormindo um sono para o qual não deixaram de deslizar desde que foram pronunciados, desde
que foram esquecidos, e desde que seu efeito visível se perdeu no tempo” (ibidem, p. 142), mas
podem retornar numa enunciação:
podem ser aí descobertos como portadores das marcas que remetem à
instância de sua enunciação; [...] essas marcas, uma vez decifradas, podem
liberar, por uma espécie de memória que atravessa o tempo, significações,
pensamentos, desejos, fantasmas sepultados. [Os termos leitura – traço –
decifração - memória] definem o sistema que permite, usualmente, arrancar o
discurso passado de sua inércia e reencontrar, num momento, algo de sua
vivacidade perdida. (FOUCAULT, 2002, p. 142)

Foucault considera que a retomada do enunciado na enunciação não tem o papel propriamente
de memória, isto é, de recuperação do sentido, uma vez que “a particularidade da análise
enunciativa não é despertar textos” (ibidem), mas
trata-se, ao contrário, de segui-los ao longo de seu sono, ou antes, de levantar
os temas relacionados ao sono, ao esquecimento, à origem perdida, e de
procurar que modo de existência pode caracterizar os enunciados,
independentemente de sua enunciação, na espessura do tempo em que
subsistem, em que se conservaram, em que são reativados, e utilizados, em
que são, também, mas não por uma destinação originária, esquecidos e até
mesmo, eventualmente, destruídos. (FOUCAULT, 2002, p. 142)

Com Foucault entendemos, então, que uma análise enunciativa retoma discursos, não em seus
sentidos anteriores, mas o que permanece deles (subsistem), o que remanesce, não tendo sido
esquecido ou destruído. Vemos aí, também, uma questão de esquecimento, um tema caro a
Pêcheux (2009). Na proferição do enunciado, há o esquecimento de que o enunciado já existiu
em outro lugar, em outro tempo – o esquecimento nº 2, para Pêcheux (2009, p. 161) – e há o
esquecimento de que o enunciador não é a origem do enunciado – o esquecimento nº 1
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(PÊCHEUX, 2009, p. 162). Pêcheux descreve a retomada do discurso numa instanciação do
enunciado como uma “reformulação-paráfrase” (ibidem, p. 161-2). Concordamos, assim, com
Foucault e Pêcheux que, numa enunciação, os enunciados surgidos – acontecidos – remetem ao
que existiu, ao já-dito, não sendo recuperados tal e qual, mas ressurgem em forma de uma
memória, isto é, como paráfrase do que remanesceu ao longo da história, já que esquecemos
suas origens, tanto do enunciado quanto do enunciador. Gondar (2008) também se refere a esse
esquecimento, afirmando que as entidades históricas são criadas a partir “de uma complexa rede
composta por esquecimento e lembrança” (GONDAR, 2008, p. 96). A autora reafirma a
possibilidade de se criar uma memória nova, uma vez que há “traços de memórias capazes de
serem conservados e imitados”, mas que as novas formas “só podem se constituir se houver o
esquecimento das formas antigas” (ibidem). Para a autora, o esquecimento é um fato histórico
e social, não algo que ocorre com a passagem do tempo, e é ele que possibilita a formação de
uma memória do devir, isto é, de sua “potência de transformação” (ibidem, p.97).
Ainda sobre a noção de memória discursiva, Jean-Jacques Courtine, concordando com
Pierre Achard (2015), afirma que ela “diz respeito à existência histórica do enunciado no
interior das práticas discursivas” (COURTINE, 2014, p.105-6, grifos no original). Seguidor de
Pêcheux, ele retoma a noção de formação discursiva de Foucault para fundamentar sua hipótese,
ressaltando que fragmentos de discursos são encontrados em formações específicas e podem
ser isolados como pertencentes a um discurso por possuírem uma unidade entre eles. Esses
fragmentos, ou “‘átomos’, ‘grãos’ de discurso” nas palavras de Courtine (2014, p.85) só são
recuperáveis pela interdiscursividade, isto é, pelas relações que uma determinada formação
discursiva estabelece com outra. São as formulações de enunciados que constituirão as
formações discursivas e a permutação de enunciados entre elas ocorre porque existe uma
memória discursiva que resvala de uma a outra. Courtine (ibidem, p.106) entende que a
memória discursiva proporciona aquilo a que Foucault se refere ao tratar textos religiosos,
jurídicos, literários, científicos, como
discursos que originam um certo número de novos atos, de palavras que os
retomam, os transformam ou falam deles, enfim, os discursos que
indefinidamente, para além de sua formulação, são ditos, permanecem ditos e
estão ainda a dizer (FOUCAULT, 1971, p.24 apud COURTINE, 2014,
p.106).29

Compreendemos, com Courtine (2014, p.110-14), que a memória é dividida em dois aspectos,
ou redes de formulação. Existe uma memória interna, intradiscurso, horizontal, que permite o
29

O trecho em destaque encontra-se na página 22 da edição brasileira: FOUCAULT, 2006.
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estabelecimento dos sentidos no momento da enunciação porque os enunciados postos em
circulação acontecem na enunciação, apesar de serem oriundos de outro lugar, como se
houvesse uma origem que não é possível recuperar, havendo um esquecimento de sua
anterioridade e exterioridade. Essa memória é recuperada na “instância do acontecimento”
(COURTINE, 2014, p.112) em uma “formação discursiva de referência (FDR)” (ibidem,
p.109). São “efeitos de lembranças, de redefinição, de transformação, mas também efeitos de
esquecimento, de ruptura, de denegação do já dito” (COURTINE, 2014, p.109). Essa memória
nos remete ao que pode haver de novo na “repetição”, tal como citada por Foucault acerca do
comentário, pois “[o] novo não está no que é dito, mas no acontecimento de sua volta”
(FOUCAULT, 2006, p.26). Existe, então, uma memória externa, vertical, interdiscurso, préconstruída e projetada numa dimensão temporal da história, trazida, repetida e necessariamente
reformulada na enunciação, que remonta à origem inidentificável do já dito, um “sempre-já do
discurso” (COURTINE, 2014., p.113), “um conjunto de sequências discursivas que pré-existem
à sdr [sequência discursiva de referência]” (ibidem, p.111). Essa memória externa transcende
os limites de uma formação discursiva, ou de uma instanciação de enunciado, perpassando
discursos e permitindo suas reformulações, perpetuando-se, segundo Pierre Achard (2015) pela
regularização e repetição.
Courtine (2014, p.110-14) lança mão da perspectiva foucaultiana de formação
discursiva para tentar descrever o funcionamento dos enunciados dentro da formação. Para
tanto, ele separa a organização inter e intradiscurso das sequências discursivas em três domínios
– o de memória, o de atualidade e o de antecipação – com o objetivo de fornecer um quadro
onde se pudesse “mostrar, num corpus discursivo, o interdiscurso como instância de
constituição do enunciado em redes de formulações empiricamente determináveis”
(COURTINE, 2014, p. 113). O domínio de memória refere-se ao “conjunto de sequências
discursivas que pré-existem à sdr [sequência discursiva de referência]” (ibidem, p. 111). Tratase do que Achard (2015) chamou de memória discursiva, a repetição e regularização de
enunciados, que surgem no intradiscurso, isto é, numa mesma formação discursiva. O domínio
da atualidade trata da coexistência de sequências discursivas com relação à sdr, uma
concomitância entre as sequências discursivas que se agrupam numa “instância de
acontecimento” (COURTINE, 2014, p. 112), isto é, numa enunciação que lhes faz resultar o
“efeito de uma lembrança ou de uma refutação imediatas de formulações” que estão presentes
nos enunciados que a irrupção do acontecimento reatualiza (ibidem, p. 112-13). Por fim, o
domínio de antecipação diz respeito ao que se tornará reminiscente em uma memória, o que
será reatualizado em uma formulação futura. “Se existe um sempre-já do discurso, pode-se
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acrescentar que se terá aí um sempre-ainda” (ibidem, p.113, grifos do autor). Só saberemos o
que era memória atualizada num enunciado após seu acontecimento, mas o conceito de domínio
de antecipação nos revela que os discursos são projetáveis para enunciações futuras, marcando
que um discurso não termina no já-dito, mas, sim, é recuperável num sempre-ainda.
Entendemos, até aqui, que é a enunciação que traz a memória exterior a uma formação
discursiva, na forma de enunciado, por um processo de comunicação interdiscursiva, para o
interior de uma formação discursiva de referência. É, também, a enunciação que promove a
repetição (e regularização) dos enunciados, suas atualizações e reformulações, num processo
intradiscursivo. Courtine retém a perspectiva da relação inter e intra discursiva pela qual
tramitam os enunciados da ideia foucaultiana de que os enunciados têm uma função na
formação discursiva (FOUCAULT, 2002, p. 100-121) e que essa função enunciativa “não pode
se exercer sem a existência de um domínio associado” (ibidem, p. 109). Para Foucault, uma
proposição ou frase - surgidos no enunciado – supõe um campo que permite a sua
individualização, porque estabelece o sistema de axiomas, isto é, regras, definições, convenções
de escrita, a que a proposição ou frase obedece e está associada, de forma inseparável (ibidem,
p. 110). Não se trata, portanto, de considerar uma proposição verdadeira ou falsa, mas
considerá-la um enunciado, que autoriza “uma série de signos” e que lhe “permite ter um
contexto determinado, um conteúdo representativo específico” proporcionado por um campo
associado (FOUCAULT, 2002, p. 112). Assim, o que está em um enunciado está lá porque já
esteve em outro lugar, seguindo as mesmas regras que permitem a sua existência e,
consequentemente, são passíveis de serem identificadas (ou reidentificadas) em outros
enunciados que sigam as mesmas regras, podendo, assim, ser isoladas. Essa visão de campo
associado permite a produção da memória discursiva, descrita por Courtine (2014), pois, como
diz Foucault, “o que se pode definir como correlato do enunciado é um conjunto de domínios
em que tais objetos podem aparecer e em que tais relações podem ser assinaladas”
(FOUCAULT, 2002, p. 104). A partir dos enunciados, é pela possibilidade de se relacionar um
campo a outro, um domínio que se associa a outro, que uma memória discursiva pode ser
resgatada de um já-dito (fato interdiscursivo), ou estabelecida num sempre-já (fato
intradiscursivo).
Foucault usa a ordem das letras de uma máquina de datilografia para ilustrar o fato de
que um enunciado não obedece à mesma lógica que a frase ou a proposição (FOUCAULT,
2002, p. 97-9). O exemplo demonstra a independência do enunciado em relação à proposição
ou frase: as letras datilografadas sobre um papel na ordem em que se encontram na máquina de
datilografia não forma uma frase, nem contém uma proposição, mas adquire o sentido próprio
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de indicar a ordem das letras tal como estão na máquina. Da mesma forma, entendemos que a
memória discursiva é independente do enunciado, assim como da frase ou proposição. O que é
recuperado do já-dito pela interdiscursividade, só pode ser recuperado porque obedece a um
sistema de regras, convenções, definições, que se intercomunicam entre as formações
discursivas, permitindo que algo resvale de uma para outra. Mesmo a memória intradiscursiva,
que se forma no momento da enunciação, obedece a um sistema de regras, o que permitirá sua
propagação em outra enunciação futura. Sem a subordinação a um sistema de regras,
convenções, definições, não há existência seja de uma memória, um enunciado, uma frase ou
proposição. É o sistema de regras (sistema de axiomas, nas palavras de Foucault) que lhes dá
existência, define o sistema de restrições, autoriza que se identifiquem elementos no
acontecimento. O que é recuperado em uma memória é independente do enunciado surgido na
formação discursiva, ela faz retornar o esquecido, mas o faz porque obedece ao mesmo sistema
de regras. Assim, no exemplo das letras tipográficas de Foucault, é possível identificarmos uma
memória do que é um alfabeto e que a ordem das teclas numa máquina de datilografia não o
representa, porque a ordem das letras de um alfabeto obedece a regras de composição e
ordenação, que são diferentes da ordem das teclas. Uma mesma ideia de masculinidade pode
ser recuperada na forma de memória mesmo em enunciações que não tenham relações entre si,
porque a ideia do que é ser masculino está subordinada a um universo de regras e restrições que
a configuram como tal.
Os procedimentos arqueológicos de Foucault foram visitados novamente por Courtine
para decifrar imagens do corpo. Em seu capítulo Intericonicidade e memória das imagens,
Courtine (2013b) traz o domínio da memória para a leitura de imagens, quando analisa o
episódio de Abou Ghraib, no Iraque, escândalo em que prisioneiros sofrem maus-tratos pelos
soldados americanos. A partir da imagem que analisa no capítulo – a da soldada que fez uma
selfie com os corpos mortos e mutilados exibindo o dedo polegar para cima num sinal positivo
–, ele demonstra que o comportamento da soldada se assemelha ao de um turista, como um
turista de guerra, e a foto bárbara torna-se possível porque existe uma memória das imagens.
Por se tratar de imagens – signos icônicos – essa memória opera por “intericonicidade, isto é, a
rede de reminiscências pessoais e de memórias coletivas que religam as imagens umas às
outras” (COURTINE, 2013b, pos.2289). Ele entende que a intericonicidade está ligada a uma
memória, que é discursiva, pois afirma que “[u]ma fotografia, portanto, nunca está
verdadeiramente isolada: ela é comparável às formas pré-construídas do discurso” (ibidem,
pos.2285) e
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[p]ara que a foto possa ser feita, para que o soldado possa tornar-se um turista
como um outro, e o cadáver um suvenir como um outro, basta esquecer o
caráter humano de um corpo humano, ‘negar’, como diz Todorov a respeito
precisamente da tortura, ‘a humanidade do outro’. Coisificar o cadáver, por
uma operação mental que consiste em banir do espírito o traço comum entre
o turista-soldado e o objeto de sua curiosidade fotográfica” (COURTINE,
2013b, pos.2347).

Ele completa dizendo que “[n]esta memória, tais fotografias não se limitam a inscrever-se na
filiação de clichês de turistas” (ibidem, pos.2417). Essa imagem revelada numa prática social
que transforma a fotografia em um registro de atividade turística recupera, segundo Courtine, a
memória de muitas outras imagens ao longo da história americana. Ele usa o exemplo de fotos
de caçadores exibindo a caça, “caçadores uniformizados ali posam, vitoriosos, largo sorriso e
polegar erguido, atrás do empilhamento de suas presas abatidas. O pé às vezes apoiado sobre
os corpos dos animais” (COURTINE, 2013b, pos.2419). Assim, percebemos que o
enquadramento de uma foto e a produção de uma imagem é possível porque existem outras
imagens em circulação numa determinada cultura. Ao descrever a intericonicidade como uma
memória, Courtine diz que ela
supõe, portanto, relacionar conexões de imagens: imagens exteriores ao
sujeito, como quando uma imagem pode ser inscrita numa série de imagens,
uma arqueologia, à maneira do enunciado, numa rede de formulações junto a
Foucault; mas também imagens externas, que supõem a consideração de todo
o catálogo memorial da imagem junto ao indivíduo, e talvez também os
sonhos, as imagens vistas, esquecidas, ressurgidas ou até fantasiadas, que
assombram o imaginário” (COURTINE, 2013b, pos.526).

À semelhança da memória discursiva, Courtine acredita que é possível resgatar essa
memória da imagem "pelo ajustamento, pela detecção no material significante da imagem,
pelos indícios, pelos rastos que outras imagens ali depositaram, e pela reconstrução, a partir
destes rastos, da genealogia das imagens de nossa cultura" (COURTINE, 2013b, pos.531).
Assim, a "memória das imagens pode ser uma memória das imagens externas, percebidas, mas
pode ser igualmente a memória das imagens internas, sugeridas, ‘despertadas’ pela percepção
exterior de uma imagem" (ibidem, pos.517). Courtine vê na iconicidade um caráter discursivo,
daí a entender a intericonicidade tal como um fato de memória interdiscursiva, pois suas
pesquisas na "perspectiva sobre a noção de memória discursiva eram de natureza a poder prestar
alguns serviços simultaneamente cenceptuais e metodológicos no campo das análises das
imagens" (ibidem, pos. 512).
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O que surge no enunciado como memória, isto é, o que é resgatado por memória num
enunciado, não é o que é lembrado, seja na enunciação, seja no percurso da história, mas sim,
o que é esquecido. Se memória é o esquecimento de que já foi dito, o que não é esquecido,
então entendemos que o lembrado não cabe num estudo de memória, mas de intertextualidade
ou outras áreas congêneres.
Para uma análise pela semântica global, precisamos pensar que, no caso dos filmes
publicitários em que a intericonicidade está implicada na cenografia discursiva, a memória das
imagens deve ser vista como integrada à memória discursiva e como parte constituinte do
gênero, não sendo possível considerá-la em separado, porque o sentido emerge dessa fusão.
Olhar as imagens, assim como os sons, nos filmes publicitários como resultado de uma memória
discursiva nos é produtivo, uma vez que os filmes buscam as suas referências compartilhadas
no imaginário coletivo. Na perspectiva de Courtine, os enunciados nos filmes publicitários –
estando imbricados em imagens, sons e textos verbais – só passam a existir por recuperação de
memória. Isso significa dizer que as semioses promovidas pelas imagens, textos e sons
mobilizadas nos filmes são oriundos de uma memória que circula em nossa cultura e disso não
temos como escapar. Essa memória discursiva, entendida a partir da integração de uma
interdiscursividade – isto é, na relação entre os sentidos produzidos por discursos – com uma
intericonicidade – isto é, na relação entre as semioses produzidas por ícones –, é fundamental
na interação entre os coenunciadores porque é acionada na cena enunciativa, em cuja
enunciação o enunciador-L (locutor-L) enuncia, dando existência a um etos que coopta os
coenunciadores a incorporarem um determinado discurso.
Tomaremos, agora, outro conceito de empréstimo a Ducrot (1987), para auxílio às
nossas análises: a noção de subentendido. Esse conceito é sempre visto no par dicotômico
pressuposto/subentendido, mas a noção que nos interessa é a de subentendido, porque ele está
imbricado num cômpito mais amplo que a frase que é o discurso, do que o está a noção de
pressuposto. Segundo o autor, o pressuposto está no dito (enunciado) e é a partir do que está
posto que se infere o pressuposto, enquanto o subentendido só pode ser inferido a partir de uma
situação de enunciação (DUCROT, 1987, p.17-43). Ducrot afirma que
o subentendido se caracteriza pelo fato de que, sendo observável em certos
enunciados de uma frase, não está marcado na frase. Essa situação do
subentendido se explica pelo processo interpretativo do qual ele provém. Para
mim, com efeito, ele é sempre gerado como resposta a perguntas do tipo: "Por
que o locutor disse o que disse ?", "O que tornou possível sua fala ?". Em
outras palavras, uma condição necessária (mas, certamente, insuficiente) para
que um enunciado E subentenda X, é que X apareça como uma explicação de
sua enunciação. (DUCROT, 1987, p. 32)
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Assim, numa frase como José desligou a televisão: está posto que alguém, cujo nome é José,
praticou a ação de desligar a televisão e que ela está agora desligada; está pressuposto que, para
ser desligada, a televisão estava ligada; porém, não se pode confirmar 1) que José assistia à
televisão, 2) que José estava cansado e desligou a televisão para ir dormir, ou 3) que a
programação estava ruim e José se irritou. Esses sentidos só podem se tornar possíveis - serem
subentendidos - a partir de uma situação de enunciação em que haja algum tipo de interação
entre os interlocutores, que permita supor o que não está posto. Assim, se o
interlocutor/coenunciador30 interpretou a frase como "a programação estava tão ruim", essa não
é uma inferência posta nem implicada na frase, ela está para além da frase, está no âmbito do
discurso, no nível das ideias, do pensamento. O subentendido, portanto, só pode existir num
imaginário compartilhado entre os coenunciadores, a partir do saber enciclopédico que é
acionado na enunciação, no acontecimento do enunciado, um fato de memória. Não podemos
controlar todos os subentendidos que possam surgir a partir de dos filmes publicitários, mas
podemos destacar algumas possibilidades, que, como diz Ducrot (1987), possam explicitar sua
enunciação. Nesse aspecto, os filmes são, então, enunciados performativos que carregam
conteúdos pressupostos e, principalmente, subentendidos.
Ao introduzir o conteito de etos, Maingueneau toma de empréstimo outra noção de
Ducrot, quando descreve que "toda fala procede de um enunciador encarnado; mesmo quando
escrito, um texto é sustentado por uma voz – a de um sujeito situado para além texto"
(MAINGUENEAU, 2001, p.95). Aqui, preciamos retomar a polifonia de Ducrot, pois o autor
afirma que "o ethos está ligado a L, o locutor enquanto tal" (DUCROT, 1987, p.189), uma vez
que é o enunciador L31 quem vai criar o contraponto para que a enunciação seja aceitável, ou
não. Porém, para Ducrot, o que o enunciador L faz é, ao dizer de si, dizer sobre um enunciador
λ, o locutor enquanto ser do mundo (DUCROT, 1987). Porém, compreendemos que o
enunciador λ não está em questão enquanto o enunciador L enuncia, mas que a aceitabilidade
de L se dará na medida que L seja um ser do mundo, isto é, um enunciador λ, a quem L aciona
por uma memória coletiva, autorizando a incorporação do etos e do discurso. Nessa observação,
não devemos confundir o enunciador λ, de Ducrot, com a figura do fiador, de Maingueneau. O
fiador é "uma instância subjetiva" (MAINGUENEAU, 2001, p.98) e diz respeito ao
investimento de "um caráter e uma corporalidade" (MAINGUENEAU, 2005b, p.72), que
emerge do etos. O fiador surge, assim, da imagem de si que o enunciador L faz construir, mesmo
30

O termo “coenunciador” aparece em Maingueneau (2005b). Optamos por utilizá-lo porque inclui a ideia de coparticipação
do outro no sentido que toma forma a partir da interação entre o locutor e o seu interlocutor.

