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RESUMO 

A literatura de autoajuda tornou-se, na contemporaneidade, fenômeno de vendas, com a 

disseminação de uma quantidade variada de produtos e circulação intensa de mensagens 

publicitárias no espaço midiático.  Nesse universo de títulos de autoajuda, o livro O Segredo é 

considerado sucesso de vendas do gênero. Lançado em 2007 no Brasil, pela editora Ediouro, 

ocupou por um bom tempo as listas dos mais vendidos e causou um grande desdobramento de 

produtos que levam a logomarca de O Segredo, transformando-se no que podemos chamar de 

franquia.  A publicidade desses produtos, por intermédio das capas dos livros, DVD, CD, sites 

de vendas, Facebook, etc., é considerável, e basta observar, ao entrar numa livraria, como esse 

gênero ocupa as primeiras prateleiras. Assim, esta pesquisa procura investigar a lógica e as 

estratégias de produção dos discursos publicitários de O Segredo nos diversos suportes por 

onde circula, por intermédio do estudo da sociedade de consumo e tendo como referencial o 

consumo como prática cultural. Pretende-se compreender como o discurso publicitário vem 

sendo empregado a serviço da comunicação, com a intenção de mapear os espaços de 

circulação desses discursos, identificar como se desenvolvem os seus modelos, observar a 

retórica na sua composição. Numa sociedade midiatizada como a nossa, O Segredo e seus 

desdobramentos são transformados em produtos culturais e estão sob a lógica da indústria 

cultural, sendo oferecidos para consumo e produzindo sentidos através dos discursos 

publicitários, o que demanda atenção e esforço para entender as dinâmicas e os impactos 

socioculturais dos processos comunicacionais e das práticas de consumo. A Análise de 

Discurso de linha francesa e os estudos sobre retórica articulados aos estudos de comunicação 

serão a estrutura para a fundamentação teórico-metodológica que permeia a aproximação com 

o discurso publicitário, como processo de divulgação na sociedade de consumo. Nosso recorte 

para a pesquisa são as capas e contra capas dos livros, os sites de vendas de livros, o 

Facebook e o Twitter. Os resultados encontrados serão apresentados por intermédio de uma 

análise que deverá tencionar os entrelaçamentos entre os constructos teóricos e a pesquisa 

empírica. 

Palavras-chave: Comunicação publicitária; Consumo; Discurso; Autoajuda. 
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ABSTRACT 

The self-help literature has become, in contemporary times, a sales phenomenon, with the 

spread of a varied amount of products and intense movement of advertisements in the media 

space. In this universe of self-help titles, the book The Secret is considered a sales success of 

the genre. Launched in 2007 in Brazil, by Ediouro, it has occupied for a long time the 

bestseller lists and caused a major development of products that carry the name and seal of 

The Secret, transforming itself into what we call franchise. The advertising of these products 

through the covers of books, DVDs, CDs, sales websites, Facebook, etc. is considerable, just 

observe, when entering a bookstore, that books of this genre occupy the best shelves. Thus, 

this research investigates the logic and production strategies of advertising discourses of The 

Secret in the different media where they circulate through the study of the consumer society, 

having consumption as a cultural practice as referential. Our aim is to understand how the 

advertising discourse has been used at the service of communication, intending to map the 

spaces of circulation of these discourses, to identify how they develop their models, and to 

observe the rhetoric in its discursive composition. In a mediatic society like ours, The Secret 

and its outspreads are transformed into cultural products under the logic of this cultural 

industry, being offered for consumption and producing senses through advertising discourses, 

which requires attention and effort to understand the dynamics and sociocultural impacts of 

communication processes and consumption practices. The French Discourse Analysis and the 

rethoric studies articulated to communication studies will be the structure for the theoretical 

and methodological grounding that permeates the approach to the advertising discourse, as 

disclosure process in the consumer society. Our clipping for the research are the covers and 

back covers of the books, book sales websites, Facebook and Twitter. The results will be 

presented through an analysis that must propose the interlacements between the theoretical 

constructs and empirical research. 

Keywords: Advertising Communication; Consumption; Discourse; Self-Help; Mediatic.
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INTRODUÇÃO 

 

O presente trabalho busca compreender as dinâmicas que envolvem o consumo em 

nossa sociedade contemporânea por intermédio da observação da comunicação publicitária 

dos produtos que surgiram a partir do filme e do livro O Segredo.  

Os meios de comunicação preencheram a vida cotidiana num ritmo acelerado e, a 

cada dia, alteram a face do planeta em que vivemos de forma surpreendente com os avanços 

da tecnologia.  

A centralidade da mídia na contemporaneidade é uma realidade, oferecendo destaque 

aos meios de comunicação que colaboram para a construção de sentidos e formação da nossa 

cultura, tornando-se campo fértil para a compreensão das tramas das relações sociais e do 

imaginário que permeia nossa sociedade. 

Como aborda Silverstone (2005), precisamos “entender a mídia como um processo e 

- reconhecer que o processo é fundamental e eternamente social” (SILVERSTONE, 2005, 

p.17). A mídia é dinâmica e com o crescimento global da Internet de forma intensa, o mundo 

se tornou interativo, permitindo que tudo e todos possam ser acessados instantaneamente. 

No entanto, vale ressaltar as palavras de Baccega (2008), quando evidencia que “com 

ou sem a presença física de aparelhos da mídia, todos participamos da cultura que os meios de 

comunicação ajudam a construir” (BACCEGA, 2008, p.1). 

A publicidade é um campo rico, valioso e repleto de caminhos que possibilitam 

pensar sobre nossa cultura, pois sua relação com os símbolos possui uma intimidade que tem 

o poder de revelar as diversas representações sociais e sentidos que são produzidos no nosso 

cotidiano e, através dessa dinâmica, podemos observar como nos organizamos na experiência 

da comunicação.  

O discurso publicitário se estabelece como materialidade de investigação, oferecendo 

a possibilidade de reflexão sobre este mundo em que vivemos. Everardo Rocha destaca que o 

discurso publicitário “fala sobre o mundo, sua ideologia é uma forma básica de controle 

social, categoriza e ordena o universo. Hierarquiza e classifica produtos e grupos sociais. Faz 

do consumo um projeto de vida” (ROCHA, 2010, p.31). 

O consumo transformado em “projeto de vida” na trama da cultura demanda a 

observação do cientista social e ganha também centralidade, assumindo uma perspectiva que 

promove a possibilidade da construção de conhecimento na esfera das ciências sociais. 

O consumo como indicador de práticas culturais conta nossa história, nos diferencia e 
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nos identifica, “a função essencial do consumo é sua capacidade de dar sentido” (DOUGLAS 

E ISHERWOOD, 2006, p. 108).  

Articular o campo da comunicação e do consumo amplia a possibilidade para 

investigar os caminhos da cultura e toda a sua dinâmica, pois esses campos se interdependem, 

além de constituírem as bases da nossa sociedade contemporânea. 

Nessa perspectiva, a motivação deste estudo é buscar compreender como o discurso 

publicitário de O Segredo se expressa nos diversos espaços em que circula e como se destaca 

no âmbito de produtos de autoajuda. A nossa hipótese parte da ideia de que O Segredo 

construiu uma marca, diferenciando-se e distinguindo-se dentro da grande esfera dos diversos 

produtos de autoajuda que circulam no mercado e na mídia. E, nesse sentido, a nossa pergunta 

gira em torna das seguintes questões: Quais são as estratégias e as lógicas de produção 

discursivas de O Segredo nos diversos espaços em que circula? E como os produtos de O 

Segredo são oferecidos para consumo? 

No discurso do texto publicitário do universo de O Segredo, encontraremos nossa 

referência, nosso mapa e ao mesmo tempo o canal para a construção epistemológica desta 

pesquisa. O texto deve ser entendido como tecido formado de tramas, em sua dimensão verbal 

– urdidura “realizada por meio de palavras que se entrelaçam, se imbricam, se abraçam, 

formando uma trama de significação” (CARRASCOZA, 2004, p.15). 

Quando falamos em O Segredo, estamos nos referindo aos diversos desdobramentos 

de produtos que circulam na mídia a partir de um produto principal. Nesse caso, o filme O 

Segredo foi lançado e logo depois, o livro, que teve destaque no mercado editorial devido ao 

sucesso de vendas. Para o desenvolvimento deste estudo, vamos considerar o livro e o filme 

como os produtos que geraram um grande fluxo de conteúdos, através das múltiplas 

plataformas midiáticas, num processo de convergência. 

Henry Jenkins (2009) vai abordar o conceito de cultura de convergência, 

evidenciando que, nesse âmbito, as velhas e novas mídias se encontram; a mídia corporativa e 

a mídia alternativa se cruzam e o poder do produtor de mídia e o poder do consumidor 

interagem de novas formas. O autor considera que a palavra convergência colabora para  

definir as transformações tecnológicas, mercadológicas, culturais e sociais. 

O livro O Segredo foi escrito por Rhonda Byrne, escritora australiana, e é 

considerado um dos maiores fenômenos editoriais dos últimos anos (MARQUES, 2009). No 

Brasil, foi lançado em 2007, pela editora Ediouro, e está insererido na categoria de gênero de 

autoajuda. O conteúdo envolve a ideia de que a força do pensamento pode transformar a vida 

das pessoas, atraindo coisas boas, e discorre sobre os segredos que envolvem a lei da atração, 
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que, se usada adequadamente como ensina a autora do livro, poderá realizar sonhos.  

De acordo com Ieda Tucherman (2012) e Francisco Rüdiger (2010), o primeiro livro 

do gênero de autoajuda foi escrito pelo inglês Samuel Smiles, em 1859, com o título Self-

Help, que em português significa ‘autoajuda’. 

Rüdiger (2010) salienta que o livro fez grande sucesso e foi publicado em mais de 

oito idiomas, vendendo por volta de 250 mil cópias só na Inglaterra, e, nos Estados Unidos, 

tornou-se um dos livros mais vendidos no período. Segundo o autor, o conteúdo do livro 

destacava, essencialmente, a força de vontade aplicada ao cultivo de bons hábitos, porém a 

realização pessoal ou busca de prazer não era o mais importante, mas sim o desenvolvimento 

do caráter. 

Tucherman (2012) ressalta que o autor de Self-Help usa, como argumento de sua 

retórica, exemplos de vida de figuras notáveis, como a história de Benjamin Franklin, e busca 

evidenciar que tudo pode ser possível para todas as pessoas que possuem ousadia para tentar 

buscar seu objetivo individualmente. A autora destaca também outros títulos que fizeram 

sucesso depois da Grande Depressão nos Estados Unidos, apontando que a história da 

autoajuda “é complementar à história política e econômica, fazendo uma gangorra: épocas 

menos turbulentas demandam menos autoajuda” (TUCHERMAN, 2012).  

Dentre os títulos evidenciados por Tucherman (2012), o livro Como fazer amigos e 

influenciar pessoas, de 1937, escrito por Dale Carnegie, tem destaque, com 50 milhões de 

exemplares vendidos. Outros títulos, como Pense e enriqueça e A Filosofia do Sucesso, de  

Napoleon Hill, também fizeram sucesso na década de 1930. 

No Brasil, Tucherman (2012) evidencia alguns livros que fizeram muito sucesso no 

mercado editorial, como, por exemplo, O sucesso é ser feliz, do psiquiatra Roberto 

Shinyashiki, que vendeu mais de 5 milhões de exemplares; A semente da vitória do 

preparador físico Nuno Cobra; dentre outros títulos e autores, com destaque ainda  para 

Augusto Cury, que já publicou mais de 20 títulos.  

Rüdiger (2010), em seu livro Literatura de autoajuda e individualismo, desenvolve 

uma genealogia do gênero, explorando minuciosamente o conteúdo dos principais livros, e 

ressalta que a literatura de autoajuda se fundamenta na visão de mundo anglo-saxã, 

organizada como um conjunto de práticas que refletem a cultura industrial que se afirmou na 

modernidade, contribuindo para influenciar e transformar a nossa sociedade ocidental por 

intermédio da crença de que o indivíduo deve descobrir recursos interiores para alcançar seus 

objetivos. 

De acordo com esse autor, a literatura de autoajuda compartilha com a literatura 
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apenas o nome, sendo um fenômeno desprovido de critério de valor, que repete fórmulas 

padronizadas, caracterizado pelo sucesso de vendas e do marketing. 

Diante do exposto, não há como negar que esse gênero merece uma atenção especial 

como objeto de estudo para a reflexão na área de Comunicação, abordando o consumo e a 

produção dos discursos publicitários como as bases para trilhar um percurso rico de 

significados na tentativa de entender mais um pouco sobre a nossa cultura e sociedade.  

Na busca da aproximação dos temas autoajuda, consumo e comunicação, iniciaremos 

nossa reflexão por meio de um percurso histórico sobre a concepção da sociedade de consumo 

e os entrelaçamentos que contribuíram para o surgimento de uma sociedade baseada em ideias 

individualistas. 

Para tanto, os estudos de Marshall Berman, Eric J. Hobsbawm, Pesavento, Olgária 

Matos e Walter Benjamin, entre outros, estarão permeando essa construção pela ótica da 

história e sob a perspectiva do homem moderno, que se encontrava envolvido em um novo 

universo repleto de estímulos, numa nova organização da vida econômica e social das 

cidades, entre os séculos XVIII e XIX.  

Edgar Morin, com a abordagem sobre cultura de massa, conduz o olhar para a 

trajetória de uma sociedade industrializada, depois da Segunda Guerra Mundial, e a 

organização dessa vida social, as técnicas, as novas configurações da cultura e da mídia.  

Serão trazidas as contribuições de Jesús Martín-Barbero, que oferece uma reflexão 

crítica sobre a indústria cultural, relacionando a concepção de Adorno e Horkheimer com a 

desenvolvida por Morin. 

Zygmunt Bauman promove uma reflexão sobre a sociedade de consumo, enfatizando 

seu poder de transformação acelerado numa dinâmica fluida, na qual tudo é efêmero. Bauman  

aborda o consumismo, o que colabora para entendermos a diferença entre consumo como 

prática cultural e consumismo. 

 No que se refere ao campo do consumo, a fundamentação está embasada no conceito 

de consumo como prática cultural, por intermédio das contribuições de Mary Douglas e Baron 

Isherwood, os quais abordam o consumo a partir de uma visão antropológica, proporcionando 

reflexões fundamentais sobre a relação do sujeito com seu meio social por intermédio das 

práticas de consumo. Seguindo essa linha de abordagem, serão tomados como apoio os 

estudos de Néstor Garcia Canclini, com as concepções desenvolvidas em Consumidores e 

Cidadãos, que promove uma reflexão sobre a dinâmica do consumo como exercício da 

cidadania. 

Pierre Bourdieu oferece ricas contribuições para esclarecer a questão do consumo 
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como código de diferenciação através dos conceitos de campo e habitus. A noção de capital 

simbólico, elaborada por este autor, vem colaborar para a compreensão sobre os valores 

subjetivos que os indivíduos buscam expressar na sociedade de consumo. 

 Especificamente sobre a literatura de autoajuda, as pesquisas de Ieda Tucherman e 

João Freire Filho são referência para a compreensão do fenômeno em nossa sociedade, 

evidenciando as motivações que levam o sujeito a se interessar por esse gênero e o panorama 

do mercado, que também contribui para o consumo de autoajuda. 

   Ieda Tucherman contextualiza e destaca o fenômeno da autoajuda como sendo de 

fundamental importância para o pesquisador da área de Comunicação, pois possui uma 

visibilidade imediata devido à quantidade de publicações que vêm sendo produzidas no Brasil 

e no mundo, além de contagiar gêneros literários, conquistar a área audiovisual e gerar 

comportamentos sociais. 

   Francisco Rüdiger, com seus estudos para a elaboração do livro Literatura de 

autoajuda e individualismo: contribuição ao estudo da subjetividade na cultura de massa 

contemporânea vem colaborar para compreendermos as condições sociais e históricas que 

modelaram a concepção de uma ideologia individualista, que estimula a autonomia e o cultivo 

de si mesmo, na qual o indivíduo age cada vez mais sem a percepção da coletividade.  

 Gilles Lipovetsky contribui para a análise sobre a trajetória do indivíduo na busca da 

felicidade pelo ângulo da sociedade de consumo.   

Roger Silverstone e Douglas Kellner colaboram para os estudos sobre produção 

midiática e o papel da comunicação na nossa cultura contemporânea. 

Na observação das conexões entre as diversas plataformas midiáticas, vamos contar 

com as abordagens elaboradas por Pierre Lévy, com os estudos sobre cibercultura; Manuel 

Castells, que analisa a sociedade em rede; e Henry Jenkins, que trabalha o conceito de 

convergência, situando os diversos caminhos que a comunicação percorre nos nossos dias e 

evidenciando que a convergência não ocorre por meio de aparelhos, mas dentro dos cérebros 

dos consumidores e em suas interações sociais com outros (JENKINS, 2009).  

Será mantido um diálogo constante com Everardo Rocha, que aprofunda os estudos 

sobre publicidade por intermédio da inter-relação entre comunicação e consumo, utilizando o 

viés da antropologia em Magia e Capitalismo - Um estudo antropológico da publicidade. Ao 

articular os conceitos de totemismo, mito e ritual à esfera da publicidade, Rocha reconstrói o 

circuito da produção e do consumo, evidenciando a função do mito como o produto e a do 

ritual como prática de consumo. O conceito de totemismo vem correlacionar esse circuito, 

representado pela publicidade, nomeando os produtos e transferindo-os para um universo 
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mágico.       

Compondo o tripé comunicação, consumo e publicidade, com suas observações, Jean 

Baudrillard contribui para gerar reflexões instigantes sobre a área, abordando como nossa 

sociedade e a vida se expressam e produzem sentido a partir da organização dos objetos de 

cada tempo. A forma como Baudrillard trilha suas ideias sobre a publicidade poderá oferecer 

uma perspectiva para pensar sobre a função do discurso publicitário, já que, para esse autor, é 

a publicidade que “melhor nos dirá o que consumimos através dos objetos” 

(BAUDRILLARD, 2007, p.174). 

Para estudarmos a dinâmica da marca e suas estratégias de comunicação publicitária, 

contaremos com os aportes teóricos elaborados por autores como Naomi Klein, Andrea 

Semprini, Michel Chevalier e Gérald Mazzalovo, além das contribuições de Isleide Arruda 

Fontenelle.  

Para nortear a compreensão sobre os discursos elaborados e aplicar os procedimentos 

de análise do discurso de linha francesa, serão utilizados os estudos de Dominique 

Maingueneau, que aborda a função interativa e argumentativa do discurso, definindo os 

dispositivos de análise; os apontamentos de Eni Orlandi, que estuda como são construídos os 

sentidos expressos e ocultos (o dito e o não dito); e as contribuições de João Anzanello 

Carrascoza sobre retórica, a partir das suas observações sobre os cânones complementares do 

texto publicitário. 

Autores como Mikhail Bakhtin, Maria Aparecida Baccega e Helena H. Nagamine 

Brandão permearão toda a abordagem teórica da análise de discurso, contribuindo para 

entendermos a origem histórica dessa metodologia, além dos conceitos fundadores, como 

ideologia e formações discursivas.   

Em Maingueneau, o conceito de ethos contribui para entendermos a dinâmica que 

atravessa os discursos promovidos nos diversos suportes onde circula O Segredo e como esse 

ethos carrega o conjunto de enunciação nos discursos publicitários. 

Orlandi compõe o referencial teórico metodológico que permeia toda a discussão do 

objeto de estudo, colaborando para a análise do contexto imediato em que o objeto está 

inserido, os efeitos de sentidos gerados e a história que confere uma compreensão mais densa 

para a análise do corpus de referência composto pelas capas dos livros, banners virtuais, 

página do Facebook, etc.  

Nesse contexto, vale lembrar que a análise do discurso traz em si a ideia de curso, 

percurso, movimento; o discurso será estudado concebendo-se a linguagem como mediação 

necessária entre o sujeito e sua realidade social, considerando a produção de sentido a partir 
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dessa relação e do contexto em que foi produzido esse discurso.  

No primeiro capítulo, vamos abordar a sociedade de consumo a partir da sua história, 

evidenciando o consumo como prática cultural e dentro do universo da autoajuda, com 

destaque para o contexto de O Segredo.  
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1. SOCIEDADE DE CONSUMO 

1.1 CONSUMO: UMA PERSPECTIVA HISTÓRICA 

Abordar a construção da sociedade de consumo exige uma visita mais apurada aos 

séculos XVIII e XIX. Para tanto, não é fácil contornar esses momentos da nossa história 

ocidental sem fazer alusão à literatura do final do século XVIII e início do século XIX, pois 

em cada personagem de Flaubert, Zola, Goethe, Victor Hugo e Baudelaire podem-se perceber 

o espírito e os hábitos do homem moderno que despontava em meio às contradições num 

mundo repleto de novos estímulos. 

Marshall Berman (2007), em seu livro Tudo que é sólido se desmancha no ar, 

escreve que a história de Fausto, de Goethe, provou ser irresistível para todos os tipos de 

artista em todo o mundo; várias vezes interpretado, reinventado e representado nas diversas 

categorias de arte, o drama de Fausto contorna a vida do ser humano moderno com suas 

angústias, questões e buscas pelo prazer numa época em que o tempo e o espaço se 

transformavam, reinventando novos modos de vida. 

Fausto pode ser a representação desse ser moderno que despontava com novos 

desejos numa sociedade em que a garra pelo desenvolvimento industrial se impunha de forma 

decisiva. Berman escreve: 

A força vital que anima o Fausto goethiano, que o distingue dos antecessores  

e gera muito de sua riqueza e dinamismo é um impulso que vou designar 

com desejo de desenvolvimento. Fausto tenta explicar esse desejo ao diabo, 

porém não é fácil fazê-lo. Nas suas primitivas encarnações, Fausto vendia 

sua alma em troca de determinados bens, claramente definidos e 

universalmente desejados: dinheiro, sexo, poder sobre os outros, fama e 

glória. O fausto de Goethe diz a Mefistófeles que, sim, ele deseja todas essas 

coisas, mas não pelo que elas representam em si mesmas (BERMAN, 2007, 

p.52-53). 

Ao escolher esse trecho traçado por Berman, podemos perceber o sujeito que 

emergia entre os séculos XVIII e XIX dentro da emblemática trama do desejo que o 

capitalismo com toda sua força começava a impor, ressignificando a relação do homem 

moderno com os objetos e os modos de vida. 

A sociedade de consumo emerge a partir de dois movimentos históricos, que foram 

chamados por Eric J. Hobsbawm  (2009)  de “dupla revolução”: a Revolução Francesa de 

1789 e a revolução industrial (inglesa); essas duas revoluções, cada qual a seu tempo e 

desenvolvimento, transformaram as bases da economia mundial, a relação do homem com o 

trabalho e seu cotidiano.  
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A Paris do século XIX se desenvolvia baseada nos ideais iluministas de liberdade, 

igualdade e fraternidade, concepções provenientes da Revolução Francesa no século XVIII, 

que culminou com a queda da monarquia, e que eram fundamentadas na crença inabalável na 

razão, na ideia de que o progresso é ilimitado, na ciência baseada na existência das leis 

naturais e na visão de que o espírito humano deveria ser livre de superstições, misticismo e 

ignorância.  

As novas perspectivas de um mundo baseado em leis científicas promoveram 

transformações, e com os progressos decorrentes da revolução industrial iniciada na Grã-

Bretanha surgiram novas ideias, percepções e projetos que desembocaram na mudança do 

espaço físico. Hobsbawm (2009) destaca que “se a economia do mundo do século XIX foi 

formada principalmente sob a influência da revolução industrial britânica, sua política e 

ideologia foram formadas fundamentalmente pela Revolução Francesa” ( 2009, p.97). 

E ainda:  

A grande revolução de 1789-1848 foi o triunfo não da “indústria” como tal, 

mas da indústria capitalista; não da liberdade e da igualdade em geral, mas 

da classe média ou da sociedade “burguesa” liberal; não da “economia 

moderna” ou do “Estado moderno”, mas das economias e Estados em uma 

determinada região geográfica do mundo (parte da Europa e alguns trechos 

da América do Norte), cujo centro eram os Estados rivais e vizinhos da Grã-

Bretanha e França (HOBSBAWM, 2009 p.20). 

Essa observação contribui para que possamos fazer uma distinção cuidadosa, como       

Hobsbawm (2009) observa, sobre as características fundamentais de uma sociedade burguesa 

capitalista que se orienta pelas relações de produção e consumo. 

De acordo com Abrão (1999), pode-se concluir que o desfecho da Revolução 

Francesa foi a consolidação da sociedade burguesa e o desenvolvimento da economia 

capitalista. 

A revolução industrial a partir do século XVIII promove, assim, uma sociedade de 

consumo e de culturas de consumo pautada por uma expansão nunca antes vista na história da 

humanidade, de produção em larga escala, acarretando um comércio de massa. 

A produção industrial crescente contribuía para novas práticas econômicas na Grã- 

Bretanha e em todo o mundo moderno, os horizontes se expandiam para os produtores 

industriais europeus, que cada vez mais podiam vislumbrar perspectivas positivas quanto ao 

progresso futuro (LULL e NEIVA, 2008). 

A Paris do século XIX estava localizada diante de um cenário que se configurava 

com a presença marcante da tecnologia, do ferro para a construção de ferrovias e galerias,  

lojas, vitrines e bulevares que recobravam para a burguesia os bairros do centro, antes 
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amontoados de casas e ruas estreitas. 

A cidade se reinventava com os projetos comandados pelo Barão Haussmann, que 

tinha como meta a ampliação das ruas e a abertura dos espaços públicos, permitindo uma 

maior circulação de pessoas e principalmente dificultando a possibilidade de barricadas.  