31

Ducrot (1987) utiliza os termos locutor L e locutor λ, optamos por atualizar o termo para enunciador L e enunciador λ.
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que só seja validado porque o enunciador L, quem profere, fala no lugar de um
enunciador λ, ser do mundo, que é resgatado pela memória coletiva compartilhada pelos
coenunciadores. Nos filmes publicitários, essa distinção se faz necessária, pois é a partir do etos
do enunciador L que as imagens – e memórias – discursivas de masculinidade serão recuperadas
e postas em circulação no momento da enunciação, mas essas imagens só são validadas para
que se lhe incorporem porque o enunciador L – no papel do personagem (colocado ali) do filme
publicitário – recupera a imagem discursiva de um enunciador λ, que poderia ser assumido por
qualquer coenunciador enquanto ser do mundo, num processo de identificação. Portanto, ao
falarmos do etos em nossas análises, referimo-nos à imagem discursiva do enunciador L, mas
não deixando de lado o importante papel do enunciador λ para a incorporação do discurso.
Assim, numa visão geral, os filmes publicitários são construídos sobre um complexo
sistema, cujo etos está envolto numa cenografia discursiva implicada em relações
intersemióticas, sendo os filmes, propriamente, fragmentos de discurso, enunciados que fazem
parte de nosso saber enciclopédico e pertencem a formações discursivas que se podem isolar.
Ao serem veiculados, os filmes publicitários mobilizam memórias externas, advindas do tempo
da história, e promovem a reformulação dessas memórias internamente à enunciação, além de
permitirem formações de memórias novas. Isso permite que, ao serem enunciados (proferidos,
veiculados), ajam performativamente sobre o coenunciador que identificará pressupostos e
inferirá subentendidos. Ao agirem, cooptam o coenunciador para que incorpore o discurso,
formando um corpo discursivo, mobilizado por memória. Essa visão está de acordo com o que
Deleuze (1990) diz sobre o dispositivo foucaultiano. Afinal, os filmes publicitários como
dispositivo discursivo – isto é, como fonte repetidora de enunciados dispersos –, que poderão
ser recolhidos em formações discursivas, são “linhas de sedimentação” ou “linhas de fissura”
nas “curvas de enunciação” (DELEUZE, 1990 [2012]). Além de integrar uma “rede de relações
que podem ser estabelecidas entre elementos heterogêneos: discursos, instituições [...]” tem
uma “função estratégica” (CASTRO, 2009, p. 124) na disseminação dos discursos.
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4 SEBASTIANA QUEBRA-GALHO: AS ANÁLISES
Abrimos nossas análises com um parêntese sobre o título deste capítulo: Sebastiana
Quebra Galho. O livro Sebastiana quebra-galho: um guia prático para o dia a dia das donas
de casa, de Nenzinha Machado Salles, foi lançado pela editora Civilização Brasileira na década
de 1970 e já em seu título estava indicado que não foi escrito para homens. Retornaremos à
Sebastiana no Filme 3.
As análises que apresentamos circunscrevem os quatro filmes publicitários que
apresentam o homem em trabalho do lar: Campanha Caçadores de Neura em Macho Alfa, do
produto de limpeza Veja Multiuso Ação e Proteção; Campanha Caçadores de Neura em Xô
Neuro, também do produto de limpeza Veja Multiuso Ação e Proteção; Campanha Vanish Tira
Manchas em Vanish - Dicas do Casal, do produto para tirar manchas de roupas Vanish Oxi
Action; e Campanha Vanish Sim Senhora em Vanish líquido - Vou te conquistar com o meu
amor, dos produtos para tirar manchas Vanish Multiuso, Vanish Max, Vanish White e Vanish
Max Ação Bactericida. Todos eles permitem inferir, pelo que está dito nos filmes publicitários,
que tentam romper a barreira da restrição desses trabalhos aos homens. Veremos em que medida
atingiram esse propósito comunicativo.

Filme 1 – Macho Alfa
TÍTULO: Caçadores de Neura em Macho Alfa
IDENTIFICAÇÃO: Filme 1
MATERIAL: Filme publicitário da Campanha Caçadores de Neura Veja Multiuso Ação e
Proteção
ARMAZENADO EM: http://www.elirferrari.pro.br/do/videos/filme01machoalfa.mp4
Filme veiculado exclusivamente na internet.
Sinopse32
Num cenário de uma sala de estar, como se estivesse sentado em frente à televisão,
segurando um controle remoto, o personagem Luiz Augusto conversa com o telespectador.
Ele diz que a mulher trabalha fora e que é ele quem faz a comida e a faxina da casa. Ele fala
com movimentos bruscos, ora agressivos, como caberia a um machista. Aos 30 segundos, a
32

As descrições completas encontram-se nos anexos.
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tela é congelada e entram dois profissionais, um homem e uma mulher, que dão conselhos
a Luiz Augusto, substituindo o controle remoto pelo produto. Os profissionais desaparecem
com os estalar dos dedos e a imagem de Luiz Augusto é descongelada, ele olha para sua
mão, vê o produto, e fala agora à sua mulher, Ana Cristina, cuja presença podemos apenas
prever pela direção na qual ele torna seu olhar. O filme acaba com um corte para o casal de
profissionais exibindo o produto.
O filme publicitário é dividido em quatro movimentos principais.
O primeiro movimento
Segundo Maingueneau (2001), “um texto não é um conjunto de signos inertes, mas o
rastro deixado por um discurso em que a fala é encenada” (MAINGUENEAU, 2001, p.85 –
grifo do autor). O autor afirma que não é com a cena englobante – a que corresponde ao tipo de
discurso (político, religioso, filosófico, etc.) – nem com a cena genérica – a que define um
gênero particular de discurso (comercial de TV, panfleto de campanha eleitoral, etc.) – que o
coenunciador33 se confronta diretamente, mas sim com a cenografia (MAINGUENEAU, 2001,
p. 86-87). A cenografia, então, é definida por ele como um enlaçamento, que coloca em segundo
plano o quadro cênico (definido conjuntamente pelas cenas englobante e genérica), que se
apresenta como uma cilada para o coenunciador, onde uma situação é simulada e vai sendo
validada progressivamente na enunciação. Dessa forma, a cenografia é “ao mesmo tempo a
fonte do discurso e aquilo que ele engendra” (MAINGUENEAU, 2001, p. 87), legitimando e
sendo legitimado pelo próprio enunciado, num enlaçamento, portanto, paradoxal.
Devemos considerar que Maingueneau analisa um texto publicitário de produtos para
emagrecer publicado numa revista feminina, que apresenta texto escrito e imagem estática. Os
filmes publicitários objetos de nossa análise carregam características similares, embora mais
complexas por apresentarem imagens em movimento, cores e sons contribuindo para os
sentidos, mas divergem em outros. Embora em ambos os casos estamos diante de anúncios
publicitários (cena englobante, tipo de discurso), os filmes publicitários aqui estudados são
veiculados ora na televisão, ora na internet, que são gêneros discursivos com características
muito diferentes do anúncio numa revista impressa, estando muito mais abertos ao acesso do
grande público e não restritos a áreas de circulação ou a público específico.

33

Maingueneau cita leitor, porque faz uma análise de um texto de propaganda impresso. Como já dissemos em nota anterior,
optamos por utilizar o termo coenunciador, termo cunhado pelo próprio autor em trabalhos posteriores. Esse termo
transmite um sentido de troca, interação, que o termo leitor não traz.
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Figura 1 – Luiz Augusto como Macho Alfa

Fonte: Captura de tela do vídeo filme01machoalfa.
Disponível em: www.elirferrari.pro.br/do/videos/filme01machoalfa.mp4

Partindo do Filme 1 – Caçadores de Neura em Macho Alfa (Fig.1), a interpelação do
coenunciador também se dá de forma parecida com a publicidade em Maingueneau (2001, p.
85-86). O coenunciador é abordado ao mesmo tempo: como um consumidor, estando
implicado, portanto, no tipo de discurso publicitário; como um telespectador, participando de
um gênero de discurso com características específicas para com o coenunciador; e como o
“amigo” com quem o personagem conversa, numa situação simulada de conversa íntima (uma
cenografia). Essa cenografia da conversa íntima, aqui, conta com uma estrutura intersemiótica
que se estabelece a partir da semiose dos diferentes signos: as falas, a disposição da sala de
estar, o jeito de corpo, as cores e os sons, que se somam para atingirem um efeito de sentido.
Esses signos compõem uma ambiência que possibilitam o entendimento de que se trata de uma
conversa com uma atmosfera de intimidade, para Maingueneau (2001), é validada num
ambiente que descrevemos a seguir.
No movimento 1, como num quadro, os elementos semióticos - como o mobiliário
disposto em boa decoração; variações da cor marrom revelando um ambiente sóbrio; a luz
indireta que vem dos janelões; a indumentária de Luiz Augusto imprimindo um ar de
relaxamento e intimidade (sem sapatos, recostado, assistindo à TV); a fala e o tom com que fala
Luiz Augusto; as idas e vindas das tomadas, ora em close, ora em plano geral – criam um
ambiente dissimulado, fazendo parecer uma realidade – uma mímesis – aos olhos do
coenunciador. Para fazermos um paralelo com o que diz Maingueneau (2001, p. 87), os autores
do filme publicitário poderiam ter optado por apresentar uma palestra com auditório, ou uma
conversa num bar, mas optaram por criar uma sala de estar e uma conversa com o coenunciador
(consumidor e telespectador). O ambiente é composto por tons terrosos que estão no sofá, na
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poltrona, nos pés de madeira do abajur e mesinha de canto, na moldura do quadro, nas cadeiras
à mesa de jantar, na barra fixada na parede junto à mesa de jantar, inclusive nas roupas de Luiz
Augusto e nos carrinhos de colecionador sobre a mesa de centro. Na perspectiva policrômica
proposta por Souza (2001), esse cenário único do ambiente onde o filme se passa remete a uma
sobriedade e tons que são, por uma memória coletiva, geralmente associados ao masculino.
Assim, numa relação intersemiótica que põe em circulação os sentidos produzidos pelas
imagens com tons (cores) masculinos, os tons (voz) com que fala Luiz Augusto, os movimentos
incluídos no plano filmado remontam um ambiente simulado que vai sendo validado à medida
que o filme avança. Essa validação ocorre, segundo Maingueneau, porque lança mão de “cenas
[...] já instaladas na memória coletiva” (MAINGUENEAU, 2001, p. 92). Essa cenografia
constrói uma intimidade, com a qual Luiz Augusto fala, e é como se nos dissesse que machos
como ele fazem o trabalho do lar, ao mesmo tempo que o ambiente corrobora essa fala. É em
meio a essa atmosfera de intimidade criada pela cenografia discursiva que Luiz Augusto se
projeta, com sua fala que dá o tom proposto pelo tema da campanha: Caçadores de Neura em
Macho Alfa.
Caçadores de Neura, tema-título da campanha, é um termo conformado a uma prática
linguageira, uma forma brasileira de nomear, que retoma uma memória de comportamento, a
exemplo de expressões como caçadores de obras-primas, caçadores de aventuras, caçadores de
recompensa, ou de traduções de títulos de filmes como Indiana Jones e os Caçadores da Arca
Perdida34 (o termo ‘raiders’, em inglês, remete a assaltantes, piratas, foi traduzido como
‘caçadores’ no Brasil – em Portugal o termo foi traduzido como ‘salteadores’) e Os caçafantasmas35 (o termo ‘buster’ no título original Ghostbusters refere-se a ‘eliminadores’ de
fantasmas), para ficarmos em apenas alguns exemplos de uma grande lista. A outra parte do
título-tema, ‘neura’, também remete a uma prática linguageira, figura constante no imaginário
coletivo, comumente atribuído à mulher – que é neurótica, ou tem uma neurose por limpeza. O
termo ‘neurose’ foi ressignificado por Freud como um dialeto da histeria feminina (COTTET,
2008). Embora Freud tenha tido o propósito de descrever um sintoma para o seu tratamento,
acabou por promover a disseminação de um conceito que se proliferou por formações
discursivas e chega hoje na forma de memória associada à condição feminina. A campanha
publicitária sob esse título-tema está diretamente associada à mulher em todos os demais filmes,

34

Filme de 1981, direção de Steven Spielberg.

35

Filme de 1984, direção de Ivan Reitman.
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à exceção do Macho Alfa e do Xô Neuro (filme 2 de nossas análises). Por serem exceção, está
subentendida a proposta em subverter o conceito, atribuindo-se também à condição masculina.
Macho alfa é uma representação identitária e estereotipada de homem. O signo Macho
alpha (ou alfa) é uma expressão usada em zoologia ou ecologia para “descrever um elemento
de um grupo de animais que apresenta características dominantes, sendo o líder desse grupo”
(SIGNIFICADOS, 2015). De acordo com Pinto (2006), em estudos sobre o comportamento
social de um grupo de macacos-prego, essa espécie (Cebus apella) “é caracterizada comumente
como multi-macho [sic], com estrutura de dominância [...]. Todas as quatro espécies de Cebus
apresentam no seu grupo social um macho alfa” (PINTO, 2006, p. 9). A expressão é atribuída
ao homem e, por contaminação linguística, lhe concede as características de liderança e
confiança, além da capacidade de sedução e conquista. Num registro informal, o site
Significados36 traz essa acepção associada também ao ser humano, além de apresentar variantes
(macho beta/ômega):
No caso do ser humano, um macho alpha (ou homem alpha) é a designação
de um indivíduo dominante e confiante, que exerce uma função de liderança
perante outros elementos do grupo. As características do homem alpha
permitem com que ele tenha uma elevada capacidade de sedução e conquista.
Por outro lado, um macho beta (ou ômega) é visto como um homem não tão
confiante, mais submisso, com menos capacidade de sedução.
(SIGNIFICADOS, 2015)

Assim, o tom com que Luiz Augusto conduz sua fala retoma os estereótipos de que
homem, para ser alfa, precisa ter um comportamento sedutor e dominador, em que as
características do macho sejam ressaltadas. Sob esse tom, revela-se um etos de supermacho –
um excesso de macheza agressiva que chamaremos de hipermasculinidade –, como convém,
segundo os estereótipos, ao Macho Alfa.
O ator, João Vicente de Castro, que interpreta o personagem Luiz Augusto – o Macho
Alfa –, é membro de um grupo que mantém um canal coletivo de humor, o Porta dos Fundos.
O conhecido caráter irreverente do Porta dos Fundos autoriza a subversão dos estereótipos,
colocando-os em cooperação pelo viés da ironia, típica do humor do grupo. A ironia, no filme
1, se instaura através do etos construído pela fala de Luiz Augusto. O tom de
hipermasculinidade que dá suporte ao macho alfa, fazendo cumprir um estereótipo do homem
tradicional conservador algoz da dominação masculina (BOURDIEU, 2005), contradiz a
atitude de Luiz Augusto, que fica em casa enquanto a mulher trabalha fora, sendo ele quem
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Ver descrição completa em www.significados.com.br/macho-alpha/.
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cuida da comida e da faxina, papéis dados à mulher segundo a tradição conservadora machista.
Luiz Augusto se apresenta como sendo quem faz as tarefas do lar, mas está esparramado no
sofá, vendo televisão, fazendo nada.
Amossy e Herschberg Pierrot (2014) entendem que os estereótipos são formas de
representações que extraem do coletivo o que há de essencial e inter-relacional, isto é, extraise algo que é comum, essencial, em um grupo ou um determinado comportamento. As autoras
reconhecem o caráter redutor e a tipificação nos estereótipos, mas apontam também para o fato
de que essa tipificação é inevitável nas representações discursivas, uma vez que não há como
um discurso apresentar uma imagem que dê conta da pluralidade dos seres humanos. Mas, para
elas, os estereótipos revelam uma evidência sem história, sendo um efeito de, nos termos de
Fradin e Marandin, "verdade imediata", "que resulta do apagamento do saber no qual foi
produzida" (Fradin e Marandin, 1979, p. 82, Apud AMOSSY; HERSCHBERG PIERROT,
2014, p.107 [tradução nossa])37, além de "assegura[rem] uma descrição do sentido em uso,
fundado no reconhecimento da norma social e cultural" (AMOSSY; HERSCHBERG
PIERROT, 2014, p. 90, [tradução nossa])38. Em seu estudo sobre humor, língua e discurso,
Sirio Possenti (2010) aproxima estereótipo a identidade. Para ele, os estereótipos, no humor,
funcionam como uma forma de "identidade pelo avesso" no simulacro da relação polêmica
interdiscursiva, tal como Maingueneau descreve no Gênese dos Discursos (MAINGUENEAU,
2005b), isto é, "uma identidade que um grupo em princípio não assume, mas que lhe é atribuída
de um outro lugar, eventualmente, pelo seu Outro" (POSSENTI, 2010). O autor sugere que,
assim como "a identidade é social, imaginária, representada [...] o estereótipo também deve ser
concebido como social, imaginário e construído, e se caracteriza por ser uma redução (com
frequência negativa), eventualmente um simulacro." (POSSENTI, 2010, pos. 645).
A partir de Amossy e Herschberg Pierrot (2014) e Possenti (2010), lemos o estereótipo
como uma verdade imediata impossibilitada de uma representação da pluralidade, construída
socialmente por um grupo que não está – ou não se julga – inserido na representação.
Nesse aspecto, podemos entender que os estereótipos são constitutivos das
representações identitárias no gênero filme publicitário, quando este as utiliza. A estereotipia
do Macho Alfa aparece na cena 1 através de um etos de hipermasculinidade que o ratifica. A
ironia é antecipada porque o Macho Alfa é interpretado pelo ator do Porta dos Fundos, isto é, a
partir do Porta dos Fundos pressupõe-se o humor, mas a ironia é garantida num nível
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“immédiate vérité”, “qui resulte de l’effacement du savoir dans lequel elles ont été produits”
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“Le stéréotype assure une description du sens en usage, fondée sur une reconnaissance de la norme sociale et culturelle”
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subentendido, seja pela antecipação do papel do ator humorista, seja pelo etos e enunciados do
personagem que contradiz a cenografia do homem “do lar”, quer dizer, uma validação do
machista subsidiada pelo etos do Macho Alfa, uma oposição à imagem que comumente se tem
da mulher na mesma situação, geralmente meiga, afetuosa. Possenti pontua que, através do
humor, é possível lançar mão de um determinado estereótipo básico, assumido por um grupo
por um traço de identidade, para querer dizer o seu oposto (POSSENTI, 2010, pos. 705). Assim,
é através do etos de hipermasculinidade associada ao homem “do lar” que se estabelece, na
cena 1, a ironia, porque o “homem do lar”, isto é, o homem que fica em casa com as tarefas
domésticas enquanto a mulher sai para o trabalho formal, é um rompimento dos padrões
conservadores dos papéis do homem e da mulher. A ironia é subentendida a partir da fala de
Luiz Augusto, que apresenta um misto de discurso machista (“aqui em casa quem manda sou
eu. Sou o macho alfa”, “mulher minha”, “trabalho pra homem”) e não machista (“Ana Cristina
passa o dia inteiro no trabalho. Quando ela chega em casa, sabe o que é que eu faço? Faço o
jantar pra ela” e depois “quando a porra da cozinha está toda melecada, quem limpa? Eu
limpo!”). O aspecto não machista é apagado pelo tom veemente com que Luiz Augusto
pronuncia, ratificando a posição do Macho Alfa (portanto, machista), um estereótipo que faz
escamotear o sentido do “homem do lar” que está posto no texto.
Aqui, o etos dito e o mostrado se confundem. Maingueneau (2005b) entende que o
“ethos se desdobra no registro do ‘mostrado’ e, eventualmente, no do ‘dito’”, isto é, ele deve
“sua eficácia” ao fato de estar envolvido na enunciação (mostrado), mas não necessariamente
no enunciado (dito) (MAINGUENEAU, 2005b, p. 70). No comercial, não é através do dito,
meramente, que temos uma imagem que contradiz o que se espera do “homem do lar”, mas é
através da forma como o dito é dito (proferido). O mostrado, que além de emanar do enunciado
está envolto pelo texto imagético, policrômico, que poderia suscitar a imagem do machista, se
opõe a ela por meio dos signos que, em sua intrarrelação, apresentam um ambiente confortável,
uma indumentária comportada por padrões classe média. Assim, o que é proferido (o dito) e o
que surge dessa proferição (o mostrado) é apresentado na imagem de Luiz Augusto e no entorno
(como parte do mostrado) não se distinguem, como sua posição no sofá, assistindo TV, sem
fazer nada. Para além do texto e da cenografia discursiva, é o tom com que Luiz Augusto fala
que define o caráter machista, estabelecendo a inversão do sentido.
Retomando a leitura que Butler (1997) faz da performatividade dos atos de fala,
tentaremos demonstrar, agora, os efeitos de sentido provocados a partir da cenografia discursiva
no movimento 1 do filme publicitário em questão. Não podemos nos desprender do fato de que
o texto nos filmes publicitários é constituído não apenas de produção verbal, mas também de

Isso era trabalho de mulher | 59

outras semioses, que se somam para a construção de uma imagem discursiva que resultará na
cenografia discursiva. Envolto na cenografia discursiva que se pretende verossimilhante, isto é,
que apresente uma verdade ali construída, a imagem discursiva de Luiz Augusto surge por meio
de seu tom. Ele não apenas fala, mas age enquanto fala. Não nos referimos ao agir austiniano
(AUSTIN, 1962; RODRIGUES, 2014) em que as palavras de ordem são ações (atos
ilocutórios), mas à performatividade de Judith Butler (1997), em que agimos enquanto dizemos.
Ao enunciar num tom de hipermacho, Luiz Augusto catalisa uma identidade que, por meio
desse tom, isto é, do etos construído a partir de seu enunciado, captará os telespectadores que
aceitarão ou infirmarão o que esse etos emana e, nas palavras de Maingueneau, formarão um
corpo discursivo. Mesmo quando esse etos é infirmado por quem se opõe à forma de agir de
Luiz Augusto, a existência do corpo discursivo formado a partir da imagem que ele constrói
não pode ser negada, porque está posta, colocada em evidência, tornada visível, com ou sem a
integração do coeunciador. Há ali um encontro de enunciados preexistentes, uma memória, um
já-dito. Ao infirmar, o coenunciador rejeita esse corpo discursivo, ora por fazer parte de outro
corpo, ora por rejeitar o corpo que surge diante de si, mesmo sem opinião contrária. Porém,
caso haja apenas uma assimilação por exposição involuntária a esse etos, o coenunciador não
se atém propriamente ao corpo discursivo, mas também não o rejeita, porque reconhece nele
algo que vem de uma fonte de memória discursiva. O simples contato com essa imagem
discursiva de Luiz Augusto, esse etos de hipermasculinidade, implicará na incorporação.
O etos produzido por Luiz Augusto não é uma subversão da realidade, é apenas uma
utilização de um comportamento existente; a subversão está posta de forma irônica,
subentendida a partir das práticas sociais e discursivas. Em filmes publicitários, existe um
compromisso com a verossimilhança, isto é, deve ter uma verdade, uma aparência de realidade,
uma vez que, por questões econômicas, uma quebra com a semelhança com a realidade pode
comprometer a imagem do produto que divulga. Porém, sendo verossímil, não precisa haver
uma mímesis fiel à realidade, basta parecer realidade e conter uma verdade para o coenunciador.
Assim, estando inscrito num mundo ético (MAINGUENEAU, 2001), é preciso que a
construção do etos seja pautada na verossimilhança. Em Charaudeau e Maingueneau,
destacamos que
O verossímil é uma qualidade da opinião, que se opõe ao verdadeiro. Ele
corresponde ao provável da estatística ou ao plausível da doxa, ou seja, às
representações, maneiras de fazer, de pensar e de dizer normais, coerentes,
frequentes numa comunidade (rotinas, cenários, lugares comuns,
estereótipos), que pré-forma as expectativas e guiam as ações”
(MAINGUENEAU 2006, p. 493-494, grifos no original).
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O comportamento de Luiz Augusto como Macho Alfa é verossímil e, se o verossímil pré-forma
as expectativas e guia as ações, esse comportamento é performativo, impactando ou
influenciando de alguma forma o coenunciador, mesmo que não se possa medir esse impacto
ou avaliar essa influência.
O segundo movimento
A cenografia discursiva que se estabelece no movimento 1 é ampliada e modificada pelo
movimento 2. Toda ambiência e atmosfera de intimidade são mantidas, mas Luiz Augusto é
paralisado (congelado) e posto em segundo plano. Surge na tela o enunciado “caçadores de
neura em macho alfa” (Fig.2), como se fosse o título de um episódio de seriado, ou filme de
cinema que, induzido por uma música, é compreendido como de suspense investigativo. Se,
segundo Maingueneau (2001, p. 87), a cenografia discursiva é uma cilada que serve para
cooptar o coenunciador, aqui o enunciado inicial é introduzido de forma a mitigar o fato de se
tratar de uma campanha publicitária. O surgimento do título como letreiro de episódio de
seriado ou filme atualiza o primeiro movimento para um lugar de preâmbulo do movimento
atual. A cenografia, agora, mantém os elementos semióticos que, postos em relação, validam a
verossimilhança, revalidando, consequentemente, a cenografia até aqui instituída, que consistia
numa conversa íntima numa sala de estar confortável. Porém, essa cenografia discursiva, com
a paralisação de Luiz Augusto e a entrada de dois outros personagens, aos quais chamaremos
de “os profissionais”, é modificada para uma cenografia de ficção que é uma mescla de
série/filme com vídeo-aula, em que os profissionais dão instruções sobre o produto a Luiz
Augusto, interagindo com a cenografia da conversa íntima.
Figura 2 – Caçadores de Neura em Macho Alfa