 Baccega (2009), ao apresentar o prefácio do livro Tramas Publicitárias, de 

Carrascoza e Santarelli, aponta para um fazer publicitário que, nessa época, despontava em 

Paris, rompendo a moldura dos museus, e se espalhava pelas ruas. Eram os cartazes 

publicitários em litografia feitos por artistas, hoje consagrados, que surgiam no cenário da 

“cidade luz”, capturando o olhar dos transeuntes e convidando-os para provar, por exemplo, 

um “Biscuits Champagne Lefèvre-Utile”. A publicidade surgia misturando-se com a nova 

concepção de cidade.    

Tanto na Grã-Bretanha quanto na França, o desenvolvimento tecnológico encantava 

os olhos do cidadão da época, que podia se aproximar das novas conquistas tecnológicas por 

meio das grandes exposições ou exposições universais. Em Londres, no verão de 1851, 

milhões de pessoas puderam apreciar a estrutura arquitetônica em ferro e vidro do suntuoso 

Palácio de Cristal, passeando por corredores com objetos que celebravam os 

desenvolvimentos científicos e tecnológicos das áreas de química, produção fabril, indústria 

do vidro, mecânica, metalurgia, dentre outras. As exposições tiveram papel publicitário, 

possibilitando que a grande população pudesse conhecer as novidades da ciência e da 

tecnologia, gerando um efeito pedagógico sobre o imaginário popular (LULL e NEIVA, 

2008). 

A nova configuração da cidade e as novas ideias em torno da tecnologia estimulavam 

a curiosidade dos cidadãos pelas artes e ciências que se renovavam, o que promoveu o 

sucesso dessas grandes exposições, que podem ser consideradas como uma das expressões 

marcantes desse tempo.  

As exposições funcionaram como síntese e exteriorização da modernidade dos 

“novos tempos” e como vitrine de exibição dos inventos e mercadorias postos à disposição do 

mundo pelo sistema de fábrica. No papel de arautos da ordem burguesa, tiveram o caráter 

pedagógico de “efeito-demonstração” das crenças e virtudes do progresso, da produtividade, 

da disciplina do trabalho, do tempo útil, das possibilidades redentoras da técnica, etc, 

(PESAVENTO, 1997, p. 14). 

Olgária Matos destaca que a Paris do século XIX era “uma grande sala de espetáculo 

e exposições” (MATOS, 2009, p. 201). 

As exposições universais eram a manifestação da sociedade capitalista que se 
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consolidava, submetida às leis de uma infraestrutura baseada na mercadoria, proveniente de 

uma produção industrial crescente, que exibia suas intenções em protótipos, estimulando o 

desejo da população para consumir novos produtos e ao mesmo tempo sonhar com o futuro. 

De acordo com Benjamin, “as exposições universais são o centro de peregrinação ao 

fetiche mercadoria”, (BENJAMIN, 1991 p. 35), onde o operariado podia desfrutar como 

freguês desse universo de distrações no qual a mercadoria ganha valor simbólico, transferindo 

o valor de uso para segundo plano (BENJAMIN, 1991). 

 Sobre a mercadoria que saía da lógica do mundo mercantilista para entrar na lógica 

do capitalismo, Marx expõe que ela ganha autonomia e se reveste de significação social; essa 

é uma dinâmica que envolve a relação entre produção e consumo. Na dialética de Hegel e 

Marx, a produção e o consumo estão entrelaçados e não podem ser compreendidos 

separadamente, assim, a produção é imediatamente o consumo. 

A produção é também imediatamente consumo. Consumo duplo, subjetivo e 

objetivo. [Primeiro]: o indivíduo, que ao produzir desenvolve suas 

faculdades, também as gasta, as consome, no ato da produção, exatamente 

como a reprodução natural é um consumo de forças vitais. Segundo: 

produzir é consumir os meios de produção utilizados, e gastos, parte dos 

quais (como na combustão, por exemplo) dissolve-se de novo nos elementos 

universais. [...] O consumo é também imediatamente a produção, do mesmo 

modo que a natureza o consumo dos elementos e das substâncias químicas é 

produção da planta (MARX, 1999, p. 31).     

E assim, nesse universo de novas relações simbólicas, e com os ideais do Iluminismo 

reverberando com suas concepções de liberdade e igualdade, o homem moderno parecia 

vislumbrar a possibilidade da busca da felicidade.  

De acordo com Joel Birman (2010), a Revolução Francesa foi o ponto de chegada e 

realização plena desse projeto de ideário da felicidade. 

O povo passou assim a fundar a soberania política, podendo então delinear 

os destinos da nação. A igualdade de direitos dos cidadãos, associada ao 

exercício pleno da liberdade por estes e da fraternidade entre estes, delineava 

o campo formal para a busca da felicidade para todos os cidadãos 

(BIRMAN, 2010, p. 34).    

 O autor ressalta que, nesse momento, surge o discurso do individualismo como 

atributo de valor e que, como projeto de construção da felicidade, o culto ao individualismo 

(grifo do autor) passou a ser considerado “como valor, em si e para si” (2010, p. 35). 

 Baudrillard evidencia que a força ideológica da felicidade que vivemos na 

contemporaneidade não provém da inclinação natural de cada indivíduo para realizá-la por si 

mesmo, mas deriva justamente desse momento sócio-histórico, “do fato de que o mito da 

felicidade é aquele que recolhe e encarna, nas sociedades modernas, o mito da Igualdade 

(grifo do autor). Toda a virulência política e sociológica, com que este mito se encontra 
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lastrado desde a Revolução industrial e as Revoluções do séc. XX, foi transferida para a 

Felicidade” (BAUDRILLARD,1978, p. 47).  

 Para Simmel, o homem moderno se circunscreve em duas formas de individualismo 

dentro do contexto das grandes cidades que se consolidavam entre os séculos XVIII e XIX: a 

primeira forma acontece no século XVIII, que “encontrou o indivíduo em ligações 

violentadoras, que se tornaram sem sentido, de tipo político, agrário, corporativo e religioso – 

limitações que coagiam os homens como que a uma forma não natural e a desigualdades há 

muito injustas” (SIMMEL, 2005, p. 589) e que com os ideias iluministas de liberdade e 

igualdade, surgiu o interesse de libertação em relação a esses laços.  

A segunda forma de individualismo começou a partir do século XIX, por influência 

de Goethe e do Romantismo e também por meio da divisão do trabalho, afirmando a ideia de 

que os homens, agora libertos das ligações históricas, poderiam ser distinguidos uns dos 

outros como seres humanos únicos. 

Dessa forma, o homem moderno transitou do Aufklärung (Iluminismo) ao Sturm und 

Drang, que pode ser traduzido como “Tempestade e ímpeto” de acordo com Abrão (1999), 

sob o signo do individualismo. Movimentos que se contrapõem, mas que se relacionam na 

trama da construção do conceito de individualismo, pois se o Iluminismo ofereceu uma 

consciência mais racional sobre o indivíduo e seus direitos políticos e sociais, o Sturm und 

Drang, com a concepção do Romantismo, menos racional e mais emocional, colaborou para 

uma consciência sobre a singularidade humana de forma mais subjetiva. 

 Vale ressaltar nesse contexto que, ao trazer o personagem de Fausto no início desse 

capítulo, a intenção não foi a de criar uma relação do personagem com os ideais iluministas, 

visto que Goethe nunca esteve em completa sintonia com o Iluminismo (Abrão, 1999), mas 

ilustrar esse indivíduo voltado para si mesmo e que possui sede de consumir as cidades, as 

materialidades, a tecnologia, as vitrines e tudo o que surgia no mundo moderno. 

O desejo de distinção do homem moderno parece ter colaborado para a construção de 

novas práticas de consumo numa sociedade industrial burguesa que produzia cada vez mais 

mercadorias e promovia uma nova lógica de mercado.  

Veblen (1965), em seu livro A teoria da classe ociosa: um estudo econômico das 

instituições, escrito em 1965, já oferecia algumas reflexões sobre o consumo; o autor faz uma 

crítica à visão dos neoclássicos, de que os empresários e a sociedade são movidos pelo lucro, 

alegando que o motivo é a disputa para demonstrar prestígio, honra e diferenciação perante o 

meio social, observando que as pessoas competem por status e desejam se diferenciar da 

classe trabalhadora. O autor chamou de “dispêndio conspícuo” o consumo de coisas 
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supérfluas, como os bens que não servem à vida humana ou ao bem-estar do homem.  

Nesse sentido, podemos considerar que Veblen aponta para a dimensão 

comunicacional do consumo, na qual as mercadorias e serviços vão além do atendimento das 

necessidades primordiais, marcando posições sociais, status e oferecendo sentido de 

pertencimento.  

O século XX desponta dentro desse contexto repleto de transformações econômicas, 

tecnológicas, espaciais e políticas, que ofereciam uma nova configuração social vivenciada 

por uma classe expressiva de consumidores. 

O cotidiano das pessoas no início do século XX era preenchido pelos meios de 

comunicação, que cresciam em ritmo acelerado, transformando a dinâmica da sociedade em 

todos os níveis, desde a esfera política até a esfera familiar. O cinema, o rádio e a televisão 

estavam presentes efetivamente na vida das pessoas, e esses acontecimentos seriam a base 

para o aparecimento da chamada indústria cultural.    

O conceito de indústria cultural surgiu com os trabalhos elaborados por Horkheimer 

e Adorno, na década de 1940, e foi desenvolvido paulatinamente ao longo da produção teórica 

desses dois estudiosos. Para esses autores, a indústria cultural, com sua produção em série, 

proporcionava um efeito parecido a tudo, seguindo um velho esquema e transformando a arte 

em um produto para ser consumido pela massa, atendendo à lógica capitalista: “Tudo o que 

surge é submetido a um ao estigma tão profundo que, por fim, nada aparece que já não traga 

antecipadamente as marcas do jargão sabido, e não se demonstre, à primeira vista, aprovado e 

reconhecido” (ADORNO, 2011, p.18).  

Morin vai identificar a cultura de massa nesse processo como uma elaboração do 

complexo industrial com produtos padronizados prontos para o consumo e, nessa dinâmica, 

paralelamente, de forma mais sutil, o ser humano, segundo Morin, vai ser capturado por 

imagens, símbolos e ruídos propagados pelos setores da comunicação, como o rádio, a 

televisão, o cinema, as revistas, vivenciando uma experiência entorpecente que afirma o plano 

onírico e colabora para a criação de um imaginário quase comum a todos. 

De acordo com Morin, surge então o consumo da cultura de massa que se registra no 

lazer moderno, abrindo espaço para a preocupação com as necessidades da vida privada e o 

bem-estar do lar com tempo suficiente para consumir os novos aparatos produzidos pela 

indústria moderna (MORIN, 1997, p. 68 e 69).  

A arte, a estética e a técnica vão cada vez mais criando novas teias de sentido e 

relações na vida humana, e a cultura de massa vai se apresentar de diversas maneiras para ser 

consumida, principalmente na forma de espetáculo, atraindo multidões com suas histórias 
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românticas, suspenses, aventuras, atores e atrizes de beleza estonteante, programas musicais 

de auditório, criando uma relação de consumo comandada pelo processo psíquico de 

identificação e projeção, surgindo um imaginário que funciona como um universo espectral 

que permite a projeção e identificação mágica, religiosa ou estética (1997, p. 77). 

O fenômeno da autoajuda se insere dentro dessa concepção de cultura de massa. O 

livro O Segredo foi sucesso de vendas no mercado editorial, com 6 milhões de cópias 

impressas (TUCHERMAN, 2012).  

Para Morin, mesmo fora da procura do lucro, todo sistema industrial tende ao 

crescimento e à produção de massa destinada ao consumo que possui sua própria lógica, 

oferecendo produtos destinados a “todos e a ninguém” (idem, p. 35). Morin vai falar de uma 

linguagem homogênea, de inteligibilidade imediatista formulada e pensada para um público 

médio. 

O rádio tende ao sincretismo variando a série de canções e programas, mas o 

conjunto é homogeneizado no estilo da apresentação dita radiofônica. A 

grande imprensa e a revista ilustrada tendem a gama de interesses, mas por 

meio de uma retórica permanente. [...] A cultura de massa é animada por 

esse duplo movimento do imaginário arremedando o real e do real pegando 

as cores do imaginário. Essa dupla contaminação do real e do imaginário ( o 

filme A princesa e o Plebeu assemelha-se à realidade e os amores de 

Margaret assemelha-se ao filme), esse prodigioso e supremo sincretismo se 

inscreve na busca do máximo de consumo e dão à cultura de massa um de 

seus caracteres fundamentais (MORIN, 1997, p.34-35). 

 Morin escreveu essas palavras em 1965, no “Espírito do tempo”, expressão 

importada do filósofo alemão Hegel, Zeitgeist, que se refere ao “conjunto de princípios de 

uma determinada época” (MARTINO, 2009, p. 140), demonstrando sensibilidade na tarefa de 

desvendar a lógica por trás dos meios de comunicação, uma lógica na qual, podemos 

observar, ainda é tendência nos nossos dias e opera de forma efetiva, através do desejo e 

intenção, sempre presentes na mídia, de abarcar grandes públicos por intermédio de 

produções geradas e dirigidas para as audiências em todo mundo.  

Martín-Barbero (2009) faz uma análise sobre a concepção de indústria cultural 

dentro da abordagem de sociedade de massa desenvolvida por Morin, evidenciando que 

indústria cultural na concepção de Morin significa “não tanto a racionalidade que informa 

essa cultura quanto o modelo peculiar em que se organizam os novos processos de produção” 

(MARTÍN-BARBERO, 2009, p. 88). E continua, ressaltando que Morin ao articular a criação 

cultural com a produção (grifo do autor), oferece uma visão mais balanceada em comparação 

com as ideias de Horkheimer e Adorno, desmontando um dos mal-entendidos mais coesos das 

concepções frankfurtianas, “o de que algo não poderia ser arte se era indústria” (MARTÍN-
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BARBERO, 2009, p.89). 

Morin demonstra, a propósito do cinema especialmente, como a divisão do 

trabalho e a mediação tecnológica não são incompatíveis com a “criação” 

artística; além, disso, inclusive como certa estandardização não implica a 

total anulação da tensão criadora. (...) como proporá Morin em um texto 

posterior, aquele conceito impõe-se na medida em que, arrancando-se da 

mera negatividade, permite a passagem da análise da dimensão política da 

cultura ao desenho de uma política ou de políticas culturais, na medida em 

que a negação que o conceito tematiza faça possível a abertura ao 

pensamento das alternativas (MARTÍN-BARBERO, 2009, p.89).  

Por intermédio da teoria das mediações, Martín-Barbero vem contribuir, abrindo 

espaço para uma percepção menos maniqueísta e mais equilibrada sobre os estudos de 

comunicação e consumo, destacando a participação desse receptor-consumidor como sujeito 

ativo, engajado, distante do conceito de “massa”, mas principalmente como indivíduo que 

negocia e é capaz de produzir sentido e novas leituras, transitando num jogo dinâmico entre 

hegemonia e resistência. 

Seguindo na nossa abordagem histórica para este estudo sobre a sociedade de 

consumo, depois da Segunda Guerra Mundial, o mundo se organizava com uma economia 

globalizada, a Europa tentava se reerguer com a ajuda dos Estados Unidos e o Terceiro 

Mundo começava seu processo de industrialização.  

De acordo com Giddens (1991), não há dúvida de que ocorreu uma importante 

expansão de interdependência global na divisão do trabalho após a Segunda Guerra Mundial, 

o que colaborou para a realização de transformações na distribuição mundial da produção, 

gerando a desindustrialização de algumas regiões nos países desenvolvidos e a emergência 

dos “Países Recém-Industrializados” (aspas do autor).  

Com uma economia de mercado cada vez mais em ebulição em um mundo 

comandado pelo poder do capital, alta produção de mercadorias e desenvolvimento acelerado 

das tecnologias de comunicação, a publicidade ganha função primordial, colaborando para a 

venda de produtos, além de impulsionar os meios de comunicação de massa.  

O contínuo crescimento econômico do setor terciário, aliado ao 

desenvolvimento das tecnologias de comunicação, contribuiu para que 

ocorressem mudanças significativas nos padrões de consumo e estilo de vida 

nos mais variados cantos do mundo. Para estimular a compra de 

mercadorias, a publicidade se mostrou um discurso eficaz, tornando-se cada 

vez mais ousada e sedutora (apesar de ter sua origem na modernidade, ela 

encontrou seu pleno desenvolvimento na pós-modernidade). Outras 

ferramentas de marketing também se especializaram em fornecer 

argumentos para que a vida cotidiana fosse intensamente marcada e 

vivenciada em função do consumo (CARRASCOZA e SANTARELLI, 

2011, p.46 e 47). 

Baudrillard (2007) destaca que numa sociedade industrial, a divisão do trabalho já 
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dissocia o produto do trabalho, e a publicidade vem coroar esse processo, dissociando ainda 

mais, no momento da compra, o produto do bem de consumo.  

Na visão desse autor, a sociedade de consumo não é orientada para a satisfação das 

necessidades, porém tangencia uma outra lógica, que é a criação dessa necessidade. Os 

produtos não devem durar muito, pois acabam desequilibrando o sistema, e quanto mais 

rápido um produto deixar de existir, mais se pode produzir, gerando mais consumo. E nesse 

sistema, a publicidade é o que impulsiona essa dinâmica, oferecendo ao produto elementos 

mágicos, transformando o objeto em signo, melhorando suas qualidades e deixando-o 

sedutoramente pronto para ativar o desejo do consumidor. O consumo simbólico acaba 

mediando as relações sociais e promovendo as variações no estilo de vida dos sujeitos. 

Dentro dessa perspectiva, Rocha (2010), em Magia e Capitalismo, quando explica o 

sistema e o significado do totemismo aplicado à publicidade, corrobora Baudrillard e afirma 

essa função da publicidade, evidenciando que a publicidade diferencia os produtos no 

indiferenciado mundo da produção. 

Zygmunt Bauman (2009) compartilha dessa trilha de reflexão construída por 

Baudrillard, quando evidencia que a sociedade de consumo consegue tornar permanente a 

insatisfação no momento em que deprecia e desvaloriza os produtos de consumo, logo depois 

de terem sido expostos e desejados pelos consumidores, provocando sempre novos desejos e 

necessidades. Bauman vai falar de uma sociedade baseada numa dinâmica fluída, em que tudo 

se esvai rapidamente num fluxo rápido, em que o novo instantaneamente se torna obsoleto. 

Ao falar de sociedade de consumo, o autor desenvolve uma concepção por uma via 

mais imediatista, abordando a questão do consumismo e não tanto do consumo como prática 

social e cultural, como veremos mais à frente neste estudo. 

Dessa forma, Bauman ressalta que o consumismo se torna um vício que provém do  

“desejo – entidade muito mais volátil e efêmera, evasiva e caprichosa, e 

essencialmente não-referencial que as “necessidades”, um motivo autogerado e autopropelido 

que não precisa de outra justificação ou “causa””( BAUMAN,2001, p. 88).   

Podemos perceber que o consumo é prática presente na vida da sociedade 

contemporânea e vem sendo estudado por intermédio de diversas perspectivas, o que colabora 

para entendermos mais sobre como nossa sociedade se organiza e se comunica.  

Neste estudo, vamos abordar o consumo como prática cultural repleta de carga 

simbólica, que compõe a trama da cultura, tornando-se um indicador da forma como nossa 

sociedade vem construindo sua história. Baccega (2011) evidencia de forma clara e bem 

articulada como os estudos sobre o consumo podem colaborar para a compreensão da cultura 
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humana. 

O consumo é um dos indicadores mais efetivos das práticas socioculturais e 

do imaginário de uma sociedade. Manifesta, concretiza tais práticas. Revela 

a identidade do sujeito, seu “lugar” na hierarquia social, o poder de que se 

reveste. Como os meios de comunicação, o consumo também impregna a 

trama cultural (BACCEGA, 2011, p.34).   

  Para Don Slater, “todo consumo é cultural” (2002, p. 131), pois sempre envolve 

significados que são partilhados dentro de uma relação de modos de vida significativos e 

específicos, que implica o conhecimento de códigos locais de necessidades e coisas.  

Vamos prosseguir, então, aprofundando o conceito de consumo como prática cultural 

articulada à comunicação.    

 

1.2 CONSUMO COMO PRÁTICA CULTURAL 

Quando Rocha (2006) redigiu a apresentação do livro O Mundo dos Bens, de Mary 

Douglas e Baron Isherwood, escrito na segunda metade dos anos 1970, demonstrou uma 

admiração especial pela obra, reconhecendo que a visão desses dois estudiosos sobre o 

consumo colaborava para uma valiosa compreensão sobre o tema, por intermédio de uma 

ótica dinâmica. Rocha evidencia que o conteúdo do livro propicia um rico debate, no qual o 

consumo possui importância tanto ideológica quanto prática no mundo em que vivemos. O 

autor ressalta que o consumo pode ser compreendido como “algo ativo e constate em nosso 

cotidiano e nele desempenha um papel central como estruturador de valores que constroem 

identidades, regulam relações sociais, definem mapas culturais” (ROCHA, 2006, p. 8). 

Rocha continua, destacando que o livro retira o consumo do verdadeiro limbo a que 

foi relegado pela antropologia e oferece um propósito que depura as ideologias 

denunciatórias, hedonistas, naturalistas e utilitaristas, investigando o consumo por meio de um 

olhar mais apurado, menos ingênuo ou preconceituoso. Douglas e Isherwood conseguem 

desenvolver um trabalho pioneiro na exploração de ideias ao assumir o consumo a partir da 

sua realidade cultural e coletiva, contribuindo para uma rica reflexão. 

De fato, podemos encontrar nesse trabalho um respaldo para falar sobre o âmbito do 

consumo em nossa sociedade ocidental dentro de uma lógica que tem como principal viés a 

reflexão sobre o significado das nossas práticas culturais, pois é nesse sentido que 

pretendemos caminhar com este estudo, tentando aprimorar um olhar que explore com 

acuidade a forma como nos organizamos socialmente em torno do consumo. No momento em 

que Douglas e Isherwood, ela antropóloga e ele economista, os dois ingleses, abordaram a 

instância do consumo como a possibilidade de refletir sobre as nossas práticas culturais, pois 
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nossas escolhas contam nossa história, exprimem e geram cultura no sentido mais geral, 

podemos pensar a nossa sociedade a partir da pesquisa e observação das práticas de consumo. 

Esqueçamos a ideia da irracionalidade do consumidor. Esqueçamos que as 

mercadorias são boas para comer, vestir e abrigar; esqueçamos sua utilidade 

e tentemos em seu lugar a ideia de que as mercadorias são boas para pensar: 

tratemo-las como um meio não verbal para a faculdade humana de criar. 

(DOUGLAS e ISHERWOOD, 2006, p. 108). 

Dessa forma, nosso estudo pretende compreender o consumo como sistema de 

significação no qual “os bens são necessários, antes e acima de tudo, para evidenciar e 

estabilizar categorias culturais, e [...] a função essencial do consumo é fazer sentido, 

construindo um universo inteligível” (ROCHA, 2006, p. 16). 

Seguindo essa linha de pensamento, Néstor Gárcia Canclini, antropólogo argentino, 

desenvolve em seu livro Consumidores e Cidadãos um capítulo com o tema “O consumo 

serve para pensar” no qual propõe a definição de consumo como 

O conjunto de processos socioculturais em que se realizam a apropriação e 

os usos dos produtos. Esta caracterização ajuda a enxergar os atos pelos 

quais consumimos como algo mais do que simples exercício de gostos, 

caprichos e compras irrefletidas, segundo os julgamentos moralistas, ou 

atitudes individuais, tal como costumam ser explorados pelas pesquisas de 

mercado (CANCLINI, 2010, p.60).   

 Canclini (2010) ressalta que, nessa perspectiva, o consumo é compreendido 

sobretudo por sua racionalidade econômica (grifo do autor). E que existem diversas correntes 

que consideram o consumo como um momento do ciclo de produção e reprodução social, 

sendo um lugar em que se completa o “processo iniciado com a geração de produtos, em que 

se realiza a expansão do capital e se reproduz a força de trabalho” (CANCLINI, 2010, p. 61).                              

Nesse sentido, é o sistema econômico “pensando” para reproduzir a força de trabalho 

e gerar lucratividade dos produtos.  

O autor enfatiza que os estudos marxistas sobre o consumo e sobre a primeira etapa 

da comunicação de massa (1950 a 1970) valorizam demais a capacidade de determinação das 

empresas em relação aos usuários e às audiências, e que os consumidores hoje são 

participativos, existindo uma relação direta entre consumo e cidadania.  

Canclini (2010) observa que o ato de consumir está ligado ao exercício da cidadania, 

que está subjacente na concepção de que o sujeito que tem direitos possui o conhecimento 

desses direitos e, assim, desenvolve um senso de pertencimento no qual  o ato de consumir 

tem sentido simbólico, trazendo sentimentos de pertencimento a determinados grupos. 

Considerando a compreensão sobre consumo a partir de um sistema de codificação, 

podemos trazer aqui a concepção de Bourdieu, no livro A Distinção (2007), que observou 
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mais a fundo as relações sociais, os discursos e a produção de sentido e a força do simbólico 

em nossas vidas. 

As lutas pela apropriação dos bens econômicos ou culturais são, 

inseparavelmente, lutas simbólicas pela apropriação desses sinais distintivos 

como são os bens ou as práticas classificados e classificadores ou pela 

conservação ou subversão dos princípios de classificação dessas 

propriedades distintivas (BOURDIEU, 2007, p.233).    

Pierre Bourdieu vai desenvolver o conceito de campo, que vem contribuir ainda mais 

para a compreensão das relações sociais pelo viés das representações simbólicas em nossa 

vida social. O autor define campo como um espaço estruturado de relações com leis próprias, 

onde agentes, organizações e setores sociais disputam e estão em busca de hegemonia 

simbólica das práticas, das ações e representações dentro de determinada dinâmica, com a 

intenção de se destacarem e adquirirem poder. Nessa estrutura do campo, o dominante tem a 

hegemonia do discurso, define as regras, as práticas e sistemas de classificação. Dentro de um 

campo, são estruturados os capitais simbólicos valorizados na lógica daquele campo como 

atributos de valor.    

No momento e na medida em que o sujeito se vincula a um campo, começa a 

incorporar as práticas desse campo, deixando de perceber seus atributos como aspectos 

adquiridos, mas como fatores naturais do contexto social em que ele vive. Assim, o sujeito 

internaliza e assimila de tal maneira essas práticas que não reflete sobre elas e nem as 

questiona, lidando e agindo de forma automática e natural com as leis desse campo. Essa 

forma de conduta prática é definida por Bourdieu no conceito de habitus. 

O habitus gera práticas e obras classificáveis e, ao mesmo tempo, sistemas de 

classificação. “Na relação entre as duas capacidades que definem o habitus, ou seja, a 

capacidade de produzir práticas e obras classificáveis, além da capacidade de diferenciar e de 

apreciar essas práticas e esses produtos (gosto), é que se constitui o mundo social 

representado, ou seja, o espaço dos estilos de vida” (BOURDIEU, 2007, p. 162). 

Seguindo essa linha de reflexão, podemos perceber que as relações sociais se 

processam por meio da disputa pela apropriação dos meios de produção e diferenciação de si 

mesmo, uma forma de lidar com o mundo totalmente baseada em preceitos econômicos de 

concorrência. 

Os atributos que os sujeitos desenvolvem e buscam com suas práticas na tentativa e 

modo de diferenciação são denominados por Bourdieu como capital simbólico; assim, dentro 

de um campo, o capital pode ser político, econômico, social, cultural, intelectual, simbólico, e 

o sujeito é representado e valorizado de acordo com esse capital que o classifica.  
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O conceito de capital simbólico pode colaborar para começarmos a compreender as 

motivações e causas da busca desse indivíduo que vem desejando se diferenciar e atuar no 

mundo com liberdade e igualdade, desde os tempos do Iluminismo até os nossos dias.   

 

1.3 AUTOAJUDA NA SOCIEDADE DE CONSUMO 

 

As reflexões de Bourdieu colaboram para uma percepção das teias que envolvem as 

relações sociais, sobretudo quando o autor contextualiza conceitos como habitus, campo e 

capital simbólico na luta do sujeito pela diferenciação de si mesmo. 

O progresso da cultura na nossa trajetória ocidental possibilitou o surgimento de 

diversos movimentos que, combinados com a expansão do mercado de bens culturais, 

colaboraram para transformar as práticas de si mesmo em fenômeno de cultura de massa, em 

que o universo da autoajuda tem destaque, com a produção de conteúdos que promovem o 

autocultivo na direção do empreendedorismo de si mesmo. 

Francisco Rüdiger (2010) evidencia que o fenômeno que se tornou a autoajuda 

refere-se ao conjunto textualmente mediado de práticas nas quais o sujeito tem por objetivo 

“descobrir, cultivar e empregar seus supostos recursos interiores e transformar sua 

subjetividade, visando a conseguir uma determinada posição individual supra ou 

intramundana” (RÜDIGER, 2010, p. 8). 

De acordo com Rüdiger (2010), o fenômeno da autoajuda se insere na concepção de 

indústria cultural, e Adorno e Horkheimer foram os primeiros a chamar a atenção para o 

fenômeno, que foi apontado por esses autores dentro de um contexto no qual se fabrica “um 

estilo de comportamento para os homens que, privados de sua espontaneidade pelo processo 

industrial, necessitam de que lhes digam como fazer amigos e influenciar pessoas” 

(HORKHEIMER e ADORNO, apud RÜDIGER, 2010, p. 14).  

O autor explica que, para Horkheimer e Adorno, com o capitalismo surgem 

movimentos de massa que colaboram para um comportamento condicionado, no qual as 

pessoas tentam fazer de si mesmas um aparelho eficiente ajustado pela indústria da 

consciência. Entretanto, segundo o autor, a leitura apressada dos escritos da teoria crítica 

define o indivíduo como sujeito passivo, porém, apesar de o indivíduo estar condicionado por 

essa indústria, conserva ainda em si uma margem de consciência sobre seu desejo de atuar no 

mundo. Dessa forma, a literatura de autoajuda se insere nesse contexto, quando oferece um 

conjunto de informações sobre possíveis direções para uma mudança pessoal. 

Para Rüdger os movimentos de autoajuda constituem fenômeno de “verdadeiras 
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empresas de engenharia da alma” (2010, p. 15) que lançam mão das mais diversas mídias, 

colaborando por tornar a autorrealização um processo de prática popular, subordinado ao 

mercado da cultura.  

As respostas para os problemas de identidade, os recursos para descobrir e 

explorar os segredos da alma, do corpo, e do sexo e as fórmulas para ter 

sucesso na vida e relacionar-se com as pessoas foram se tornando 

mercadoria de consumo de massa. As práticas de si começaram a se 

vulgarizar através dos meios de comunicação, difundindo um saber de cunho 

paracientífico, caracterizado nos catecismos sobre como conduzir a vida, nas 

matérias sobre o potencial humano, nos testes de autoconhecimento e nos 

desenhos de perfis psicológicos (RÜDGER, 2010, p.16). 

No filme O Segredo, a autora elabora toda uma teoria sobre a lei da atração, como se 

fosse conhecimento proveniente de estudos científicos; em suas entrevistas, convida cientistas 

e intelectuais para dar depoimentos, ligando-se a esse campo, o que “deu ao seu segredo valor 

de verdade” (TUCHERMAN, 2012, p.331).  

Rüdiger continua, ressaltando que:  

Simultaneamente, a propaganda foi se encarregando de tornar populares os 

conceitos e expressões cunhadas por essa literatura (“pensamento positivo” e 

“energia negativa”, por exemplo), transformada em fonte de uma mitologia e 

matriz de uma linguagem comum, através da qual se exprimem muitas 

dúvidas e incertezas do homem contemporâneo (RÜDGER, 2010, p. 16). 

João Freire Filho (2011) analisa a questão do empreendedorismo de si e a exigência 

da alta performance como valor de capital humano, por intermédio de livros e informes 

publicitários que sustentam a ideia de que o indivíduo deve ser altamente produtivo, sempre 

em busca da superação de si mesmo e engajado na formação de sua autonomia e 

responsabilidade. O autor destaca que o termo performance é uma noção tipicamente 

moderna, que emerge a partir da revolução industrial e apresenta três definições colhidas dos 

dicionários Aurélio e Houaiss: na primeira, o termo é definido como “maneira de representar, 

de interpretar, interpretação”; na segunda, é o desempenho artístico que é apresentado, o 

artista performer que se destaca no campo das artes ou do entretenimento; e, na terceira, o que 

está em pauta é a avaliação em termos de eficiência de rendimento (2011,p. 39). 

O estudo desenvolvido por Freire Filho sobre o conceito de performance oferece 

ricas considerações sobre o uso da palavra na literatura de autoajuda como uma referência 

conceitual para designar desempenho por meio da alta performance, além de analisar o 

imperativo que esse conceito promove na sociedade contemporânea. 

Ehrenberg (2010) tece uma rica reflexão a partir do universo dos esportes, 

evidenciando o culto da performance como uma ideologia imperativa, na qual o indivíduo 

tem a “obrigação de ser autônomo” (2010,p.173). 
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Hoje, cada um, independente de onde venha, deve realizar a façanha de 

tornar-se alguém por meio de sua própria singularização. Essa exigência 

implica não em uma identificação com um modelo superior estabelecido a 

priori, mas – como o pobre sendo livrado de sua indigência e o capitalista do 

capital – em forjar seu próprio modelo: ser bem-sucedido em ser alguém é 

empreender tornar-se si mesmo (EHRENBERG, 2010, p.172).  

Bauman (2009) ressalta que, numa sociedade de indivíduos, cada um deve ser mesmo 

um indivíduo, entretanto o que ocorre é que os membros dessa sociedade são tudo, menos 

indivíduos diferentes, pois devem seguir as mesmas estratégias de vida, usar símbolos 

comuns, que são facilmente reconhecíveis. O autor evidencia que, paradoxalmente, o conceito 

de “individualidade” diz respeito ao “espírito de grupo”, que significa ser igual a todos no 

grupo, “quando a individualidade é um  “imperativo universal” e a condição de todos, o único 

ato que o faria diferente e portanto genuinamente individual seria tentar – de modo 

desconcertante e surpreendente – não ser um indivíduo” ( BAUMAN, 2009, p.26). 

Bauman vai trazer uma abordagem baseada nos estudos de Karl Marx sobre a 

individualidade, apontando que o “emergir da individualidade assinalou um progressivo 

enfraquecimento, a desintegração ou destruição da densa rede de vínculos sociais que 

amarrava com força a totalidade das atividades humanas” (BAUMAN, 2009, p. 31)  

Como já foi evidenciado neste capítulo anteriormente, os ideais Iluministas 

provenientes da Revolução Francesa e a divisão do trabalho a partir da revolução industrial 

são considerados por vários estudiosos os motivos para a exaltação do indivíduo e da sua 

liberdade na nossa sociedade ocidental, uma ressalva que os estudos marxistas levaram em 

consideração. 

Vieira e Stengel (2012) trazem os estudos de Chaves, que enfatiza que o sujeito 

moderno valorizava a ordem, a razão e buscava conciliar as tensões entre as necessidades 

individuais e as exigências coletivas do Estado, como marco de ordenação da vida individual.  

Entretanto, na pós-modernidade, o sujeito preocupa-se com seu bem-estar individual e se 

torna indiferente às questões da sociedade.  

De acordo com Ieda Tucherman (2012), a “autoajuda sabe se ajudar”, pois se 

configura como um negócio que busca o lucro imediato e que soube elaborar estratégias para 

alavancar o consumo, indo buscar seu público, além de formá-lo nos mais diversos lugares.  

A autora ressalta que o Brasil é apontado como sendo o segundo público consumidor, 

ficando atrás apenas dos Estados Unidos. Para Tucherman, o que os livros de autoajuda 

“praticam é apresentar em embalagens sofisticadas e roupagens modernas certos clichês do 

bom senso. Para tanto, usam fórmulas muito semelhantes, capítulos muito curtos, em torno de 

três páginas, com frases que condensam o que foi exposto [...]” (TUCHERMAN, 2012, p. o 
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consumo 135). 

Tucherman (2012) evidencia que o filme e o livro O Segredo foram sucesso de 

vendas; o filme vendeu 2 milhões de cópias e foram impressos 6 milhões de livros. Nesse 

mercado tão promissor, a autora evidencia que a autoajuda acaba se utilizando de todos os 

meios de comunicação, existindo hoje aplicativos de autoajuda, que podem ser baixados em 

smart phones, que enviam diariamente mensagens ligadas ao pensamento positivo e a 

proposta de mudança de atitude. 

Nesse sentido, parece que as narrativas produzidas a partir da literatura do gênero de 

autoajuda vêm escapando e se difundindo para outras plataformas midiáticas, num processo 

de convergência que, aqui neste estudo, será mais bem aprofundado nos próximos capítulos, 

tendo como base principal os apontamentos de Jenkins, que aborda a convergência não apenas 

delimitada pelo determinismo tecnológico, mas, sobretudo, a partir de uma perspectiva 

cultural. Para Jenkins (2009), “convergência é uma palavra que consegue definir 

transformações tecnológicas, mercadológicas, culturais e sociais, dependendo de quem está 

falando e do que imaginam estar falando” (JENKINS, 2009, p. 29).  

Tratando objetivamente do sucesso editorial que se tornou o gênero de literatura de 

autoajuda, que colaborou para a sua difusão em diversas plataformas midiáticas, Tucherman 

(2010) aponta alguns motivos principais para explicar esse fenômeno. A autora relata o 

depoimento de editores e autores, dentre eles o do frei Antônio Moser (diretor da editora 

Vozes, católica, que tem 10% do seu catálogo dedicado a esses títulos), que acredita que a 

autoajuda assumiu um papel que cabia à religião para oferecer orientação num mundo laico.  

Um outro motivo apontado por Tucherman seria uma popularização da psicologia, 

significando sua entrada na mídia informacional e ficcional por meio de filmes, telenovelas e 

do vocabulário e imaginário popular. E, por fim, editores e autores que identificam a 

autoajuda como a possibilidade de dar continuidade a uma “tradição pragmática que teria sido 

sufocada e que remonta às origens da filosofia” (TUCHERMAN, 2010, p. 327).  

Para a autora, esse último motivo merece uma análise mais apurada, pois os autores e 

editores constroem esta aproximação com a filosofia baseada nos estudos epicuristas e 

estoicos. 

Com efeito, os conteúdos desenvolvidos no universo da autoajuda promovem ideais 

sob o signo da felicidade ou do auto aperfeiçoamento para alcançar a felicidade. De acordo 

com Paulo Vaz (2010), que colaborou com seus estudos sobre a felicidade em um dos 

capítulos do livro Ser Feliz Hoje, organizado por João Freire Filho, o direito à felicidade é 

uma das grandes bandeiras da nossa sociedade contemporânea e tem presença constante nos 
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meios de comunicação, promovendo o consumo de bens e serviços. 

Essa felicidade à qual teríamos direito e seria nosso dever perseguir é 

apresentada como residindo na esfera privada e estaria relacionada ao 

consumo de bens e serviços. Graças ao onipresente discurso publicitário, 

basta pensar em ser feliz que surgem em nossa mente imagens de uma 

família sorrindo numa casa repleta de objetos que teriam conforto e 

aliviariam a dureza do trabalho doméstico; ou então cenas de jovens se 

aventurando por praias, florestas e montanhas ou se divertindo em festas 

(VAZ, 2010, p.135).  

Freire Filho (2010) evidencia que a nossa sociedade contemporânea disponibiliza 

uma indústria expansionista do bem-estar e do aprimoramento pessoal, uma grande rede de 

produtos e serviços como palestras motivacionais, DVDs, workshops, coaching pessoal e 

empresarial, formação em autocoaching e terapias diversas. O autor ressalta que, na era da 

felicidade compulsiva e compulsória, se devem irradiar confiança e entusiasmo, apresentando 

uma personalidade desembaraçada, extrovertida, e que a felicidade desponta como recurso 

estratégico, criando condições para a melhora da saúde, da sociabilidade e da produtividade. 

De acordo com Birman (2010), que também ofereceu sua contribuição para o livro 

Ser Feliz Hoje, organizado por Freire Filho, a autoajuda promove um receituário prático por 

meio das suas narrativas.   

[...] as narrativas e preceitos presentes nos livros de autoajuda possibilitam 

ao sujeito um receituário prático para promover a sua felicidade no contexto 

solipsista da leitura, que alimenta a autonomia subjetiva como um valor 

soberano na ética da contemporaneidade. Além disso, são diretas as 

referências às práticas voltadas para a promoção da qualidade de vida 

centradas no corpo e na ação, de onde poderia decorrer o incremento da 

autoestima do indivíduo (BIRMAN, 2010, p. 44). 

               Podemos entender que o consumo no universo da autoajuda se configura 

essencialmente como prática simbólica, como um sistema de significação, além das 

materialidades dos objetos, oferecendo aos indivíduos uma possibilidade de se tornarem 

vendáveis, pois na sociedade de consumo, os consumidores também podem se tornar 

mercadoria (BAUMAN, 2008), principalmente numa sociedade que valoriza a alta 

performance e o sucesso. 

Gilles Lipovetsky (2007), em seu livro Felicidade Paradoxal, distingue três fases na 

história da sociedade de consumo pela ótica do consumidor. Na primeira, que o autor define 

como fase I, o consumidor experimentou o grande desenvolvimento industrial, encantado com 

o universo dos grandes magazines e a oferta de grande quantidade de produtos, a era da 

produção de massa.    

Na segunda, a fase II, a partir da Segunda Guerra Mundial, é caracterizada pelo 

modelo taylorista - fordista de organização de produção, permitindo a exploração das 
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economias de escala; surgem os supermercados e hipermercados, a publicidade ganha espaço 

de destaque, criando marcas e oferecendo identidade aos produtos, e o consumidor está 

também nesse mesmo compasso, buscando se diferenciar por intermédio das suas preferências 

de consumo. Entretanto, Lipovetsky salienta que esse consumidor já estava preocupado com 

seu bem-estar, muito mais do que com o desejo de diferenciação, e que o “valor de uso dos 

objetos tomava uma consistência inédita, em que referenciais do conforto, do prazer e dos 

lazeres começavam a impor-se como objetivos capazes de orientar o comportamento da 

maioria” (LIPOVETSKY, 2007, p. 39). 

Dessa forma, a fase III começa sob o signo do hedonismo, e mais para frente surge 

um consumidor ainda mais centrado na sua individualidade, transformando também as 

relações com as marcas, que, segundo o autor, começam a acontecer num âmbito mais 

psicológico e subjetivo, por exemplo: as marcas devem proporcionar experiências e 

comprometer-se com a manutenção do meio ambiente.  

Na fase III contemporânea, o consumidor está mais reflexivo, preocupado com a 

qualidade do seu bem-estar, centrado no corpo, na saúde, na atenção a si mesmo, no aumento 

do registro das sensações íntimas – relaxamento, respiração, visualização, equilíbrio 

(LIPOVETSKY, 2007). 

Podemos observar aqui, por meio dessa perspectiva elaborada por Lipovetsky (2007) 

sobre o consumidor da fase III, que o individualismo se afirma ainda mais na história da 

sociedade de consumo, e a autoajuda vem negociar com essa concepção quando valoriza o 

desenvolvimento do indivíduo a partir de um ponto de vista no qual o êxito depende apenas 

de si mesmo e a felicidade deve ser finalidade de vida, sendo possível de acordo com o 

esforço individual.   

De acordo com Silva e Melo (2010), o leitor de autoajuda é fisgado pela promessa da 

esperança de esclarecer suas incertezas e os problemas da vida diária, por intermédio desses 

textos que podem aliviar por alguns momentos a angústia, disfarçando os problemas reais, 

como se a solução dependesse exclusivamente dele.  

Silva (2009), que analisou o discurso da mídia sobre autoajuda em diversas revistas, 

com destaque especial para as revistas VEJA e Cláudia, ambas da editora Abril, enfatiza que 

geralmente esses textos usam citações de outros autores e nomes de especialistas para oferecer 

credibilidade, promovendo a confiança do leitor naquele meio de comunicação e 

convencendo-o a consumir esse gênero literário.  

De fato, o mercado de autoajuda tem tanto destaque no mercado de livros que ganhou 

uma lista específica na coluna Os mais vendidos em diversas revistas e jornais. Por volta da 
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década de 1960, as listas que designavam os livros de não ficção começaram a apresentar 

títulos que caracterizavam manuais de autoconhecimento e conselhos para uma vida mais 

feliz ou propostas para o leitor obter sucesso. Foi nesse contexto, com o aumento de títulos 

nessa linha, que, em 1983, o New York Times começou a publicar uma lista especialmente 

dedicada aos títulos de autoajuda. 

O Instituto Pró-Livro (IPL), criado em 2006 por entidades do livro como Abrelivros,  

CBL (Câmara Brasileira do Livro) e SNEL (Sindicato Nacional do Editores de Livros), vem 

realizando atualmente a pesquisa Retratos da Leitura no Brasil, que  é considerada referência 

para averiguar o comportamento do leitor em nosso país desde 2001. O objetivo da realização 

da pesquisa é levantar o perfil do leitor, coletar dados sobre a preferência dos leitores 

brasileiros, identificar as barreiras para o consumo do livro, levantar o perfil de compradores 

de livros e identificar a penetração da leitura e o acesso aos livros no Brasil, com o objetivo de 

planejamento mercadológico e o estabelecimento de políticas públicas. 

Na pesquisa realizada sobre o gênero de literatura, que compara o ano de 2007  com o 

ano de 2011, o IPL publicou os seguintes resultados, que serão exibidos através das figuras de 

gráficos publicadas pelo Instituto. Vale ressaltar que a pesquisa será apresentada aqui 

parcialmente, apenas no que se refere às análises sobre gênero literário. A pesquisa completa 

do IPL não faz parte do objetivo deste estudo.    

 

Fig 1:Mostra comparativa de gêneros literários mais lidos - 2007 e 2011. Fonte: IPL
1
 

 

                                                 
1 

Figura 1- Disponível em http://www.prolivro.org.br/ipl/publier4.0/texto.asp?id=2834 
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Fig 2:Mostra comparativa de nível de escolaridade - 2007 e 2011. Fonte: IPL
2
 

 

  

Fig 3:Mostra comparativa de frequência de leitura dos gêneros literários - 2007 e 2011. Fonte: IPL
3
 

 

                                                 
2
 Figura 2 - Disponível em http://www.prolivro.org.br/ipl/publier4.0/texto.asp?id=2834

 

3
 Figura 3 - Disponível em http://www.prolivro.org.br/ipl/publier4.0/texto.asp?id=2834 
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Fig 4: Mostra comparativa de livros mais lidos - 2007 e 2011. Fonte: IPL
4 

 

Podemos perceber que o gênero de autoajuda está sempre entre os dez primeiros nas 

categorias abordadas pela pesquisa. 

No resultado sobre Último livro que leu ou está lendo, O Segredo aparece em décimo 

primeiro lugar, entre clássicos literários e best-sellers como Harry Potter. Em 2007, ano em 

que foi lançado, esse livro ocupou o terceiro lugar na preferência dos leitores e se mantêm 

sendo citado nas pesquisas, mesmo quatro anos depois, confirmando seu destaque na 

preferência dos leitores. 

 O sucesso do livro O Segredo acabou gerando outros produtos baseados no seu 

conteúdo, além de uma página no Facebook que todo dia publica mensagens não só sobre o 

conteúdo do livro, mas também de autoria de outros autores de autoajuda e filósofos. O 

Youtube também exibe documentários e palestras e, antes mesmo de o livro ser lançado em 

2007, o filme com o mesmo título já havia sido exibido, assim, a partir dessa plataforma 

principal, vários outros subprodutos foram postos no mercado, como o livro O Segredo Teen, 

o livro com CD O Segredo por Ana Maria Braga, entre outros produtos.  

 

 

                                                 
4 

Figura 4 - Disponível em http://www.prolivro.org.br/ipl/publier4.0/texto.asp?id=2834 
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       Fig. 5: Livro original.
5                    Fig. 6: Livro com CD gravado por Ana Maria Braga.

6
 

                          

Fig. 7: Livro para público adolescente.
7
            Fig. 8: Edição comemorativa.

8
 

 

 O Segredo conseguiu gerar uma diversidade de produtos por intermédio de diversos 

suportes e, dessa forma, podemos considerar que esse processo se insere dentro da cultura de 

convergência, como já foi apontado anteriormente, o que demanda uma análise dos discursos 

engendrados para a venda desses produtos. 

Finalizando este capítulo e refletindo sobre toda essa dinâmica que envolve as 

representações sobre consumo na nossa sociedade contemporânea, podemos voltar a pensar 

sobre o personagem Fausto e imaginar que, se Goethe tivesse escrito essa obra nos nossos 

dias, talvez não alterasse uma vírgula para contar a história desse homem que deseja tanto a 

                                                 
5 

Figura 5 – Disponível em https://www.lojaduetto.com.br/livros/?gclid=CIKiubOr0rgCFUxo7Aodx0cAkw 

6 
Figura 6 - Disponível em http://anamariabraga.globo.com/home/shopping/shopping.php  

 

7 
Figura 7 - Disponível em http://www.ediouro.com.br/site/products/content_book/6041  

 

8
 Figura 8 – Disponível em https://www.lojaduetto.com.br/livros/?gclid=CIKiubOr0rgCFUxo7Aodx0cAkw 

 

http://anamariabraga.globo.com/home/shopping/shopping.php
http://www.ediouro.com.br/site/products/content_book/6041
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juventude, a paixão, o dinheiro, o saber e a glória.  

Bem diferente das sensações de bem-estar que a literatura de autoajuda busca 

promover, a obra de Goethe nos oferece a medida quase exata da nossa existência humana.       

Continuando com nosso estudo, no próximo capítulo vamos explorar os meios de 

comunicação em que O Segredo circula, trazendo para a discussão a cultura da mídia e os 

suportes que sustentam o discurso da lei da atração.            
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2. AS LÓGICAS DE PROPAGAÇÃO DE O SEGREDO. 

 

 Podemos considerar que O Segredo não é apenas um filme, um livro, um programa 

de TV na web ou uma página do Facebook, O Segredo é um universo discursivo que 

extrapola a obra inicial, como evidencia Henry Jenkins, quando destaca que as narrativas se 

tornam a arte da construção de universos, pois não podem ser exploradas ou esgotadas em 

uma única obra ou mesmo uma única mídia. O universo se torna maior que o filme, maior até 

mesmo que os desdobramentos dos produtos - a franquia (JENKINS, 2009). 

Partindo dessa observação, pretendemos apresentar neste capítulo possíveis reflexões 

acerca da cultura da mídia como uma dimensão essencial da nossa experiência 

contemporânea, abordando o seu papel, sua presença e os dispositivos materiais, técnicos e 

culturais que englobam o universo de O Segredo.  

Para o desenvolvimento deste capítulo, o argumento que deve ser ressaltado é o de 

que toda comunicação pede um suporte material, e esse suporte funciona como a base física 

na qual se registram as informações e por onde são produzidos os efeitos sobre a mensagem, 

colaborando de forma efetiva para a construção de sentidos. 

Nesse sentido, vale mencionar a conhecida afirmação de Mc Luhan, que considera 

que “o meio é a mensagem” (2006, p. 21), promovendo uma reflexão sobre a existência de 

consequências sociais e pessoais, de acordo com o suporte em que a mensagem se instaura e 

circula. 

Para tanto, neste capítulo, transitaremos pelos diversos espaços nos quais O Segredo 

foi representado, circulou e circula, evidenciando principalmente as capas dos livros e a rede 

social, Facebook..  

 

2.1 A PRESENÇA DA MÍDIA – DIMENSÃO ESSENCIAL DA NOSSA VIDA 

CONTEMPORÂNEA.  