Fonte: Captura de tela do vídeo filme01machoalfa.
Disponível em: www.elirferrari.pro.br/do/videos/filme01machoalfa.mp4
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Na progressão do filme publicitário, há, neste momento, uma sobreposição de
cenografias, como se fossem duas camadas: aquela na qual Luiz Augusto está envolto, de uma
sala de estar, ambiente aconchegante próprio à conversa com amigos, e a que irrompe trazendo
os profissionais à tela, que se sobrepõe àquela primeira, congelando cenografia anterior,
tornando a tela azul, trazendo uma lupa que desliza sobre a tela (Fig. 2). Como efeito dessa
sobreposição, temos a entrada da publicidade do produto, e a sequência que segue a ela mantém
a cenografia inicial em suspenso, provoca uma sensação de suspense e a certeza de que será
retomada mais à frente. O tom de suspense investigativo é posto pela música que se inicia na
irrupção, produzindo a mudança a partir de um ritmo marcado por instrumentos eletrônicos e
de percussão que está associada à entrada da lupa, com sua lente que gira em torno do termo
Marcho Alfa ao ritmo da música. A lupa, aqui, remete o interlocutor às investigações
promovidas pelo antológico Sherlock Holmes, de Arthur Conan Doyle, personagem que surgiu
no final do século XIX, cuja imagem é associada à lupa porque possibilita ver os detalhes e
cujas histórias foram muitas vezes republicadas ou transformadas em séries e filmes, ou mesmo
participando intertextualmente de outros livros (a exemplo de Xangô de Baker Street, de Jô
Soares). A lupa investigativa, assim, torna-se um signo na memória de investigação, que é
retomada e atualizada em outras obras, como no filme 1.
Enquanto a lupa desliza pela tela, que é levemente escurecida e posta em segundo plano.
Entram, ainda com o fundo escurecido, as duas novas personagens – um homem e uma mulher
identicamente vestidos, com calça marrom, jaleco branco sobre um camisa clara, óculos iguais
– e logo o escurecimento da tela é desfeito e a sequência continua no ambiente da sala de estar.
Ao reacender, a cenografia discursiva mantém as duas camadas, mas os dois personagens que
surgem interagem com Luiz Augusto, ainda congelado, trata-se de uma atualização que não
anula a cenografia existente, pelo contrário, a mantém, mas a incrementa, dando-lhe o ar
didático, onde os profissionais dão as instruções sobre o produto de limpeza. A semelhança da
aparência dos dois torna opacas as diferenças entre os gêneros: homem e mulher são
apresentados com uma mesma imagem e proferem em uma tonicidade também semelhante. Ele
segura o produto de limpeza na mão; ela carrega uma maleta com a logomarca do produto. A
composição da indumentária e a postura das personagens, numa relação de contiguidade ao
produto, criam uma imagem de profissional de laboratório químico, numa cenografia opaca, ao
mesmo tempo profissional, do discurso da ciência (numa linguagem técnica: “oxigênio ativo”),
da autoridade, e informal (“esfrega-esfrega”, “levinha-levinha”), confirmada no tom com que a
dupla fala, dirigindo-se ora para o coenunciador (telespectador), ora para Luiz Augusto. Embora
o tom vocal da dupla mantenha a mesma serenidade, há uma variação no tom: ele assume um
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tom ao mesmo tempo professoral e confessional (para o coenunciador: “O Luiz Augusto não
sabe, mas esfrega-esfrega com produtos pesados é coisa do passado); ela, por sua vez, utiliza
um tom familiar (quando diz “levinha-levinha”) ao se dirigir ao telespectador-coenunciador (“O
Oxigênio Ativo faz a limpeza ficar levinha-levinha”) e conselheiro-intimista, ao se dirigir a
Luiz Augusto (“Desapega dessa neura, Luiz Augusto”), enquanto senta-se ao seu lado e puxalhe o queijo, deixando subentender um gesto íntimo de reprovação por sua falta de
conhecimento. O etos aparece na junção da aparência profissional, que funciona como
argumento de autoridade ao que as personagens proferem, com o tom intimista, que aproxima
o coenunciador. A cenografia de ensinamento, então, captura o coenunciador valendo-se do
discurso de autoridade, mas de uma autoridade amigável, não austera, o que permite a
sensibilização do coenunciador para o que introduzem.
Desse modo, os “profissionais” evocam a evolução – “é coisa do passado” – e sugerem
que Luiz Augusto está preso a um passado em que a limpeza pesada era algo difícil, um passado
compulsivo por limpeza, uma vez que a neura em “desapega dessa neura” refere-se a um
comportamento neurótico da limpeza pesada. Subentendido na apresentação do produto como
uma evolução, está o pensamento conservador de que a limpeza da casa era trabalho duro que
ficava a cargo da mulher – fato mencionado no movimento anterior na fala de Luiz Augusto. A
quebra desse conservadorismo proposta pelo filme publicitário está subentendida, entendida a
partir da cenografia criada no primeiro movimento, que revela um homem na posição de
responsável pela limpeza da casa, e desenvolvida pela cenografia do segundo movimento, cujas
personagens – um homem e uma mulher – apresentam um etos de “autoridade amiga” com a
solução de um produto de limpeza inovador.
O surgimento e o desaparecimento dos profissionais remetem ao realismo fantástico,
em que fadas ou feiticeiras e elementos da floresta surgem e desaparecem num passe de mágica.
Eles surgem a partir de uma girada da lupa, caminhando pelas laterais do cenário, como se
entrassem pela lateral da tela em direção ao seu centro, onde está sentado Luis Augusto. Ao
estalarem os dedos, simplesmente desaparecem. Assim como a lupa remete à memória de
investigação, o estalido dos dedos remete a vários signos39, sendo um deles esse realismo
fantástico que faz desaparecer.

39

A saber, marca-se o ritmo de uma música, chama-se um animal de estimação, indica-se que se teve uma ideia, dá-se um
passe na umbanda, faz-se um paciente voltar de uma hipnose, entre outras.
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O terceiro movimento
Após o estalido dos dedos como comando para o desaparecimento dos dois personagens,
Luiz Augusto “descongela” e volta a ocupar a cena para encerrar o filme, agora levemente
transformado pelo discurso dos “profissionais”. O etos de hipermasculinidade permanece, mas
assume outro tom. O que antes era o tom da virilidade do Macho Alfa, agora o mesmo tom
intenso assume um caráter de reivindicador, é preciso falar dos direitos. Aqui, o diálogo com
questões do movimento feminista40 está subentendido no texto de Luiz Augusto: “Ana Cristina,
a gente precisa falar dos meus direitos, hein!" (Fig.3).
Figura 3 – Luiz Augusto e a reivindicação

Fonte: Captura de tela do vídeo filme01machoalfa.
Disponível em: www.elirferrari.pro.br/do/videos/filme01machoalfa.mp4

O texto final falado por Luiz Augusto traz à tona o discurso feminista da década de 1960
que, entre outras reivindicações, lutava pela igualdade de direitos (PINTO, 2003). Essa relação
não é óbvia, pois ‘falar dos direitos’ não necessariamente implica o diálogo com o discurso
feminista. Ele se torna subentendido a partir da construção discursiva do filme publicitário, que
inverte o papel tradicional conservador do homem e da mulher nas atividades do lar: homem
trabalha fora e mulher fica em casa trabalhando para o marido. Aliás, o filme é construído
sobre esse ponto, invertendo a perspectiva. O conhecimento das reivindicações feministas não
são determinantes para o entendimento dos sentidos mobilizados no filme, porque o texto
constrói seus sentidos mesmo, mas as referências estão lá e podem ser acessadas se o feminismo
é saber enciclopédico compartilhado, como quando o filme revela a inversão dos papéis
conservadores: mulher trabalha fora e homem fica em casa trabalhando para a esposa. Mesmo
que haja o esquecimento do discurso do movimento feminista, o discurso feminista ainda
circula nos dias atuais, embora não mais com o rigor à causa única do feminismo, mas um tanto
40

Ver PINTO, 2003.
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diluído em outras formações discursivas, como o da necessidade de mudança de
comportamento dos homens em relação à mulher, a exemplo do movimento #HeForShe
(#ElesPorElas),41 e a igualdade de salários, a exemplo de pesquisas de mercado de trabalho que
apontam diferenças salariais entre homem e mulher42. Assim, a memória do discurso feminista
é reformulada e ampliada em formas de discursos sobre o mercado de trabalho e homens nãomachistas, como nesses exemplos citados.
O som, a música que abriu e acompanhou de fundo o movimento anterior, é silenciado
junto com o estalido, deixando uma sensação sinestésica de ausência. Esse silenciamento é parte
da cenografia de ensinamento no momento final da sobreposição, retornando à cenografia da
conversa íntima, tornando a atualizá-la. Essa atualização colabora com o etos de Luiz Augusto,
atribuindo-lhe um tom mais grave e mais seriedade ao que fala, a conversa íntima é abandonada
para dar lugar a um diálogo de reivindicação de direitos com Ana Cristina, sua mulher.
O movimento final termina com Luiz Augusto olhando para um lugar específico, ao
fundo e à direita da tela. Por contiguidade à mesa de jantar atrás de Luiz Augusto, subentendese que ele olha em direção à cozinha. É lá o lugar onde está sua esposa, Ana Cristina, a quem
dirige a fala “Ana Cristina, a gente precisa falar dos meus direitos, hein!". Instaura-se, aí, a
ironia que contradiz toda a fala de Luiz Augusto, pois o fato de estar subentendido que é a
mulher dele quem faz o trabalho enquanto ele está na sala, sem fazer nada. Todo o investimento
no etos da hipermasculinidade, por fim, faz corroborar o discurso tradicional conservador
machista.

Quarto e último movimento
O último movimento do filme publicitário se apresenta de forma diferente do padrão
dos comerciais de produtos, que geralmente recorrem a enfocarem os produtos. Aqui, o casal
de profissionais é retomado, dando contiguidade à cenografia sobreposta do segundo
movimento, a cenografia de ensinamento, que é atualizada e não mais sobreposta, havendo o
vazio do fundo. O retorno da lupa, que revela o texto “Oxigênio ativo” e, em seguida, o produto
“Veja”, sumindo na parte inferior da tela. O movimento ocorre sem som, reverberando apenas

41

HeForShe é uma campanha lançada pelas Nações Unidas - http://www.heforshe.org/en - em prol da igualdade de gêneros,
que tem sua versão brasileira publicizada pelo canal GNT - http://gnt.globo.com/especiais/eles-por-elas/. A campanha é
amplamente difundida na Internet, em redes sociais, como Twitter e Facebook, além de ganhar página na Wikipédia.

42

Conforme pesquisas realizadas e divulgadas a respeito, a exemplo da As diferenças salariais entre homens e mulheres de
2007, realizado pelo site Catho. Disponível em <
https://www.catho.com.br/salario/action/artigos/As_diferencas_salariais_entre_Homens_e_Mulheres.php >.
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a voz de Luiz Augusto (“... dos meus direitos, hein! Ana Cristina!”) durante a transição para a
tela final. A voz de Luiz Augusto sobra como um eco sobre a tela seguinte, em que o casal se
apresenta de forma a recuperar os tons com que se apresentaram anteriormente: ele, com ar
sério e compenetrado, como a corroborar a repreensão que deu a Luiz Augusto (por pensar
coisas que já são passado), dando-lhe um tom grave – portanto, um etos de seriedade; ela, com
um leve sorriso meigo, reforça o tom conselheiro e intimista (Fig.4). Embora a indumentária
tente neutralizar as diferenças entre os gêneros, a marcação de “grave e sério” para o homem e
“meiga e sorridente” para a mulher demarcam aspectos da dominação masculina apontados por
Bourdieu (2005), segundo o qual as práticas sociais colocam o homem num centro ‘seco’ –
oficial, público, quente, do direito, fogo, sol – e a mulher num centro ‘úmido’ – oficioso,
mágico, ordinário, frio, dominado, ventre, doce (cf. Esquema sinóptico das oposições
pertinentes em BOURDIEU, 2005, p. 19).
Figura 4 – Tela final

Fonte: Captura de tela do vídeo filme01machoalfa.
Disponível em: www.elirferrari.pro.br/do/videos/filme01machoalfa.mp4

Visão geral dos movimentos
A partir da perspectiva do etos e cenografia, vimos que o filme publicitário recorreu a
características de um discurso de masculinidade tradicional machista. A cenografia é construída
principalmente a partir de um etos dito – o que de fato Luiz Augusto e os profissionais disseram
– que contradiz o etos mostrado – o tom com que disseram, o que não foi dito, mas aparece na
enunciação recuperado pela memória. Centrado na figura de Luiz Augusto, o enunciado,
envolto em elementos semióticos de ordens diversas (som, imagem, texto), repete uma memória
de masculinidade tradicional conservadora em que se exige do homem um comportamento
padrão: homem não chora, tem que falar grosso, reto, ser incisivo e dominador. A entrada do
casal de profissionais, apesar de tentar neutralizar a diferença entre os gêneros, não demove
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Luiz Augusto de sua postura machista. Mesmo a entrada dos profissionais, que buscou
apresentar a imagem dos gêneros de maneira uniforme, houve resíduos de uma memória de
separação dos papéis do homem e da mulher, segundo o esquema sinóptico de Bourdieu (2015),
uma vez que ele assume o tom professoral mais frio e altivo, características que são imputadas
ao homem, e ela, mais afetuosa, intimista, características geralmente imputadas à mulher.
As semioses dos tons terrosos, marrons no sofá, poltrona, abajur, molduras de quadros,
nas madeiras das cadeiras, carrinhos sobre a mesa de centro, dão ao ambiente um caráter
específico, isto é, tornam o ambiente em um lugar em que o homem pode estar, segundo os
padrões tradicionais conservadores. Luiz Augusto verbaliza que faz as atividades do lar, como
a comida e a limpeza da cozinha, mas seu comportamento o contradiz, pois se encontra sentado
no sofá, em frente à TV, com o controle remoto, não fazendo as atividades que diz fazer,
corroborando um padrão de comportamento de que homem não faz o trabalho do lar.
Assim, envolvendo a cozinha que não aparece, mas é mencionada, e a sala de estar de
onde Luiz Augusto não se mexe, a topologia discursiva acaba por referir-se à casa, ao lar, e não
apenas a sala de estar posta no cenário. Com relação ao tempo, a cronologia se coloca como o
hoje, mas o diálogo subentendido com o discurso feminista nos remete a um hoje
contemporâneo pós-movimento feminista.
Como podemos ver no quadro 2, a cenografia que avança de uma conversa entre amigos
– pode-se subentender, pelo modo como fala, que Luiz Augusto se dirige a outro homem – é
interrompida por uma sobreposição de cenografia que traz o discurso da ciência como discurso
da verdade e termina numa pretensa tomada de posição política, atualizando uma memória do
movimento feminista. Enquanto isso, o etos que Luiz Augusto faz emanar, apesar da irrupção
do discurso da ciência para uma tomada de consciência (uma atualização da memória), mantémse em conformidade com o que se espera de um homem nos padrões tradicionais conservadores.
Quadro 2 – Panorama da imagem discursiva no Filme 1

Personagens
Movimento 1

Luiz Augusto

Movimento 2

Profissionais

Movimento 3

Luiz Augusto

Movimento 4

Profissionais

Etos
Hipermasculinidade
agressiva
Homem: professoral e
didático / Mulher:
conselheira e intimista
Luiz Augusto: hipermacho
Homem: grave e
repreendedor / Mulher:
meiga e sorridente

Fonte: elaboração própria.

Cenografia
Cenografia do
amigo
Discurso da
ciência, discurso
da família
Reivindicação
Discurso da
ciência, o
produto como
solução
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Filme 2 – Xô, Neuro!
TÍTULO: Veja Ação e Proteção
IDENTIFICAÇÃO: Filme 2
MATERIAL: Filme publicitário da Campanha Caçadores de Neura Veja Multiuso Ação e
Proteção
ARMAZENADO EM: http://www.elirferrari.pro.br/do/videos/filme02xoneuro.mp4
Filme veiculado na televisão, também disponível na internet.
Sinopse
Um casal está tomando café da manhã, prontos para sair para o trabalho, quando o
homem deixa cair uma torrada, sujando o chão. A mulher diz que está atrasada e resta ao homem
limpar o que sujou. Ela sai de casa e ele vai buscar o produto de limpeza, preocupado por não
saber usá-lo. Olha o rótulo do produto, como se estivesse lendo as instruções de uso, e, de
repente, ele passa a limpar toda a casa. Limpando a geladeira, o fogão e, ao chegar à sala, surge
a figura do Neuro, personagem característico da campanha publicitária. Os dois se confrontam,
porque o Neuro lhe diz que sua mulher faria melhor.
O filme publicitário é dividido em cinco movimentos principais.

O primeiro movimento
Cai no chão uma torrada com requeijão e geleia (Fig.5). Um chão completamente branco
e extremamente limpo. Um movimento curto, com um fraseado de guitarra num tom de
suspense, que é em seguida cortado para o segundo, mas serve para introduzir uma cenografia
discursiva de casal feliz de trabalhadores com bom padrão social que será instituída em mais
detalhes no movimento seguinte.

Figura 5 – A torrada caindo no chão

Fonte: Captura de tela do vídeo filme02xoneuro.
Disponível em: www.elirferrari.pro.br/do/videos/filme02xoneuro.mp4
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O close em perspectiva da torrada caindo no chão promove a sensação de imensidão,
indicando que se trata de um lugar amplo. O brilho do porcelanato branco extremamente limpo
antecipa a sofisticação do lugar, o que será comprovado em plano ampliado no movimento
seguinte. Já fraseado de guitarra que imprime um tom de surpresa, provoca a sensação de que
algo inesperado acontece.

Segundo movimento
O Filme 2 apresenta um ambiente de uma residência padrão classe média, com uma
cozinha espaçosa e elementos condizentes com um bom padrão social: louças brancas, jarra
de suco, mesa, exaustor, máquina de café expresso de luxo, elementos que formam um signo
indicial (que indicam) de bem-estar e de um padrão de vida confortável. Ali, um casal se
reúne para o café da manhã e a interação entre os personagens pressupõe a relação de um
casal em sua vida cotidiana, em que um problema surge. Nesse aspecto, a cenografia
discursiva de um uma conversa íntima de um casal sobre o problema da limpeza está em
conformidade com a do Filme 1, envolvendo o coenunciador (telespectador/consumidor) em
um ambiente de classe média e na relação entre marido e mulher em vida cotidiana. As
personagens, no entanto, diferem em termos de etos. Um casal, com aparência tranquila,
vestido sobriamente como se fossem sair para trabalhar, quando um acidente acontece: a
torrada cai no chão, numa cena de café da manhã de família feliz. A personagem mulher tem
participação breve, que é apresentada por um etos de uma mulher executiva, ou com emprego
formal, ocupada, cheia de compromissos, tal como ele, que toma seu café tranquilamente
(Fig.6). Essas inferências são colocadas a partir do modo como está vestida e no tom doce
com que fala ao marido: “Ai, amor, eu tô tão atrasada... tchau!”. Ela diz isso com uma leve
inclinação de cabeça, como se dissesse “lamento, você terá que limpar a sujeira”. Ela o diz
com um tom doce e lamurioso, como se de fato lamentasse, e sai. Diferentemente do Filme
1, em que a mulher do personagem (Ana Cristina) não aparece, não permitindo que se
identifique um etos próprio, a não ser que se crie uma imagem discursiva dela pela fala de
Luiz Augusto, aqui a imagem da mulher é bem definida e de acordo com as práticas sociais
contemporâneas. O tom lamurioso pode ser traduzido na indicação de que ele teria de fazer
um trabalho a que não estava acostumado, um trabalho que caberia a ela. Ao longo do filme
publicitário, é possível subentender que ele não tem coparticipação nas atividades do lar; a
cenografia e o etos apresentados no filme indicam que não.
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Figura 6 – O casal – ela se despede e sai

Fonte: Captura de tela do vídeo filme02xoneuro.
Disponível em: www.elirferrari.pro.br/do/videos/filme02xoneuro.mp4

A participação da mulher é breve, mas importante para acionar os sentidos propostos
no filme. Ela fala e sai – sai para trabalhar ao mesmo tempo que sai de cena – mas essa
participação apresenta as práticas sociais contemporâneas em que a mulher e o homem
trabalham igualmente fora, fato conquistado a partir das reivindicações do movimento
feminista (ver PINTO, 2003). Ao mesmo tempo, sua participação serve também para sugerir
que ele terá que quebrar a rotina das práticas cotidianas – em que ela ou funcionária/o
contratada/o para tal – fazem o serviço de limpeza. Ele terá de assumir a limpeza do que
inesperadamente tornou-se sujo pela queda da torrada.

Terceiro movimento
Ele, então, encontra-se sozinho e precisa limpar a sujeira causada pela queda da torrada.
Neste terceiro movimento, o etos é construído sem que ele enuncie verbalmente, sua fisionomia,
seu andar e gestual imprimem um tom de preocupação. Ainda vestido com roupa formal,
preparado para sair para trabalhar, ele se dirige à área de serviço para buscar o produto de
limpeza, coça a cabeça num gesto de preocupação enquanto caminha, olha instigado a
embalagem do produto (Fig.7). Inicia-se uma voz em off que não colabora propriamente na
construção do etos, embora, no começo, lance uma frase ambígua: “O que parecia impossível
aconteceu!”, podendo referir-se tanto ao produto como inovador, quanto ao homem fazer faxina
como novidade, num possível diálogo com os papéis tradicionais – em que a mulher é a
responsável pela faxina da casa – papel que, no filme, é assumido pelo homem.
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Figura 7 – Ele se movimenta para limpar a sujeira

Fonte: Captura de tela do vídeo filme02xoneuro.
Disponível em: www.elirferrari.pro.br/do/videos/filme02xoneuro.mp4

Souza salienta que a voz em off “ocupa o intervalo entre o representado e a
representação” e que ela “é o controle sobre o que se deve ver, a instituição da visibilidade e a
construção da realidade” (SOUZA, 2001, p. 88). A autora afirma que esse recurso da voz em
off é comumente utilizado em alguns programas de televisão de gêneros diversos, como o
documentário e os comerciais. No caso dos documentários, a prática de narrar o que vai
aparecendo no campo da imagem tem a função de conduzir o coenunciador a enxergar o que o
documentário deseja visível, como se aplicasse um filtro, tornando opaco e apagando o que não
se deseja visto. No filme 2, o texto verbal proferido pela voz em off, de fato, funciona para dar
visibilidade ao produto, mas está completamente desconectado do que é mostrado no campo
visual. Ela vem acompanhada da retomada do fraseado de guitarra, que ressurge numa
gradação, agora imprimindo uma atmosfera de suspense. Fora esse início, a voz em off dedicase única e exclusivamente a descrever o produto e imprimir o ritmo dos closes e cortes do vídeo,
a não ser uma outra possível retomada à mesma ambiguidade no final do quinto movimento,
quando diz: “a limpeza nunca mais será a mesma”. Porém, apesar de não conduzir por uma
narrativa os atos do homem fazendo a limpeza, a voz em off está a serviço de apagá-los, ou ao
menos torná-los enfraquecidos aos olhos do coenunciador, que precisa dividir sua atenção entre
o que ouve e o que vê.
Ao longo do movimento, o tom de preocupação dá lugar a um tom de curiosidade, até
chegar ao de satisfação. Para além da sujeira causada pela queda da torrada, o homem é
apresentado em várias situações na tarefa da casa: limpando, passando pano nos azulejos, na
geladeira, no fogão. Assim, o etos mostrado se projeta numa progressão, demonstrando que o
homem acaba por desmistificar os fantasmas que possam cercar o trabalho de limpeza e o
transforma em algo agradável. O etos aqui está no extremo oposto ao do Luiz Antônio, no Filme
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1. O homem é apresentado num tom delicado, sem qualquer sinal de hipermasculinidade, pelo
contrário, o homem se apresenta, nos termos de Ruitenbeek (1969, cap. VII), emasculado.
O cenário desenha toda a casa: cozinha, despensa, sala, mantendo o aspecto espaçoso e
de bom padrão social do segundo movimento. A voz em off, a música, os cortes rápidos para
close e planos abertos, incrementam a cenografia discursiva, imprimindo-lhe uma sensação de
velocidade e convicção. O próprio etos progressivo do homem – que vai do semblante de
dúvida, num ritmo lento, à expressão de satisfação, num ritmo mais acelerado – colabora para
a construção dessa cenografia de homem que executa de faxina. Aqui, o coenunciador está
subentendido como um espectador, diferentemente do Filme 1, em que o coenunciador tomava
parte da a conversa íntima.
Com relação às práticas sociais, o filme publicitário quebra a expectativa tradicional
conservadora e coloca o homem com tom dócil no centro da faxina do lar.
Ao final do movimento, a voz em off e a música são silenciadas, provocando a mesma
sensação sinestésica de ausência utilizado no Filme 1. Assim, o movimento seguinte fica
centrado no diálogo entre o homem e seu alter ego.