 

No filme A Rosa Púrpura do Cairo, Woody Allen, diretor e roteirista, parecia saber 

muito bem o que queria suscitar no seu público ao criar na história um verdadeiro intercâmbio 

entre a realidade e a ficção.  

No enredo do filme, a força das imagens cinematográficas acabou promovendo um 

alto envolvimento entre a personagem Cecília, que vivia no mundo real, e o herói do filme, 

Tom Blaster, que foge da tela para viver um romance na realidade. A partir daí, a vida de 

Cecília se transforma e fica bastante tumultuada, quando ela se vê dentro do mundo do 
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cinema, envolvida pela confusão que Tom Blaster causa ao se apaixonar por ela. E, nesse 

contexto, Woody Allen nos provoca, abrindo espaço para que possamos refletir sobre as 

nossas possíveis identificações com esse mundo atraente e sedutor.   

Everardo Rocha (1995) faz uma análise apurada desse filme no livro A Sociedade do 

Sonho, para elucidar questões pertinentes ao conceito de Indústria Cultural; no entanto, para 

nossa análise neste trabalho, o que nos interessa no exemplo desse filme é a força  da mídia 

em nossas vidas, com seus aparatos técnicos e engenhosidade criativa usados para elaborar 

verdadeiros mundos a partir da realidade, porém, muitas vezes, distorcidos pelas intenções de 

quem os cria.  

Rocha (1995) salienta que o filme acentua a dimensão pura e simples do intercâmbio, 

troca e comunicação entre nosso mundo real e o mundo da mídia, como se pudéssemos 

transitar de um lado para o outro de forma muito fácil, como se a passagem entre esses 

mundos fosse moeda corrente, um processo natural, pois nos comunicamos com o mundo real 

e o mundo produzido pela mídia com extrema simplicidade. 

Podemos perceber que a mídia tem esse poder de envolver e arrebatar nossa atenção 

com sua onipresença diária, tornando-se uma dimensão essencial de nossa experiência 

contemporânea, não sendo mais possível escapar de sua presença e representação 

(SILVERSTONE, 2005).  

Passamos a depender da mídia, tanto impressa como eletrônica, para fins de 

entretenimento e informação, de conforto e segurança, para ver algum 

sentido nas continuidades da experiência e também, de quando em quando, 

para as intensidades da experiência (SILVERSTONE, 2005, p. 12).  

Silverstone considera que a mídia é fundamental para nossa vida cotidiana e, 

portanto, devemos estudá-la a partir da sua dimensão social, cultural, política e econômica na 

tentativa de compreender o mundo, como a mídia produz sentidos e como são partilhados na 

nossa cultura. 

O autor destaca que já refletimos sobre a mídia de diversas formas: como condutos 

que oferecem rotas mais ou menos imperturbadas da mensagem à mente, como linguagens 

que geram textos e representações ou como ambientes que nos envolvem de forma intensa,   

constituindo, assim, a própria cultura que permeia nosso dia a dia. 

Diante dessas questões, a mídia pode ser compreendida como um processo 

historicamente específico, e esse processo, de acordo com Silverstone (2005), é fundamental e 

eternamente social.  

Para esse autor, a mídia opera de forma mais significativa no nosso cotidiano, no 

universo mundano que nos envolve, pois o século XX viu o telefone, o cinema, o rádio e a 
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televisão se tornarem objetos de consumo de massa e esses meios se transformaram em 

instrumentos essenciais para a vida cotidiana e mais, com a Internet, temos a promessa de um 

mundo interativo em que todos podem acessar e ser acessados de forma instantânea. 

O que nos interessa nas considerações e concepções abordadas por Silverstone para o 

nosso presente estudo é justamente essa dimensão social e cultural que o autor defende, 

enfatizando a possibilidade de entender nossa sociedade por intermédio da reflexão sobre o 

universo midiático, pois como cientistas sociais estamos interessados na noção dessas 

complexidades tanto mercadológicas como morais, já que investigamos nossa forma de 

comunicação, linguagens e representações. 

Pois a mídia é, se nada mais, cotidiana, uma presença constante em nossa 

vida diária, enquanto ligamos e desligamos, indo de um espaço a outro, de 

uma conexão midiática, para outro. Do rádio para o jornal, para o telefone. 

Da televisão para o aparelho de som, para a Internet. Em público e 

privadamente, sozinhos e com os outros (SILVERSTONE, 2005, p. 20). 

O autor nos lembra ainda que: 

A mídia nos deu palavras para dizer, as ideias para exprimir, não como uma 

força desencarnada operando contra nós enquanto nos ocupamos com nossos 

afazeres diários, mas como parte de uma realidade de que participamos, que 

dividimos e que sustentamos diariamente por meio de nossa fala diária, de 

nossas interações diárias (SILVERSTONE, 2005, p. 21). 

Silverstone salienta que a linguagem da mídia é uma linguagem retórica e, de fato, 

existe o desejo de influenciar, conquistar, produzir um efeito sobre nossas emoções; 

entretanto, o autor destaca que é também linguagem orientada para a mudança de atitude e de 

valor, e evidencia que persuasão implica em liberdade, pois “não faz sentido tentar persuadir 

alguém que não pode escolher, que não pode exercitar um mínimo de livre-arbítrio.” (2005, p. 

64). 

O autor defende que retórica implica em classificação, argumentação, técnica, 

tecnologia, e que persuasão é flerte, ressaltando que a retórica mudou de lugar, passou da 

especificidade do texto para as generalidades da cultura, e a publicidade é a industrialização 

da retórica, estimulando a venda de mercadorias; o tom de voz dos noticiários e 

documentários, as formas como o mundo real é apresentado no universo midiático colaboram 

para convencer e imprimir veracidade ao conteúdo apresentado.  

Nesse caminho, Silverstone defende a importância de se examinarem os textos da 

mídia retoricamente, na tentativa de observar como os significados são produzidos e 

organizados de forma agradável e persuasiva. Para este autor, estudar a dimensão retórica da 

mídia é: 

[...] explorar a relação entre o familiar e o novo; decifrar a estratégia textual. 

Mas é também investigar a audiência; encontrar onde e como é colocada no 
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texto; compreender como os lugares-comuns se relacionam com o senso 

comum; como a novidade é construída sobre uma base familiar; e como os 

truques são criados e os clichês mobilizados em mudanças de gosto e estilo 

(2005, p.76). 

 No caso do nosso objeto de estudo, estamos interessados em investigar como os 

produtos que levam o selo de O Segredo transitam nos espaços midiáticos, como os discursos 

que cercam esses produtos são produzidos e, principalmente, como a retórica publicitária se 

constitui em torno deles para promover o consumo.   

Outro autor que vem realizando um significativo estudo sobre o poder da mídia em 

nossa sociedade contemporânea é Douglas Kellner, que, em seus apontamentos, ressalta que a 

mídia colabora para “modelar a visão prevalecente de mundo e os valores mais profundos”  

(2001, p. 9). O autor defende que a cultura da mídia pode ser considerada a cultura dominante 

nos nossos dias, já que participa de conflitos sociais, define o que é considerado bom ou mau, 

positivo ou negativo, moral ou imoral.  

Os símbolos, imagens e narrativas que são veiculados pela mídia promovem a 

construção de uma cultura comum para a maioria dos indivíduos na contemporaneidade, 

fornecendo material para a criação de identidades pelas quais, segundo o autor, os indivíduos 

se inserem nas sociedades tecnocapitalistas e assim produzem uma nova forma de cultura 

global. 

Assim como Silverstone, Kellner (2001) também evidencia a importância de 

estudarmos a mídia ao enfatizar que, numa cultura dominada pela cultura midiática, os meios 

predominantes de informação e entretenimento podem ser fontes profundas e muitas vezes 

não percebidas de pedagogia cultural, com o intuito de nos ensinar como devemos nos 

comportar, o que sentir, pensar, temer, desejar e até acreditar e, portanto, a possibilidade de 

obter informações críticas sobre a mídia pode colaborar para o aprendizado sobre o modo de 

conviver com esse ambiente sedutor. 

Aprendendo como ler e criticar a mídia, resistindo à sua manipulação, os 

indivíduos poderão fortalecer-se em relação à mídia e à cultura dominantes. 

Poderão aumentar sua autonomia diante da cultura da mídia e adquirir mais 

poder sobre o meio cultural, bem como os necessários conhecimentos para 

produzir novas formas de cultura (2001, p.10).    

Para isso, Kellner desenvolve um estudo que busca oferecer uma visão dinâmica 

sobre como a cultura veiculada pela mídia não pode ser simplesmente rejeitada como um 

instrumento banal da ideologia dominante, entretanto, pode ser interpretada e contextualizada  

de acordo com os discursos e forças sociais concorrentes que a constituem.  

Não há dúvida de que, como pesquisadores da área de ciências sociais e engajados 

em construir um processo de investigação distante de um percurso fechado ou delimitado, 
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estamos interessados em ampliar o olhar para buscar novos debates por intermédio da 

observação da cultura midiática como fenômeno histórico e social que pode contribuir para a 

interpretação e compreensão das transformações pelas quais estamos passando. 

Dentre as mudanças mais significativas deste século e do passado estão as novas 

tecnologias da informação, que, com o advento da cultura da mídia, submeteram os 

indivíduos a um fluxo sem precedentes de imagens, sons, entretenimento, novas formas de 

vida social, política, informação e um novo mundo virtual, reordenando percepções de 

espaços e tempo, anulando distinções entre imagem e realidade e produzindo novos modos de 

experiência e subjetividade (KELLNER, 2001).        

Em suas concepções, Kellner (2011) oferece uma visão pouco otimista sobre a 

influência da mídia na vida das pessoas e defende que, como escapatória da miséria social ou 

como distração das preocupações e temores do dia a dia, as pessoas se voltam para a cultura 

da mídia na tentativa de descobrir algum significado e algum valor para a vida. 

Vale ressaltar que Kellner é um filósofo, pensador e estudioso que teve grande 

influência da Escola de Frankfurt e dos Estudos Culturais britânicos, e assim, em sua 

produção de conhecimento, podemos observar que ele transita bem entre essas duas teorias da 

comunicação, buscando um olhar crítico, argumentativo e tentando aproveitar as 

contribuições ora de uma, ora de outra. 

Sidney Ferreira Leite (2004) observa que, nos estudos desenvolvidos por Kellner, 

existe uma preocupação em promover um diálogo mais intenso entre essas importantes 

tradições de pensamento no campo da comunicação. Kellner salienta que tanto a Escola de 

Frankfurt quanto os Estudos Culturais apresentam limitações para um estudo global das 

complexas relações que a cultura da mídia estabelece com a sociedade contemporânea, mas 

cada uma dessas linhas teóricas ofereceu ricas contribuições para uma análise mais apurada 

sobre o assunto, considerando que a Escola de Frankfurt colaborou para um olhar crítico sobre 

o poder da mídia e sua influência na vida das pessoas, e os Estudos Culturais contribuíram 

para um olhar menos ingênuo no que diz respeito ao papel dos receptores, que não são tão 

passivos como postulou a Escola de Frankfurt, mas são capazes de produzir seus próprios 

significados como sujeitos ativos que podem utilizar os produtos da indústria cultural de 

forma participativa. 

Dessa forma, Kellner demonstra que considera a dinâmica da mídia como 

heterogênea e repleta de nuances, na qual o público tem capacidade de negociar, não sendo 

mero espectador passivo, mas com a possibilidade de oferecer resistência aos valores 

propagados pela indústria cultural.   
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Nesse sentido, Kellner dialoga bem com Silverstone, quando evidencia que a mídia é 

detentora de poder, mas não de forma reducionista e elitista, como postulado inicialmente pela 

Escola de Frankfurt, porém de maneira menos impositiva e determinista. Entretanto, os dois 

autores reconhecem os imperativos industriais na forma de produção de conteúdo, que são 

regulados pelo sistema capitalista, e o processo de industrialização dessa produção, em que a 

mercantilização e a massificação estão presentes num processo de legitimação ideológica. 

Em seus estudos, esses autores valorizam e levam em conta o processo de mediação  

como sendo fundamental para a compreensão dessa dinâmica que envolve os efeitos sociais 

dos meios de comunicação de massa, sempre na tentativa de observar como os indivíduos 

negociam e trocam com esses meios. Silverstone (2005) destaca que a mediação implica o 

movimento de um texto para o outro, de um discurso para o outro numa constante 

transformação de significados à medida que os textos da mídia ou que falam sobre a mídia 

circulam de diversas formas (escrita, oral, audiovisual) e à medida que nós mesmos, 

individual ou coletivamente, contribuímos para a produção desse conteúdo. 

Todos nós somos mediadores, e os significados que criamos são, eles 

próprios, nômades. Além de poderosos. Fronteiras são transpostas, e, tão 

logo programas são transmitidos, web-sites construídos ou e-mails enviados, 

elas continuarão a ser transpostas até que as palavras e imagens que foram 

geradas ou simuladas desapareçam da visão ou da memória. Toda 

transposição é também uma transformação. E toda transformação é, ela 

mesma, uma reinvindicação de significado, de sua relevância e de seu valor 

(SILVERSTONE, 2005, p. 42). 

 Kellner (2001) considera que estudar a cultura da mídia é lidar com uma realidade 

extremamente complexa, que até o momento resistiu a qualquer teorização adequada, e que 

ele vem procurando sondar a natureza e os efeitos do modo como essa forma de cultura 

influencia nossa vida social.  

Esse autor destaca que as diversas formas de cultura veiculadas pela mídia exercem 

influência na vida dos indivíduos, colaborando para a identificação de ideologias, 

representações sociais e posições dominantes; entretanto, o todo não se configura como um 

sistema de doutrinação ideológica rígida, mas os prazeres proporcionados pela mídia, pelo 

entretenimento e pelo consumo contribuem efetivamente para essa identificação. Contudo, 

segundo o autor, o público pode oferecer, sim, resistência a essa dinâmica. 

[...] o público pode resistir aos significados e mensagens dominantes, criar 

sua própria leitura e seu próprio modo de apropriar-se da cultura de massa, 

usando a sua cultura como recurso para fortalecer-se e inventar significados, 

identidade e forma de vida próprios. Além disso, a própria mídia dá recursos 

que os indivíduos podem acatar ou rejeitar na formação da sua identidade em 

oposição aos modelos dominantes (KELLNER, 2001, p.11). 
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Podemos observar, assim, o posicionamento desses dois estudiosos que destacam o 

poder da mídia como cultura dominante, mas levam em consideração a mediação do público 

ao consumir o universo midiático, sendo capaz de negociar, transformar e produzir conteúdos 

também. E é nessa linha de pensamento que continuaremos desenvolvendo o presente estudo, 

no qual não poderíamos deixar de lado essas reflexões sobre o poder que a mídia exerce na 

nossa sociedade contemporânea e nem a abordagem sobre o processo de mediação que está 

presente na dinâmica entre o público e os diversos meios de comunicação. 

Nesse caminho, tanto Silverstone como Kellner são autores que colaboram para a 

compreensão e o desenvolvimento do presente trabalho, indicando possíveis pistas para uma 

reflexão, interpretação e análise sobre a mídia e seus efeitos. 

No próximo item iremos observar o quanto o nosso objeto de estudo está inserido 

nesse universo, quais os espaços em que esse objeto circula e as dinâmicas que permeiam as 

estratégias para a sua circulação na mídia. 

 

2.2 O SEGREDO COMO ESTRATÉGIA TRANSMIDIÁTICA. 

 

Ao refletirmos sobre o panorama midiático contemporâneo, podemos perceber que a 

forma como nos comunicamos vem atravessando mudanças estruturais em todos os campos, 

desde o social até o tecnológico, passando pelo mercadológico ou econômico, numa 

velocidade acelerada, pois o processo é instantâneo, constante e ubíquo.  

Dênis Moraes (2010) ressalta que a mídia desempenha papel estratégico primordial, 

funcionando como máquina produtiva que legitima ideologicamente a globalização 

capitalista, pois detém a capacidade de interconectar o planeta em tempo real num verdadeiro 

sistema, no qual os dispositivos de comunicação se concatenam de tal forma que acabam 

unificando valores, crenças, estilo de vida e padrões de consumo que estão de acordo com as 

estratégias competitivas mercadológicas do nosso mundo globalizado. 

Os dinâmicos processos de comunicação nesse percurso são produzidos pela 

convergência das mídias e pelos usos e apropriações das ferramentas digitais que geram 

transformações tecnológicas, mercadológicas, sociais e culturais num fluxo de informação 

que transita por múltiplos suportes (JENKINS, 2009). 

Esses suportes são os espaços nos quais o discurso de O Segredo circula, se propaga, 

é divulgado e sofre transformações com a participação e influência do público sobre o seu 

conteúdo. Para esclarecer melhor essa questão, vale trazer aqui uma afirmação baseada na  

Teoria das Materialidades da Comunicação cunhada por Gumbrecht na década de 1990, 
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segundo a qual todo ato de comunicação exige um suporte material para se realizar, se efetuar, 

acontecer, exercendo influência sobre a mensagem ( FELINTO, 2001). 

De acordo com André Lemos (2010), que em seus estudos sobre mídias locativas 

utilizou a Teoria das Materialidades da Comunicação, o conceito de materialidades nessa 

teoria se propõe a estudar as mídias para além de uma hermenêutica da comunicação, o que 

implica analisar os suportes materiais antes de serem interpretados ou abstraídos de suas 

características materiais. No entanto, Lemos (2010) destaca que, apesar de Gumbrecht 

defender que o sentido não deve se sobrepor ao suporte e à materialidade, isso “não significa 

que seja impossível uma interpretação do processo comunicacional” (LEMOS, 2010, p. 6).  

O que está em pauta para o nosso presente estudo é justamente o fato de estarmos 

atentos para a importância dos meios, das suas materialidades, dos suportes, mas 

considerando, principalmente, sua interação com os discursos que circulam por intermédio 

deles, com o intuito de compor nossa dinâmica de análise. E, para isso, corroboramos a 

afirmação de Lemos (2010), quando enfatiza que seu interesse é chamar a atenção para a 

materialidade, mas sem abrir mão de formas interpretativas de espacialização. 

O Segredo se move nesses diversos espaços sustentado por um discurso que se 

propaga, ganha novos contornos e é identificado e correlacionado com outros conteúdos a 

partir da participação do público, criando novas narrativas sobre o principal assunto, no caso,  

a lei da atração.     
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                 Fig 9: Esquema com exemplos dos diversos suportes nos quais O Segredo se amplia e se desdobra. 

 

Dessa forma, o desempenho de O Segredo nos espaços midiáticos por onde circula 

pode ser compreendido dentro da concepção de Cultura de Convergência desenvolvida por 

Henri Jenkins (2009), e, nessa perspectiva, com o objetivo de compreender melhor como essa 

dinâmica se desenvolve, cabe abordar os três conceitos fundamentais que orientam os estudos 

desse autor: 

1- Convergência dos meios de comunicação como fluxo de conteúdos por meio das 

diversas plataformas midiáticas, entre os múltiplos mercados midiáticos e a migração dos 

públicos que podem ir a qualquer parte em busca das experiências de entretenimento. 

2- Cultura participativa, na qual os espectadores dos meios de comunicação, que 

antes eram mais passivos quanto à produção de conteúdo, agora se tornam mais participantes. 

3- Inteligência coletiva, que envolve a ideia de que cada um de nós sabe um pouco 

http://www.google.com.br/imgres?sa=X&biw=1280&bih=631&tbm=isch&tbnid=n40x8EMSjkViKM:&imgrefurl=http://www.iteracao.info/2011/04/como-baixar-videos-do-youtube-pelo.html&docid=WlWiTJQi9SmYEM&imgurl=http://3.bp.blogspot.com/-9lCwtClvDBE/UckH_TFRd6I/AAAAAAAAAo0/8W_uaRgnxq4/s1600/youtube-logo.png&w=1327&h=1340&ei=S8nuUrPWHoi4kQe58YGwCQ&zoom=1&ved=0CI8BEIQcMA0&iact=rc&dur=1046&page=2&start=10&ndsp=18
https://www.google.com.br/imgres?imgurl=http://store.casa-indigo.com/store/catalog/secret_274.jpg&imgrefurl=http://store.casa-indigo.com/store/viewItem.asp?idProduct=266&docid=CeL0kB03vWVcIM&tbnid=Q_aUP2gGY8DdDM:&w=274&h=264&ei=7snuUq3KB8WqkAfBoYDIAg&ved=0CAIQxiAwAA&iact=c
https://www.google.com.br/imgres?imgurl=http://www.ndtv.com/news/images/gadgets/instagram-logo.jpg&imgrefurl=http://gadgets.ndtv.com/apps/reviews/instagram-for-android-app-review-223926&docid=Q_-509ejPqISLM&tbnid=A8idchWGDfyHwM:&w=295&h=200&ei=xbnuUtDRAYn4kQfT2ICAAw&ved=0CAIQxiAwAA&iact=c
http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&docid=-T1aesbE4MmESM&tbnid=yZJZNYZyzBfbwM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.techradar.com/news/internet/web/whatever-happened-to-digg-1093422&ei=Q7fuUsXBJMqikQf9iYDQCw&bvm=bv.60444564,d.eW0&psig=AFQjCNGZLq5xKjR8GShVEwPs-GoeA8zS9Q&ust=1391462534452344
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sobre alguma coisa e podemos juntar as peças, associando nossos recursos e habilidades. 

Jenkins (2010) argumenta que a convergência dos meios não deve ser entendida 

como um processo tecnológico que une múltiplas funções dentro dos mesmos aparelhos, mas 

que podemos compreender que a convergência representa uma transformação cultural que 

colabora para que consumidores procurem novas informações e façam novas conexões entre 

os conteúdos dispersos, já que a circulação de conteúdos depende fortemente da participação 

ativa de consumidores.  

A expressão cultura participativa na abordagem de Jenkins (2011) envolve a ideia de 

que produtores e consumidores de mídia não estão mais separados, porém participam 

interagindo por meio de um novo conjunto de regras que ainda precisamos entender. Todavia, 

o grau de interação entre esses participantes não é o mesmo, pois as corporações ou os 

indivíduos que fazem parte delas ainda podem exercer maior poder que o consumidor 

individual ou muitos consumidores, já que dentro dessa cultura emergente, alguns podem ter 

mais habilidade para se expressar.  

O autor (2011) baseia-se no conceito de inteligência coletiva desenvolvido por Pierre 

Lévy para explicar que o consumo de conteúdos se tornou um processo coletivo, pois, como 

já foi dito, não podemos saber tudo, mas cada um de nós sabe alguma coisa e pode juntar as 

peças, se associarmos nossos recursos e habilidades.  

Para Jenkins, a inteligência coletiva pode ser compreendida como uma fonte 

alternativa de poder midiático que nós podemos aprender a usar no nosso dia a dia; por 

enquanto, só a usamos para fins recreativos, porém no futuro poderemos utilizá-la para 

objetivos mais “sérios” (aspas do autor).  

Elizabeth Saad Corrêa (2013), que desenvolveu uma resenha sobre o novo livro de 

Jenkins, Spreadable media: creating value and meaning in a networked culture 

[Espalhamento de Mídia: criando valor e significado em uma cultura de rede], lançado nos 

Estados Unidos em janeiro de 2013, destaca que o autor revê suas propostas originais de 

Cultura de Convergência e busca desfazer uma visão mais utópica sobre a participação total e 

independente do público ou dos fãs. Nessa obra, ele propõe uma compreensão de que o 

público enfrenta obstáculos corporativos e tecnológicos para se expressar, pois o atual cenário 

de convergência midiática da rede, composto por plataformas e ambientes, não favorece o 

espalhamento de conteúdos de forma equitativa e acessível para todos os participantes. Côrrea 

(2013) salienta que Jenkins destaca o Twitter e o Facebook como os melhores campos para a 

circulação de ideias genuinamente participativas. 

Por intermédio dessas três noções supracitadas, Jenkins costura o conceito de 
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narrativa transmidiática como um conteúdo que se desenvolve por intermédio de múltiplos 

suportes, em que cada novo texto contribui de maneira própria e valiosa para o todo e cada 

meio colabora com o que faz de melhor; assim, uma história apresentada no cinema pode ser 

expandida na forma de seriado de TV, romance, histórias em quadrinhos, seu universo pode 

ser explorado nos games ou como atração em parques de diversão (MASTROCOLA, 2011). 

              Como foi dito no início deste segundo capítulo, O Segredo pode ser considerado um 

discurso “descoberto” por Rhonda Byrne que decidiu divulgar essa “descoberta” para o 

mundo, ensinando como atrair sucesso, realização, fortuna, alegrias, etc. por meio de uma 

conduta regida pelo discurso da lei da atração, na qual o pensamento tem o poder de atrair 

coisas boas transformando a vida das pessoas.  

No prefácio do livro, a autora conta sua trajetória sobre como conheceu O Segredo, 

como ele mudou sua vida e como resolveu propagar esse conhecimento, buscando o 

depoimento de diversas pessoas que ela considera mestres de sabedoria para compartilhar 

seus conceitos sobre a lei da atração e seus efeitos. 

 Byrne escreve: 

Vislumbrei um Grande Segredo – O Segredo da vida. Veio num livro 

centenário que ganhei de minha filha Hayley. Comecei a investigar O 

Segredo ao longo da história. Não acreditei em quantas pessoas o 

conheciam. Eram as maiores personalidades da história: Platão, 

Shaskespeare, Newton, Hugo, Beethoven, Lincoln, Emerson, Edison, 

Einstein.  

Incrédula, perguntei: “Por que nem todo mundo sabe disto?” Um desejo 

ardente de partilhar O Segredo com o mundo me consumia, e comecei a 

procurar pessoas vivas que o conhecessem ( BYRNE, 2007, p.9). 