Quarto movimento
O quarto movimento apresenta o homem em diálogo com seu alter ego (Fig.8). Ao
passar o pano sobre a mesa da sala, ainda com um tom dócil, surge à sua frente a personagem
neurótica que compõe as campanhas publicitárias Caçadores de Neura.
Figura 8 – Ele e seu “neuro”

Fonte: Captura de tela do vídeo filme02xoneuro.
Disponível em: www.elirferrari.pro.br/do/videos/filme02xoneuro.mp4

No caso, por quebrar a expectativa colocando um homem na faxina, surge, no lugar da
“neura”, o “neuro”. Ele, sim, vestido mais adequadamente para uma faxina de verdade, de
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bermuda e camiseta, com pano no ombro, com os produtos de limpeza em seus braços. A Neura
(e, no caso, o Neuro) é uma personagem que funciona como um alter ego compulsivo com a
limpeza, que é inserido na publicidade com o sentido de ‘coisa do passado’, uma vez que o
produto traz a ideia de inovação, a modernidade. Assim, o etos do Neuro (e todas as Neuras da
campanha publicitária) é apresentado por um tom desconfiado e acusativo. Ele diz ao homem:
“Ih, a sua mulher faz isso melhor que você!”, reforçando o discurso tradicional conservador de
que o cuidado com a casa é coisa de mulher... A música para e o homem replica com um
imperativo – “Neuro, evolui!” – Essa breve discussão entre eles deixa revelar outra
ambiguidade: a da evolução com relação aos avanços tecnológicos do produto; ou a evolução
da sociedade, em que homens podem fazer trabalho que antes era considerado trabalho de
mulher. Ele esguicha o produto de limpeza no “neuro”, que se dilui em mini bolhas e
desaparece, também recorrendo ao realismo fantástico.
Aqui, uma memória externa – as repetições dos filmes publicitários da campanha
Caçadores de Neura - é trazida para a enunciação por meio da intericonicidade com a figura do
Neuro. As campanhas geralmente incluem uma mulher desapegada da tarefa da limpeza em
confronto com a Neura, sua versão neurótica por limpeza (Fig.9). Embora não apareçam no
Filme 1, esses elementos aparecem na maior parte dos filmes da campanha Caçadores de Neura.
O Filme 2 é o único que traz um homem na faxina e o Neuro, em vez de Neura. O Filme 2
também apresenta, diferentemente das campanhas em que as mulheres ocupam esse lugar, o
homem em ação, fazendo a faxina, descomplicado, como se sentisse prazer ao fazê-lo. As
campanhas com as mulheres geralmente apresentam a mulher num momento relaxada, ocupada
com outras coisas, não fazendo a faxina, motivo pelo qual a Neura insiste em fazê-la. Se as
campanhas com as mulheres retomam uma memória de que a mulher é quem faz a faxina do
lar, pois não há qualquer presença masculina, no Filme 2, é o contrário que ocorre, atualizando
uma memória discursiva de que homem não fazia faxina e agora faz.
Figura 9 – Campanha Caçadores de Neura – Ela e sua “neura

Fonte: Captura de tela do vídeo filme05xoneura.
Disponível em: www.elirferrari.pro.br/do/videos/filme05xoneura.mp4
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Outro fato curioso é a semelhança e a diferença entre Neuro e Neura. Nas campanhas, a
Neura e, no caso, o Neuro estão sempre em branco e preto contra o colorido do restante do
filme. Trata-se de um recurso semiótico que pode tanto remeter aos filmes antigos em branco e
preto, quanto a uma tentativa de sobrevalorização do trabalho da faxina do lar como trabalho
árduo e desqualificado. Porém, nas campanhas com as mulheres, há sempre uma exclamação
“Xô Neura!”, fazendo-a desaparecer, mas, no caso do Filme 2, a exclamação que faz o Neuro
desaparecer é “Neuro, evolui!”, estabelecendo uma memória interna, atualizando, com
renovação (evoluir) dos valores antigos, a imagem de que homem não trabalhava nas faxina do
lar. As Neuras quase sempre aparecem abraçadas a um balde que contém os produtos de limpeza
(Fig.9) e, no caso em estudo, o Neuro traz esses produtos abraçados diretamente a seu corpo,
sem a imagem do balde (Fig.10).

Figura 10 – Neuro sem o balde

Fonte: Captura de tela do vídeo filme02xoneuro.
Disponível em: www.elirferrari.pro.br/do/videos/filme02xoneuro.mp4

A ausência do balde no Filme 2 nos aponta para o fato de a imagem do balde se remeter
a uma determinada forma de limpar e a uma memória associada à mulher em filmes
publicitários de limpeza. A figura 11 apresenta um comercial da década de 60, em que as
imagens surrealistas (porque em proporções gigantescas) do balde e do esfregão representavam
o sacrifício que era a faxina do lar, enquanto a mulher elegantemente vestida, com semblante
feliz – isto é, um etos doce de trabalhadora – atualizavam a memória de que limpeza era
sacrificante, demonstrando a evolução, a redução da dureza do trabalho. Nesse filme
publicitário, tanto quanto o Filme 2 e nas campanhas Caçadores de Neura, a memória de
trabalho do lar como tarefa árdua é atualizada pelas facilidades que o produto proporciona,
aliviando a tarefa.
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Figura 11 – Presença do balde na década de 1960

Fonte: Captura de tela do vídeo: www.elirferrari.pro.br/do/videos/filme06balde.mp4

A memória do balde como indicador do sacrifício do trabalho de faxina do lar é
Fonte: Captura de tela do vídeo filme06balde.
Disponível em: www.elirferrari.pro.br/DO/videos/filme06balde.mp4

A imagem do balde é frequentemente retomada em campanhas publicitárias. A figura
12 trata de uma campanha publicitária de uma TV por assinatura, que circulou na TV aberta no
ano de 2014, com a participação de Gisele Bünchen, uma modelo brasileira internacionalmente
reconhecida. A memória, aqui, é repetição, reforçando os estereótipos da mulher submissa,
projetando uma reificação da condição da mulher.

Figura 12 – Presença do balde em 2014

Fonte: Captura de tela do vídeo filme07balde.
Disponível em: www.elirferrari.pro.br/DO/videos/filme07balde.mp4

O balde surge também em outras campanhas Caçadores de Neura, sempre em filmes
com as mulheres, como é o caso em que a mulher é surpreendida por um acidente no momento
em vai sair com as crianças (Fig. 13a), e em que o balde aparece tanto com a personagem quanto
com seu alter ego, a Neura (Fig. 13b).
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Figura 13 – O balde e a mulher

Fonte: Captura de tela dos vídeos filme13panosumedecidos (a) e filme12perfumesdanatureza (b).
Disponíveis em: (a) www.elirferrari.pro.br/do/videos/filme13panosumedecidos.mp4
e (b) www.elirferrari.pro.br/do/videos/filme12perfumesdanatureza.mp4

Porém, o balde não aparece nos filmes publicitários em que os homens são apresentados
na tarefa da limpeza. No Filme 2, os produtos são abraçados pelo Neuro (Fig. 10). Em outros
filmes que não envolvam o trabalho do lar, como a limpeza de uma oficina/garagem (Fig. 14),
também não há o balde, onde caberia um; há, sim, o uso da versão spray do produto que o
funcionário borrifa sobre o chão e móveis, dançando. Este único filme publicitário em que o
homem aparece, de fato, fazendo a faxina de forma completa (Fig. 14), campanha do Veja Gold,
em que um mecânico funcionário faz a faxina na empresa e apesar de o filme apresentar mesa,
cozinha, banheiro, são os cômodos e móveis da oficina, um espaço reservado, na tradição
conservadora, aos homens. O filme traz também o protagonista dançando ao som de uma
música durante a faxina. A coreografia e música apresentam uma intertextualidade com o filme
romance musical Flashdance43 da década de 80, em que a personagem trabalha como operária
(um trabalho tipicamente masculino) durante o dia e, à noite, trabalhava como dançarina (um
trabalho tipicamente feminino) numa boate, mas seu objetivo era passar para uma escola de
arte. A canção que embala sua dança pertence à trilha sonora do filme e repete “she’s a maniac”
(ela é maníaca), um ritmo acelerado que marca o movimento da dança e o movimento da
câmera, com zuns e planos abertos, cuja letra se reporta à neurose obsessiva compulsiva
atribuída à mulher. No filme Flashdance, a música acompanhava o ensaio exaustivo da
protagonista; na campanha Veja Gold, ela marca o ritmo e o prazer em dançar que o funcionário

43

Filme de 1983, direção de Adrian Lyne. Confira a sinopse do filme em INTERFILMES.COM.. Flashdance - Em ritmo de
embalo (sinopse). Disponível em: < http://www.interfilmes.com/filme_13385_flashdance.html >. Acesso em: 15 jul. 2017.

Elir Ferrari | 76

sente ao fazer a faxina. A cenografia da dança como fonte estimuladora da faxina no filme
publicitário constrói um tempo (cronografia) a partir da música que define uma noite que está
nos limites do tempo da dança. Diferentemente da voz em off do Filme 2, que faz subtrair as
ações no campo visual, a música favorece a concentração na ação, que é uma ação musical.
Figura 14 – ausência do balde e o homem

Fonte: Captura de tela do vídeo filme14vejagold.
Disponível em: http://www.elirferrari.pro.br/do/videos/filme14vejagold.mp4

Numa perspectiva policrômica, o balde, acompanhado do pano e do rodo ou vassoura,
funciona como uma metonímia da ação da limpeza, em que algo está sujo e, através dele, será
(ou precisa ser) limpo. Esse elemento não apareceu no Filme 2, nem nos demais filmes
diretamente ligados à faxina associada ao homem. Nos filmes com a Neura, o balde
frequentemente aparece, ele é recuperado como uma memória de “trabalho de mulher”, que não
é reformulada nos filmes com o homem. Apesar de, nos dias atuais, já existirem filmes
publicitários que incluam homens como atores participantes da faxina do lar, eles são raros.
Quinto e último movimento
O último movimento de cena apenas exibe o produto, em três versões, com um fundo
vazio e azul, numa semiose com a cor do recipiente do produto, a logomarca da empresa e o
nome do produto seguido da frase “a limpeza nunca mais será a mesma”. Há a retomada da voz
em off e da música, agora animada, com tom alegre. A voz diz o nome do produto e a frase,
enquanto mini bolhas circulam os produtos, numa cenografia de aconselhamento construída
com o apoio da voz em off, ângulo e plano em close, imagem e música, que atribuem um “ar
altivo” aos produtos, fazendo surgir, se assim podemos chamar, um etos de altivez. O filme
termina.
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As ambiguidades – uma que surge no início do filme publicitário (“O que parecia
impossível aconteceu!”); outra no final (“Neuro, evolui!”) – são passíveis de serem percebidas
em seus sentidos dúbios no nível do subentendido. Na primeira ambiguidade que aparece no
filme pela voz em off (“O que parecia impossível aconteceu!”), o sentido de um produto
tecnologicamente desenvolvido, facilitador do trabalho doméstico, está posto anaforicamente
na sequência textual. Já o segundo sentido, aquele que dialoga com a tradição conservadora,
depende da doxa, do conhecimento comum compartilhado (saber enciclopédico) de que os
papéis do homem e da mulher são definidos de tal forma. A mesma ambiguidade é retomada
ao final, também pela voz em off. O sentido de que “a limpeza nunca mais será a mesma” porque
o produto é muito bom pode ser recuperado anaforicamente no texto, já o sentido de que nunca
mais será a mesma porque é feita por um homem está subentendido, estabelecido na
enunciação. Assim, a quebra dos paradigmas sociais de papéis de gênero está sempre no nível
do subentendido, mas pode ser recuperada pela comparação dos demais filmes da campanha
publicitária Caçadores de Neura que fazem circular essa memória, que ainda aponta a mulher
como provedora das tarefas do lar.

Visão geral dos movimentos
Diferentemente do Filme 1, em que o machismo estava no centro da representação
discursiva, o Filme 2 apresentou uma masculinidade distinta, com um resíduo de machismo
apenas em dois momentos: 1) o da inferência de que ele não costumava dividir as tarefas do lar
no início do filme; e 2) o do surgimento do Neuro. Poderíamos considerar a cenografia
discursiva aqui como única, abrangendo a conversa íntima entre o casal para resolver um
problema até o final do diálogo com o Neuro, uma vez que a faxina que o homem executa e o
diálogo com o Neuro são desdobramentos da conversa do casal. Porém, optamos por considerar
que não foi única como no Filme 1, pois foi sendo modificada ao longo do filme, com limites
bem demarcados: iniciando com a cenografia de um casal feliz; passando a uma cenografia do
homem que se esforça para aprender a fazer a faxina; terminando com a cenografia da conversa
discordante com o Neuro.
As imagens revelam ambientes aconchegantes em todos os cômodos da casa (cozinha,
área, sala), o que autoriza a inferência de que se trata de um lar classe média. A sequência das
imagens de lar classe média se mantém estáveis até mesmo quando ocorre o confronto entre os
pontos de vista: do homem e do Neuro.
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O etos do homem (marido), que começa preocupado por não saber usar o produto para
limpar a sujeira da torrada, até chegar ao ponto de se tornar um amante da limpeza, num tom
de satisfação. Essa progressão – essa mudança gradativa no comportamento do homem –
constrói uma cenografia discursiva do homem que se liberta do machismo (isto é, se liberta da
visão conservadora tradicional) e passa a não ver problema em fazer a limpeza do lar.
Sintetizamos o quadro 3 para um panorama do etos. Ressaltamos, ainda, que os acontecimentos
sonoros – a voz em off e os fraseados de guitarra – seguem paralelos aos acontecimentos visuais.
São eles que dão ritmo às imagens e, embora seja possível afirmar que a partir deles se produz
um etos próprio, pois apresenta um tom exaltado pela suposta novidade (“o que parecia
impossível aconteceu!”), esse etos age em função da personagem, transferindo o que se ouve
para o que se vê num processo de semiose, uma vez que não podemos separar esses elementos
no filme publicitário sem termos perda de sentido. Assim, chegamos ao etos bem construído do
homem, cuja marcação da progressão é conduzida pela voz em off e fraseado de guitarra, e
cujos elementos visuais demonstram a evolução que vai do preocupado ao dócil. A cenografia
é construída nas relações intersemióticas, isto é, a partir das relações entre os elementos visíveis
e audíveis.

Quadro 3 – Panorama da imagem discursiva no Filme 2

Movimento 1

Personagens
A torrada

Etos
Surpresa inesperada

Movimento 2

Casal

Casal em harmonia

Movimento 3

Marido

Movimento 4

Marido
Neuro

Movimento 5

Produtos

De preocupado a
satisfeito – exímio
faxineiro
Homem: dócil /
Neuro: desconfiado e
acusativo
Altivez

Fonte: elaboração própria.

Cenografia
Suspense
Conversa íntima
entre marido e
mulher sobre
problema
ocorrido
limpeza eficaz
Embate de
pontos de vista
Aconselhamento
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Filme 3 – Dicas do casal
TÍTULO: Vanish - Dicas do Casal
IDENTIFICAÇÃO: Filme 3
MATERIAL: Filme publicitário da Campanha Vanish Tira Manchas – Vanish Oxi Action
ARMAZENADO EM: http://www.elirferrari.pro.br/do/videos/filme03dicasdocasal.mp4
Filme veiculado na televisão, disponível também na internet.
Sinopse
O filme começa como se o telespectador estivesse navegando na internet, num site de
dicas fáceis para tirar manchas de roupa. Num movimento de tela, um cursor clica sobre um
vídeo e o ativa. Um casal passa a apresentar o vídeo a partir de uma área de serviço, relatando
que são recém-casados e que levam uma vida bastante corrida. Ele diz que quem lava a roupa
em casa é o homem e faz uma demonstração, ensinando ao coenunciador (telespectador) e à
sua mulher (que o observa por atrás dele) como se faz.
O filme publicitário é dividido em três movimentos principais.
Figura 15 – Simulação de internet

Fonte: Captura de tela do vídeo filme03dicasdocasal.
Disponível em: www.elirferrari.pro.br/do/videos/filme03dicasdocasal.mp4

O primeiro movimento
Embora o comercial tenha sido feito para a televisão, a cenografia do primeiro
movimento é construída numa sequência de imagens, movimentos, sons e música (assobiada)
que simulam uma navegação pela internet (Fig.15). A tela é colorida e tem um equilíbrio de
tons no qual o rosa é predominante, evocando a cor do recipiente do produto. Há uma caixa de
busca no centro da tela, comum em busca de conteúdo na internet, que vai sendo preenchida
com a pergunta “como tirar manchas sem perder tempo?”, enquanto o som de um teclado simula
a digitação do texto. Outros elementos simulam o que é a prática da internet: botões com

Elir Ferrari | 80

hiperlinks (“Tenho uma mancha” e “Tenho uma dica”), um ícone em formato de mão que flutua
sobre a tela, simulando a rota do cursor de um mouse e clica no pequeno ícone em formato de
lupa para iniciar a busca pelo conteúdo. A tela se move, revelando, mais abaixo, duas fotos: a
do casal Bruna e Alberto e da Tatiana Secaf. Um assobio vai entoando uma música breve, que
se encerra quando o cursor em forma de mão clica sobre a imagem do casal. A música assobiada
transmite uma sensação de tranquilidade. As duas fotos indicam que em cada uma delas há uma
dica para tirar manchas de roupa: Bruna e Alberto dá a dica do casal e fica subentendido que
Tatiana Secaf daria a dica de uma mulher, se o clique fosse sobre sua foto. Podemos subentender
a partir da campanha publicitária do produto, que apresenta outros filmes com a suposta mesma
tela, com mais fotos, construindo uma cenografia discursiva de que existe uma grande variedade
de dicas (cf. figura 19 mais adiante). Essa cenografia também autoriza subentender que cada
dica na página vem de “pessoas reais” que usam o produto e cada uma, a seu modo, tem uma
dica de limpeza. Dentre os vários filmes da campanha, somente o filme com o casal Bruna e
Alberto apresentam um homem dando dicas para tirar manchas.
Apesar de não haver, na sequência, um indivíduo específico de quem se remontará um
etos, a construção da cenografia aqui já antecipa o que será o tom das personagens que surgirão
no movimento seguinte. Uma cenografia de busca bem-sucedida na internet. Numa suposta
interatividade, a cenografia discursiva sugere a participação do coenunciador como o navegador
que busca a informação.
O segundo movimento
O segundo movimento é dividido em cinco sequências, que intercalam entre dois planos
de enquadramento: quando o casal fala para a câmera (para um suposto coenunciador), em meio
primeiro plano (da cintura para cima); quando o casal está na atividade de tirar a mancha,
quando ele se dirige a ela, em plano americano (do joelho para cima). As sequências se sucedem
intercaladas em zum aberto e fechado.44 As sequências de enquadramentos da câmera são
importantes na construção da cenografia discursiva no segundo movimento, pois estabelecem
o ritmo fluido e rápido, que dá continuidade à sensação de tranquilidade iniciada no primeiro
movimento, além de auxiliar no tom professoral-didático do comercial.
O movimento inicia com o casal em meio primeiro plano (Fig.16) e ela – Bruna –
começa dizendo que acabaram de se casar e levam uma vida bastante corrida. Em seguida, ele

44

Os termos dos enquadramentos em tela foram retirados do capítulo 9 – enquadramentos: planos e ângulos, em GERBASE,
2012. O livro está disponível no site Primeiro Filme (www.primeirofilme.com.br/site/o-livro/enquadramentos-planos-eangulos/.)
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– Alberto – diz “quem lava a roupa em casa é o homem” e aponta para si. Esses enunciados
iniciais remetem ao estilo de vida contemporâneo, corrido, e carregam o tom de casal moderno,
que vive uma vida simples, sem luxo. Eles usam camiseta e calças jeans, apresentando certo
despojamento, o que reitera a imagem de casal de vida simples e estilo prático. O ambiente
onde se localizam é uma área de serviço pequena e apertada, que, diferentemente dos Filmes 1
e 2, não demonstram um estilo de vida confortável. A cenografia de internet do movimento
anterior desaparece totalmente, transformando-se num vídeo de depoimento e ensino de
limpeza de roupa. Embora o vídeo tenha sido acionado durante a navegação na internet da
cenografia do movimento anterior, ele é deslocado, havendo o apagamento dos demais
elementos semióticos que constituíram a cenografia da internet (a tela, os botões, o clique, como
uma página web), passando o vídeo a ocupar a totalidade da tela. A simulação de página de
internet é, então, suspensa, dando lugar a essa nova cenografia de depoimento e ensinamento.
Figura 16 – O casal dá as dicas

Fonte: Captura de tela do vídeo filme03dicasdocasal.
Disponível em: www.elirferrari.pro.br/do/videos/filme03dicasdocasal.mp4

Essa cenografia estabelece o tom de simplicidade e poucos recursos do casal, que
possuem imagens similares. Pela indumentária e tom de voz, o etos de Alberto e de Bruna
mantém o tom de tranquilidade já iniciado no movimento anterior, trazido pela música
assobiada. No início das falas, o etos dele e o dela parecem que se manterão similares, mas tão
logo ele profere a sentença que os separa – “quem lava a roupa em casa é o homem” –, Bruna
silencia e o Alberto assume um tom professoral, perfazendo um passo a passo para a retirada
da mancha de uma camiseta, demonstrando a ela como se fosse uma questão didática de reação
química ("faço uma pastinha de Vanish com água quente, coloco em cima da mancha, 30
segundos... Tá vendo? Nenhuma mancha."). Diferentemente do Filme 1 e à semelhança do
Filme 2, o etos de Alberto não transporta o tom de hipermasculinidade, mas, ao assumir o tom
didático para com a esposa – Bruna acompanha a instrução demonstrando não conhecer como

Elir Ferrari | 82

tirar manchas de roupa – vemos aí indícios da imagem de masculinidade tradicional
conservadora. Ao final do segundo movimento, Bruna expressa sua admiração pelo que acabou
de aprender ("É genial! O Vanish pra mim é genial!"). Embora o tom ainda seja de
tranquilidade, estável, sugerida pela eficiência do produto proporcionada a um casal que “leva
uma vida bastante corrida”, há uma sobreposição de tons quando ele passa a ensiná-la e ela, a
aprender. Na perspectiva bourdieuniana, essa cenografia de ensinamento coloca o homem numa
posição dominante, ativa, oficial, enquanto a mulher ocupa a posição do dominado, oficioso,
passivo (BOURDIEU, 2005, p. 19).
Figura 17 – Dicas passo a passo

Fonte: Captura de tela do vídeo filme03dicasdocasal.
Disponível em: www.elirferrari.pro.br/do/videos/filme03dicasdocasal.mp4

O movimento da câmera contribui de forma fundamental para a composição do etos e
da cenografia. Ora com o zum fechado no detalhe, que funciona como estratégia que participa
da didática, demonstrando o passo a passo: a retirada do produto do pote, a adição da água, o
esfregar suave sobre a mancha numa camiseta. Ora com zum aberto, mostrando as expressões
e movimentos de corpo do casal durante a aplicação do produto, ou exibindo a camiseta sem a
mancha. Ora com zum fechado em meio primeiro plano, enfocando o casal falando com os
coenunciadores (telespectadores). Esse movimento permite alternar entre três aspectos
cenográficos bastante distintos: o do ensinamento, com o etos professoral do marido e o etos
de curiosidade da esposa-aluna (Fig.17b); o de um manual de instrução, em que se demonstra
a aplicação do produto (Fig.17a); o de uma entrevista televisiva ou uma vídeo-aula, em que o
casal fala olhando para a câmera, num etos de jovens descolados, dando as dicas do casal aos
telespectadores que, a partir da cenografia de site de dicas (Fig.16), é pressuposto como o
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usuário da internet. Esses aspectos levam a uma topografia inusitada: a área de serviço como
lugar do ensinamento.

O terceiro e último movimento
A partir do momento em que Bruna profere "É genial! O Vanish pra mim é genial!", há
o retorno à cenografia inicial, a do site de dicas de internet. A câmera distancia, provocando a
sensação de afastamento, fazendo revelar a aparência do vídeo como uma tela de exibição de
vídeo na internet, tal como se vê vídeos na web, depois desliza para baixo, revelando o botão
“Essa dica foi útil”, até surgirem os balões com a pergunta “como você faz? Para toda mancha
tem uma dica” (Fig.18), cortando para a tela final, onde são exibidos o pote do produto com o
nome em destaque e o endereço eletrônico do produto na internet. O movimento da câmera é
retomado, com o surgimento de uma voz em off que não havia antes e os sons: o retorno da
entoação da mesma música assobiada e o som do clique sobre o botão “essa dica foi útil”. A
voz em off diz “participe e veja mais dicas em vanish.com.br” diretamente ao coenunciadornavegador.
Figura 18 – Retorno à simulação de internet

Fonte: Captura de tela do vídeo filme03dicasdocasal.
Disponível em: www.elirferrari.pro.br/do/videos/filme03dicasdocasal.mp4

O movimento de câmera, além de dar ritmo e validação à cenografia, tem a função de
simular uma navegação num site. Ele pressupõe uma página web do produto e um coenunciador
que, subentende-se que seja um navegador/consumidor em busca de dicas para tirar manchas
de roupas na internet. A flutuação da câmera sobre os dizeres “Como você faz?”; “Para toda
mancha tem uma dica”; “Como remover manchas sem perder tempo”; “Descubra nossas dicas
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para remover manchas”; e “Tenho uma dica / tenho uma mancha” simulam uma página de
dicas. Páginas com dicas são muito comuns na internet, principalmente em formato de vídeos
tutoriais de redes sociais na internet, tal como é apresentado na cena final, onde o produto
assume um primeiro plano, ao lado de uma imagem de vídeo com o botão “play”, pronto para
ser acionado.
Essa cenografia implica um coenunciador específico, aquele que sabe navegar pela
internet e que busca dicas fáceis para solucionar seus problemas com a lavagem da roupa. Foi
um filme feito para a TV aberta, não para internet, o que exige do coenunciador (no caso, o
telespectador, não um internauta) o reconhecimento desse formato web. Nos termos de Ducrot
(1987), o coenunciador está pressuposto como internauta. Dessa forma, cria-se uma imagem
discursiva do coenunciador como um navegador que busca soluções fáceis – dicas – para
resolver seus problemas de tarefa do lar. Observa-se que o coenunciador tem iniciativa e
curiosidade, que o faz buscar soluções, ao mesmo tempo em que essa iniciativa é, de fato, a
busca por soluções rápidas. Entendemos, assim, que um etos do coenunciador surge dessa
enunciação, o de pessoa contemporânea, conectada e prática, sem tempo. Essas elaborações
podem ser vistas em vários outros vídeos da campanha publicitária Vanish: como tirar
manchas, disponíveis no canal Youtube, muito parecidos entre eles, a exemplo da figura 19,
cujo enunciado é repetido e atualizado, contendo a mesma cenografia de navegação na internet,
o mesmo coenunciador pressuposto (o navegador em busca de dicas), em que, no lugar do
homem, há uma mulher no papel professoral.
Figura 19 – Outras dicas

Fonte: Captura de tela do vídeo filme08mancha.
Disponível em: www.elirferrari.pro.br/do/videos/filme08mancha.mp4
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Visão geral dos movimentos
Com relação aos Filmes 1 e 2, o Filme 3 é o que mais se aproxima de uma formulação
de uma memória intradiscursiva inovadora – ou seja, os sentidos são mobilizados no momento
da enunciação e resultam no homem que lava a roupa de uma forma menos estereotipada – em
que o homem está representado no papel das tarefas do lar com mais desprendimento da
memória externa interdiscursiva – aquela trazida de outras formações discursivas para sua
atualização na enunciação. Essa formação não é retomada nos demais vídeos da campanha, que
simulam uma campanha na qual os clientes-telespectadores-coenunciadores enviam seus
próprios vídeos. Sites de dicas rápidas são comuns na internet, a exemplo do Sebastiana Quebra
Galho, que já comentamos, que oferece dicas rápidas e práticas para o dia a dia do trabalho da
casa (Fig. 20). O Filme 3 institui uma cenografia de site de dicas na internet como o site
Sebastiana que, por sua vez, é uma versão para a internet do livro, como já citamos na abertura
deste capítulo.
Figura 20 – Site de dicas Sebastiana quebra-galho

Fonte: Captura de tela do site http://sebastianaquebragalho.com.br/.

O livro Sebastiana quebra-galho: um guia prático para o dia a dia das donas de casa,
de Nenzinha Machado Salles, foi lançado pela editora Civilização Brasileira em 1978.
Encontramos no sebo digital Estante virtual a 37ª edição de 2005, pela editora Record, e ainda
encontramos nas livrarias a 4ª edição, de 2009, pela editora Bestbolso. Trata-se de um livro
feito para mulheres, como o título já nos revela. Porém, ainda sob os direitos da Record, foram
publicadas algumas variações organizadas por um segundo autor que extraídas do livro dicas
específicas para determinado tipo de leitor, como é o caso do Sebastiana quebra o galho do
homem solteiro, divorciado etc..., uma seleção por Alexandre Raposo, e Sebastiana quebra o
galho da mulher independente, organizada por Rosa Amanda Strausz. Hoje, podemos acessar
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as dicas no site www.sebastianaquebragalho.com.br, em um aplicativo para smartphones, ou
ler sua versão em eBook. As dicas são as mesmas, tanto no livro quanto no site. O Filme 3
constrói sua cenografia de dicas de internet com características parecidas com o site Sebastiana,
com a distribuição das dicas em pequenos quadrados que contêm, cada um, uma dica (Fig. 21).
Os quadrados são constituídos por uma imagem e um pequeno texto. No Filme 3, essa estrutura
é retomada e atualizada e, no lugar de uma imagem e texto escrito, cada quadrado possui um
vídeo e, neles, as dicas rápidas e práticas são descritas em texto oral, (áudio-vídeo). A
semelhança institui uma memória discursiva de “dicas de internet”.
Figura 21 – Site de dicas Sebastiana quebra-galho

Fonte: Captura de tela do site http://sebastianaquebragalho.com.br/.

O Filme 3 traz uma cenografia de dicas de internet como um ponto de modernidade.
Essa modernidade se reflete na imagem do homem e da mulher, que são apresentados de forma
despojada, em camiseta e jeans, ambos trabalhando fora e com vida corrida. Apresenta,
também, o homem lavando roupa, atualizando na enunciação a memória do discurso de
masculinidade tradicional conservador, mas ainda retém e repete esse discurso quando o
posiciona como aquele que ensina a mulher. O quadro 4 resume os movimentos:
Quadro 4 – Panorama da imagem discursiva no Filme 3

Movimento 1
Movimento 2

Movimento 3

Personagens

Etos

Telespectador

Curioso e conectado

Homem: despojado e
professoral / Mulher:
despojada e aprendiz
Telespectador: curioso e
Telespectador /
conectado / Produto:
Produto
altivo
Fonte: elaboração própria.
Casal

Cenografia
Busca por dicas na
internet
Ensinamento de
como lavar roupa
Busca por dicas na
internet
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Filme 4 – Vou te conquistar com o meu amor
TÍTULO: Vanish líquido - vou te conquistar com o meu amor
IDENTIFICAÇÃO: Filme 4
MATERIAL: Filme publicitário da Campanha Vanish Sim Senhora
ARMAZENADO EM: http://www.elirferrari.pro.br/do/videos/filme04vouteconquistar.mp4
Filme veiculado somente na internet.
Sinopse
Com um fundo todo rosa, na cor do produto, o vídeo começa como a imagem do produto
como patrocinador de um filme e a inscrição “Apresenta”, enquanto uma voz em off narra:
“Vanish Líquido Apresenta”. Em seguida, cortes para os músculos de um homem e, na
sequência, o título do filme – Vou te conquistar com o meu amor – aparece sobre a imagem do
homem sem camisa, fazendo o formato de um coração com os dedos da mão. A partir daí, o
filme decorre com a imagem dele sempre no mesmo plano – do pescoço à cintura – enquanto
ele recolhe as roupas de mulher, sujas e manchadas, espalhadas pela casa. Enquanto as recolhe,
uma voz masculina em off vai narrando o que ele estaria fazendo. Ele vai reproduzindo o que a
voz em off narra, com o mesmo tom de sensualidade. Ele se exercita com os produtos, como se
estivesse fazendo levantamento de pesos enquanto apresenta os diferentes produtos e ensina
como usá-los. O filme termina com a frase: “Sim senhora” em um balão de diálogo de estórias
em quadrinho e, logo abaixo: “Porque a palavra final é sempre dele”.
O filme publicitário é feito em movimento único, permeado de cortes.
O movimento
O Filme 4 cria uma cenografia discursiva e um etos complexos. Referimo-nos à
complexidade da cenografia porque ela é constituída a partir de uma ambiguidade, que não nos
permite identificar se se trata de um seriado ou filme, ou de um manual sensualizado de limpeza
de roupa. O fundo rosa, onde são desenhados, como se fosse um quadro a giz, os elementos
semióticos dos cômodos da casa: janela com cortinas, cômoda, abajur, azulejos e tanque. Esses
desenhos demarcam as partes da casa: sala e área de serviço. Sendo construída no visual, a
partir dos textos que surgem na tela, simula a apresentação de episódio de uma série, ou filme:
o início com a imagem do produto ao lado da palavra “apresenta” e, no corte para a tela seguinte,
surge a imagem em close do braço de um homem exibindo o músculo e, em seguida, é exibido
o corpo do homem do queixo à cintura, com os dizeres “vou te conquistar com meu amor” (Fig.
22). Uma voz masculina em off repete o que aparece escrito na tela, ao som de uma música
jazzística que imprime uma ideia de comédia romântica, ditando o ritmo ao filme publicitário.
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Figura 22 – cenografia contraditória

Fonte: Captura de tela do vídeo filme04vouteconquistar.
Disponível em: www.elirferrari.pro.br/do/videos/filme04vouteconquistar.mp4

O coenunciador é levado a pensar que verá um episódio de alguma série. A partir daí,
os efeitos imagéticos do fundo e a participação do homem se afastam dessa ideia e passam a
mostrar elementos como se o homem fosse um demonstrador de produto, diferentes do que é
narrado pela voz em off. O visual cria um ambiente pós-café da manhã, com louça suja, roupas
femininas espalhas e manchadas que vão sendo recolhidas pelo homem. Ele faz exercícios
físicos (Fig. 23a) e demonstra como os produtos devem ser utilizados (Fig. 23b). Esses
elementos não são detalhados pela voz em off, que narra o que se passa na tela, mas não em
detalhes. Os detalhes que narra referem-se mais aos produtos do que ao movimento do homem
na tela. Ao ouvirmos a descrição passo a passo de como se deve usar o produto, percebemos
que estamos diante de uma cenografia de um audiomanual de uso do produto. Muito do que é
dito não é demonstrado no campo visual, mas o visual funciona como se fosse um videomanual,
embora muito do que é demonstrado não consta na narração. Seria possível pensarmos em duas
narrativas distintas, embora parecidas, não fosse o tom de sensualidade que une os dois: a voz
em off reforçando o etos do homem no campo visual, e o etos do homem no campo visual
reforçando o etos da voz em off. Além disso, ambas as narrativas começam nos induzindo a
pensar que se trata de uma série/filme, cenografia que, em seguida, é instituída como, de fato,
um manual de uso apresentado de forma sensual, como uma conquista amorosa. Não fosse essa
cenografia de introdução de série/filme e a sua combinação com o etos sensual de personagens
de filmes eróticos, a relação com os demais filmes da campanha perderia sentido. A cenografia
que sustenta o etos de sensualidade, nesse caso, depende do etos para se sustentar.
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Figura 23a – O corpo do homem como objeto de desejo

Fonte: Captura de tela do vídeo filme04vouteconquistar.
Disponível em: www.elirferrari.pro.br/do/videos/filme04vouteconquistar.mp4
Figura 23b – O corpo do homem como objeto de desejo

Fonte: Captura de tela do vídeo filme04vouteconquistar.
Disponível em: www.elirferrari.pro.br/do/videos/filme04vouteconquistar.mp4

Quanto à complexidade do etos, ela se assemelha à da cenografia. As imagens do
homem seguem caminho próprio, fazendo surgir um etos pela narração visual, diferente da voz
em off, que segue uma narração verbal. Embora utilize a primeira pessoa (“vou”... “meu
amor”... “então fica comigo que vou te mostrar”...) dirigindo-se a um coenunciador mulher, a
voz não é do homem, pois ele não fala ao longo do filme. Devemos considerar que a estrutura
de uma voz em off sobre cenários e ações são parte constitutiva da grande maioria da cena
genérica em filmes publicitários. Aqui, essa voz simula ser a do homem e funciona como
reforço ao à sua sensualidade, dando-lhe um tom de sensualidade erotizada. Aqui,
diferentemente do exemplo de Souza (2001), a voz em off não ocupa o intervalo entre o
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representado e a representação, pelo contrário, a voz em off demarca esse intervalo, porque a
partir dela passam a existir dois etos e duas cenografias que caminham paralelamente,
parecidas, mas distintas.
No campo visual da tela, a primeira imagem do homem retoma a hipermasculinidade
que aparece no Filme 1, mas em outro tom. O tom aqui é de sensualidade. A exposição do corpo
nu da cintura para cima, com foco centralizado entre a cintura e a parte inferior do queixo,
apresentando produto para lavar roupa, exercitando-se com o próprio produto, é uma proposta
inovadora de exibição do corpo másculo, aqui ao mesmo tempo deslocado e inserido no
contexto fitness, ou de academia de ginástica, com a exploração do corpo masculino: inserido,
porque se exercita com os produtos (figura 23a); deslocado, porque apenas demonstra como
utilizar o produto (figura 23b). A exploração do corpo sensualizado é uma prática antiga na
publicidade, mas sempre ocorreu somente com o corpo feminino (cf. QUERINO; PASCOAL,
2014). O tom sensual segue ao longo do filme, ora sendo fitness, ora se organizando, recolhendo
a roupa suja, ora assumindo um tom meigo ao acariciar o gato, ora sendo o demonstrador, mas
sempre com o corpo másculo em realce, objetificando o corpo masculino.
Essas mesmas características acompanham toda a campanha publicitária Vanish Sim
Senhora. O tema da campanha se reporta ao clichê “a última palavra é sempre dele: sim,
senhora”. A simulação de um início de filme/série; o cômodo construído sobre representação
pictórica pintada na parede; uma representação de um lar, ao mesmo tempo de videomanual,
no que é mostrado no campo visual e de audiomanual, no que é narrado pela voz em off; etos
do personagem e da voz em off diferentes, mas convergindo numa unidade; acabam por se
ratificarem pela quantidade de outros filmes da campanha, que por si só já justificaria uma nova
pesquisa, como podemos observar na figura 24. Todos os filmes da campanha circularam
somente na internet e somam 12 filmes nesse formato. Esses filmes são localizados no canal
Youtube, mas não na página web do fabricante do produto. A página web da empresa Vanish
Brasil possui uma galeria de vídeos tutoriais e dicas para tirar mancha (Fig. 25), aproximandose de outra campanha do produto, a que vimos no Filme 3, mas nenhum dos filmes sensuais da
campanha está disponível nela. Os filmes da campanha só podem ser acessados se o internauta
buscar por eles especificamente. Como demonstramos que a voluntariedade (ou seja, o
internauta busca pela informação) é uma das características do gênero dos filmes publicitários
feitos para a internet, ficando pressuposto um coenunciador que esteja interessado nas dicas e,
no nível do subentendido, que essa busca é pela sensualidade. Isso significa dizer que a
campanha aposta na atração do consumidor-coenuciador por outros meios, pela sedução, por se
dirigir a um determinado perfil de mulher. A cenografia de conquista amorosa sensual revela
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algo que está para além do que o produto proporciona, ofertando os atributos viris do homem,
maquiando a proposta de venda do produto.
Figura 24 – Outros corpos de homem como objeto de desejo

Fonte: Captura de tela dos vídeos:
www.elirferrari.pro.br/do/videos/filme09ochao.mp4
www.elirferrari.pro.br/do/videos/filme10potenciamaxima.mp4
www.elirferrari.pro.br/do/videos/filme11aroupa.mp4

Figura 25 – Dicas da galeria de vídeos na página web da empresa

Fonte: Captura de tela do site http://www.vanish.com.br/videos/vanish-dne/.

A imagem do homem musculoso, que exibe seu físico, vaidoso de seus músculos, numa
perspectiva policrômica tal como propomos, seria uma metonímia de força. A força, somada à
virilidade e valentia, é um dos elementos que formulam uma memória de homem-macho. Cabe
ressaltar que os títulos apresentam os filmes/série da campanha trazem o homem-músculos
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como sujeito da ação performática da sedução ([eu] vou te conquistar com o meu amor; [eu]
quero te dar minha potência máxima; só se preocupe em escolher a roupa que eu vou tirar),
atribuindo ao homem de tórax desnudo um poder pela virilidade.
Visão geral do movimento
O Filme 4 é aberto como se fosse um episódio de alguma série, ou algo que o valha,
cujo título “vou te conquistar com o meu amor” garante o início sensual que perpassa todo o
filme. Essa sensualidade evoca uma memória de homem-músculo-força-virilidade que pode ser
verificada com uma pesquisa por imagens da palavra macho nos motores de busca na internet
(Fig.26a, Fig.26b e Fig.26c)45. O resultado da busca praticamente ignora o significado original
de animal do sexo masculino (o que se opõe a fêmea46) e apresenta praticamente corpos
masculinos seminus, geralmente com tom grave. Os motores de busca não estabelecem ou
redefinem esses conceitos, apenas fazem uma varredura em sites web por toda a rede mundial
de computadores (internet), recolhendo aos textos utilizados para identificar as imagens
postadas na web, agrupando os resultados para facilitar a pesquisa do usuário. Uma busca pelo
termo macho sensual apresentou resultados similares. Isso nos revela que essa memória
discursiva de macho hoje nos remete ao homem-músculo-força-virilidade, promovendo, o
apagamento do sentido de animal do sexo masculino.
Figura 26a – resultados para imagens de macho no Google

Fonte: Captura de tela do link imagens em https://www.google.com.br/?macho#q=macho

45

Foi feita uma busca no Google e no Yahoo, Brasil, e no Sapo, Portugal, com a finalidade apenas de ilustração, não tendo
qualquer pretensão acadêmica. Os motores de busca apresentam os resultados a partir do que consta nas páginas web como
legendas que descrevem as fotos.

46

Em contrapartida, a mesma busca com a palavra fêmea nos mesmos mecanismos de busca resultou em inúmeras imagens
de animais e raras imagens de mulher.
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Figura 26b – resultados para imagens de macho no Yahoo

Fonte: Captura de tela do link Macho-imagens em
https://br.search.yahoo.com/search?fr=mcafee&type=C211BR977D20160302&p=macho
Figura 26c – resultados para imagens de macho no Sapo*

Fonte: Captura de tela em
http://www.sapo.pt/pesquisa/imagens?q=macho#gsc.tab=0&gsc.q=macho&gsc.page=1
* O Sapo é um motor de busca de Portugal.

O fato de o resultado para imagens nos apresentar homens musculosos seminus
confirma que essa imagem está cristalizada numa memória coletiva. Uma leitura de Corbin,
Courtine e Vigarello (2013) nos permite observar que a cultura do músculo e a virilidade vêm
sendo disseminada desde a antiguidade, na figura de deuses como Apolo e Hércules, passando
por toda a indústria hollywoodiana, com seus filmes protagonizados por Arnold
Schwarzenegger e Sylvester Stallone, até mesmo a retomada das lutas, como o MMA/UFC. Os
músculos e virilidade estão associados à hipermasculinidade. Em seu artigo Robustez na
cultura: mito viril e potência muscular, Jean-Jacques Courtine ressalta que “[a]
hipermasculinidade se tornou um elemento central da cultura do corpo na América hoje e, além
disso, de uma cultura global” (COURTINE, 2013, p. 558). Percebemos, assim, que a
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hipermasculinidade é uma imagem cristalizada numa memória discursiva que resvala para
formações discursivas diversas, incluindo filmes publicitários como no Filme 1 e Filme 4.
Por outro lado, a força policrômica das imagens e sons no Filme 4 controlam a suavidade
no filme, servindo como contraponto à hipermasculinidade. O matiz rosa-pink, cor
culturalmente associada à mulher, remetendo-se à cor do produto para tirar manchas, associada
a uma topografia discursiva construída de forma pictórica dos elementos de um lar (desenho de
janela, cômoda, azulejos, tanque) funcionam como manobra para mitigar a aspereza do
machismo, contribuindo, com o etos de sensualidade, para cooptação do coenunciador (no caso,
pressupondo-se uma coenunciadora) à incorporação do discurso.
A partir da cenografia integrada com a sofisticação dos desenhos de arte, de onde surge
um tom de sensualidade sobre uma imagem de masculinidade musculosa, sugerindo virilidade,
chamamos, como demonstra o quadro 4, o etos de hipermasculinidade sensual.
Quadro 4 – Panorama da imagem discursiva no Filme 4

Personagens
(eles)

Movimento 1

Demonstrador

Etos

Cenografia

Hipermasculinidade
sensual

Conquista
amorosa /
manual
audiovisual /
filme erótico

Fonte: elaboração própria.