Diante dessa perspectiva, a autora elabora um discurso sobre O Segredo, como um 

ensinamento valioso que deve ser transmitido para outras pessoas e acaba sendo reelaborado, 

num verdadeiro universo de possibilidades que circula hoje em diferentes suportes, como o 

filme, os livros, os DVDs, o documentário, a TV The Secret que está na web e as redes 

sociais, como o Twitter, o Facebook e mais recentemente o Instagram.  

Nesse sentido, cabe observar que as estratégias midiáticas de produção de O Segredo 

seguem o modelo das narrativas transmidiáticas, que se expandem para os diversos suportes 

midiáticos e que, com a participação do público nas redes sociais, principalmente o Facebook, 

o conceito de cultura participativa elaborado por Jenkins se torna presente com a interação do 

público, questão que vamos abordar mais adiante. 

Cada vez mais, as narrativas estão se tornando a arte da construção de 

universos, à medida que os artistas criam ambientes atraentes que não podem 

ser completamente explorados ou esgotados em uma única obra, ou mesmo 

em uma única mídia. O universo é maior do que o filme, maior, até do que a 
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franquia – já que as especulações e elaborações dos fãs também expandem o 

universo em várias direções (JENKINS,2009, p. 161 - 162). 

Podemos entender que, para esse autor, nos dias de hoje, é necessário elaborar um 

universo para se manter no mercado, criando sempre novas necessidades para o público, e é 

este impulso transmidiático que está no centro do que Jenkins chama de Cultura de 

Convergência, pela concepção de um universo que consegue sustentar diversos personagens, 

várias histórias em múltiplas mídias, e cada franquia segue sua própria lógica para conquistar 

seu mercado. 

O autor faz referência a esse processo ao analisar as estratégias de mercado do filme 

Star Wars: 

A construção de universos segue sua própria lógica de mercado, numa época 

em que cineastas estão envolvidos tanto no negócio de criação de produtos 

licenciados quanto no negócio de contar histórias. Cada elemento realmente 

interessante tem o potencial de gerar sua própria linha de produtos, como 

descobriu George Lucas quando criou mais e mais brinquedos baseados em 

personagens secundários dos filmes (JENKINS, 2009, p.162).   

 

Nesse contexto, podemos considerar que O Segredo se configura como um universo 

transmidiático num processo de convergência, circulando em diversas plataformas midiáticas 

e explorando de forma variada a sua temática sobre a lei da atração com a participação do 

público nas redes sociais, gerando novos produtos, utilizando inclusive o modelo de 

licenciamento, como o livro com CD gravado por Ana Maria Braga aqui no Brasil com o selo 

O Segredo. 

Nos próximos itens vamos transitar pelos espaços nos quais O Segredo se 

movimenta, destacando principalmente o Facebook na Internet e as capas dos livros como 

suporte de comunicação, onde o discurso se apresenta, pois a densidade do nosso corpus é 

formada principalmente por esses dois suportes.  

  

2.3 AS CAPAS DOS LIVROS COMO PRODUÇÃO DE SENTIDOS 

 

O livro como suporte de comunicação demanda uma atenção especial para nosso 

estudo, principalmente porque as capas e contra capas serão analisadas nesta dissertação com 

o intuito de compreendermos como a composição de elementos tanto verbais quanto visuais 

coopera para atrair a atenção do público, tornando-se um espaço para a publicidade do 

produto. 

O argumento a ser destacado aqui é que o livro pode ser percebido como espaço de 
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armazenamento, suporte, propagação de ideias, conteúdos, sentimentos e sensações, como um 

elemento da extensa cadeia de comunicação e cultura de nossa sociedade (REIMÃO, 2011), e, 

nessa senda, a função das capas merece nosso interesse, não só como um invólucro das 

páginas, mas justamente como um espaço que sustenta informações com referenciais para o 

leitor, constituindo um suporte retórico de comunicação. 

Quando Mc Luhan (1972) discorre sobre a passagem da sociedade oral para a 

letrada, ressalta as transformações relevantes que a imprensa de meios móveis, concebida por 

Gutenberg, provocou com a viabilização do livro nesse novo suporte, pois criou a 

portabilidade, o desenvolvimento da leitura, e a possibilidade de descentralização do saber, 

contribuindo para a disseminação do conhecimento. O livro nesse formato era bem diferente 

do que o ser humano estava acostumado na época, o que contribuiu para gerar transformações 

sobre as práticas culturais e sociais na maneira de produzir e consumir conhecimento e 

informação, uma mudança que pode ser considerada estrutural na história dos meios de 

comunicação. 

O livro, de acordo com Juremir Machado Silva (2013), é uma invenção que se 

consolidou muito recentemente em termos de escala temporal na história da humanidade. É o 

produto de uma tecnologia de uma época. 

Roger Chartier (2009), no seu livro A aventura do livro: do leitor ao navegador, nos 

conduz por uma verdadeira viagem desde os tempos dos livros manuscritos, passando pela 

revolução de Gutenberg em meados de 1450, até o advento da Internet e suas transformações 

no âmbito da comunicação. O autor aborda a função das capas dos livros destacando que os 

cuidados com a preservação e proteção deles sempre existiram e que o formato do livro 

material desde o século XIV, quando eram manuscritos, passando pela revolução da imprensa 

até os dias de hoje, não passou por grandes transformações na sua estrutura física. 

A distribuição do texto na superfície da página, os instrumentos que lhe 

permitem as identificações (paginação, numeração), os índices e os 

sumários: tudo existe desde a época do manuscrito. Isso é herdado por 

Gutenberg e, depois dele, pelo livro moderno (CHARTIER, 2009, p.7 e 8). 

Entretanto, podemos considerar que as capas de livros passaram por importantes 

mudanças na forma como eram ornamentadas até o momento em que ganharam a função de 

divulgar o título, o nome do autor, editora e informações sobre o conteúdo. Com o advento do 

pergaminho, os livros passaram a ser confeccionados com folhas dobradas e, a partir do 

século V, o códice tornou-se o tipo mais comum de livro, com as folhas dobradas ao meio e 

colocadas umas sobre as outras presas por uma costura feita na dobra da folha num processo 

bem artesanal.  
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De acordo com Litton (1975), nos séculos que se seguiram, o formato do livro 

continuou o mesmo, mas o processo para juntar as folhas foi evoluindo, e as encadernações 

foram ganhando cada vez mais cuidados especiais na decoração, incluindo adornos bem 

elaborados, feitos de metal, marfim, pedras preciosas e em algumas eram gravados os escudos 

da nobreza ou brasões. Os livros sagrados de propriedade das igrejas eram guardados, durante 

a Idade Média, em estojos ricamente decorados.  

Vale evidenciar que a encadernação era um trabalho à parte, existiam pessoas que se 

especializavam na arte de encadernar, e, nos primeiros tempos da imprensa, os livros eram 

entregues ao comprador individual ou ao livreiro em folhas soltas, e o livreiro ou o leitor  

ficava responsável pela encadernação a seu gosto ou de acordo com suas posses financeiras. 

Só nos fins do século XIX, a encadernação manual foi substituída pela encadernação 

em um processo mais industrial. E, assim, o custo do livro barateou, dando margem para o 

aperfeiçoamento técnico e artístico (Litton, 1975). 

Segundo Gaspar e Andretta (2011), no início do intenso processo de impressão 

livresca na Europa, no século XVIII, e no Brasil, no início do século XX, as gráficas 

mantinham para as capas a função de envoltório das páginas, para protegê-las, e elas traziam 

somente informações referenciais para o leitor, como o nome do autor, o título, a editora e, às 

vezes, o ano de publicação.  

Com o passar do tempo, as capas foram recebendo novos cuidados e, com o aumento 

de leitores, gráficas, editoras e a implantação de cursos na área de comunicação, como 

fotografia, designer, jornalismo, publicidade e propaganda, as capas dos livros foram 

ganhando outras funções. 

[...] as capas cumpriram na Antiguidade as funções de proteção e invólucro 

do conteúdo, e até o Renascimento, também a de ornamentação. Já, nos dias 

atuais, além de proteção e informação sobre a obra, as capas também visam 

sinalizar aspectos do conteúdo, expressando em sua composição elementos 

verbais e/ ou visuais, e atrair a atenção do leitor, tendo em vista a venda, o 

consumo, a publicidade e o marketing (GASPAR e ANDRETTA, 2011, p. 

519). 

Dessa forma, nos dias de hoje, a capa de livro, além de proteger suas páginas, 

cumpre também a função de revelar alguns aspectos de seu conteúdo, com a intenção de 

vendê-lo.   

O que interessa em nosso estudo é justamente entender de que modo o conteúdo dos 

diversos livros que levam o selo de O Segredo apresentam-se nas imagens e enunciados das 

capas, observando principalmente as estratégias discursivas publicitárias para a divulgação e 

venda desses livros, percurso que será traçado mais adiante, quando desenvolveremos a 
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análise do corpus. 

 

2.3 ENUNCIAÇÕES DE O SEGREDO NA REDE 

       

A Comunicação Social vem passando por mudanças instigantes nos últimos anos. 

Em nossa sociedade contemporânea, a informação pode circular com força e intensidade por 

diversos canais e sistemas midiáticos, como nunca foi possível antes. A cultura 

contemporânea criou um fluxo potente, no qual os conteúdos das novas e velhas mídias se 

interpõem e se reconfiguram a todo momento, atendendo às mais diversas demandas de 

consumo. Ao refletirmos sobre a produção de mensagens, discursos e significados , podemos 

perceber o quanto a cultura da mídia negocia e influencia o comportamento e as práticas 

sociais. 

Para refletir sobre a circulação de conteúdo desse universo em que O Segredo se 

tornou, partiremos de algumas considerações sobre as transformações que as mídias 

interativas e comunidades virtuais estão gerando no mundo da comunicação, abrindo uma 

nova esfera pública em que floresce a participação das pessoas e com isso, a liberdade de 

expressão. 

Para tanto, utilizaremos as contribuições de autores que consideramos fundamentais 

na análise sobre a dinâmica social e econômica na nossa sociedade articulada pelo fluxo de 

informação em rede. Trabalharemos, principalmente, com as concepções desenvolvidas por 

Pierre Lévy, Manuel Castells e André Lemos, além de outros autores que contornarão as 

reflexões.  

As tecnologias digitais, a Internet e os inúmeros aplicativos e ferramentas, 

principalmente as mídias sociais, com destaque para o Facebook, dinamizaram os processos 

de comunicação e são a base material do nosso tempo, exercendo um papel social como 

instrumentos essenciais para o fluxo de informação.   

Lévy (2010) destaca que a Internet propõe um espaço de comunicação inclusivo, 

transparente e universal, contribuindo para uma renovação profunda na vida pública das 

pessoas, o que vem colaborando para maior liberdade e responsabilidade como cidadãos. 

A emergência da Internet a partir da década de 1980 e o surgimento da World Wide 

Web em 1994 contribuíram para a precedente evolução da esfera pública, gerando ao mesmo 

tempo elementos novos, como a interconexão geral, a desintermediação e a comunicação de 

todos com todos (Lévy, 2010). 

No início, entre os anos de 1993 e 1994, a Internet era essencialmente composta por 
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sites que publicavam apenas conteúdos de maneira estática, como reportagens de revistas, 

jornais, notícias, e esse material era reproduzido nesses portais, mas não havia nenhuma 

interatividade mais dinâmica; essa era a Web 1.0. Com a maturação da Internet, esses espaços 

foram se reconfigurando, e a rede começou a se transformar efetivamente, possibilitando a 

publicação e criação de conteúdos por parte de seus usuários e prescindindo de mediação de 

profissionais especializados na mídia, num processo interativo e dinâmico. Assim surgia a 

famosa Web 2.0 ou computação social, termo utilizado pelos profissionais de marketing 

(LEMOS e LÉVY, 2010).  

Os indivíduos implicados nas atividades de colaboração e interativas da Web 

2.0 participam geralmente de várias comunidades, navegam entre vários 

blogs, mantêm vários endereços eletrônicos para diferentes usos e são, em 

certa medida, os nós principais, os cruzamentos, os comutadores da 

computação social, recolhendo, filtrando, redistribuindo, fazendo circular a 

informação, a influência, a opinião, a atenção e reputação de um dispositivo 

a outro ( LEMOS e LÉVY, 2010, p.12). 

Lévy (2010) observa que nos dias de hoje, cada comunidade humana, qualquer que 

seja seu estatuto, pode construir seu website para interagir em uma ou diversas redes 

organizadas no ciberespaço, reunindo sua comunidade virtual e garantindo sua visibilidade 

nos sites de busca, pois o internauta pode trazer para a tela, à sua vontade, outros atores 

sociais e diversos representantes de partidos e comunidades de seu interesse para conhecer 

suas ideias e seus argumentos. 

O autor vai usar uma metáfora, nomeando de ágoras on line esses espaços que 

permitem que novos modos de informação e de deliberação política venham a florescer. 

Lemos e Lévy (2010) explicam que a ágora, como o mercado, o porto, as tabernas, o 

teatro, enfim, os lugares de encontro político, onde os oradores egressos da nascente ciência 

da retórica conduziam seus discursos aos seus concidadãos, eram os dispositivos de 

comunicação que contribuíam para a construção da comunidade cívica, mas que com o passar 

do tempo, a conversação política se desenvolveu por intermédio de livros, jornais, revistas, 

rádio, televisão, nas mídias massivas que ecoam e propagam os debates políticos, os 

movimentos sociais e os acontecimentos marcantes. Porém, com advento da Internet, as novas 

mídias interativas com funções pós-massivas são mais do que informativas e se tornaram 

verdadeiras ferramentas de conversação. 

Os autores evidenciam a diferença entre essas mídias, ressaltando que as mídias pós-

massivas não são mais controladas por centros editores de informação e que vão se expandir 

no futuro por sua característica eminentemente aberta, interativa e planetária gerando debates. 

(LEMOS e LÉVY, 2010). 
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Eles esclarecem que 

Há, portanto, uma reconfiguração do sistema infocomunicacional global, 

onde pela primeira vez, aparecem dois sistemas em retroalimentação e 

conflito: os sistemas infocomunicacionais massivo e pós-massivo. Na 

estrutura massiva do controle da emissão – a indústria cultural clássica – a 

informação flui de um polo controlado para as massas (os receptores). 

(LEMOS e LÉVY 2010, p. 26). 

Os autores continuam, evidenciando que: 

Com o surgimento do ciberespaço esse modelo está sendo tensionado pela 

emergência de funções “pós-massivas”. Aqui a liberação da emissão não é 

apenas liberar a palavra no sentido de uma produção industrial, mas colocar 

em marcha uma produção que se estabelece como circulação e conversação. 

A emissão livre e em rede cria assim uma potência (que precisamos dar 

garantias de sua atualização) para a reconfiguração social e política (LEMOS 

e LÈVY, 2010, p. 26). 

Por meio dessa observação, podemos perceber a nova configuração que contorna o 

nosso cotidiano e que contribui para que sejamos sujeitos mais ativos com força para partilhar 

informações e produzir conteúdos de maneira mais participativa. Cabe lembrar então as 

considerações dos autores que, até aqui, colaboraram para trilharmos um caminho na tentativa 

de balizar as questões da nossa pesquisa, como Néstor Garcia Canclini (2010), que enfoca a 

questão do consumidor ao exerce sua consciência de cidadão com sentimento de 

pertencimento; Jenkins (2011), que importa o conceito de Lévy sobre inteligência coletiva, e 

as observações de Kellner (2001) e Silverstone (2002) sobre mediação.  

Todos esses estudiosos demonstram compartilhar uma visão mais dinâmica quando 

tratam do ser humano em interação com as novas tecnologias, formas e suportes dos meios de 

comunicação, no esforço para encontrar pistas sobre as novas sensibilidades e práticas sociais 

do nosso tempo.  

Castells (2011) é outro autor que vem complementar consubstancialmente esse 

percurso por intermédio de seus estudos sobre a Sociedade em Rede e a natureza das 

transformações que a Internet imprimiu e vem imprimindo nos modos de ser e de viver em 

nossa época. Podemos entender que, quando Castells utilizou o termo Sociedade em Rede, 

buscou explicar a sociedade mediada pelo computador e o advento da Internet e das outras 

tecnologias que percorrem os fluxos de comunicação entre pessoas e lugares. Aliás, nesse 

contexto, podemos entender a Sociedade em Rede como propriedade do espírito do tempo em 

que estamos inseridos.  

O surgimento da Sociedade em Rede acontece com o desenvolvimento das novas 

tecnologias da informação, que se agrupam em torno das organizações, empresas e 

instituições, formando assim um novo paradigma sociotécnico, em que as suas características 
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desempenham a base material da sociedade da informação.  

A informação é a matéria-prima, e as novas tecnologias penetram em todas as 

atividades humanas: a sociedade é comandada pela lógica das redes, gerando flexibilidade de 

organização e reorganização de processos, organizações e instituições. 

O autor considera que essas mudanças aconteceram a partir do fim dos anos 1960 e 

início dos anos 1970 e evidencia três causas relevantes para o surgimento da Sociedade em 

Rede, que são as seguintes: a revolução da tecnologia da informação; a crise econômica do 

capitalismo e a crise do estadismo, principalmente com a queda da União Soviética; e os 

movimentos culturais e sociais que aconteciam em diversas partes do mundo ao mesmo 

tempo, como as lutas pelos direitos humanos, a preservação do meio ambiente e o direito de 

expressão. 

O avanço da tecnologia da informação modificou a lógica industrial do capitalismo, 

colaborando para torná-lo mais flexível, enquanto o estadismo perdeu força. O 

desenvolvimento das redes de capital, de trabalho e de mercado conectando pessoas e lugares 

contribuiu para que os mercados financeiros começassem a operar de forma global. Castells 

(2011) chama essa nova estrutura social, na qual a produtividade para gerar riqueza está 

diretamente ligada à tecnologia da informação, de capitalismo informacional.  

De acordo com Castells, o ambiente que nos rodeia é o da mídia, e a Internet é o 

tecido de nossas vidas neste momento, pois ela não está no futuro, mas sim no presente, e se 

tornou um meio de comunicação e de organização social no qual se baseia uma nova forma de 

Sociedade em Rede (CASTELLS, 2010). 

O autor salienta alguns pontos acerca da Internet que ele chama de lições e que 

considera fundamentais. Neste estudo, eles foram considerados, para desfazer algumas 

crenças que geralmente alimentamos sobre a concepção da Internet. 

A primeira lição abordada pelo autor é que a Internet se desenvolve a partir da 

interação entre ciência, pesquisa universitária fundamental (os programas de pesquisa militar 

nos Estados Unidos) e a contracultura radical libertária: esses três elementos ao mesmo tempo 

contribuíram para a concepção da Internet. 

A segunda lição é que o mundo da empresa não foi a fonte da Internet; o autor 

salienta que, de forma alguma, a Internet se criou como projeto de lucro empresarial. 

A terceira lição sobre a Internet é que desde o início ela se desenvolve a partir de 

uma arquitetura aberta e de livre acesso em que os protocolos centrais TCP/IP, criados entre 

1973 e 1978, se distribuem gratuitamente e a sua fonte possibilita o acesso de qualquer 

pesquisador ou técnico. 
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A quarta lição que o autor destaca é que os produtores da Internet foram 

fundamentalmente seus usuários. 

A quinta lição é que a Internet não pode ser considerada uma criação norte-

americana apenas, pois se expandiu desde o início a partir de uma rede internacional de 

cientistas e técnicos que trabalhavam cooperativamente, desenvolvendo tecnologias e 

compartilhando informações. 

A sexta lição evidencia que a Internet, desde o princípio, está sob um regime de 

autogestão informal sem que o governo intervenha demasiadamente. 

Segundo o autor, no início ninguém deu muita atenção à Internet, e então se criou 

uma espécie de clube aristocrático e meritocrático que gerou instituições absolutamente 

únicas. 

Dessa forma, Castells defende que a Internet se configura como “um instrumento de 

comunicação livre, criado de forma múltipla por pessoas, setores e inovadores que queriam 

que fosse um instrumento de comunicação livre” ( CASTELLS, 2010, p.262). O autor ressalta 

que é importante considerar que “as tecnologias são produzidas por seu processo histórico de 

constituição e não simplesmente por desenhos originais da tecnologia” (CASTELLS, p. 262).  

Para Castells (2010), o que a Internet está fazendo com a economia é transformar o 

modelo de empresa industrial, pois hoje, a grande empresa baseada na produção fordista, com 

linha de montagem estandardizada, modificou-se estruturalmente e pode funcionar em rede 

articulando-se diretamente com o mercado, os insumos, os provedores e a organização interna 

da empresa que funciona on-line. A Internet possibilitou o desenvolvimento da transação 

financeira eletrônica, gerando progressos no mercado financeiro e nas bolsas, o que colaborou 

para um novo tipo de transação econômica, devido à velocidade com a qual essas transações 

são feitas nos nossos dias. 

O autor evidencia que estamos lidando com sujeitos ativos e que todas essas 

mudanças contribuíram para a passagem de uma sociedade de massa para uma sociedade mais 

segmentada, a partir do momento em que as empresas buscaram maior proximidade com seu 

público e entenderam que podiam fazer isso investindo nas novas tecnologias. Dessa forma, 

mídia e meios de comunicação se tornaram mais diversificados, pois tanto as empresas 

investidoras quanto as instituições empreenderam novas tecnologias na tentativa de conquistar 

e se aproximar mais do público, e isso pode ser mais bem observado a partir da década de 

1980. 

Di Felice (2011) corrobora Castells, evidenciando que saímos de uma forma de 

distribuição de conteúdos unilateral, em que a emissão de informações era feita a partir de um 
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centro (emissor) para a periferia (receptor), e que com a criação de um sistema de 

comunicação em rede surge uma nova estrutura interativa em todos os níveis sociais, que se 

apresenta não só como redes de pessoas, com consequente impacto na política e na gestão 

tecnológica, mas sobretudo como uma rede transorgânica, em que o social, o coletivo, a 

cidade passam a ter uma interação dinâmica com cada indivíduo por intermédio do fluxo de 

informação, num modelo rizomático que colabora para anular a distinção identitária entre 

emissor e receptor, possibilitando o mesmo poder comunicativo e inaugurando um tipo de 

interação que ativa a comunicação e a torna possível somente dentro das interações dinâmicas 

entre as redes e internautas que atuam como construtores da informação.   

A Internet não é simplesmente uma tecnologia, mas sim um meio de comunicação 

que constitui a forma organizativa da nossa sociedade, uma rede formada de outras inúmeras 

redes que funcionam de forma espontânea numa comunicação horizontal, de cidadão a 

cidadão, em que se pode criar o próprio sistema de comunicação e dizer o que quiser. “A 

Internet é o coração de um novo paradigma socio técnico, que constitui na realidade a base 

material de nossas vidas e de nossas formas de relação, de trabalho e de comunicação 

(CASTELLS, 2010, p. 287)”. 

O Segredo circula nesse “coração” que se tornou a base material de nossas vidas e o 

faz por meio do Facebook, do Twitter, do Youtube, do Instagram do site The Secret TV e das 

páginas da editora Ediouro e do site de vendas Duetto.  

A página no Facebook funciona como uma comunidade on-line, na qual são 

publicados os mais diversos posts com mensagens sobre o conteúdo dos livros que levam o 

selo de O Segredo, além de outras mensagens que se articulam com as ideias sobre a lei da 

atração e com a capacidade do ser humano de transformar a vida e vencer obstáculos, enfim, 

toda a abordagem que envolve o conceito de autoajuda no sentido já tangenciado no primeiro 

capítulo deste trabalho. 

Polivanov (2011) observa que os chamados sites de redes sociais (SRS) crescem 

exponencialmente de forma quantitativa e qualitativa, já que cada vez mais pessoas utilizam a 

rede com objetivos diversos e têm incorporado novas e variadas funções, como manter 

contatos profissionais, compartilhar fotos com os amigos, divulgar eventos e outras tantas 

formas de utilização. A autora evidencia que o Facebook se intitula como tendo a utilidade 

social de conectar as pessoas com os amigos que trabalham, estudam e moram à sua volta, 

além de disponibilizar uma série de aplicativos com jogos, quizzes, chats, calendário de 

aniversários, entre outras possibilidades de compartilhar conteúdos. 

O nome do Facebook vem dos livros produzidos nos colégios norte-americanos (year 
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book) que publicam as fotos das turmas do ensino médio a cada ano. Inicialmente foi criado 

apenas para ser usado nas universidades, colaborando para o contato entre colegas e ex-

colegas e desde 29 de março de 1997 o site está online, entretanto, só nos últimos anos se 

tornou um dos mais utilizados no mundo ( POLIVANOV, 2011).   

Tanto o discurso fundador do Facebook quanto o do YouTube convergem para a 

questão que envolve as novas mídias com o intuito de abrir espaço para que os usuários 

possam colocar arquivos sonoros, audiovisuais e visuais na rede para serem acessados, 

visualizados ou baixados, permitindo o compartilhamento de conteúdos. (CARLON, 2013).  

Nesse panorama, as novas tecnologias comunicativas interativas estimulam novas 

formas de participação tecnologicamente mediadas; devido às qualidades colaborativas da 

rede, existe a produção coletiva da palavra por pessoas, instituições, setores e etnias (DI 

FELICE, 2011), que deixam de ser simples espectadores e passam a produzir conteúdo num 

processo de produção e consumo constante. 

Como já foi apontado por Castells, a Internet se configura como um instrumento 

criado de forma múltipla por pessoas, cujos produtores são fundamentalmente seus usuários.   

Lemos e Lévy (2010) salientam que “o desenvolvimento de comunidades e redes 

sociais on-line é provavelmente um dos maiores acontecimentos dos últimos anos, sendo uma 

nova maneira de ‘fazer sociedade’” (2010, p. 101).  

De acordo com esses autores, as comunidades virtuais começaram a se desenvolver 

há mais de vinte anos, mesmo antes do surgimento da Web, e hoje elas constituem “o 

fundamento social do ciberespaço e uma das chaves para a futura ciberdemocracia” (2010, p. 

101). 