A utilização do corpo masculino objetificado para a sedução do coenunciador (uma
consumidora pressuposta) é uma proposta ousada, uma vez que explora a beleza do corpo do
homem, o que a mídia vem fazendo com o corpo da mulher (sobretudo na publicidade de
cerveja). Segundo Querino e Pascoal, a mídia se vale do “corpo ‘natural’ [...] nutrido de muitos
desejos oriundos do corpo-mídia: a vitalidade do jovem, a sabedoria do velho, a resistência do
adulto, a ingenuidade da criança, a beleza da mulher e a força do homem” (QUERINO;
PASCOAL, 2014, p. 5-6). O Filme 4 explora a beleza do homem como forma de sedução, mas
não se liberta da força, deixando o resíduo da imagem de masculinidade conservadora
tradicional machista. A estética do músculo e a imagem de grupos sociais que a valoriza
remetem ao que Kalifa (2013) refere como sendo primeiro “pela aparência e pela força física
que se reconhece o homem. Em um sistema de relações interpessoais dominado pela violência
física, força, potência e músculo constituem atributos maiores” (KALIFA, 2013, p. 304). Essa
“força física” (que chamamos de hipermasculinidade) a que se refere Kalifa é uma memória de
masculinidade que, tal como posta no Filme 4, é aumentada pela sensualidade erotizada,
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atualizando a memória aos tempos de liberdade de gênero, acrescentando-se essas
características à memória de uma masculinidade que não se desprende do etos de
hipermasculinidade.
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5 LAVA MAIS BRANCO? UMA DISCUSSÃO
A nossa seleção dos filmes publicitários partiu do fato de que todos os quatro filmes
apresentaram um homem como personagem central em situação inusitada, inserindo o homem
na limpeza da casa, ou na lavagem de roupa, tarefas antes atribuídas às mulheres segundo os
padrões tradicionais conservadores, no qual a dominação masculina é prevalente. A
identificação dos etos enunciadores desses homens nos permitiu observar que, por mais que
percebêssemos elementos que pudessem, numa olhada desavisada, quebrar os padrões de
representação de masculinidade, não passaram de uma atualização de memória aos tempos
atuais. De fato, em todos os filmes, encontramos elementos conservadores de uma
masculinidade machista, como resumimos, no quadro 5:
Quadro 5 – O entorno da apresentação do homem

Nome

Personagens
(eles)

Etos

Cenografia
Conversa íntima com amigo,
com irrupção do discurso da
ciência
Conversa íntima entre
marido e mulher, com
irrupção do discurso em
embate
Dicas fáceis de internet, com
irrupção de ensinamento de
como lavar roupa
Conquista amorosa, com
elementos de manual
audiovisual humano e
erotismo

Filme 1
(Internet)

Macho
Alfa

Luiz Augusto

Tom intimista,
hipermasculinidade
agressiva

Filme 2
(TV)

Xô Neuro

Marido

Tom dócil,
delicadeza

Filme 3
(TV)

Dicas do
Casal

Marido

Tom professoral,
delicadeza

Filme 4
(Internet)

Vou te
conquistar
com meu
amor

Demonstrador

Tom sensual,
hipermasculinidade
erótica

Fonte: elaboração própria.

Os dois filmes que circularam na Internet apresentaram um etos de hipermasculinidade
praticamente em sua totalidade. Já os dois filmes feitos para TV, apresentaram o machismo de
forma mitigada, pois apresentaram homens mais delicados fazendo a faxina ou tirando a
mancha, uma representação de homem afastado dos padrões machistas. Embora os filmes feitos
para TV também tenham sido disponibilizados na Internet por razões comerciais, a Internet,
que é um meio com maior alcance e maior possibilidade de circulação de discursos, demonstrou
ser um ambiente mais conservador.
Considerando-se os modos de circulação, como apontamos na fundamentação, existe
uma distinção básica entre as duas formas: o caráter involuntário (ou semi-involuntário) da
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circulação na TV aberta e o caráter voluntário da Internet. Os filmes publicitários do tipo
comerciais de produtos circulam na TV aberta por contratos firmados entre a emissora de TV,
a agência de publicidade e o fabricante, sendo repetido várias vezes na TV, podendo ser em
horários específicos ou ao longo do dia, dependendo do que foi contratado. Assim, o
coenunciador (no caso, telespectador) tem o contato com os comerciais nos intervalos da
programação, que são visualizados de forma involuntária, sem se dar por isso, isto é, os
comerciais são visualizados e não necessariamente se toma um posicionamento em relação ao
seu conteúdo. Já na Internet, a visualização dos filmes publicitários necessita que o
coenunciador (no caso, o usuário/internauta) vá até ele e decida acioná-lo (clicar).47 Nesse
aspecto, as análises nos permitem perceber que os dois comerciais de TV tentam se afastar dos
estereótipos de masculinidade conservadora, mas mantém resíduos de machismo que, com sua
circulação repetitiva, faz reforçá-lo. Apesar de tentarem redefinir essa masculinidade incluindo
o homem nas atividades do lar de forma doce ou professoral, a memória discursiva em
circulação – a do homem como força física, masculinidade bruta e viril – não é totalmente
abandonada.
Retornamos aqui a Butler (1997), que amplia o sentido dos atos ilocutórios de Austin
(1962), afirmando que, para além de esperar por uma resposta do interlocutor para se
materializar como ato de linguagem performativa, toda linguagem, já é performativa. Isso quer
dizer que ao falarmos, agimos enquanto falamos. Buscamos, então, entender esse agirmos
enquanto falamos a partir da perspectiva enunciativa, o que nos levou a mesclar a teoria dos
atos de fala, em especial os atos ilocutórios, aos conceitos de etos e cenografia discursiva, de
Maingueneau (2005b; 2001). Para que haja um enunciado que faça agir os coenunciadores,
retemos o que Maingueneau chamou de incorporação, isto é, o processo de assimilação do
discurso que é trasladado pelo etos/cenografia pela figura do fiador, permitindo ao
coenunciador confirmar ou infirmar o que é transmitido e coadunar com esse corpo discursivo.
Entendemos, da teoria de Maingueneau (2005b; 2001) e de Butler (1997), que, a partir do que
é enunciado pelo enunciador, a incorporação é um agir sobre o coenunciador (audiência do
enunciador), que passa então a fazer parte (dar corpo, nas palavras de Maingueneau (2001)) de
uma comunidade discursiva. Esse agir, isto é, a performance na direção do coenunciador, só
estabelece laços ou afiliações porque uma memória discursiva constituiu-se no momento da
enunciação, porque é na enunciação que os sentidos são mobilizados. Os sentidos, por sua vez,

47

Hoje em dia existem conteúdos que que são expostos involuntariamente aos coenunciadores na Internet, como os anúncios
AdWorks, que funcionam como anúncios em jornais e revistas. Não é caso dos filmes publicitários.
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são requeridos pela memória advinda de outras formações discursivas e inseridas numa
determinada enunciação para sua atualização, tornada memória interna a ela, a enunciação, que
ganha concretude, que reconfigura uma possibilidade do dizer e, por conseguinte, do agir. Essa
interiorização da memória permitirá o rompimento com memórias de outras formações, ou sua
reprodução/repetição.
Incluir a noção de performatividade ao trinômio etos-cenografia-incorporação é
entender que o que é incorporado está implicado para além do que é emanado em um enunciado,
que vai construir uma imagem de um enunciador-L, o enunciador enquanto tal, pelo tom como
ele enuncia. Também implica que aquilo que ele enuncia é retornado e posto em circulação,
tendo efeitos não só no discurso, como na comunidade que o comunga.
Partindo de nossas análises, vimos a estereotipia do Macho Alfa (Filme 1) como uma
memória que foi acionada na enunciação para se remeter a uma imagem discursiva que se
pretende subentendida, bastando o enunciador se autodenominar como tal para que o sentido
seja acionado. Ao longo do filme publicitário, Luiz Augusto diz não ser machista, mas o tom
com que fala e seus gestos contradizem o dito, ocorrendo um embaralhado de sentidos, o que
tem um efeito direto na enunciação. Aqui, o discurso machista não está necessariamente no
conteúdo do que é dito, não é a palavra que se fará agir sobre o coeunciador, mas o tom com
que o enunciador diz – o etos do enunciador-L, na mesma proporção em que consegue abarcar
o enunciador-λ (um ser do mundo), e encontrar eco na audiência, isto é, conseguir cooptar os
coenunciadores. O enunciador fala diretamente com a câmera, dirigindo-se ao coenunciador, o
que implica sua evocação, que é chamado a participar da enunciação, simulando uma situação
de conversa entre amigos. O embaralhado de sentidos no Filme 1 faz parte de uma proposta
comunicativa implícita na ironia, mas tem efeitos colaterais, como a ratificação e manutenção
de padrões de masculinidade conservadores advindo de uma memória discursiva que os tempos
atuais, pós movimento feminista, sugerem mitigar. A ironia é um ponto importante no Filme 1.
Trata-se de linguagem figurada de pensamento, que, segundo alguns gramáticos, ocorre
“quando dizemos justamente o oposto daquilo que pretendíamos” (LEITÃO, 2000, p. 258).
Porém, nos estudos dos implícitos, a ironia está diretamente ligada ao subentendido, uma vez
que o sentido original ao oposto do dito só é viável para o coenunciador que compartilhe os
outros sentidos possíveis. Portanto, a ironia está na base do subentendido: se um enunciador diz
X e um coenunciador interpreta Y, Y é uma interpretação de X, não do que foi dito pelo
enunciador, que poderá negar ter dito Y. Luiz Augusto diz que faz a faxina e lava a louça, mas
inferimos que não, e essa inferência poderia ser negada por ele, não fosse autorizada pelas
evidências construídas por meio da cenografia e do etos. O Filme 1 subentende, ainda, um
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diálogo com algumas questões caras ao movimento feminista, como o direito de a mulher
trabalhar de forma remunerada e a igualdade de gênero. Ele evoca a memória discursiva de que
o trabalho do lar é coisa de mulher e tenta subvertê-la ao colocar o homem em casa e a mulher
trabalhando em outras atividades que não a do “lar”, mas acaba se prendendo ao machismo,
demonstrando um etos de hipermasculinidade agressiva – logo, simbolicamente violenta –
promovendo a repetição e reiteração de uma memória discursiva de masculinidade na sua forma
tradicional conservadora, que interdita o avanço do homem na execução do trabalho que,
segundo sua tradição, é considerado trabalho de mulher, como o cuidado com as crianças e o
trabalho doméstico, além da interdição também da sentimento emotivo e da jeito delicado. Na
perspectiva butleriana, o Filme 1 fez repetir um modo de falar que é, em si mesmo, um modo
de agir, isto é, um modo machista de falar, que é a performance do próprio machismo.
Por outro lado, a imagem discursiva do homem neurótico por limpeza no Filme 2 avança
no aspecto em que o Filme 1 é malsucedido, isto é, quando coloca o homem no papel de fazer
a faxina da casa, o que subverteria a tradição, mas não efetivamente. Necessitamos que se
estabeleça um diálogo com uma memória discursiva da limpeza perfeita, comumente atribuído
e realizado pela mulher na tradição conservadora, que faz surgir a imagem de mulher neurótica
pela limpeza. A empresa que promove a campanha Caçadores de Neura recorre,
estereoticipamente, a essa imagem de mulher neurótica e a chama de Neura. Como vimos na
análise do Filme 1, o termo “neura” passou a designar um determinado tipo de pessoa neurótica,
seja por limpeza ou qualquer outra coisa, tornando-se uma memória coletiva compartilhada em
nossa cultura. Dentro de um dado contexto, refere-se a uma pessoa neurótica obsessiva
compulsiva, dando origens a várias expressões como “deixa de ser neurótica”, “cada um com
as suas neuras”, “quanta neura!”, sempre envolvido à condição de mulher. O Filme 2 tenta
atualizar essa memória quando coloca o homem na faxina e no confronto com seu Neuro.
Embora exista, em circulação, o sentido de pessoa neurótica por limpeza, o estereótipo
assumido no filme publicitário remete-se àquele incluído e caracterizado nas campanhas
publicitárias do próprio produto, os alter egos do homem neurótico e da mulher neurótica. O
marido “evoluído” se confronta com seu alter ego “neurótico e machista”. Até certo ponto, o
Filme 2 subverte a memória discursiva conservadora, isto é, ele atualiza parcialmente essa
memória com representação de um marido delicado que assume a faxina, mas acaba por ter
efeito pulverizado na dramaturgia caricaturada do personagem. As evidências de que ele não
costuma participar das atividades de limpeza, somadas ao diálogo entre ele e seu Neuro
retomam o conservadorismo machista, fatos que fazem acionar essa memória. A ausência do
balde indica que há resistência em associar certos elementos à imagem de homens em situação
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de trabalho do lar, o que corrobora que não há uma memória discursiva dessa prática social, o
que nos faz crer que não há uma proposta comunicativa que rompa essa memória em novas
formulações enunciativas. É como se houvesse uma interdição na criação de um personagem
homem em trabalho do lar que se desprenda totalmente de uma representação conservadora.
O Filme 3 é o único que conseguiu manter distante a memória tradicional conservadora
dos estereótipos de masculinidade. O etos professoral funcionou como uma fórmula, como
recuperação de uma memória mínima possível para autorizar a inserção do homem numa área
de serviço lavando roupa, um ambiente desde há muito destinado às mulheres. O filme
surpreende também por ser, em meio a tantos outros filmes da mesma campanha, o único a
fazer essa renovação de uma memória dominante, uma vez que os demais filmes da mesma
campanha publicitária não apresentam homens. Com a cenografia de conversa íntima de casal
harmonioso, o tom com que o marido conduz as orientações tem efeito despretensioso e não
parte do estereótipo que geralmente emerge nessas situações de enunciação. O etos professoral,
embora coloque a mulher numa posição de aprendiz que se esgueira atrás dele, não a diminui
ou engana. Assim, a imagem de masculinidade advinda do etos professoral nos faz rever as
imagens de masculinidade em circulação na memória discursiva que surgiram nos demais
Filmes analisados. A simulação de uma navegação na internet em busca de dicas rápidas tenta
demonstrar uma interação com as novas tecnologias, produzindo uma sensação de
contemporaneidade, o que estaria de acordo com a representação de um casal moderno. O
padrão social do casal, que difere dos demais filmes, leva a crer que a situação mais humilde
permite mais liberdade, o que não pareceu ser possível com os casais com padrão de vida mais
confortável, uma vez que elementos de memória mais conservadores foram acionados na
enunciação dos Filmes 1, 2 e 3.
Já o estereótipo do homem másculo e sensual, no Filme 4, necessita ser construído na
própria enunciação, uma vez que o estereótipo do macho – musculoso e forte – não costuma
ser associado à limpeza de roupa. De forma mais sutil, criou-se uma sensualidade a partir dos
traços estereotípicos do homem musculoso e um sentido de másculo e sensível se estabeleceu
na enunciação. A formação dessa imagem discursiva precisou de um cruzamento de memória
existente e não existente, uma vez que não a memória de uma prática social em que o homem
assuma a tarefa da faxina do lar é rara em nossa comunidade discursiva. Essa memória é
formada na instanciação do enunciado, mas, para que se efetivasse, foi acionada uma memória
existente, a da força e virilidade do homem. Por outro lado, o ambiente de ensinamento é
altamente sensualizado e ele lava – quer dizer, ensina a lavar – somente a roupa da mulher com
quem, subentendido pelas roupas e objetos espalhados, ele passou uma noite luxuriosa. Dessa
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forma, a objetificação do corpo do homem, tal como as práticas sociais costumam fazer com o
corpo da mulher, não representa uma quebra de paradigmas, pois a imagem do macho viril é
um já dito na história. A imagem do macho sensualizado funciona apenas como instrumento de
captação do coenunciador (isto é, da telespectadora que irá consumir o produto).
O quadro 6 destaca as reformulações de memória discursiva com relação à
masculinidade em situação de trabalho do lar.
Quadro 6 – Memórias de masculinidade acionadas nos filmes

Memória externa
(em circulação na história)
Filme 1
(Marcho Alfa)
Filme 2
(Xô, Neuro)
Filme 3
(Casal Vanish)
Filme 4
(Músculo Vanish)

homem é provedor do lar
e não faz trabalho
doméstico

Memória interna
(atualizadas na enunciação)
homem não é provedor do lar e
não faz trabalho doméstico
apesar de dizer que faz
homem compartilha o
provimento, pode trabalhar fora
e no lar
homem moderno também faz o
trabalho do lar
homem no trabalho do lar deve
ser másculo e sensual

Fonte: elaboração própria.

Para que haja incorporação, é preciso, então, que os sentidos disponibilizados na
enunciação pelo etos e cenografia, constituídos pela memória discursiva que acontece na
instanciação do enunciado, sejam efetivados de alguma forma, ora por haver o
compartilhamento do saber enciclopédico, ora por se estar ressignificando o já-dito, para que
se capte e coopte o coenunciador, isto é, faça com que o coenunciador seja afetado (que os
sentidos ajam sobre ele) de alguma forma pelos sentidos ali mobilizados. Caso isso não ocorra,
não haverá incorporação, uma vez que os fragmentos de discursos mobilizados precisam ser
compreendidos para que se “comungue” num “mesmo discurso” da “comunidade imaginária”
(MAINGUENEAU, 2001, p.100). Com relação às imagens discursivas de masculinidade,
entendemos que esse processo de enunciação de etos e incorporação do discurso carregue
padrões que são reiterados em memória que se fazem seguir ao longo do tempo na história e
que estão dispersos em formações discursivas distintas que se podem reunir como uma unidade
(FOUCAULT, 2002). Preparamos a figura 27a e 27b para demonstrar esquematicamente a
nossa visão do modo de operação da incorporação dos discursos e sua projeção na formação de
uma memória discursiva.
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Figura 27a – Esquema da enunciação

Fonte: elaboração própria

A enunciação (Fig. 27a) é um acontecimento único, onde ocorre uma instanciação do
enunciado. O enunciado é performativo porque é proferido por um enunciador, enquanto tal e
enquanto ser de mundo, e ocorre envolto em uma cenografia, da qual se extrai um etos, uma
imagem de si. Essa imagem de si não é apenas emanada, mas age na enunciação, como parte
integrante na formação dos sentidos. Os sentidos são acionados por pressuposições e
subentendidos numa dada comunidade imaginária. Institui-se, então, uma memória dessa
enunciação. A título de exemplo, o Filme 2 é elaborado a partir da cenografia de um lar classe
média confortável, onde o enunciador (aqui, abordamos somente do personagem homem, foco
de nosso estudo), um homem comum, inicia a faxina da casa. Seu jeito assustado e curioso
produz um efeito sobre o enunciador que age e, apesar de fazer a faxina, ele a faz a partir do
pressuposto de que não conhecia o produto, porque lê o rótulo para se informar sobre a sua
aplicação, e do subentendido de que nunca antes fizera esse trabalho. Essa enunciação institui
várias situações possíveis de serem recuperadas como memória em outros enunciados:
a) a de que produtos de limpeza facilitam o trabalho do lar (posto pela voz em off e
pela forma com que ele faz a faxina);
b) a de que o homem pode fazer o trabalho da casa (posto pela atitude do homem, que
se dá de forma peculiar);
c) a de que o homem não é o responsável pelo trabalho da casa (subentendido).
Essas memórias podem ser recuperadas em outras enunciações. Geralmente, a situação
a) é uma memória recorrente em todos os comerciais de produto de limpeza, portanto, trata-se
de uma memória externa recuperada e atualizada em curto tempo na história. Trata-se de uma
memória externa instituída nas campanhas publicitárias dos produtos de limpeza e tira manchas
em geral e podemos reconhecê-la nos quatro filmes analisados. Por desconhecermos outros
casos, consideramos a situação b) como uma memória instituída na própria enunciação. Apesar
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de a identificarmos no Filme 2, é uma memória que reaparece e se atualiza nos Filmes 3 e 4,
que apresentam o homem também executando a tarefa. A situação c) é uma memória longeva
e persistente, recuperada de outras enunciações que são comuns acerca do trabalho do lar e que
é corrente no imaginário coletivo. Sua repetição se dá através do tempo e em formações
discursivas distintas, reforçando o discurso de que o trabalho do lar “é coisa de mulher”. Os
quatro filmes analisados recorreram a ela como fosse uma base sólida e estável, uma topografia
discursiva de onde se poderia inserir o homem na tarefa do lar. Uma vez formada a memória,
quando recuperada em outros enunciados, seja por repetição como no caso c), seja por
atualização como no caso b), ela é propagada e os discursos por ela veiculados são
incorporados, como procuramos demonstrar na figura 27b.
Figura 27b – Esquema da incorporação e formação de memória

Fonte: elaboração própria

O enunciado, que é performativo, acontece numa enunciação e é uma instanciação sua,
isto é, poderá ocorrer novamente, mas em sua nova ocorrência já será outro, porque terá sido
modificado pela ocorrência anterior. A primeira aparição de um enunciado é irrecuperável,
porque existe somente em memória ao longo da história. Portanto, podemos apenas inferi-la.
Chamamos instanciação 1 (Fig. 27b) à primeira ocorrência que conhecemos de um
determinado enunciado (lembramos que a primeira ocorrência não é recuperável), tendo sido
possível sua identificação como tal porque foi feito um recorte possível de corpus. Podemos
considerar uma nova instanciação do enunciado – instanciação 2 – a partir de uma espécie de
saldo de memória que conseguimos identificar nele a partir da instanciação 1. A instanciação
2 atualiza o enunciado, isto é, renova ou refaz uma memória já existente na instanciação 1. O
mesmo ocorre com a instanciação 3, que carrega um saldo de memória da instanciação 2,
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atualizando mais uma vez o enunciado, renovando ou refazendo a memória. Porém, a
instanciação 3 pode atualizar o enunciado, renovar e refazer a memória a partir de uma
retomada de sentidos anteriores, como aqueles sentidos mobilizados na instanciação 1. Não
temos como precisar o quê de um enunciado resvala como memória para outro, mas podemos
identificar, num enunciado, o que há de memória. No exemplo do Filme 2 à figura 27a, é
possível reconhecermos a situação c) como uma memória discursiva retomada na instanciação,
mas não temos como precisar o enunciado que a instituiu, uma vez que podemos isolar outros
enunciados (ou instanciações de um enunciado) que a contém, mas não temos como saber se
essa memória foi ali instituída ou foi ali também retomada.
A nova instanciação só é possível porque existe uma memória que acompanha o
enunciado, memória que se traslada (repete os sentidos) e se atualiza (progride seus sentidos
anteriores a novos sentidos) a cada instanciação, que não será mais o mesmo enunciado, mas
um enunciado’ e as instanciações seguintes serão enunciado’’, enunciado’’’, etc. As novas
instanciações poderão ocorrer em uma mesma formação discursiva, numa relação
intradiscursiva, ou em formações distintas, numa relação interdiscursiva. Um coenunciador
entra em contato com uma instanciação do enunciado e ocorre a incorporação numa mesma
formação discursiva, segue então a tomar parte (dar corpo, nas palavras de Maingueneau) de
uma comunidade imaginária que compartilha o mesmo discurso à qual Maingueneau (2001) se
refere e da qual o enunciador torna-se membro. Acrescentamos, então, que a memória
discursiva, cuja materialidade aparece na enunciação através de um enunciado que a contém ou
institui, possui um estatuto do já-dito e um estatuto do devir.
Nos filmes publicitários analisados, as instanciações ocorreram a partir de uma mesma
memória anterior (cf. Quadro 6), que se atualizou de maneira diferente em cada filme. Cada
filme apresentou uma proposta comunicativa distante uma da outra nos aspectos que envolvem
a imagem de masculinidade, que resultou, cada um a seu modo, uns mais, outros menos, na
direção a uma atualização da memória discursiva menos machista. Porém, dos filmes que
fizeram parte do nosso corpus de análise, nenhum deles apresentou uma ruptura com os
paradigmas, ou seja, recorrem a uma memória discursiva de masculinidade na sua forma
tradicional conservadora que não se renovou totalmente, pois o que havia de novidade e poderia
representar a ruptura foi, de fato, apresentado de forma fantasiosa, não executando a tarefa da
limpeza do lar de forma plena, como relacionamos a seguir:
- No filme 1, o Macho Alfa fala, mas não demonstra como faz. O etos corrobora o padrão
machista.
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- No filme 2, o marido que limpa a casa o faz com ar assustado/curioso de forma
fantasiosa e acaba por se confrontar com seu alter ego (o “neuro”) que lhe remete ao
comportamento apropriado, isto é, a uma masculinidade tradicional conservadora.
- No filme 3, o marido apenas ensina à mulher e, como decorrência, às telespectadoras
como se faz para remover as manchas da roupa.
- No filme 4, o homem musculoso e sensual faz a demonstração do produto simulando
as tarefas por meio da sedução.
As análises demonstraram, assim, que houve, de fato, uma repetição mais que uma
renovação na direção de uma masculinidade menos machista, que se ocupe do trabalho
doméstico e divida as tarefas com a mulher, numa relação de igualdade reivindicada pelo
discurso feminista. Para que se rompa com os padrões tradicionais conservadores de
masculinidade que, segundo Lins (2012), são dominantes por muitos séculos, é preciso
promover a ruptura com uma representação que seja nova para que haja a descontinuidade dessa
memória discursiva, formando-se outras representações de masculinidade possíveis.
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6 HOMEM COM H: CONSIDERAÇÕES FINAIS
A escolha inicial em isolar quatro filmes publicitários, como descrevemos em nossos
objetivos gerais, deveu-se à tentativa de demonstrar como a Análise do Discurso associada a
alguns estudos dos gêneros discursivos e alguns conceitos da Pragmática, pode colaborar para
a compreensão da maneira com que os fenômenos da linguagem colaboram para a perpetuação
do machismo, ou renovação da imagem de masculinidade.
As análises dos filmes publicitários foram centradas nos aspectos discursivos como uma
proposta de demonstrar como os estudos discursivos ou os estudos de linguagem poderiam
contribuir para o debate contemporâneo sobre a masculinidade. Para tanto, deixamos de fora
questões importantes que possam ter surgido, com respeito ao estatuto da publicidade, ou a
inclusão da análise da imagem da mulher no corpus. Embora estudos do discurso permitam
abordar a linguagem em sua relação com o produto, uma vez que os filmes publicitários foram
feitos com fins comerciais, dedicamos nosso estudo especificamente às questões da
masculinidade, tal como ela foi representada nos filmes, por entendermos que o viés da relação
com o produto tornaria possível o desvio do foco para a forma como uma representação do
homem favoreceria a imagem do produto, o que não era nosso propósito. Acreditamos que esse
seria um recorte próprio para a área da publicidade e estudos de mídia. A abordagem da
representação da mulher poderia nos ser produtivo na mesma perspectiva do etos e
performatividade, mas demandaria outro esforço de investigação e dividiria a atenção com a
representação da masculinidade. Nosso investimento nos estudos de linguagem e masculinidade
partiu do entendimento de que ainda é necessário um enfoque maior que dê mais visibilidade à
forma como a masculinidade é representada, como circulam os discursos que impingem uma
certa visão do que é ser homem a uma determinada comunidade.
Optamos por fazer uma abordagem pela semântica global para a análise dos filmes
publicitários, tomando duas categorias daquelas propostas por Maingueneau (2005a), a
cenografia e o etos. Além disso, fizemos o estudo pelo recorte da imagem discursiva de
masculinidade, observando o que uma instanciação de memória estabelece com outra memória,
externa, enfocando a forma como os enunciadores se relacionam, como o etos implica a
performatividade e como as relações intersemióticas, numa perspectiva policrômica,
contribuem para a enunciação.
A análise do etos sob a perspectiva da performatividade demonstrou ser produtiva para
o entendimento das representações de masculinidade, uma vez essas representações são
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imagens discursivas construídas a partir de um etos que age sobre o coenunciador. Esse etos e
essa ação sobre o coenunciador se apoiam em uma memória discursiva, que pode renovar a
imagem discursiva, ou ratificá-la. Os filmes publicitários apontaram para uma tentativa de
renovação da imagem de masculinidade, mas não conseguiram se desprender das imagens
conservadores, porque, apesar de inovar colocando o homem como personagem central na
faxina do lar ou lavagem da roupa, ainda apresentam esse homem que não compartilha ou
assume esse trabalho, isto é, não executa as tarefas de forma não fantasiosa, como comumente
a mulher é representada nos comerciais em que ela é a responsável por essas tarefas. Como
nosso objetivo foi direcionado à investigação da forma como se constrói uma imagem
discursiva de masculinidade nos filmes publicitários sobre o trabalho doméstico de limpeza,
entendemos que a memória discursiva tem um papel fundamental na resistência à mudança,
resistência que a publicidade teme em romper.
Porém, mesmo que seja uma mudança lenta, entendemos que se trata de um avanço na
área da publicidade, uma vez que essas representações não eram possíveis em outras épocas,
tornando-se possíveis apenas após uma longa luta pós-movimento feminista.
Ao selecionarmos os filmes publicitários, tínhamos em mente que sua estrutura
mimética traria nos dias atuais imagens renovadas de masculinidades, como já vem
acontecendo nas práticas sociais e discursivas, a exemplo dos debates, programas de
entretenimento, documentários sobre o tema. As análises apresentaram alguns resultados
inesperados, embora outros já fossem previstos parcialmente em nossas hipóteses. Inesperados,
porque foi revelado um conservadorismo maior na internet, mesmo que mascarados de uma
certa modernidade, como no caso da objetivação do corpo do homem como atualização do que
ocorria com a mulher. Os filmes menos machistas foram feitos para TV aberta. Essa foi uma
surpresa, porque supúnhamos que a internet seria um ambiente de maior liberdade de expressão,
por ser um lugar de certa forma livre das amarras institucionais controladoras que a televisão
tem. Porém, se considerarmos que a televisão não tem a mesma estrutura interativa que a
internet, julgamos que o efeito da liberdade de expressão na internet acaba por gerar um efeito
contrário, mais restritivo, ao que seria de se esperar.
Em nossa sociedade, onde as práticas sociais vêm sendo pautadas na violência simbólica
da dominação masculina (cf. BOURDIEU, 2005) há muito tempo, é de se supor que as práticas
discursivas recorram a memórias discursivas também assim pautadas.
Discursos definem ou desconstroem padrões de masculinidade. Fazem isso por meio da
retomada de fragmentos de memória contida, repetida, atualizada, reformulada, constituída em
formações discursivas dispersas. Um determinado padrão de masculinidade pode ser
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identificado a partir do agrupamento de fragmentos de uma ou mais formações discursivas que
permitem remontar um discurso. O discurso da tradição conservadora construiu uma biblioteca
cristalizada de memória com padrões de comportamento impostos ao homem para defini-lo
enquanto tal: ser viril, forte, não se permitir sentimentos amorosos, não fraquejar, não ter certos
trejeitos, não falar mole, sustentar a família, não ser sustentado, ter voz grossa e impostada,
vestir-se de uma determinada maneira, enfim, uma longa relação de “pode/não pode”,
“deve/não deve”, “tem que/não tem que” - incluindo aí o “não fazer o trabalho do lar” - que
funcionam como arquétipos aos quais o homem, para ser homem, precisa se encaixar. Essa
memória arquetípica é hoje atualizada e ressignificada como machismo e novos discursos sobre
o que é ser homem, masculino,48 surgem e se expandem para outras questões de gênero. Regina
Navarro Lins (2012) argumenta que foram mais de 5 mil anos que a mulher ficou subjugada à
dominação masculina e ressalta a dificuldade da ruptura dessa condição. Entendemos, a partir
dessa perspectiva da autora, que é em função desses mesmos anos de imposição dos arquétipos
que os homens se tornam resistentes aos novos discursos que emergem da necessidade de
mudança e adequação aos novos tempos. A análise dos filmes publicitários demonstrou que
mesmo as tentativas de se construir uma situação até então inusitada em comerciais de produtos
de limpeza para o lar, não se conseguiu representar o homem como protagonista do trabalho
doméstico, numa situação que fosse representado da mesma forma como os filmes publicitários
fazem com a mulher nesse tipo de trabalho. As memórias discursivas mobilizadas nos filmes
publicitários estavam constituídas dessa memória arquetípica de masculinidade, advinda da
tradição conservadora machista.
Vimos que o etos surge envolto de uma cenografia validada – seja pelo discurso, pelo
etos, ou pelo próprio gênero – preparada para veicular discursos. O gênero filme publicitário,
por sua própria constituição, projeta um coenunciador cuja existência é dada pela pressuposição
advinda da cenografia: no Filme 1, o amigo com quem Luiz Augusto conversa intimamente; no
Filme 2, o telespectador que, pelo suspense, se assusta ao assistir o homem fazendo faxina; no
Filme 3, o navegador de internet que busca de dicas para lavar roupa; no Filme 4, a mulher a
quem o homem vai conquistar com o seu amor. Como procuramos demonstrar ao longo desta
tese, essa imagem discursiva que o enunciador faz emanar a partir de sua proferição é
performativa e age sobre o coenunciador, cooptando-o a dar corpo a um discurso. Os filmes

48

Podemos verificar essa ressignificação em: o movimento #HeForShe (ver em: http://www.heforshe.org/pt); o periódico
Masculinities (disponível em: http://masculinitiesjournal.org/); a entrevista no programa Encontro com Fátima Bernardes,
em que um participante revela sua experiência como “pai e do lar” (Disponível em:
https://globoplay.globo.com/v/2811969/), para ficarmos em apenas alguns exemplos.
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publicitários analisados não apresentaram representações que pudessem colaborar com a
discussão de uma nova masculinidade, uma masculinidade que se desprenda dos padrões
conservadores pautados na dominação masculina e consequente violência simbólica que essa
dominação implica. Dessa forma, essa representação é a que se apresenta ao coenunciador de
uma determinada comunidade discursiva, restando-lhe, por falta de ouras representações
diversificadas, a incorporação de tais padrões.
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ANEXOS
descrições dos filmes publicitários
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ANEXO I
DESCRIÇÃO DOS FILMES PUBLICITÁRIOS
FILME 1
TÍTULO: Caçadores de Neura em Macho Alfa
IDENTIFICAÇÃO: Filme 1
MATERIAL: Filme publicitário da Campanha Caçadores de Neura Veja Multiuso Ação e
Proteção
FONTE: Internet / YouTube – URL: https://www.youtube.com/watch?v=fw1an6Linkc
DURAÇÃO: 1 minuto
ARMAZENADO EM: http://www.elirferrari.pro.br/do/videos/filme01machoalfa.mp4

NOTA: Vídeo coproduzido pela empresa Reckitt Benckister, dos produtos de limpeza Veja, e
pelo canal coletivo de humor Porto dos Fundos49. Circulação pela internet em 2013 e ficou na
página do Veja durante o primeiro semestre de 2014. Disponível no YouTube.
TRANSCRIÇÃO DO FILME 1
FALAS: LUIZ AUGUSTO E DOIS PROFISSIONAIS DA EMPRESA
1º MOVIMENTO50: LUIZ AUGUSTO
REGISTRO DO MOVIMENTO
No quadro, em plano geral, uma sala de estar padrão classe média, limpa, com janelões
fechados por persianas horizontais brancas e decoração com cores dominantes em tons de
marrom, divida em dois ambientes:
1) sala de TV, com um sofá aveludado do centro da tela para a direita. Mais atrás, entre
o sofá e uma poltrona também aveludada, um abajur e uma bandeja-aparador encostada numa
parede sob um quadro. À frente do sofá, uma mesa de centro, onde estão alguns objeto – dois
deles são miniaturas de carro: um Fusca e um conversível antigos;
2) sala de jantar, atrás do sofá, com toalha de mesa branca com bordado de rechilieu,
mas sem objetos sobre ela. Atrás da mesa, um aparador com alguns objetos decorativos. Atrás

49

O canal Porta dos Fundos se tornou conhecido por sua irreverência e qualidade do trabalho do grupo de humoristas que ele
compõe. O grupo produz vídeos com esquetes que rompem com o humor tradicional por meio de um tipo de humor ácido,
sofisticado, muitas vezes crítico, fazendo revelar situações patéticas como o ponto a criticar. Destinado à circulação pela
internet, o canal tem maior liberdade para ousar, satirizando temas tabus, ou cotidianos. Com base na rede social Youtube,
cada vídeo produzido pelo Porto dos Fundos atinge milhões de visualizações, alguns atingindo dezena de milhões.

50

Uma vez que estamos considerando a teoria de Dominique Maingueneau, chamaremos de movimento a divisão em cenas
no filme, a fim de evitarmos a confusão com os termos cena englobante e cena genérica desenvolvidas pelo autor.
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da parede em que a bandeja-aparadora está situada, revela-se uma ponta de um vaso e a
folhagem de uma planta.
Há um homem sentado no sofá, vestido de calças jeans, camiseta sob uma camisa xadrez
aberta, com as pernas estendidas e os pés sobre a mesa de centro, vestindo meias e sem sapatos.
Com um controle remoto na mão direita, fala com a câmera como se estivesse dialogando com
telespectador. Fala em tom de abrutalhado, com gestos fortes, imprimindo ao personagem um
etos de hipermasculinidade.

Ambiente e apresentação do Macho Alfa
Fonte própria. Captura de tela
FALAS E SONS
O movimento tem duas personagens: uma presente na cena, Luiz Augusto (cujo nome
será revelado no movimento seguinte), e outra ausente, Ana Cristina, a quem a personagem se
dirige no final do movimento. Nenhum som é emitido, exceto a fala e os movimentos corporais
da personagem, como o estalar com as costas de uma mão na palma da outra.
LUIZ AUGUSTO: Aqui em casa quem manda sou eu. Sou o macho alfa. Ana Cristina passa o
dia inteiro no trabalho. Quando ela chega em casa, sabe o que é que eu
faço? [e batendo as costas de uma mão na palma da outra, com gesto
enfático, provocando estalos] Faço o jantar pra ela! E não é qualquer
jantar, não! [sempre em tom de hipermacho, oscilando entre um tom mais
rude e outro mais firme] É negócio de lagosta goela adentro, e é negócio
de mousse; se quer mousse, chupa mousse, meu amor! Agora é o
seguinte: quando a porra da cozinha está toda melecada, quem limpa? [e
em tom enfático, batendo com o controle remoto no peito] Eu limpo! Que
mulher minha não fica estragando unha em faxininha, não! Mulher minha
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não tem direito igual, não! Limpeza é trabalho pesado, e é trabalho pra
homem! [e voltando-se para o interior da casa] Não é não, Ana Cristina? [a
cena congela]

2º MOVIMENTO: DOIS PERSONAGENS SUPOSTAMENTE PROFISSIONAIS DE
LABORATÓRIO
REGISTRO DO MOVIMENTO
Aos 33 segundos, a imagem congela, aparecem os letreiros com o título da campanha
publicitária – Caçadores de Neura em Macho Alfa – com a logomarca do produto de limpeza,
ao mesmo tempo em que entram dois outros personagens, um homem e uma mulher, os
“caçadores de neura”, ambos vestidos igualmente: óculos, calças marrom e jaleco, imprimindo
a imagem, pelo vestuário, de profissionais de laboratório. Com a cena congelada, só os dois
profissionais conversam, de forma difusa, ora direcionado ao telespectador, ora direcionado ao
protagonista. Eles mantêm sempre em evidência o produto, na mão dele, e a logomarca
impressa numa maleta, na mão dela.
Os letreiros aparecem com grafismos em forma arredondada. Uma lupa passa sobre o
leitreiro “macho alfa”, ampliando-lhe as letras, passa sobre o tórax dela, faz a curva, amplia o
ditongo em “neura” e desaparece acima. Ao fim da movimentação da lupa, iniciam-se as falas.

Entrada do produto
Fonte própria. Captura de tela
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Aos 51 segundos, estalam os dedos e somem, não sem antes substiuir o controle remoto,
na mão do protagonista, pelo produto que ele, o profissional, trazia na mão. A cena descongela
e o protagonista olha para o produto com estranhamento.

Troca do controle remoto pelo produto
Fonte própria. Captura de tela
FALAS E SONS
O movimento começa com uma música de suspense investigativo, um jingle que remete
a uma mescla sonora de Agente 007 (ritmo) e visual Sherlock Holmes (imagem da lupa). Ao
início das falas, o volume da música é dimunuido, mas continua em segundo plano.
ELE: [dirigindo-se ao telespectador] O Luiz Augusto não sabe, mas esfrega-esfrega com
produtos pesados é coisa do passado. Ele precisa conhecer o Veja com Ação e
Proteção.
ELA: [dirigindo-se ao telespectador] O Oxigênio Ativo faz a limpeza ficar levinha-levinha. [e
sentando-se ao lado do protagonista no sofá, dirigindo-se a ele] Desapega dessa neura,
Luiz Augusto.
Ambos estalam os dedos e desaparecem, deixando o produto na mão do Luiz Augusto.
3º MOVIMENTO: LUIZ AUGUSTO
REGISTRO DO MOVIMENTO
Com o produto de limpeza ainda na mão, olhando em direção ao interior da casa, fala
com Ana Cristina, que não aparece.
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Reivindicação dos direitos
Fonte própria. Captura de tela
FALAS E SONS
Os sons, música, são silenciados e retorna a estrutura do movimento inicial, somente
com a voz de Luiz Augusto.
LUIZ AUGUSTO: [voltando-se para dentro da casa] Ana Cristina, a gente precisa falar dos
meus direitos, hein! [fala que se alonga pela cena seguinte]
4ªº MOVIMENTO: PROFISSIONAIS DE LABORATÓRIO E TEXTO
REGISTRO DO MOVIMENTO
Aos 56 segundos, uma transição corta o movimento e os dois profissionais reaparecem,
estáticos, de costas um para o outro, meio de lados, olhar fixo para o vídeo como se estivesse
mirando o telespectador: ele com a feição séria; ela, com um sorriso esboçado. Fundo branco.
Ela de braços cruzados; ele com o produto na mão. À esquerda da tela, ao lado dos dois, os
dizeres: “a limpeza nunca mais será a mesma. Veja Ação & Proteção Oxigênio Ativo.” e a URL
do site do produto, em letras azuis e vermelha. A lupa reaparece, passando por cima do texto
“oxigênio ativo”, descendo pelo produto e desaparece na parte inferior. O filme acaba.
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Cena final
Fonte própria. Captura de tela
FALAS E SONS
O único som no movimento é a fala de Luiz Augusto de fundo (que não aparece nesse
momento), se estendendo até o final do filme.
LUIZ AUGUSTO: [chamando, enquanto corta com a transição e para a imagem final] Ana
Cristina!
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ANEXO II
DESCRIÇÃO DOS FILMES PUBLICITÁRIOS
FILME 2
TÍTULO: Veja Ação & Proteção – Comercial de TV Xô Neuro
IDENTIFICAÇÃO: Filme 2
MATERIAL: Filme publicitário da Campanha Caçadores de Neura Veja Multiuso Ação e
Proteção
FONTE: Internet / YouTube – URL: https://www.youtube.com/watch?v=_G38diH9TSc
DURAÇÃO: 30 segundos
ARMAZENADO EM: http://www.elirferrari.pro.br/do/videos/filme02xoneuro.mp4

NOTA: Vídeo produzido pela empresa Reckitt Benckister, dos produtos de limpeza Veja, como
comercial de televisão em 2013. Circulação na TV aberta no 1º semestre de 2014 e disponível
no YouTube.
TRANSCRIÇÃO DAS FALAS, CENAS E SONS
FALAS: MULHER (ELA); HOMEM (ELE); NEURO; VOZ MASCULINA EM OFF.

1º MOVIMENTO: A TORRADA
REGISTRO DO MOVIMENTO
Em enquadramento em plano fechado (close), numa velocidade reduzida que não chega
a ser câmera lenta, uma torrada com o que parece ser queijo e geleia cai num chão de piso
branco, nitidamente limpo.

Anexos | 122

A torrada caindo no chão
Fonte própria. Captura de tela

FALAS E SONS
Não há falas, apenas uma música incidental que remete a suspense e drama, que é
interrompida no momento em que a torrada toca o chão, ao final do 1º segundo.
2º MOVIMENTO: O CASAL
REGISTRO DO MOVIMENTO
Aos 2 segundos, assim que a torrada toca o chão, a câmera se distancia e revela, com
perfil em close, o rosto e parte do tórax da mulher, que fala com o homem, que não está no
quadro. Aos 3 segundos, num corte , a cozinha entra no quadro, com a mulher em pé, vestida
de camisa e paletó sociais, falando com um homem sentado à mesa do café, também vestido de
camisa social. Há predominância de tons de branco, uma mesa composta com café da manhã:
jarra de suco, bule de louça, xícaras, cesto de pão. Atrás do homem, uma bancada com a pia,
louças, cafeteira e, para além da pia, um janelão que permite ver plantas do lado de fora, num
jardim de inverno. Aos 4 segundos, ela conclui sua fala com o ele e sai.
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Mulher se despede e sai
Fonte própria. Captura de tela
FALAS E SONS
Sem música, apenas o som de um pássaro piando ao fundo. Só a mulher tem fala.

MULHER: [ainda no momento em que a torrada toda o chão, em close] Ai, amor, [close do
perfil dela, olhando para ele que não está no quadro] eu tô tão atrasada. [cozinha
no quadro, homem sentado à mesa, ela acena com a mão, em despedida] Tchau!
3º MOVIMENTO: O HOMEM
REGISTRO DO MOVIMENTO
Aos 5 segundos, ele olha para o lugar onde a torrada caiu, levanta-se e dirige-se a outro
cômodo da casa e, ao andar, coça rapidamente a nuca logo atrás da orelha. Aos 7 segundos,
corta para um armário, que não estava no quadro, e pega o produto Veja Ação & Proteção. Na
prateleira do armário há dois produtos, uns panos dobrados e limpos, uma caixa de plástico
translúcido contendo pregadores de roupa. Retorna para a cozinha olhando o produto com ar
pensativo, dando uma meia-parada olhando o rótulo e o verso, levantando o cenho como se
tivesse se admirado com algo interessante. Aos 11 segundos, há um corte para um close do
produto na mão do homem, que joga um jato do produto sobre a sujeira no chão.
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Homem levanta o cenho em adimiração
Fonte própria. Captura de tela
Aos 12 segundos, a câmera aproxima em zum, mostrando bolhas como se estivessem
efervescendo.

Bolhas dissolvendo a sujeira
Fonte própria. Captura de tela
Na instante seguinte, uma mão passa um pano em sentido horário, um quarto de hora,
como a traçar um arco-íris, deixando um rastro branco sobre o que parecia ser branco... Aos
19 segundos, corta para um close do homem olhando para o produto, balançando a cabeça
afirmativamente, como que aprovando o produto.
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Arco-íris da brancura
Fonte própria. Captura de tela
Aos 20 minutos, o homem ressurge, então, passando um pano sobre a geladeira inox
com olhar concentrado nos detalhes. Em seguida, há um corte em close para o fogão do tipo
cooktop (o fogão que é uma bandeja sobre uma bancada), que ele limpa e onde o produto Veja
está apoiado.

A limpeza
Fonte própria. Captura de tela
FALAS E SONS
Aos 5 segundos, inicia-se uma música que faz lembrar aventura e ação, com uma voz
no fundo (voz em off). A música se mantém em segundo plano à voz em off até o fim da cena,
aos 21 segundos.