Eles abordam a questão das comunidades virtuais, traçando um debate sobre a 

oposição e diferenças que envolvem os termos comunidade e sociedade, ressaltando que, de 

acordo com o conceito desenvolvido pelo sociólogo F. Tönies, a sociedade pode ser entendida 

como “agrupamentos sociais característicos do urbanismo, das relações econômicas e de 

poder na sociedade moderna, enquanto a comunidade representaria o estilo idílico e tranquilo   

do campo com relações familiares e de proximidade” ( 2010, p. 101). Por intermédio dessa 

diferenciação elaborada pelos autores, entendemos a origem da nomenclatura usada para 

nomear as comunidades on-line e o sentido que se busca promover no mundo virtual, pois 

Lemos e Lévy ressaltam que uma “comunidade virtual é simplesmente um grupo de pessoas 

que estão em relação por intermédio do ciberespaço” (2010, p. 101). 

  Segundo os autores, é importante levar em consideração que nem todas as 

comunidades virtuais e as redes sociais da Web 2.0, necessariamente, guardam qualquer 



 

 

61 

vínculo afetivo e temporal. Normalmente esses grupos compartilham de forma instantânea um 

espaço telemático, simbólico, repleto de imagens, textos por meio dos blogs, microblogs, 

websites, contribuindo para que seus participantes se sintam parte de um agrupamento do tipo 

comunitário, mas não se deve generalizar, pois podem existir agrupamentos comunitários ou 

não, dependendo da forma de integração de seus usuários e do pertencimento simbólico e 

temporal (2010). 

Existem duas formas de agregação eletrônica, as comunitárias e as não comunitárias. 

Na primeira, existe o sentimento expresso de uma afinidade de seus membros delimitada por 

um território simbólico no qual o compartilhamento de emoções e as trocas de experiências 

colaboram para a coesão dos membros. Na segunda, as agregações são apenas um local de 

encontro, de compartilhamento de informações e de experiências temporárias e 

desterritorializadas, sem um envolvimento mais profundo entre os membros (LEMOS e 

LÉVY, 2010).  

Nesse contexto, Raquel Recuero (2009) faz uma classificação topológica sobre as 

comunidades das redes sociais e destaca que elas podem ser Comunidades Emergentes, 

Comunidades de Associação ou Filiação ou Comunidades Híbridas.  

A comunidade emergente é composta de interação baseada na reciprocidade, com 

troca social, diálogos e laços são decorrentes de um vínculo associado à interação mútua, 

gerador de um pertencimento relacional. A comunidade de associação ou filiação é formada 

pela associação de vários atores por meio da interação reativa, não pressupõe interação direta,  

gera um vínculo formal que não necessita de interação para ser mantido, as pessoas estão ali 

conectadas porque se identificam com o conteúdo da página. E, por fim, a comunidade 

híbrida, que é uma mescla de características das duas comunidades anteriores. Nessa 

comunidade pode existir uma grande quantidade de atores conectados como meros fãs ou 

admiradores, e ao mesmo tempo, os atores podem interagir uns com os outros.  

Nessa perspectiva abordada por Recuero (2009), podemos considerar que a página de 

O Segredo no Facebook se constitui como uma comunidade híbrida, na qual os atores se 

associam no momento em que clicam em “curtir” e a partir daí começam a receber as 

mensagens e, ao mesmo tempo, podem dialogar com outros membros da página, conversando 

sobre o conteúdo publicado. 

Voltando às contribuições de Lemos e Lévy (2010), os autores evidenciam que 

atualmente existe uma concorrência entre as instituições on-line para reunir a maior 

comunidade possível. Considerando que a sobrevivência de uma instituição está ligada a seu 

suporte e a uma rede social on-line, essas instituições investem na Web 2.0, criando blogs ou 
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equipes internas de blogueiros e solicitando que as pessoas participem com fotos, textos, 

comentários, vídeos, etc. Lemos e Lévy partem da observação de que muitos jornais e 

ferramentas de comunicação massiva usam essa estratégia atualmente.  

Vale abordar, nessas circunstâncias, que no site The Secret TV existe uma solicitação 

com o enunciado “Seja um (a) colunista”, para que as pessoas contribuam escrevendo para 

alimentar o conteúdo do site. No Facebook pode-se encontrar um link que leva diretamente a 

esse site. 

Nesse contexto, surge o sujeito ativo e participativo mencionado por Castells (2010); 

com a possibilidade de se expressar e se comunicar dentro do segmento do seu interesse, ao 

mesmo tempo que as instituições e empresas se aproximam do seu público de interesse, o que 

evidencia a dinâmica da Sociedade em Rede transformando as estratégias empresariais em 

nosso tempo. 

Tanto o site The Secret TV quanto a página do Facebook são usados para a 

publicidade de todos os produtos que levam o selo de O Segredo, num fluxo constante de 

informação que circula por intermédio de banners virtuais, elemento que será estudado de 

forma mais profunda na análise do corpus deste trabalho. A Internet se tornou um espaço para 

as mais diversas interações de assuntos, e a publicidade vem utilizando esse espaço de forma 

estratégica, principalmente por meio da criação de conteúdo. 

Para aprofundarmos essas questões, estudaremos no próximo capítulo as estratégias 

de produção dos discursos publicitários de O Segredo.  
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3. COMUNICAÇÃO PUBLICITÁRIA: PRODUÇÃO E CONSUMO 

 

Com a consolidação da sociedade em rede e os processos informacionais da era 

digital comandando a economia, a publicidade começa a passar por mudanças estruturais e 

“seu trabalho não é mais apenas de criar peças de propaganda, mas projetos publicitários” 

(CARRASCOZA, 2011). 

Este capítulo pretende contornar as questões que envolvem o papel da publicidade 

como instância motriz da sociedade de consumo na tentativa de entender a sua função e suas 

estratégias de produção de sentidos, levando em consideração, principalmente, os discursos 

que permeiam o nosso objeto de estudo, O Segredo. 

Devido à centralidade da publicidade neste estudo e sua profunda relação com o 

consumo, torna-se crucial investigar os caminhos que demarcam as propriedades do universo 

da publicidade a partir de suas interações com a mídia e a sociedade de consumo. 

Para tanto, traçaremos um percurso sobre a função da publicidade em nossa 

sociedade contemporânea com a colaboração de autores como Lazzaratto, Carrascoza, Rocha, 

Baudrillard, Klein, Fontenelle, Semprini, entre outros.   

 

  
3.1 PERCURSO E FUNÇÃO NA SOCIEDADE DE CONSUMO 

 

 

A economia global vem passando por transformações estruturais com o processo de 

informatização, que pode ser compreendido pela migração das indústrias para os serviços, 

mudança que vem ocorrendo nos países capitalistas dominantes, como os Estados Unidos, 

desde o começo da década de 1970 (HARDT e NEGRI, 2006). Nessa direção, essa ampla 

gama de atividades que são os serviços, incluindo educação, transportes, finanças diversão e 

publicidade são dinamizados por conhecimento, informação, afeto e comunicação. Para  

Hardt e Negri, “toda a produção tendeu a industrializar-se, pelos processos de pós-

modernização toda a produção tende a produzir serviços, a tornar-se informatizada (Idem, p. 

307).  

Vale lembrar as considerações de Castells (2010), já abordadas, em que considera 

que a sociedade de massa passou para a sociedade da informação ou sociedade em rede, na 

qual a base passa a ser a informação empurrada pela força da tecnologia, propiciando 

transformações na estrutura social e criando novos códigos, novos estilos de vida e novas 

políticas.  

 Dessa forma, houve uma mudança na concepção estrutural da empresa e da fábrica, 
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que passou de um sistema de organização fordista para o pós-fordista ou taylorista 

(Lipovetsky, 2007) e por fim para o toyotista - era da informação.   

Lazzarato (2006) evidencia que no capitalismo contemporâneo devemos distinguir 

necessariamente a função da empresa da função da fábrica, pois na sociedade globalizada o 

que movimenta o capitalismo é o marketing, os designers e os criadores de conceitos, e não 

mais a produção fabril propriamente dita. A fábrica e a empresa, que antes eram imbricadas e 

integradas, estão cada vez mais funcionando separadamente. O autor salienta que o marketing 

tornou-se o centro estratégico do modo de produção capitalista. 

Nas palavras do autor, a empresa capitalista tem como principal atividade a de 

engendrar mundos, acoplando os mundos do consumidor e do trabalhador para criar públicos 

com o intuito de que o produto exista, “a empresa não cria o objeto (a mercadoria), mas o 

mundo onde este objeto existe. Tampouco cria o sujeito (trabalhador e consumidor), mas o 

mundo onde o sujeito existe” (2006, p. 98). “O capitalismo contemporâneo chega primeiro 

com palavras, signos, imagens. E as máquinas de expressão, hoje em dia, não precedem 

apenas as fábricas, mas também a guerra” (LAZZARATO, 2006, p. 105)  

Lazzarato (2006) destaca que as empresas investem até 40% de seu capital de giro 

em marketing, publicidade, modelagem, design, e que os investimentos na máquina de 

expressão na atualidade podem ultrapassar o investimento dos meios de produção. Nessa 

direção, o autor inverte a definição marxista sobre o capitalismo, ressaltando que o 

capitalismo não é um modo de produção e, sim, uma produção de mundos. 

Para Lazzarato os mundos da publicidade são fechados e totalitários, porque 

destroem ou excluem outros mundos possíveis, visto que o encadeamento e o ritmo das 

imagens reverberam de forma forte e presente como um “ritornelo” (aspas do autor). 

“Existem peças publicitárias que ressoam em nós, como seus jingles e refrãos” 

(LAZZARATO, 2006, p. 103). O autor critica a forma como o fluxo de conteúdos 

publicitários invade nosso cotidiano de forma sistemática e defende que a propaganda toma 

quase todos os espaços da mídia.  

Por essa perspectiva, Lazzarato interage com as concepções de Baudrillard que 

aborda a força dos signos e conteúdos publicitários, pois, conforme afirma Baudrillard (1991), 

o sistema capitalista impulsiona esse fluxo intenso de imagens, informações e signos 

produzidos pela mídia e transforma a realidade em um mundo de simulações que eliminam as 

fronteiras entre o real e as representações, colaborando para a perda da noção da realidade 

concreta, surgindo uma realidade de simulacros e uma hiper-realidade que provocam 

confusão entre o real e o imaginário na sociedade.  
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Com efeito, podemos considerar que a imagem ganhou destaque na sociedade de 

consumo e passou a ser fundamental dentro da cultura contemporânea, dinamizando o 

processo de estetização do cotidiano, não só como um valor associado à produção, mas 

porque a veiculação de imagens se constitui como uma ferramenta importante para a 

construção de narrativas, promovendo as vendas de bens de consumo e cumprindo o papel de 

mediadora das relações (MASSETTI, 2012). 

A publicidade se torna então a principal articuladora da produção de mensagens, e o 

faz usando as mais diversas técnicas, buscando cada vez mais vencer os desafios das novas 

modalidades empresariais e das novas estruturas econômicas que surgem na história da nossa 

sociedade. 

  De acordo com Carrascoza (2011) 

Os profissionais de Criação vivem, nesse início do século XXI, um período 

de adaptação às novas mídias e às suas possibilidades de interação com os 

meios tradicionais – que intensificam os processos produtivos de 

transmediações na publicidade -, como ocorreu, de certa maneira, nos anos 

1930 com o rádio e nos anos 1970 com a televisão, que forçaram os 

publicitários de cada uma dessas épocas a aprimorar uma habilidade 

essencial para o sucesso de seu ofício: a flexibilidade. Camaleões singulares, 

eles mimetizam estilos, formatos, estratégias. O dilema, contudo, com a 

expansão da web 2.0, é o que o ecossistema midiático muda a todo momento 

e torna mais difícil a absorção de seus numerosos matizes ( 2011, p.9). 

Levando em consideração esse panorama, vale evidenciar que a publicidade sempre 

enfrentou desafios como atividade regulada pelo capitalismo e seus fluxos dinâmicos 

principalmente  por ser reflexo da realidade, do contexto econômico, social, político e cultural 

do seu tempo, e, nesse sentido, as transformações sociais impactam também a forma como se 

anunciam os produtos. 

Para lembrar, após a Segunda Guerra Mundial surge uma sociedade de consumo cada 

vez mais fortalecida e incentivada pela mídia, e esse sistema passou a reger a sociedade, 

sustentando a economia e colaborando para que o consumo ocupasse a vida cotidiana de 

forma efetiva. Com o crescimento econômico do setor terciário associado ao desenvolvimento 

das tecnologias da informação, a publicidade demonstrou ser um discurso eficaz, tornando-se 

cada vez mais sedutora (CARRASCOZA e SANTARELLI, 2011). Dessa forma, fazer 

propaganda se torna um imperativo, uma força motriz e uma consequência necessária para 

que as empresas se comuniquem com seu público. 

De acordo com Rocha (2010), estudar a produção publicitária se justifica na medida 

em que ela não é apenas volumosa e constante, mas principalmente porque ela tem como 

projeto influenciar, persuadir, transformar hábitos, aumentar o consumo, informar e educar. 
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Assim, por meio da observação e investigação da função e da produção publicitária, podemos 

compreender um pouco mais sobre a dinâmica da nossa sociedade. 

O autor (2010) questiona se a função manifesta da publicidade é apenas a de vender 

um produto, aumentar o consumo e abrir mercados. Ele pergunta se isso é tudo, e se essa é a 

única e exclusiva tarefa da publicidade. Como abordamos no início deste capítulo, a 

publicidade não cria apenas peças de comunicação para vender, sobretudo quando articula e 

elabora projetos que se estendem como conceitos completos para a solidificação das marcas, 

mas atua como mediadora, tornando-se o elo entre o âmbito da produção dos bens 

consumíveis e o consumidor.  

Dentro desse contexto, com o intuito de debater a função da publicidade na nossa 

sociedade, é importante compreender a esfera da produção no nosso sistema capitalista para 

refletirmos sobre essa dinâmica, pois a produção só existe na esfera do consumo e vice – 

versa, numa relação de interdependência. Como mencionamos no primeiro capítulo deste 

trabalho, vale lembrar a observação de Marx (1999), que ressalta que a produção é 

imediatamente o consumo, que, por sua vez, é imediatamente a produção.  

Nessa dinâmica, a publicidade vem justamente tirar o objeto do âmbito da produção 

para inseri-lo no universo do consumo, transformando um produto múltiplo e impessoal em 

algo com nome, identidade, singularidade e próprio para cada consumidor. “A publicidade é o 

passaporte, visto de saída da produção e de entrada no consumo” (ROCHA, 2010, p. 89). 

Rocha aprofunda a discussão, salientando que o domínio do consumo é o oposto do domínio 

da produção, e ressalta que, se por um lado é na complementaridade entre esses dois domínios 

que se fecha e se renova o processo econômico, por outro acontece um descompasso, pois o 

domínio da produção evidencia a ausência do humano, enquanto no consumo sua presença é 

uma constante. “No domínio do consumo, o homem é “rei”, como diz a publicidade. No 

domínio da produção é “escravo”, como diz Marx.” (2008, p. 84). 

Rocha (2008) cita Baudrillard, destacando que o sociólogo francês constata essa 

dissociação entre trabalho e produto na sociedade de consumo quando defende que a 

publicidade é o coroamento deste processo de separação, como foi citado no início deste 

estudo. 

Ao tratar do significado do objeto, Baudrillard (2009) enfatiza que, para se tornar 

objeto de consumo, é preciso que este se torne signo, se “personalize”, e esta conversão do 

objeto para um estatuto sistemático de signo vai implicar na transformação simultânea da 

relação humana, que se torna relação de consumo, abstrata, e se anula em um objeto-signo 

quando consumido. 
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O autor destaca que, nesse movimento, o estatuto da relação/objeto é comandado em 

todos os níveis pela ordem da produção e que toda publicidade 

sugere que a relação viva, contraditória, não deve perturbar a ordem 

“racional” da produção, que ela deve ser consumida como tudo o mais. 

Deve-se “personalizar” para integrar-se nela. Reunimo-nos aqui, quanto ao 

seu resultado, à lógica formal da mercadoria analisada por Marx: assim 

como as necessidades, os sentimentos, a cultura, o saber, todas as forças 

próprias do homem acham-se integradas como mercadoria na ordem de 

produção e se materializam em forças produtivas para serem vendidas, hoje 

em dia todos os desejos, os projetos, as exigências, todas as paixões e todas 

as relações abstratizam-se (e se materializam) em signos e em objetos para 

serem compradas e consumidas (BAUDRILLARD, 2008, p.207). 

Para explorar mais essa relação com o objeto na publicidade, vale trazer as 

considerações de Landowski, que se aproximam muito das de Baudrillard quanto à força 

iconográfica dos objetos e as estratégias do discurso. Landowski (2006) explica a dinâmica da 

desmaterialização das relações com o mundo objetal, o que Baudrillard chama de 

“personalização”, considerando que existe um par de noções que permitem distinguir duas 

grandes famílias de produtos: os “narcóticos” e os “cosméticos”.  

Os primeiros penetram no corpo como drogas, são da ordem dos prazeres sensuais, 

transformam o humor e a maneira de sentir. Os segundos agem ao contrário, na superfície, 

servem para transformar a aparência como os “produtos de beleza” (aspas do autor), e esses 

envolvem o gosto por agradar, compondo assim uma relação ternária:  

- quem consome; 

 - o produto; 

 - a quem se quer agradar. 

O autor explica essa dinâmica como uma estratégia utilizada nos discursos 

publicitários para estabelecer o “valor do valor” (2006, p. 25), num processo em que o 

consumo acontece numa relação dual entre si e a coisa, ao mesmo tempo que explicita para a 

outra pessoa (colocada em posição de observador) o próprio prazer: “o consumo, momento de 

um prazer para si mesmo, tornar-se, então exibição do gozo ou simulacro de emoção – numa 

palavra, estratégia de sedução” ( LANDOWSKI, 2006, p. 25).        

Rocha (2010) vem complementar a nossa abordagem sobre a função da publicidade 

destacando que ela funciona como um “operador totêmico” (2010, p. 87) que cumpre o papel 

de nomear, individualizar, diferenciar e classificar os produtos e usa a terminologia de 

Péninou para salientar que a publicidade é um “grande batistério”, pois nela o projeto mais 

importante é a afixação de um nome, de uma identidade.  

Na busca por diferenciação dos produtos, que nascem impessoais e anônimos e que 
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deverão ser consumidos por seres humanos e introduzidos no mercado em segmentos sociais 

descontínuos (ROCHA, 2010), é a publicidade que vai fornecer o nome, a identidade, a 

marca!  

De acordo com Rocha (2010), é pelo anúncio que um produto se diferencia e se 

distingui dos outros.  

Uma vez nascidos todos no indiferenciado do universo da produção irão 

criar-se como particularidade no espaço simbólico do universo do consumo. 

Num mesmo gesto – o gesto publicitário – os diferenciais de significação 

conotados nos anúncios humanizam e pretendem individuar cada produto, 

dele apagando a própria origem (2010, p.130). 

Entretanto, o anúncio na nossa sociedade baseada em signos e imagens é apenas um 

elemento ou um fator que faz parte da grande engrenagem do mundo do marketing 

desenvolvido nas agências de publicidade e nos departamentos de planejamento de 

comunicação das empresas, que criam, desenvolvem e estruturam marcas, pois vender hoje 

vai além, “significa construir um consumidor, uma clientela, em outras palavras um público” 

(LAZZARATO, 2006, p. 102).  

As variações nos perfis dos consumidores e as transformações sociais e culturais de 

uma sociedade cada vez mais informatizada, com um fluxo constante de novos conteúdos e 

informação, exigem produtos e serviços diferenciados para atender a demanda de um público 

que começa a ter como principal característica a formação de nichos bem específicos e 

segmentados.  

É a fase III da qual nos fala Lipovetsky (2007), já evidenciada no primeiro capítulo 

deste estudo, uma fase em que todas as esferas do consumo registram o impulso da 

individualização, e as escolhas podem se tornar muito mais pessoais e variadas; o comércio 

vai até os consumidores numa constante diversificação e multiplicação de ofertas de serviços, 

os consumidores aspiram mais autonomia e bem-estar na direção de um uso cada vez mais  

personalizado dos bens de consumo. É o sujeito ativo e participativo que agora está mais 

exigente e quer vivenciar experiências, diferenciar-se, sentir-se único ao fazer suas escolhas. 

E, nesse contexto, o mercado publicitário já compreendeu que precisa ir além, buscando uma 

abordagem criativa e instigante para gerar sinergia e envolvimento entre consumidor e 

produto.  
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3.2  O SEGREDO É A MARCA E A MARCA DE O SEGREDO. 

  

No início, a publicidade tinha um caráter discursivo mais informativo e divulgava os 

produtos por intermédio de mensagens com um caráter mais pedagógico e técnico. Com a 

invenção dos processos de impressão, tipografia, o surgimento do cinema, do rádio, da 

televisão e da Internet, a publicidade pode se apoiar em uma grande variedade de técnicas 

para criar suas estratégias discursivas.  

Carrascoza (2011) nos lembra que, no auge da Belle Époque francesa, quando a 

atividade publicitária se consolida como práxis de divulgação de produtos, os anúncios tinham 

a função de divulgar o produto, e os cartazes mostravam cenas de consumo com o intuito de 

ensinar como usar aquele produto. O autor observa que, até os anos 1960, a publicidade 

privilegiava o caráter mais informativo, explorando predominantemente os atributos dos 

produtos, enumerando-os, e apresentando em seu caleidoscópio retórico argumentos racionais 

para convencer o público (CARRASCOZA, 2008).  

Desde as técnicas empregadas nesses primeiros momentos da publicidade no século 

XIX até o nosso tempo, a publicidade foi ampliando seu campo de visão e de atuação, 

tornando-se prática multidisciplinar e desenvolvendo estratégias de persuasão mais 

sofisticadas, produzindo um discurso mediador das relações sociais e assim, influenciando o 

imaginário coletivo, os modos de vida e os padrões estéticos e de comportamento. 

Com o desenvolvimento de uma economia informacional, na qual a linha de 

montagem foi substituída pela rede como modelo de organização da produção, as estratégias 

publicitárias se transformaram com o intuito de desenvolver recursos mais eficazes para 

responder a um mercado competitivo, na tentativa de diferenciar produtos e serviços na mente 

do consumidor e alcançar seu interesse, sensibilizando-o de forma criativa e diferenciada.  

Vladimir Safatle (2004) nos fala de um processo de desmaterialização do produto a 

partir dos anos 1980 e salienta que 

Devemos estar atentos, por exemplo, ao abandono gradativo da retórica da 

informação, baseada no predomínio das descrições qualitativas e técnicas do 

produto, para uma retórica da atitude no interior da qual, muitas vezes, o 

produto é sequer apresentado e o foco principal direciona-se para a 

estilização de um conjunto de atitudes que determinam a identidade do 

consumidor (2004, p. 35).   

Nessa senda, tudo começou a ser pensado de forma mais estratégica e, além dos 

recursos tradicionais, surgiu a necessidade de um planejamento mais apurado para o 

desenvolvimento de um universo muito maior do que a elaboração de informações e 

descrições qualitativas e técnicas sobre o produto, num processo de deslocamento do centro 
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argumentativo da apresentação direta do produto em função de uma multiplicidade de ações 

envolvendo campanhas, estruturação de temas, ações de marketing, eventos e toda concepção 

de criação conceitual das marcas. 

Naomi Klein (2006) atenta para o fato de que a publicidade de qualquer produto é 

apenas uma parte do grande plano de gestão de marca, assim como o patrocínio e o 

licenciamento do logotipo, e ressalta que podemos pensar na marca como “o sentido essencial 

da corporação moderna, e na publicidade como um veículo utilizado para levar esse sentido 

ao mundo” (2006, p. 29). 

Klein (2006) explica que a marca surge de forma quase incidental, pois os primeiros 

produtos baseados em marcas surgiram na metade do século XIX, época em que a 

massificação da produção fabril introduzia no mercado uma grande variedade de produtos 

novos e também já conhecidos, inundando o mercado de produtos uniformes, quase 

indistinguíveis uns dos outros.  

Assim, o papel da publicidade mudou, passando do fornecimento de 

informes sobre os produtos para a construção de uma imagem em torno de 

uma variedade identificada de um produto. A primeira tarefa do branding 

era dotar de nomes próprios bens genéricos como açúcar, farinha de trigo, 

sabão e cereais, produtos que antes eram retirados de barris por comerciantes 

locais. Na década de 1880, as logomarcas corporativas foram aplicadas a 

produtos fabricados em massa como a sopa Campbell’s, os picles H. J. Heinz 

e a aveia Quaker (KLEIN, 2006, p.30). 

A autora relata que, no final da década de 1940, começou a surgir uma consciência 

de que uma marca não era apenas um mascote, um slogan ou uma imagem impressa, e que 

toda empresa podia ter uma identidade de marca. Dessa forma, aos poucos, as agências foram 

se distanciando do produto em si e foram se aproximando de uma visão mais psicológica e 

antropológica do significado das marcas para a vida das pessoas. 

De acordo com Klein, esse processo foi maturando aos poucos, pois ainda se pensava 

muito na produção como essência do negócio e na marca apenas como uma importante 

contribuição. Foi nos anos 1980 que essa concepção de fato se transformou, quando, em 1988, 

a Philip Morris comprou a Kraft por um valor seis vezes maior do que a empresa valia no 

papel, provocando uma revolução na forma de entender o valor de um nome.  

[...] com a compra da Kraft um imenso valor em dinheiro fora atribuído a 

algo que antes tinha sido abstrato e não qualificável – uma marca. Foi uma 

notícia espetacular para o mundo da publicidade, que agora podia 

argumentar que os gastos em propaganda eram mais do que uma simples 

estratégia de venda: eram um investimento em capital puro. Quanto mais 

você gasta, mais sua empresa vale (2006, p.31 e 32). 