VOZ EM OFF: O que parecia impossível [pegando o produto no armário] aconteceu! Criamos
um Veja ainda melhor: [enquanto o homem olha atento o produto e levanta o
cenho] Veja Ação e Proteção, [jato do produto na sujera no chão] a revolução
em multiuso! O primeiro com a poder do [bolhas efervecentes] oxigênio ativo,
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penetra, levanta e dissolve a sujeira: [mão traçando o arco-íris] isso é ação! E
você pode usar na casa toda: [passando o pano sobre o fogão] isso é proteção!

4º MOVIMENTO: O HOMEM E O NEURO
REGISTRO DO MOVIMENTO
Ao final dos 21 segundos, enquanto passa um pano sobre a mesa de jantar que se localiza
na sala, surge o “neuro”, uma personagem que é o próprio homem, em tons de cinza, cabelo
desalinhado, vestido com uma camiseta cinza escuro, calça de moleton clara, pano no ombro,
abraçado a frascos de produtos de limpeza.

O surgimento do Neuro
Fonte própria. Captura de tela
Os dois conversam, como se discordassem um do outro. Aos 23 segundos, corte em
close no rosto do “Neuro”, até que aos 26 ssegundos o homem espirra nele um jato do produto.
O Neuro se desintegra sob o efeito de microbolhas que o fazem dissolver, enquanto o homem
abre os braços em reprovação.
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O desaparecimento do Neuro
Fonte própria. Captura de tela

FALAS E SONS
Sem música até o final dos 25 segundos, quando o jato do produto é lançado sobre o
Neuro. A música recomeça aos 26 segundos para a cena seguinte. Há o som do espirro no final
do diálogo entre o homem e o Neuro.

NEURO: Ih, [corta para um close do Neuro, que aponta para o fogão com a cabeça erguida] a
sua mulher faz isso melhor que você!
HOMEM: Neuro, [jogando o jato do produto sobre o Neuro] evolui! [abre os braços com as
mãos apontadas para baixo, enquanto o Neuro se dissolve].

5º MOVIMENTO: O PRODUTO
REGISTRO DO MOVIMENTO
Aos 27 segundos, há um corte para a tela em que são exibidos, à direita, a imagem de
três frascos do produto e, à esquerda, os dizeres sob a logo/URL da empresa: “Veja ação &
proteção. A limpeza nunca mais será a mesma”. O efeito das bolhas dissolventes surge da parte
inferior por detrás do frasco à esquerda, passa em torno dos frascos pela frente, num movimento
espiral que vai terminar na parte superior do primeiro frasco.
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O produto
Fonte própria. Captura de tela
FALAS E SONS
Aos 27 minutos, a música de aventura e ação é retomada, com a voz em off.
VOZ EM OFF: [versão oral do texto à esquerda] Veja Ação e Proteção. A limpeza nunca mais
será a mesma.

Anexos | 129

TÍTULO: Vanish - Dicas do Casal
IDENTIFICAÇÃO: Filme 3
MATERIAL: Filme publicitário da Campanha Vanish Tira Manchas – Vanish Oxi Action
FONTE: Internet / Youtube – URL: https://www.youtube.com/watch?v=N4DfCrplMXk – e
no site do produto – URL: https://www.vanish.com.br.
DURAÇÃO: 37 segundos
ARMAZENADO EM: http://www.elirferrari.pro.br/do/videos/filme03dicasdocasal.mp4

NOTA: Vídeo produzido pela empresa Reckitt Benckister, dos produtos de limpeza da linha
Vanish, como comercial de televisão em 2015. Circulação na TV aberta no 2º semestre de 2015,
sendo conjuntamente disponibilizado na área de vídeos/comerciais de TV da campanha no site
do produto, além do Youtube.
TRANSCRIÇÃO DAS FALAS, CENAS E SONS
FALAS: BRUNA (ELA); ALBERTO (ELE); VOZ FEMININA EM OFF.

1º MOVIMENTO: A BUSCA NA INTERNET
REGISTRO DO 1º MOVIMENTO
Em tela cheia, é revelado o que parece ser uma caixa de busca por termos na internet e,
logo abaixo, duas indicações como se fossem botões clicáveis que levam a informações que
estariam além do que está na tela. A tela se movimenta, uma pergunta vai sendo escrita no
campo de busca: “como tirar manchas sem perder tempo?” Um cursor em formato de seta se
movimenta até o final da caixa de busca, em direção à lupa, simulando o movimento do mouse
em uma tela de internet. Ao posicionar-se sobre a lupa, o cursor transforma-se em uma mão
com o dedo indicador para cima, indicando o movimento do clique (a mão do clique) e, em
seguida, a tela se movimenta e o cursor volta a tomar a forma de seta, deslizando-se para baixo,
em diagonal, passando sobre uma barra azul com a inscrição “tenho uma mancha”, com um
ponto de interrogação em um balão azul ao seu lado direito, e sobre uma barra rosa com a
inscrição “tenho uma dica”, com um sinal de check (✓) ao seu lado esquerdo.
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Tela simulando uma página da internet
Fonte própria. Captura de tela

Aos dois segundos, o cursor se direciona ao que parece ser a uma segunda página, onde
se pode notar algumas referências a redes sociais: fotos de perfil, o ícone com o polegar para
cima em forma de “ok” – indicativo de “curti” em algumas redes sociais na internet – com a
inscrição “essa dica foi útil” e uma numeração ao lado, indicando a quantidade de pessoas que
“curtiram” a dica. O cursor se direciona ao casal, à esquerda do vídeo, sob o nome Bruna e
Alberto e, sobre a foto, surge a mão do clique e o clique é acionado, ativando o vídeo.

Tela com a foto de Bruna e Alberto simulando uma página de rede social
Fonte própria. Captura de tela
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SONS E FALAS
Um som de um banjo e um assobio entoam uma música, uma espécie de jingle em que
a voz é substituída pelo assobio, enquanto um som de teclado de computador faz soar a digitação
da frase que vai se revelando no campo de busca: “como tirar manchas sem perder tempo?”
Ao final da digitação, há um som curto de clique quando o cursor se posiciona sobre o ícone de
lupa e outro após o cursor ter deslizado sobre a tela, parando sobre a foto do casal. Não há falas
até o som do clique sobre a imagem do casal, quando é disparado o vídeo.

2º MOVIMENTO: O CASAL
O 2º movimento é dividido em cinco sequências que intercalam entre dois planos de
enquadramento: quando o casal fala para a câmera, em close aberto; quando o casal está na
atividade de tirar a mancha, em plano americano. As sequências se sucedem em zum aberto e
fechado.51

REGISTRO DO 2º MOVIMENTO: 1ª SEQUÊNCIA
Aos 5 segundos, quando a foto do casal é clicada, um vídeo é ativado e a imagem é
puxada em zum para tomar a tela inteira, deixando o casal revelado em primeiro plano (close),
permitindo ver parcialmente o cenário de fundo (aberto). O casal sorri e ela fala para a câmera.

51

Os termos dos enquadramentos na tela foram retirados do capítulo 9 – enquadramentos: planos e ângulos, em GERBASE,
2012. O livro está disponível no site Primeiro Filme (www.primeirofilme.com.br/site/o-livro/enquadramentos-planos-eangulos/.)
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o casal em close aberto
Fonte própria. Captura de tela

SONS E FALAS
Após o clique que ativa o vídeo, o som do assobio é interrompido para dar voz ao casal,
mas o banjo entoando a música permanece em tom mais baixo, ao fundo, mantendo o ritmo do
1º movimento do filme publicitário. Ela fala para a câmera:

BRUNA: A gente acabou de casar e a gente leva uma vida bastante corrida, [corta para a 2ª
sequência].

REGISTRO DO 2º MOVIMENTO: 2ª SEQUÊNCIA
Aos 7 segundos, corta para uma sequência de representação: o casal entra na área de
serviço, sendo exibido dos joelhos para cima (plano americano), deixando ver o cenário de uma
área de serviço, contendo pia, torneiras, máquina de lavar, relógio de parede, bancada e
prateleira contendo vasinhos de plantas e frascos de produtos. A sequência é muito curta, dura
menos de dois segundos. O mesmo casal, vestido igualmente à sequência anterior, entra em
quase perfil, ele em segundo plano e ela à frente, em primeiro plano. Ele carrega uma cesta com
roupas, deposita a cesta sobre a bancada da pia e começa a retirar dela uma peça. Corta
novamente para o casal em close aberto.
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O casal em sequência curta entrando na área de serviço, em plano americano
Fonte própria. Captura de tela

SONS E FALAS
Apenas o som do banjo entoando a música, enquanto é concluída as duas últimas sílabas
de corrida, proferida por Bruna da sequência anterior.

REGISTRO DO 2º MOVIMENTO: 3ª SEQUÊNCIA
Aos 9 segundos, corta novamente para o casal, em close aberto. Ela olhando para ele e
sorrindo, enquanto ele fala e aponta para si.

O casal em plano close aberto
Fonte própria. Captura de tela

SONS E FALAS
O som do banjo entoando a música continua, enquanto ele fala para a câmera:
ALBERTO: Quem lava a roupa em casa é o homem [aponta para si e corta para a 4ª sequência].

REGISTRO DO 2º MOVIMENTO: 4ª SEQUÊNCIA
Aos 10 segundos, corta novamente para a sequência de representação. É puxado um
zum, fechando o plano nas mãos do casal: ele segurando uma camiseta branca manchada.
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Aparece a legenda na tela: “mancha de chá preto”. Ela o auxilia, segurando a cesta. Ele, então,
exibe a mancha para a câmera e ela retira a cesta, ainda em plano fechado. Em seguida, o zum
se afasta para o plano aberto, ele retira um dosador do pote de Vanish que está sobre a bancada
da pia, enchendo-o com o Vanish. A legenda na tela muda para “manchas e condições testas”.
O zum fecha de novo o plano. Ele adiciona água ao dosador. Zum abre o plano. Ele derrama
cuidadosamente uma pasta branca – formada dentro do dosador – sobre a camiseta manchada,
que também está sobre a bancada da pia. Zum fecha o plano. A legenda muda novamente para
“leia atentamente o rótulo antes de usar o produto”. Ele esfrega o fundo do dosador sobre a
pasta branca e camiseta, enquanto ela o acompanha, prestando atenção como se fosse uma aluna
em processo de aprendizagem. Zum abre o plano, em close aberto, enquanto a legenda
desaparece e ele exibe para ela a camiseta sem a mancha. Corta novamente para a próxima
sequência.

O casal em plano americano em atividade
Fonte própria. Captura de tela
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Ele exibe a camiseta sem mancha para ela
Fonte própria. Captura de tela
SONS E FALAS
O som do banjo entoando a música continua em volume baixo, enquanto ele fala para a
câmera:
ALBERTO: Antes, só com sabão em pó, às vezes a mancha não saía [close fechado na
mancha].Mas agora usando Vanish [zum abre], eu não tenho mais esse problema.
Eu pego [zum fecha nas mãos colocando água no dosador], faço uma pastinha de
Vanish com água quente, coloco em cima da mancha, 30 segundos... [zum abre para
close, dirigindo-se a ela, exibindo a camiseta] Tá vendo, nenhuma mancha.

REGISTRO DO 2º MOVIMENTO: 5ª SEQUÊNCIA
Aos 24 segundos, corta novamente para o close do casal. A câmera vai se afastando,
enquanto ela fala. Na tela, vai reaparecendo o ambiente da internet, tal como a foto sob o nome
Bruna e Alberto antes do clique, mas ainda em vídeo. Ela fala e o casal sorri, surgindo da direita
a setinha do cursor, num movimento para baixo até revelar os dizeres: “essa dica foi útil” e, ta
setinha se transformando na mão do clique sobre o ícone “curti”, faz alterar o número 98 para
99.
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Final da sequência, retornando à tela inicial
Fonte própria. Captura de tela
SONS E FALAS
O assobio volta a acompanhar o som do banjo entoando a música, mas continua em
volume baixo, enquanto ela fala para a câmera:
BRUNA: É genial! [o cursor se move para baixo, revelando os demais elementos da tela] O
Vanish [rindo] pra mim é genial [riso do casal]!
Com o rolar da tela, ao final da fala, um som baixo de fazendo lembrar um clique.

3º MOVIMENTO: AS DICAS

REGISTRO DO 3º MOVIMENTO
Após o clique no movimento anterior, aparecem três telas sequenciais, com fundo em
tons de amarelo e creme. A primeira tela traz a pergunta “como você faz?” dentro de dois balões
rosas, que contêm uma interseção em vermelho; abaixo dos balões, a frase tema “para toda
mancha tem uma dica” em cor dourada.

Anexos | 137

Telas finais 1/3
Fonte própria. Captura de tela
A segunda tela exibe o produto ao lado de uma traja azul escrito em branco: “novo”.
Abaixo, o nome completo do produto “Vanish Oxi Action”, em doutorado, seguido, na linha
de baixo, do endereço eletrônico (URL) do produto: www.vanish.com.br.

Telas finais 2/3
Fonte própria. Captura de tela
A terceira e última tela traz a imagem do produto ampliada para quase metade esquerda
da tela. A metade direita da tela contém elementos que retomam a semelhança com redes sociais
e interatividade: na parte superior, uma tarja rosa com a inscrição “como remover manchas sem
perder tempo” e um ícone de seta na lateral, indicativo de que há mais conteúdo ao ser clicado;
ao centro, uma imagem em close de uma pessoa numa área de serviço preparando o produto
Vanish, com um botão de play branco no meio da imagem, indicando tratar-se de um vídeo, e,
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sobre a imagem, as inscrições “descubra nossas dicas para remover manchas”; na parte inferior,
duas tarjas, uma rosa com a inscrição “tenho uma dica”, com um check num balão à esquerda
da tarja, e outra azul com a inscrição “tenho uma mancha”, com uma sinal de interrogação num
balão à direita da tarja. Na última linha, centralizado com os demais elementos à direita da tela,
a sugestão “participe em vanish.com.br”.

Telas finais 3/3
Fonte própria. Captura de tela
SONS E FALAS
O som do assobio e do banjo entoando a música continua, com o volume um pouco mais
alto, enquanto a voz em off fala:
VOZ FEMININA EM OFF: Participe e veja mais dicas em vanish.com.br [enquanto a tela vai
exibindo as três imagens finais]
OBSERVAÇÃO
Cabe ressaltar que o filme publicitário, na internet, quando exibido na página do produto
(http://www.vanish.com.br/videos/dicas-do-casal-como-remover-manchas-sem-perdertempo/), ou no canal Youtube (https://www.youtube.com/watch?v=N4DfCrplMXk), permite
uma interação do usuário. Ao clicar no botão play na imagem ao lado do pote de Vanish, o
usuário é levado para uma área onde poderá consultar outras dicas, ou fazer uma pergunta.
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Site direcionado pelo clique no filme publicitário exibido na internet
Fonte própria. Captura de tela
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TÍTULO: Vanish líquido - vou te conquistar com o meu amor
IDENTIFICAÇÃO: Filme 4
MATERIAL: Filme publicitário da Campanha Vanish Sim Senhora
FONTE: Internet / Youtube – URL: https://www.youtube.com/watch?v=L9ueJqWXYEU
DURAÇÃO: 1:45 segundos
ARMAZENADO EM: http://www.elirferrari.pro.br/do/videos/filme04vouteconquistar.mp4

NOTA: Vídeo produzido pela empresa Reckitt Benckister, dos produtos de limpeza da linha
Vanish, como comercial de televisão em 2015. Circulação na TV aberta no 2º semestre de 2015,
sendo conjuntamente disponibilizado na área de vídeos/comerciais de TV da campanha no site
do produto, além do Youtube.
TRANSCRIÇÃO DAS FALAS, CENAS E SONS
FALAS: VOZ MASCULINA EM OFF.
MOVIMENTO ÚNICO: A SEDUÇÃO DO TANQUINHO
REGISTRO DO MOVIMENTO
O filme publicitário é feito em uma única sequência, mas com várias cortes, mantendo
o fundo rosa e a imagem de um homem somente com partes do corpo reveladas, geralmente do
queixo para baixo e da cintura para cima.
Início da sequência: o filme começa com a exibição do produto e um fundo totalmente
cor de rosa, a cor da embalagem do produto. O lugar é indefinido, deixando aparecer a parte
mínima de mobiliário: um patamar, que pode ser de uma mesa ou balcão, sobre o qual se
encontra o produto. Ao lado direito do produto, a palavra apresenta, combinada ao nome do
produto (Vanish apresenta), faz parecer a introdução de um filme.
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Exibição do produto e início da narrativa
Fonte própria. Captura de tela

1º corte: aos 2 segundos, há o corte para partes do corpo: braço direito em close numa
ação de contração do músculo do braço e um close do ombro, parte do braço e peito esquerdo.

Homem exibindo músculos.
Fonte própria. Captura de tela

2º corte: aos 4 segundos, há afastamento do zum para um plano completo do tórax,
mostrando o movimento – para frente e para trás – das mãos juntas na forma icônica de um
coração. Ao fundo, sobre a parede cor de rosa, uns riscos em branco como traços de desenho.
À frente, a frase: vou te conquistar com meu amor.
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Homem fazendo coraçãozinho.
Fonte própria. Captura de tela
3º corte: aos 6 segundos, corta para o homem entrando pela esquerda, carregando um
cesto de roupas. À sua frente, o que lembra ser uma mesa de jantar, sobre a qual estão dispostos
elementos que indicam o término de um café da manhã: duas xícaras usadas, uma delas com
marca de batom; potinhos de manteiga e geleia; restos de pães sobre a mesa; um cesto de pão;
meio copo de suco amarelo; e uma camisola manchada. Atrás dele, a parede rosa com traços de
desenho cujas partes reveladas representam uma janela com cortinas e uma cômoda sobre a
qual repousa uma televisão. Ele repousa o cesto no chão e retira a camisola da mesa, exibe a
camisola para a câmera, colocando-a em seguida no cesto. Enquanto exibe a camisola, surge à
esquerda da tela o texto escrito “manteiga e café”. Daí, pega o cesto e o leva em direção à direita
da tela.

Homem com cesto.
Fonte própria. Captura de tela

4º corte: aos 15 segundos, corta para o homem entrando pela esquerda da tela e para ao
lado de uma bancada onde estão expostos três produtos da linha Vanish. Ele segura o cesto de
roupas com as duas mãos. Ao fundo, a parede rosa com traços de desenho cujas partes reveladas
representam azulejos. Em letras mínimas, no parte inferior da tela, o texto verbal “* Leia
atentamente o rótulo e a etiqueta antes de usar o produto, ok?”.
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Homem exibindo o cesto cheio de roupas e imagens do produto.
Fonte própria. Captura de tela

5º corte: aos 20 segundos, corta para o homem fazendo exercícios físicos com o produto
de recipiente rosa. A parte inferior do rosto (nariz, boca e queixo) posicionado de forma a
indicar que ele olha os movimentos do músculo, enquanto sobe e desce o recipiente, num
exercício de levantamento de peso. Ao fundo, a parede rosa com traços de desenho em branco,
de um lado com quadrados, indicando azulejos, do outro, uma forma de tanque. À esquerda da
tela, o texto escrito “vários tecidos, cores e manchas”.

Homem exercitando-se com o recipiente do produto.
Fonte própria. Captura de tela
6º corte: Aos 27 segundos, corta para um close do pescoço e costas. O homem faz um
alongamento muscular, pendendo a cabeça ora para a direita, ora para a esquerda.
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Homem se alongando.
Fonte própria. Captura de tela
7º corte: Aos 29 segundos, corta novamente para o homem fazendo exercícios físicos
com o produto de recipiente branco. A parte inferior do rosto não aparece para que deixe
aparente a cintura, enrolada em uma toalha branca. Ele volta ao exercício de levantamento de
peso, levantando o recipiente até o peito, voltando até abaixo do umbigo. Ao fundo, a parede
rosa com traços de desenho, em branco, com quadrados indicando azulejos. À esquerda da tela,
o texto escrito “roupa branca mais branca”.

Homem exercitando-se com outro recipiente do produto.
Fonte própria. Captura de tela

8º corte: Aos 36 segundos, corta para um close do cesto no chão, sobre um tapete felpudo
branco, com o produto à frente. O cesto com roupas em tons de rosa. Aos 39 segundos, o zum
afasta o enquadramento para focalizar o corpo do homem fazendo cafuné num gato peludo
branco, ambos esparramados no tapete branco felpudo e sobre uns tecidos em tons de rosa
espalhados pelo tapete, ao lado do cesto. Aos 43 segundos, um close do gato que se move para
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a direta da tela, fazendo com que o enquadramento se movimente nessa direção, enquanto o
homem continua fazendo o cafuné. Surge, então, à esquerda, o texto escrito: “Mata 99,9% dos
germes e bactérias”. Na parte inferior da tela, um texto escrito em letras mínimas: “* Antes de
usar, leia a etiqueta das roupas e as instruções dos rótulos. Conserve fora do alcance das crianças
e dos animais domésticos”. Aos 48 segundos, o zum volta a enquadrar o homem do queijo à
cintura, agora de pé com o gato no colo, mantendo o cafuné.

Homem acariciando o gato.
Fonte própria. Captura de tela

9º corte: Aos 49 segundos, corta para o homem ao lado de uma bancada que se faz
revelar como uma máquina de lavar roupas. Ele abre a tampa do produto e despeja o líquido na
máquina de lavar. À direita da tela, a inscrição “lavagem à máquina”.

Colocando o líquido na máquina de lavar.
Fonte própria. Captura de tela
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10º corte: Aos um minuto e três segundos, ocorre um corte como se tivesse havido um
travamento da tela e onde antes estava a máquina de lavar ao lado direito do homem, agora é
uma bancada sobre a qual está a camisola manchada. Ele, com a tampa do produto na mão,
despeja nela o líquido e derrama o conteúdo da tampa sobre a mancha. À direita da tela, a
inscrição “pré-lavagem”.

Colocando o líquido sobre a camisola.
Fonte própria. Captura de tela
11º corte: Aos um minuto e nove segundos, corta para ele sentado em uma cadeira
plástica, apoiado com o cotovelo sobre uma mesa à direta da tela. Sobre a mesa, a camisola e o
recipiente do produto. Ao fundo, a parede rosa com os desenhos quadrados como se fosse em
giz. Ele parece aguardar.

Aguardando o produto agir.
Fonte própria. Captura de tela
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12º corte: Aos um minuto e 12 segundos, corta para o homem novamente em pé ao lado
da máquina de lavar. Ele fecha a tampa da máquina. Ao fundo, a parede rosa com um tanque
de lavar roupas desenhado como se fosse em giz.

Homem fecha a máquina de lavar.
Fonte própria. Captura de tela

13º corte: Aos um minuto e 16 segundos, corta para o homem atrás de uma bancada.
Atrás do homem e à direita da tela, a máquina de lavar roupas e, acima da máquina, uma
prateleira rosa presa na parede. Três recipientes do produto em exposição sobre a prateleira e
um desenho de vaso com uma flor. À esquerda da tela, a inscrição: “lavagem à mão”. Sobre a
bancada, um recipiente do produto, uma bacia plástica com água e a camisola. Ele abre o
recipiente, derrama um pouco de líquido na bacia, pega a camisola e mergulha a camisola na
água. Esfrega a camisola.
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Homem lavando à mão.
Fonte própria. Captura de tela

Homem esfregando a roupa.
Fonte própria. Captura de tela

14º corte: Aos um minuto e 35 segundos, corta para a tela final, com uma transição em
quadriculados, como se fosse um móbile, que ao terminar assume uma aparência de uma parede
de azulejos rosa. Surgem na tela as inscrições, na ordem: a logomarca “Vanish”; as palavras
“sim senhora” dentro de um balão de diálogo; a frase “porque a palavra final é sempre dele”;
por fim, o site “vanish.com.br”. Enquanto as inscrições surgem, bolhas de sabão vão subindo e
estourando.
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Tela final.
Fonte própria. Captura de tela