Andrea Semprini (2010) evidencia que a segunda metade dos anos 1980 foi um 

período de grande crescimento econômico, caracterizado por um expressivo desenvolvimento 
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da comunicação publicitária, pois, com a desintegração do monopólio público audiovisual, 

aumentando a oferta de suportes de comunicação televisiva e de rádio e ainda com um 

significativo investimento das empresas em planos de comunicação, as marcas começaram a 

ultrapassar fronteiras limitadas do consumo em direção ao espaço social. 

Semprini (2010) oferece o exemplo da abordagem criada pelo fotógrafo italiano 

Oliviero Toscani para a comunicação da Benetton naquela década, quando fez emergir a 

marca numa transposição de um universo tradicional, conveniente e clássico para uma nova 

concepção em direção a um tom mais provocador, crítico e controvertido, trazendo à tona 

temas como a Aids, o racismo, a imigração clandestina, violência e trabalho infantil. Nas 

figuras 10 e 11 temos dois exemplos dessa campanha. 

 

         

               Fig 10 e 11: Imagens da campanha da Benetton criada por Oliviero Toscani.
9
  

 

A campanha provocou uma variedade grande de comentários, análises, condenações 

e desconforto na sociedade da época e, apesar de ter sido muito nociva tanto para a marca 

quanto para seu criador, Semprini considera que a intuição de Toscani estava correta, pois já 

havia uma compreensão de que “a esfera do consumo, o espaço físico do supermercado não 

bastavam mais para as marcas, que se agitavam para serem vistas por públicos ampliados e 

para ocuparem territórios mais amplos” (SEMPRINI, 2010, p. 29). 

Klein, em seu livro No logo, que aqui no Brasil recebeu o nome de Sem logo, ressalta 

que cada vez mais os produtos deixam de ser apresentados como produtos e se tornam 

conceitos que assimilam a marca como experiência e estilo de vida, o que podemos verificar 

nas figuras 12 e 13 na campanha do Itaú Personnalité.  

                                                 
9
 Disponível em http://br.images.search.yahoo.com/yhs/search?_adv_prop=image&fr=yhs-Babylon-

004&sz=all&va=oliviero+toscani+campanha+benetton&hspart=Babylon&hsimp=yhs-004 
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Fig 12 e 13: Campanha Itaú Personnalité - o conceito de experiência associado à marca.
10

 

 

Nessa campanha do Itaú, podemos observar a estratégia da marca de um banco se 

manifestando por meio de mensagens de aconselhamento na direção de experiências de vida, 

como ouvir uma boa música ou descobrir o prazer de passear numa praia com a família. O 

discurso do banco segue na direção de uma abordagem no plano do “não dito” (Orlandi, 

2009) em relação ao seu negócio, investimentos financeiros, associando a marca a um 

universo mais sensível e subjetivo.   

Klein (2006) ressalta que no nível superior da cadeia de produção estão as empresas 

de informação, impulsionadas pela marca, que possuem toda propriedade intelectual e muito 

pouca propriedade física, e aponta vários exemplos de fábricas, como a Nike e a Gap, que 

delegaram a fabricação de seus produtos a terceiros que tinham como principal preocupação 

atender às encomendas a tempo e dentro do orçamento proposto, enquanto as matrizes 

ficavam livres para investir em marketing e assinar o nome nos produtos. Podemos perceber 

então a separação entre a função da fábrica e a função da empresa (LAZZARATO, 2006) 

abordada no início deste capítulo. 

Conforme afirma Klein, a medida de uma marca bem sucedida é a capacidade que 

ela tem de se expandir para outras áreas. 

A marca alimenta-se de significado, é um gigantesco aspirador de 

significado. É também um aspirador de espaço, porque não basta ter uma 

nova ideia, você tem de expressá-la em algum lugar do mundo real e tem de 

contar sua história, sua narrativa, a narrativa da sua marca, do seu mito. E 

para fazer isso você tem de encontrar o maior número possível de superfícies 

culturas, de forma bem conveniente (KLEIN, 2010, p. 177). 

                                                 
10

 Disponível em https://www.google.com.br/search?q=campanha+Ita%C3%BA+Personnalit%C3%A9&tbm=i 
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Dessa forma, as marcas não se expressam apenas no mundo das imagens e dos signos 

das revistas, jornais ou televisão; o expansionismo cultural das marcas ultrapassa os 

patrocínios corporativos, envolvendo sofisticadas estratégias por intermédio de ações de 

branding 
11

que se estendem por vários espaços e se mesclam com as atividades culturais num 

processo de imersão da marca na cultura (Klein, 2010). São as exposições, as feiras, os 

eventos esportivos e culturais, bem como a manifestação nos espaços públicos: nos jardins, 

nas praças, nos parques e nas praias.   

Aqui no Brasil, o carnaval é um bom exemplo dessa oportunidade para a exposição 

das marcas, que tomam o espaço das ruas, das festas e dos desfiles, construindo e 

patrocinando grandes camarotes, colocando seus refrãos em músicas, ocupando cada 

milímetro do espaço vendido pelas prefeituras das cidades e misturando-se com a cultura 

popular de forma ostensiva.   

              

           Fig14: Carnaval em Salvador – BA, camarote da cerveja Nova Schin. 
12

  

 

Fontenelle (2009) considera que a intenção de Klein ao escrever o livro não era 

destruir as marcas, mas exigir delas mais responsabilidade social, e que o livro apontou 

caminhos alternativos para um capitalismo mais social; isso foi assimilado de alguma forma 

pelas marcas, que começaram várias campanhas de responsabilidade social, entretanto essa 

resposta das empresas poderia provocar uma revolta ainda mais profunda contra as marcas, 

como Klein supôs no livro. Fontenelle levanta aí a questão de que Klein, em suas críticas, 

começa a ter posições bem ambíguas ao analisar a real intenção das empresas em suas 

                                                 
11

 Branding – expressão da marca em suas significações socioculturais – planejamento estratégico para 

posicionamento e atribuição de valores e identidade da marca. (MACHADO, 2011).  
12

 Disponível em https://www.google.com.br/search?q=Carnaval+na+Bahia+Nova+Schin&source= 

https://www.google.com.br/search?q=Carnaval+na+Bahia+Nova+Schin&source
http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&docid=BWzPnJ-7tLrg8M&tbnid=TUjxSS8KyzRZPM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.todahoranoticias.com.br/site/blog/tomate-empolga-multidao-no-segundo-dia-de-cabralia-folia-2012/&ei=Zh_SUtjDIaWhsATllYHgCw&bvm=bv.59026428,d.eW0&psig=AFQjCNE1utAlg0SsIis0Eu29k58aGkdyVQ&ust=1389588399594838
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campanhas de responsabilidade social. 

Tanto Fontenelle quanto Semprini consideram No logo um estudo de importância 

fundamental para a compreensão das dinâmicas históricas, sociais e econômicas que 

envolvem o mundo das marcas.    

Semprini (2010) observa que as marcas nos oferecem um espelho no qual somos 

obrigados a nos olhar, e apesar de ser uma forma abstrata e instável, a marca pode e deve ser 

algo bastante simples e fácil de reconhecer. 

Essa simplicidade é, sem dúvida, um imperativo para a marca quando ela se 

relaciona com seu público e com a concorrência. Para os clientes, uma marca 

é simples e clara, o projeto e as promessas que ela propõe são imediatamente 

decodificados e entendidos e as manifestações que ela gera são facilmente 

reconhecidas e conferidas (SEMPRINI, 2010, p.113).  

O autor conclui que: 

Em resumo, uma marca de sucesso é uma marca que soube administrar a 

complexidade para atingir uma simplicidade de segundo nível, uma 

essencialidade que é uma espécie de destilado puro da complexidade que a 

alimenta. Podemos chamar essa versão condensada e “purificada” da marca 

de sua identidade (SEMPRINI, 2010, p.113).  

Nessa perspectiva, Fontenelle (2006) aponta para a questão da identidade da marca, 

ressaltando que a marca é uma imagem, e o nome da marca é que sustenta essa imagem, 

sendo a única coisa que não muda numa sociedade dominada pelos fluxos dinâmicos de 

imagens, “o império das imagens” (FONTENELLE, 2006), e evidencia que a marca 

publicitária é sintoma e protagonista do nosso tempo, um modelo da própria constituição 

identitária. 

A autora explica que, “ao deslocar incessantemente suas imagens e ao inovar 

constantemente os produtos para dar conta de uma era da frugalidade e da pretensa 

multiplicidade das escolhas, a marca está mudando para permanecer” (2004, p. 11) e nessa 

busca de manutenção da marca, podemos observar um processo de constituição identitária 

semelhante ao que passamos como sujeitos tendo que lidar com a relação entre permanência e 

mudança.   

Nesse caminho, Fontenelle (2006) aponta para um paradoxo, ressaltando que a 

marca, por um lado, tem que insistir num discurso de flexibilidade, pluralidade e liberdade de 

escolhas em um processo de deslocamento incessante de imagens e, por outro lado, também 

tem que reforçar o padrão, que é, em si mesmo, repetição no sentido de ter que fixar o seu 

nome. A escolha do nome é fundamental no processo e tem como objetivo tornar-se suporte 

do produto, oferecendo-lhe identidade social e psicológica para que o público memorize, se 

aproxime e principalmente se identifique. 
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A partir da análise da marca do McDonald’s, a autora observa que o nome da marca 

ao se tornar absoluto, adquire existência própria, e que em uma sociedade vazia de 

significados, os sujeitos encontram na marca uma forma de preencher esse vazio com a 

“ilusão forma” da marca num processo de fetichismo, no qual, ao consumir um produto de 

marca, o sujeito sente que está consumindo parte daquele universo que a marca criou. É a 

mesma dinâmica do totemismo elucidada por Rocha (2010).    

A imagem que a cultura nos fornece – esse outro pelo qual nós nos 

constituímos – é um mundo que perdeu sua forma, o que nos leva ao 

sentimento de desagregação, que é a base das teorias pós-modernas sobre o 

sujeito fragmentado, sobre a perda do significado; portanto, sobre a 

impossibilidade de representação (ROCHA, 2006, p.260).  

Fontenelle (2004) corrobora Baudrillard ao refletir sobre a capacidade da marca de 

criar seus próprios significados e por ser essencialmente uma imagem, a marca faz parte do 

“império dos simulacros” composto pela produção de significados sem referentes. 

Conforme afirma a autora, existe um paradoxo envolvendo o sujeito contemporâneo 

que sabe que as imagens são feitas de ilusão, porém faz uso delas para construir as imagens 

sobre si mesmo e sobre o mundo. E nesse processo a marca faz parte dessa dinâmica, quando 

o sujeito a toma emprestado para significar uma certa experiência de vida. 

Podemos lembrar das considerações feitas no início deste trabalho quando 

abordamos os aspectos subjetivos que constituem as bases da sociedade de consumo como o 

desejo de distinção, a busca pelo individualismo e a permanente insatisfação da qual nos fala 

Bauman (2009) quando se refere a sociedade baseada numa dinâmica fluida.  

Voltando à reflexão sobre a identidade das marcas, Chevalier e Mazzalovo (2007) 

consideram que uma marca com identidade influencia as relações entre os indivíduos, dando a 

sensação de pertencimento a um grupo, pois entre “a marca e as pessoas existe 

necessariamente uma identidade cultural, estruturada pelos códigos culturais de um 

determinado grupo social. As marcas, ao comunicar suas identidades por meio de suas 

manifestações, gerará o que podemos denominar de “representações sociais e das pessoas”” 

(CHEVALIER E MAZZALORO, 2007, p. 159). 

Os autores oferecem uma contribuição relevante, quando ressaltam que a identidade 

é emissora por natureza, enquanto que a percepção é receptora e que, essas duas noções são 

independentes, pois no caminho entre o emissor e o receptor pode existir ruído, interferência, 

omissão e revelação inconsciente, enfim, alterações que representam o aspecto dinâmico da 

comunicação e as consequências interferem na mensagem e consequentemente na 

interpretação de quem a recebe. Se tratando especificamente da relação de uma marca com 
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seu público, um discurso de uma marca deve levar em consideração a identidade de seus 

receptores e entender que as percepções da marca sempre serão múltiplas e diversificadas e 

nesse sentido a marca precisa se renovar e mudar sua própria identidade sem perder sua 

essência. 

Ao trazer essa reflexão sobre a identidade da marca podemos observar que o logotipo  

está presente em todos os produtos e nos diversos espaços de comunicação como uma forma 

de imprimir e marcar a identidade, seguindo uma estratégia de comunicação baseada na 

construção de um padrão de marca (CHEVALIER e MAZZALOVO, 2007). 

Voltando o olhar na direção do nosso objeto de estudo, podemos observar que O 

Segredo utiliza um logotipo que vai estampado em todos os produtos e espaços de 

comunicação, como um selo de autenticidade que fixa o nome num universo de 

possibilidades, imprimindo uma identidade que comunica o conceito das ideias desenvolvidas 

pela autora do livro Rhonda Byrne sobre a lei da atração. Podemos refletir sobre a força desse 

logotipo que se constrói como uma marca, se tornando presente e outorgando autenticidade ao 

universo que o constitui.  

                                 

                                 Fig.15: Logo de O Segredo aplicado no fundo do livro O Segredo.
13

 

 

De acordo com Semprini (2010) a manifestação de uma marca deve ser considerada 

como um enunciado em si, uma estrutura semiótica completa, um microdiscurso que concebe 

a produção de sentido como um processo de desenvolvimento da construção dos valores de 

base de um texto, ou de um enunciado.  

O autor nos lembra que a marca é o ponto culminante do encontro de três dinâmicas 

diferentes: a da produção, a da recepção e a dos elementos conceituais, que de acordo com o 

autor, não têm a mesma perspectiva sobre a marca e nem poderia tê-la, pois seus interesses e 

suas culturas são diferentes (SEMPRINI, 2010).  

Semprini (2010) desenvolve um modelo que leva em consideração essas três 
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 Disponível em 
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perspectivas com o objetivo de construir o projeto da maraca que, nas palavras do autor, é de 

fundamental importância para a elaboração da identidade da marca e tem a capacidade de 

propor um horizonte de sentido, de identificar uma proposição de tipo semiótica e 

sociocultural que seja original e atraente para um determinado público. O projeto de marca é 

composto pelos seguintes componentes formulados no quadro abaixo: 

 

PROJETO DE MARCA 

1 - Enunciação 

fundamental 

Contém sua verdadeira razão de ser. É o que vai 

fundamentar a abordagem da marca, a justificativa 

para a existência da marca. É o que edifica sua 

legitimidade. 

2 - Promessa 

É o momento em que a enunciação fundamental é 

projetada e orientada para o contexto e para o público 

da marca. São abordadas as vantagens que o público 

pode tirar da competência da marca. 

3 - Especificação da 

Promessa 

É a diferenciação da promessa, o que torna a marca 

única dentro do universo de outras marcas. Busca 

destacar a autenticidade enraizada na cultura da 

marca. 

4 - Inscrição de um 

território 

É a definição de um território concreto no qual a 

marca atua. A marca é uma entidade semiótica, mas 

não vive só de semiótica, ela deve utilizar sua 

capacidade de fazer sentido para semantizar uma 

oferta bem concreta. 

5 - Valores 

São as característica e as nuances que colaboram para 

oferecer um “colorido” (aspas do autor) à marca, 

concedendo uma atitude própria e especifica ligando a 

marca aos valores contextuais e socioculturais. 

Envolve o processo de escolha ou seja, se a marca 

deve insistir na solidez ou no respeito, na tradição ou 

na provocação, na simplicidade ou na ironia. 

         Fig. 16: Quadro baseado no projeto de marca desenvolvido por Semprini (2010).
14

 

  

A partir dessa orientação desenvolvida por Semprini, pretendemos estudar e analisar  

a marca de O Segredo com a intenção de refletirmos de forma mais consistente sobre as 
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 Fonte: Esquema 3 – Os componentes do projeto de marca (SEMPRINI, 2010, p.149). 
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lógicas de produção que permeiam a sua comunicação, pois vale destacar que, na esfera dos 

produtos gerados sob o viés da autoajuda, não foi encontrado nenhuma referência de uma 

marca desenvolvida com o propósito de gerar uma identidade para produtos dessa categoria. 

O que podemos observar é que diversos autores que escreveram livros desse gênero possuem 

páginas no Facebook com as suas próprias citações e com a assinatura legitimando a autoria. 

Nesses casos, a divulgação do conteúdo é sempre a partir do nome do autor, como no caso de 

Paulo Coelho que tem um nome de peso nesse contexto, se tornando a própria marca. 

Entretanto, a concepção de uma marca construída no sentido de oferecer identidade a uma 

variedade de produtos dessa categoria, estruturada de forma semiótica como um logotipo, não 

foi encontrada durante a nossa pesquisa.  

Nesse sentido, exploraremos O Segredo como uma marca no capítulo de análise do 

corpus deste trabalho.      

 

3.3  DISCURSO PUBLICITÁRIO E ESTRATÉGIAS DE PRODUÇÃO 

 

  

Como primeiro plano, vale observar as considerações sobre o conceito de discurso de 

forma mais ampla, e depois, seguiremos numa direção mais específica, discorrendo sobre o 

discurso publicitário e suas estratégias de produção. 

 Baccega (2007) ressalta que “para se enfrentar a questão dos discursos”, precisamos 

levar em consideração que a linguagem não é um mero exercício de significações 

circunscritas individualmente, mas que a produção do sentido está na sociedade, está na 

história. 

Quando nascemos já encontramos uma história em percurso conduzindo, 

transformando e produzindo cultura num fluxo constante como se fosse um trem, metáfora 

usada pela autora (2007), que carrega a cultura, transportando milhares e milhares de pessoas 

pelas diversas estações, e quando pegamos esse trem, pelo meio do caminho, com sua 

pluralidade de significados registrados em discursos começamos a participar dessa viagem.  

A mediação entre o homem e a realidade objetiva é exercida pelas linguagens e a 

língua vive numa “tensão constante entre o já visto e o por ver; entre o dado e o por dar-se, 

entre o único e o diverso” (BACCEGA, 2007, p.43).    

O homem modifica o mundo exterior e, ao modificá-lo, modifica-se. Por 

isso, colocamos anteriormente que a palavra não é um dado, é um dando-se, 

vez que ela participa desse processo de transformações, que traz embutida a 

ideia de que o presente contém o futuro (BACCEGA, 2007).   

  



 

 

79 

Conforme Orlandi (2009), as palavras simples do nosso cotidiano já chegam carregadas de 

sentido e os discursos não se originam em nós, mas entramos no processo (como o trem de 

Baccega) que já está em andamento. Entretanto, isso não significa que não exista 

singularidade na forma como a língua e a história nos afetam, podemos produzir discursos 

próprios, singulares, mas a língua só faz sentido porque se inscreve na história. Sendo assim, 

Orlandi (2009) explica que existe uma memória que funciona em relação ao discurso, o 

interdiscurso, que é aquilo que fala antes, em outro lugar, independentemente, já está em 

curso e sustenta a possibilidade de todo dizer.   

Nas palavras de Orlandi, a linguagem só faz sentido porque se inscreve na história, 

serve para comunica e não comunicar, as relações são entre sujeito e sentidos, gerando efeitos 

múltiplos e variados – “o discurso é efeito de sentidos entre os locutores” (2009, p.21).   

De acordo com Barthes (1993) a linguagem é “todo discurso ou fala, toda a unidade 

ou toda síntese significativa, seja verbal ou visual, constituintes da cultura” (BARTHES, 

1993, p.133). 

Nessa direção, o estudo da linguagem publicitária pode revelar valores e atitudes e 

modos de expressão de uma época. Rocha (2010) observa que a publicidade, enquanto um 

sistema de ideias que circula constantemente no interior da ordem social, é um caminho para 

o entendimento de modelos de relações, comportamentos e da expressão ideológica, se 

tornando campo de investigação. Dessa forma, podemos entender que o discurso publicitário, 

produzido no interior da sociedade, assimila as suas características e se torna testemunho dos 

imaginários sociais, revelando o funcionamento cultural.  

  Por intermédio dos anúncios, dos nomes das marcas e dos conceitos das campanhas, 

o discurso da publicidade se interpõe na dinâmica social expressando valores, práticas 

culturais e estilos de vida, colaborando para o consumo das representações simbólicas 

edificadas no processo de produção desse discurso. Rocha destaca que os anúncios podem 

“ser tomados como mitos, como narrativas de modelos ideais do cotidiano, como uma 

ideologia do estilo de vida das classes dominantes. Suas histórias têm em comum um mesmo 

pressuposto – são mitos de origem e permanência do consumo” (2010, p.178).  

Conforme afirma Maingueneau (2004), o discurso publicitário de mídia impressa é 

um enunciado monologal, pois é constituído por apenas um enunciador não sendo possível a 

interrupção do interlocutor. No entanto, o autor considera que esse discurso é interativo como 

toda atividade verbal e apesar de não haver a interação oral, existe uma interatividade 

constitutiva explícita ou implícita com outros enunciadores . 

Para Maria Helena Rabelo Campos (1987), o anúncio, como produção simbólica, se 
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insere na instância ideológica da sociedade e nele se inscrevem e se delimitam formas de 

saber sobre os diversos grupos sociais, sendo que ao mesmo tempo em que refletem as 

práticas da sociedade, também colaboram para construir as ideologias, se tornando uma forma 

de ação cultural.  

De acordo com Casaqui (2012), o discurso publicitário como retórica do consumo 

vai  

amalgamar as representações sociais imersas no espírito do seu tempo, nos 

sistemas socioculturais e econômicos dos quais é derivado. Seus processos 

de mediação envolvem a tradução da racionalidade produtiva e corporativa 

para o campo sensível das afetações do sujeito. Dessa forma, temos acesso 

pela linguagem publicitária aos significados atribuídos às práticas e aos 

objetos humanos, às imagens e aos imaginários associados ao consumo, às 

conexões entre corporações, marcas e mercadorias; esses significados são 

atribuídos de acordo com o período histórico e com a cultura em que esses 

elementos se inserem. (2012, p.67).  

 No discurso publicitário existe a tentativa constante em estabelecer uma ligação 

entre a dimensão da magia, do encantamento, e a dimensão da experiência sociocultural 

humana por intermédio da sedução e da persuasão. “Assim, os anúncios nos falam de coisas 

para além das categorias de verdade e mentira. O plano no qual eles se colocam é outro. É, 

sem dúvida, um plano mágico em que o efeito de ilusão é a regra do jogo” (ROCHA, 2010, 

p.158).  

O discurso publicitário de acordo com Landowski (1992) combina texto e imagem, 

se tornando um dos lugares privilegiados para a figuração, no sentido mais concreto do termo, 

de certas relações sociais. Na vertente da sociossemiótica, o discurso publicitário é 

considerado um discurso social que, assim como os outros, colabora na representação que 

elaboramos sobre o mundo a nossa volta. O autor considera que enunciação da mensagem 

publicitária fala essencialmente dos objetos, bens e serviços apresentando-os e descrevendo-

os sobre o prisma de seu valor potencial para os sujeitos, sendo que o valor nunca se encontra 

somente presente nos objetos, contribuindo para que este discurso seja cada vez mais 

substituído por um outro discurso que mobiliza o desejo dos sujeitos. Landowski observa que 

“de fato, nenhum discurso é inocente, e menos ainda quando, como no caso da publicidade 

institucional, se trata de propor, não somente bens e serviços, mas também os vínculos 

estreitos de uma ‘parceria’” (LANDOWSKI, 1992, p.122). 

Baudrillard (2009) promove uma dinâmica reflexão sobre a força de persuasão do 

discurso publicitário quando observa que existe uma lógica particular de sua eficácia, 

nomeada pelo autor de lógica da crença e regressão – a “demonstração” (aspas do autor) do 

produto não persuade ninguém, serve para racionalizar a compra, funciona como um álibi, 
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pois o consumidor mesmo sem acreditar, adquire o produto, pois acredita na publicidade: 

“creio na publicidade que quer me fazer crer nele” (2009, p.176). Os indivíduos acreditam e 

no discurso publicitário e consideram natural o comportamento de compra. O autor vê nesse 

jogo a mesma lógica de crença das crianças que, com a motivação de seus pais, alimentam o 

mito do Papai Noel. 

Nessa perspectiva, podemos levar em consideração que a retórica do discurso 

publicitário tende a expressar a relação entre a língua e a ideologia do seu tempo, produzindo 

sentido por e para os sujeitos (Orlandi, 2009).  

Assim, a práxis publicitária demanda observação, estudo e compreensão das lógicas 

que comandam o seu tempo, na tentativa de criar os caminhos de um discurso que transite 

pelo campo do sensível ou pela lógica do Papai Noel, como tão bem elucidou Baudrillard. 

Mais do que convidar o público para adquirir um produto, o discurso publicitário 

busca interpelar e convocar para o consumo do conceito e da experiência que a marca 

proporciona e para tanto, necessita de uma abordagem ampla que transite pelo imaginário 

social e crie identificação e apropriação de sentidos.  

De acordo com Teixeira (2012) a publicidade é um discurso social que age sobre o 

lado psicológico de seu público, pois no entrelaçamento de diversas linguagens, verbal e não 

verbal, o discurso publicitário combina vários signos, elementos do discurso que compõe a 

peça publicitária e que colaboram para estimular a venda do produto ao mesmo tempo em que 

afetam a construção da subjetividade do público que se identifica esses signos.  

O publicitário se torna então, um “bricoleur por excelência” (ROCHA,2010, p.67), se 

apropriando de pequenos pedaços de outros discursos importados da literatura, da poesia, da 

ciência, da música e de diversos campos para completar e enriquecer seus argumentos. 

De acordo com Rocha e Salbego (2012), a publicidade se constrói a partir de diversas 

outras linguagens como o cinema, a televisão, a literatura, o jornalismo e outras áreas que 

compõe o imaginário do público receptor e dessa foram, sem uma sintaxe própria, o discurso 

publicitário percorre, em sua construção, diversas narrativas que são erguidas com base em 

outros campos de significação. 

Carrascoza salienta que imersa na cultura pós-moderna, a publicidade, “é um dos 

principais exemplos de apropriação da cultura popular e erudita através do processo de 

pastiche e bricolagem de fragmentos culturais para a construção dos seus materiais de rápido 

descarte” (2011, p.49). O autor explica que essas referências culturais resultam numa forma 

de diálogo entre textos, a intertextualidade, que é de fundamental importância para todo 

discurso, pois um texto usa outro como referência para reafirmar suas ideias (paráfrase) ou 
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contestar, ridicularizar, polemizar (paródia) e essa referência colabora para a compreensão do 

receptor.  

Vale ressaltar nesse contexto, uma observação de Orlandi (2009) quando evidencia 

que o intertexto é diferente do interdiscurso. O interdiscurso é todo conjunto de formulações 

feitas e já esquecidas, usamos sem ter consciência, está no caldo da memória cultural, 

enquanto que o intertexto cita efetivamente outro discurso, sendo um processo mais 

consciente. 

Como um “bricoleur”, capturando várias linguagens, transitando por diversos 

mundos e pesquisando novas histórias, o publicitário na construção de seus argumentos 

precisa constantemente diferenciar, valorizar e ressaltar as qualidades dos produtos e serviços 

posicionando-os de forma positiva na mente dos consumidores e nesse caminho, utiliza um 

conjunto de características linguísticas que contribuem para construir sua práxis, que envolve 

um constante exercício de sua capacidade criativa na direção da persuasão.  

Nesse panorama, Lipovetsky (2000) relativiza o poder de sedução do discurso 

publicitário, salientando que alguns críticos da pós-modernidade oferecem um poder 

exorbitante à publicidade e à mídia, quando afirmam que a publicidade impõe algo, incitando 

o desejo pelo consumo, visto que não podemos deixar de levar em consideração as conquistas 

do sujeito pós-moderno, que se tornou mais livre em relação às tradições, às instituições, ao 

sagrado e desfruta de mais autonomia. Para o autor, é importante considerar que existe um 

limite para a persuasão e o indivíduo sabe negociar com a sedução, “a publicidade não 

consegue fazer com que se deseje o indesejável” (2000, p.7).  

Dessa forma, Lipovetsky traz para a discussão o sujeito ativo que, apesar de ter 

desejos, percebe o jogo sedutor da mídia, se encanta, mas não se engana, compreendendo seus 

limites, sem tanta ingenuidade como muitos acreditam. “Nenhum anúncio publicitário, por 

mais sedutor que seja, convencerá os consumidores pós-modernos a abdicarem da liberdade 

de escolha que arduamente conquistaram” (LIPOVETSKY, 2000, p.13). 

Seguindo nosso estudo na direção de uma abordagem mais técnica sobre o discurso 

publicitário, Citelli (2004) colabora destacando alguns recursos que permeiam as relações 

existentes entre retórica, ideologia e persuasão. Para o autor o texto publicitário transita por 

duas vias:  

- uma busca maior originalidade, quebra normas estabelecidas, causa impacto no 

receptor, através de mecanismos de “estranhamento” e situações “incômodas” (aspas do 

autor) que podem levar à indignação, como foi a campanha da Benetton, já mencionada neste 

trabalho.  
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- a outra, utiliza peças esquemáticas, estereotipadas, repletas de lugares comuns 

como colocar simulacros de dentistas para vender pastas de dente.  

Citelli defende que nos dois casos, os componentes persuasivos da mensagem 

publicitária estão presentes e que para falar em persuasão, é necessário retomar certa tradição 

do discurso clássico – a retórica de Aristóteles. 

Nas palavras do autor, para Aristóteles, a retórica tem algo de ciência – é um corpus 

com determinado objeto e um método verificativo dos passos seguidos para produzir 

persuasão, pois seu objetivo não é o de saber se algo é verdadeiro ou não, mas verificar quais 

os mecanismos que podem imprimir a dimensão de verdade. E evidencia cinco pontos para 

conceituar a retórica de acordo com os pressupostos aristotélicos: 

1 - retórica não é persuasão; 

2 - a retórica pode revelar como se faz persuasão; 

3 - os discursos da medicina, da matemática, ou, da história, do judiciário, da 

família etc. são lugar de persuasão. 

4 - a retórica é analítica (descobrir o que é próprio para persuadir); 

5 - a retórica é uma espécie de código dos códigos, está acima do 

compromisso estritamente persuasivo (ela não aplica suas regras a um 

gênero próprio e determinado), pois abarca todas as formas discursivas 

(CITELLI, 2004, p.11).     

O autor ressalta que assim, podemos compreender a razão da retórica não se 

confundir com a ética, já que sua lógica se concentra em como aquilo está sendo dito e não no 

mérito do que é dito.  

No livro II Arte retórica, capítulo XIII, obra que muitos autores consideram um guia 

para a construção de textos persuasivos, Aristóteles fixa a estrutura do texto em quatro 

instâncias sequenciais e integradas (CITELLI, 2004). 

Exórdio – o início do discurso, a introdução, visa capturar e assegurar atenção dos 

ouvintes. 

Narração – o assunto propriamente dito, o que vai ser tratado, os fatos e 

acontecimentos. É o andamento argumentativo do texto. 

Provas – é a parte do discurso persuasivo, a capacidade de comprovar as afirmativas 

do texto.  

Peroração – e a conclusão, o fechamento do texto e compõe-se de quatro partes: a 

primeira tem o objetivo de colocar o ouvinte em nosso favor; a segunda, busca ampliar ou 

atenuar o que foi dito; a terceira, suscita as paixões no ouvinte e a quarta, é a recapitulação. 

Carrascoza (2002) observa que Aristóteles considerava essas fases para a retórica 

oral, no entanto, essa estrutura é usada como referência na produção dos textos publicitários 
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nos dias de hoje. 

 O autor (2002) se baseia em Perelman para diferenciar persuasão de convencimento 

e destaca que o discurso que tem a intenção de persuadir possui um caráter mais ideológico, 

subjetivo e temporal, utiliza argumentos plausíveis ou verossímeis e se dirige para um 

auditório particular, enquanto que convencer é um esforço direcionado à mente, à psique. 

Nesse sentido, o autor ressalta que hoje não há dúvida de que o discurso publicitário é 

persuasivo.  

A noção de auditório é explorada por Perelman (2005) que considera fundamental 

que o orador conheça bem o auditório ou público ou target (como se diz em publicidade) para 

que uma argumentação se desenvolva de forma eficaz. O autor destaca que “a maior parte das 

formas de publicidade e de propaganda se preocupa, acima de tudo, em prender o interesse de 

um público indiferente, condição indispensável para o andamento de qualquer argumentação” 

(2005, p.20).  

Ao tratar da possibilidade de um auditório heterogêneo ou um público diverso, 

Perelman (2005) evidencia que o orador pode fundamentar seu discurso em argumentos 

múltiplos para conquistar os diversos elementos do seu auditório e, nesse sentido, podemos 

compreender como a atividade publicitária busca transitar por vários universos, editando 

informações e tentando interpretar o repertório cultural da sociedade se quiser persuadir seu 

público. “A bricolagem, assim como o pensamento mítico, é a operação intelectual por 

excelência da publicidade” (CARRASCOZA, 2011, p.50)     

O texto publicitário é concebido para persuadir um certo público e nessa direção, é 

construído e articulado de acordo com as características e repertório desse público, não existe 

escolha lexical neutra, a intenção será sempre no sentido de um esforço consciente para 

estabelecer empatia por meio das palavras escolhidas em função das peculiaridades do 

produto ou serviço e do perfil do consumidor. O autor ressalta que a publicidade tem o 

propósito de aconselhar determinado auditório para se decidir sobre um produto ou serviço e  

vai buscar adequar sua argumentação, levando em consideração as características desse 

público (CARRASCOZA,2007).  

Considerando o nosso objeto de estudo, podemos observar que o propósito de 

aconselhamento do texto publicitário é uma característica constante, visto que a intenção dos 

livros de autoajuda é oferecer conselhos e dicas motivacionais, e para isso, esses textos se 

apropriam de um discurso subjetivo e pedagógico carregados de esquemas estruturados de 

forma didática e metódica, abusando da proposta de seguir passos para se alcançar algum 

objetivo como podemos verificar nas figuras 17 e 18. 
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                Fig. 17 e 18: Postagem do Facebook convidando os internautas para a leitura dos artigos. 
15

                                                            

   

Esse tipo de postagem é bastante recorrente no Facebook e podemos notar essa 

mesma abordagem em reportagens de revistas femininas, como no exemplo abaixo:  

Chega de medo! 20 preocupações que você precisa tirar da cabeça – Texto da 

Revista Cláudia (SILVA, 2009, p.97). 

Silva (2009) ao analisar o discurso da mídia sobre autoajuda considerou que todo 

texto é resultado de uma operação discursiva estratégica sempre a partir da influência e da 

ação do sujeito enunciador sobre o sujeito receptor em uma ação sócio-comunicativa. O 

processo enunciativo é fundamental, fisgando e atraindo o receptor que passa a confiar no 

texto editado pela mídia.  

Silva (2009) observou que a função conativa ou imperativa prevalece nessas 

abordagens como apelo emocional no qual os verbos no imperativo anunciam atitudes, por 

meio de frases curtas, que indicam ação na tentativa de levar o sujeito receptor a ter 

disposição para a mudança de comportamento.   

Podemos notar que esses verbos ancoram os enunciados de O Segredo de forma 

constante, visto que existe a intenção de aconselhar o interlocutor. 

                                                 
15

 Disponível em: Facebook na página de O Segredo – pesquisa realizada no período de 15 a 30 de julho de 

2013.  https://www.facebook.com/OSegredoOficial?fref=ts 

 



 

 

86 

               

             Fig.19: Banner que divulga O Segredo no Facebook.
16

 

 

Carrascoza (2007) explica que na função conativa, o ato comunicativo externa forte 

apelo ao receptor, buscando conquistá-lo e que no texto publicitário é comum o uso de 

vocativo, pronome em segunda ou terceira pessoas e verbos no imperativo.  

   O autor evidencia (2007) que o texto publicitário sustenta sua malha de 

significados por intermédio de duas grandes linhas de persuasão que ele chama de “cânones 

complementares”: 

- a apolínea, que adota um viés mais racional, tem a intenção de persuadir o público 

pelo sonho, mesmo que baseado na lógica-formal aristotélica, sendo um discurso mais linear e 

objetivo. 

- a dionisíaca, que se ampara nas emoções, persuadindo de forma a estimular o 

sentimento de liberdade, de alegria e humor. 

O autor se baseia na terminologia de Nietszche na obra O nascimento da tragédia 

escrita em 1871 e publicada no ano seguinte, na qual Nietszche discorre sobre arte na cultura 

grega desenvolvendo dois conceitos: o “instinto artístico apolíneo” e o “instinto artístico 

dionisíaco” (RODRIGUES, 1998). Nas palavras de Carrascoza, esses dois estilos podem 

operar como um “pêndulo, ora pode se afastar muito, ora pouco de cada um dos extremos” 

(2007, p.25), entretanto não são excludentes, e por vezes, eles podem atuar juntos em 

complementariedade.  

No quadro seguinte, podemos visualizar um esquema ilustrativo com as 

                                                 
16

 Disponível em: Facebook na página de O Segredo – pesquisa realizada no período de 15 a 30 de julho de 

2013.  https://www.facebook.com/OSegredoOficial?fref=ts 
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características gerais e específicas para cada linha de discurso. 

 

CARACTE-

RÍSTICAS 
APOLÍNEO DIONISÍACO 

Gerais 

Sonho Embriaguez 

Racional Emocional 

Dissertação Narração 

Discurso deliberativo Discurso epidíctico 

Função conativa Função emotiva e poética 

 Temas Figuras 

Presentificação Preterização 

Apelo à autoridade Testemunhal 

Específicas 

Circularidade 
Foco na fase narrativa – manipulação e 

sedução. 

Afirmações e repetições Narração em 1ºpessoa e 3º pessoa onisciente. 

Argumento de superação Discurso direto e indireto 

Comparações Ilustrações 

Valorização do inferior História 1 (secundária e explícita) e história 2 

Rede semântica (principal e sugerida) 

           Fig. 20: Quadro com as características gerais e específicas do apolíneo e do dionisíaco.
 17

 

  

Os discursos que circulam na mídia, na página do Facebook e nas capas dos livros 

divulgando O Segredo são formados de textos que se mesclam entre o apolíneo e o dionisíaco. 

E nesse panorama, podemos observar que em alguns momentos, os enunciados são mais 

diretos e possuem uma função de aconselhamento e em outros, são textos mais velados que 

trazem histórias, citações de pessoas famosas e relatos de vida, compondo uma narrativa na 

linha do depoimento. 

 Partindo do pressuposto de que todo discurso nasce de outro e aponta para outro 

(ORLANDI, 2009), em muitas postagens no Facebook, o discurso para divulgar O Segredo se 

apropria de formações discursivas e estratégicas retóricas de persuasão usadas na estética de 

informes publicitários clássicos, como por exemplo: “muitas novidades, em breve, 

aguardem!”, “leia esse incrível texto” ou “Quer melhorar sua vida? Então curta O Segredo” 

como ilustrados nas próximas figuras: 

 

                                                 
17

 Fonte: Carrascoza, 2004, p. 38. 
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            Fig. 21 e 22: Postagem  de divulgação na página do Facebook. 
18

                       

 

Para aprofundar essa discussão sobre as estratégias de produção do discurso 

publicitário de O Segredo, pretendemos no próximo capítulo, fundamentar o nosso estudo, 

apresentando as considerações teóricas da Análise de Discurso de linha francesa e depois 

seguir para a análise do corpus.   
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 Disponível em: Facebook na página de O Segredo – pesquisa realizada no período de 15 a 30 de julho de 

2013. https://www.facebook.com/OSegredoOficial?fref=ts 
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4 . A ANÁLISE DE DISCURSO DE LINHA FRANCESA. 

 

Pensar a língua como um fato social que evolui historicamente na comunicação 

verbal concreta, e não no sistema linguístico abstrato e nem no psiquismo individual de cada 

falante, nem sempre foi uma abordagem que permeou os estudos da linguagem. Essa 

concepção de observação da língua em relação às condições concretas em que se realiza pode 

ser considerada uma quebra de paradigma com os estudos de Bakhtin, que seguiram em outra 

direção ou foram além dos estudos da linguagem desenvolvidos por Saussure. Apesar de ter 

contribuído efetivamente para os estudos de linguística, Saussure limitou o objeto de 

investigação ao considerar apenas a língua, excluindo a fala do campo dos estudos 

linguísticos (BRANDÃO, 2009).   

A Análise de Discurso, que será designada como AD neste trabalho, tem hoje como 

fundamento a crítica ao paradigma saussuriano no que diz respeito à linguagem e, por 

extensão, às ciências humanas (BACCEGA, 1998). 

Nas palavras de Baccega, devemos a Bakhtin as concepções básicas que se 

manifestam na construção da análise do discurso, entre elas a visão do signo como realidade 

dialética e dialógica. 

O ser, refletido no signo, não apenas nele se reflete, mas também se refrata. 

[...] em todo signo ideológico confrontam-se índices de valor contraditório. 

O signo se torna a arena onde se desenvolve a luta de classes. Esta 

plurivalência social do signo ideológico é um traço da maior importância 

(BAKHTIN, 2002 p. 46)  

A autora observa ainda, citando Bakhtin, que a verdadeira substância da língua não é 

constituída por um sistema abstrato e nem pela enunciação monológica isolada, mas pelo 

fenômeno social da interação verbal, que se realiza por intermédio da enunciação ou 

enunciados. E, assim, o signo é concebido como uma realidade material que produz efeitos 

que só podem ser observados numa realidade concreta, possibilitando que o estudo da 

linguagem se desloque do texto e se insira na práxis. 

Brandão (2009) explica que Bakhtin, visando à formulação de uma teoria do 

enunciado, atribui um lugar privilegiado à enunciação e ao contexto da enunciação, que é uma 

parte não verbal da linguagem. Com esse constructo, Bakhtin diverge de seus antecessores, 

como Saussure, que considerava o enunciado como um “ato individual e, portanto, uma noção 

não - pertinente linguisticamente” (BRANDÃO, 2009, p. 8). 

Considerando que em cada ato de enunciação se realiza a intersubjetividade humana, 
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o processo de interação verbal passa a constituir uma realidade fundamental no bojo da teoria 

bakhtiniana. A autora ressalta que Bakhtin não só coloca o enunciado como objeto de estudos 

da linguagem, como vai considerar a enunciação um componente necessário para a 

compreensão e explicação da estrutura semântica de qualquer ato de comunicação verbal 

(BRANDÃO, 2009). 

De acordo com Bakhtin (2002), a enunciação é como uma ilha emergindo de um 

oceano sem limites; o discurso interior e as dimensões e formas dessa ilha são determinados 

pela situação da enunciação e de seu auditório, e, para estudar essas dimensões e formas, 

convém não separá-las do curso histórico das enunciações.  

O autor considera que a estrutura da enunciação é puramente sócio-ideológica, e que 

só se torna efetiva entre falantes, sendo uma realidade da linguagem. Aqui devemos entender 

que o discurso escrito também corrobora essa observação, visto que, para Bakhtin, o discurso 

escrito é parte integrante de uma discussão ideológica em grande escala, pois “ele responde a 

alguma coisa, refuta, confirma, antecipa as respostas e objeções potenciais, procura apoio, 

etc.” (BAKHTIN, 2002, p. 123).   

Como aponta Baccega (1998), a enunciação é consequência do ato da fala e o 

indivíduo/ sujeito 

apropria-se dos discursos sociais, a partir da enunciação, reelabora-os e 

manifesta essa reelaboração no ato de fala, que, por resultar da interação 

social, é sempre plural. [...] Na enunciação estão as marcas das condições de 

vida de um grupo, de uma classe social, as quais originam a condição de 

maior ou menor abstração, de maior ou menor generalização do uso da 

palavra (BACCEGA, 1998, p.85). 

Baccega (1998) observa que a AD, como é concebida hoje, tem como discurso 

fundador essas concepções introduzidas por Bakhtin, cuja obra básica foi publicada em 1929, 

com autoria atribuída a seu discípulo Voloshivov, e, aqui no Brasil foi publicada com o título 

de Maxismo e filosofia da linguagem, no ano de 1978.  

A sistematização da AD vai acontecer com Michel Pêcheux, durante a década de 

1960, com a obra Analyse automatique du discours [ Análise automática do discurso], que 

efetiva a ruptura com o paradigma estruturalista. E essa sistematização vai resultar em duas 

categorias básicas:  

- formação ideológica, que surge como consequência dos estudos de Marx e Althusser; 

- formação discursiva, que tem como base os estudos de Foucault em Arqueologia do saber.   

Brandão (2009) ressalta que essas duas categorias ou conceitos são nucleares na AD 

e aliam a linguística ao processo sócio-histórico, colaborando para que Pêcheux elabore seus 

conceitos. 
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Dessa forma, vale mencionar como podemos compreender o conceito de ideologia e 

formação discursiva na AD, visto que no momento da análise do corpus neste trabalho 

vamos utilizar efetivamente essas duas concepções. 

Bakhtin (2002) ressalta que os sistemas ideológicos, constituídos da moral social, da 

ciência, da arte, da religião, as obras literárias ou mesmo a ideia cognitiva são produtos 

ideológicos que se cristalizam a partir da ideologia cotidiana e alimentam-se “de sua seiva” 

(2002, p. 119), pois sem ela morreriam. O autor observa que a obra literária é interpretada na 

consciência dos receptores de acordo com o contexto ideológico da época, e no espírito dessa 

consciência recebe dela uma nova luz. Em cada época da sua existência, a obra estabelece 

contatos estreitos com a ideologia cambiante do cotidiano, impregnando-se e alimentando-se 

da “nova seiva secretada” (2002, p. 119). 

De acordo com Brandão (2009), quanto ao conceito de ideologia, existe de um lado 

uma concepção ligada à tradição marxista, que considera “o fenômeno ideologia de maneira 

mais restrita e particular, entendendo-o como o mecanismo que leva à escamoteação da 

realidade social, apagando as contradições que lhe são inerentes” (BRANDÃO, 2009, p. 30)   

e, nesse sentido, apregoa a existência de um discurso ideológico que funciona para legitimar o 

poder de uma classe ou grupo social (BRANDÃO, 2009).  

A autora aponta que, por outro lado, existe uma noção mais ampla de ideologia, 

como uma concepção de mundo de uma determinada comunidade social numa determinada 

circunstância histórica, e nessa perspectiva “não há um discurso ideológico, mas todos os 

discursos o são” (BRANDÃO, 2009, p. 30).    

Assim, o conceito de ideologia pode ser compreendido não como algo que expresse 

dissimulação, falsidade ou falseamento, mas como uma forma de pensar o mundo, que pode 

ser compatível ou não com a realidade. 

Tal modo de pensar, de recortar o mundo – atravessado pela subjetividade – 

embora se apresente como legítimo, pode ser, no entanto, incompatível com 

a realidade, isto é, os modos de organização dos dados fornecidos pela 

ideologia podem ser autônomos, imaginários, fictícios em relação aos modos 

de organização da realidade. Essa incompatibilidade pode ser vivida de 

maneira inconsciente (BRANDÃO, 2009, p. 31).  

Com o intuito de aprofundarmos essa abordagem, Orlandi (2009) salienta que um 

dos pontos fortes da AD é res-significar a noção de ideologia a partir da linguagem e que não 

há sentido sem interpretação, visto que o ser humano é levado a interpretar diante de qualquer 

objeto simbólico e, nesse processo de interpretação, o sentido aparece como se estivesse 

sempre lá; ao mesmo tempo que se interpreta, nega-se à interpretação, e dessa forma 

naturaliza-se o que é produzido na relação do ser humano com o simbólico.  
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Este é o trabalho da ideologia: produzir evidências, colocando o homem na 

relação imaginária com suas condições materiais de existência [...] a 

ideologia faz parte, ou melhor, é condição para a constituição do sujeito e 

dos sentidos. O indivíduo é interpelado em sujeito pela ideologia para que se 

produza o dizer (ORLANDI, 2009, p.46). 

Dessa forma, pelo discurso podemos compreender a produção de sentidos que 

constitui o sujeito e que, ao mesmo tempo, é produzido por ele. A ideologia está no discurso e 

pode ser compreendida não como a ocultação de algo, mas sobretudo pela função da relação 

necessária entre linguagem e mundo, pois a linguagem não deve ser observada como instância 

abstrata, mas como o lugar em que a ideologia se manifesta. 

Orlandi (2009) observa que daí surge a necessidade de uma teoria materialista do 

discurso em que se possa trabalhar esse efeito de evidências dos sujeitos e também dos 

sentidos. “O sentido é assim uma relação determinada do sujeito afetado pela língua” 

(ORLANDI, 2009, p. 47). A materialidade específica da ideologia é o discurso, e a 

materialidade específica do discurso é a língua, a AD trabalha a relação língua-discurso- 

ideologia (ORLANDI, 2009).  

É importante destacar que, diferentemente da análise de conteúdo, a AD considera 

que a linguagem não é transparente e, portanto, em AD não vamos procurar estudar o texto 

para encontrar um sentido, mas, principalmente, devemos questionar como esse texto 

significa (ORLANDI, 2009).  

Quanto à formação discursiva, Maingueneau (1997) oferece uma observação 

fundamental para compreendermos essa concepção, evidenciando que, ao analisarmos a 

produção de discursos, não podemos levar em conta a produção de um sujeito determinado, 

mas considerar a enunciação como correlato de uma certa posição sócio-histórica. 

Brandão (2009), citando Foucault (1969), explica que os discursos são como uma 

dispersão, formados por elementos que não estão ligados por nenhum princípio de unidade, e 

cabe à AD descrever essa dispersão por intermédio de regras, com o intuito de reger a 

formação dos discursos.  

Seguindo com nossa abordagem, o conceito de formação discursiva é fundamental 

para entendermos como a ideologia se expressa de forma objetiva na AD, pois colabora para a 

compreensão do processo de produção de sentidos e sua relação com a ideologia, além de 

oferecer ao analista a possibilidade de estabelecer regularidades no funcionamento do 

discurso (ORLANDI, 2009). 

Orlandi (2009) explica que as palavras não têm sentido em si mesmas, elas derivam 
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seus sentidos das formações discursivas, que por sua vez representam no discurso as 

formações ideológicas e, nesse sentido, o estudo do discurso designa a forma como a 

ideologia e a linguagem se articulam e se afetam numa relação de reciprocidade. 

A autora evidencia ainda que é pela referência à formação discursiva que podemos 

compreender os diferentes sentidos no funcionamento do discurso, pois palavras iguais podem 

ter significados diferentes, porque se inscrevem em formações discursivas diferentes. “Por 

exemplo, a palavra “ terra ” não significa o mesmo para um índio, para um agricultor sem 

terra e para um grande proprietário rural. Ela significa diferente se a escrevemos com letra 

maiúscula Terra ou com minúscula terra” (ORLANDI, 2009, p. 45). 

Brandão (2009), citando Bakhtin, destaca que a palavra é o signo ideológico por 

excelência, produto da interação social que se torna lugar privilegiado das manifestações da 

ideologia; como é plurivalente, expressa as diversas formas de significar a realidade de acordo 

com os variados pontos de vista daqueles que a empregam, transformando em arena de luta de 

vozes as diversas outras vozes que, em posições diferentes, querem ser ouvidas.   

Bakhtin oferece, assim, uma visão dinâmica com relação à articulação da palavra e, 

nesse sentido, vale ressaltar ainda a seguinte observação do autor: 

toda palavra comporta duas faces[...] Toda palavra serve de expressão a um  

em relação ao outro. Através da palavra, defino-me em relação ao outro, isto 

é, em última análise, em relação à coletividade. A palavra é uma espécie de 

ponte lançada entre mim e os outros. Se ela se apóia sobre mim numa 

extremidade, na outra apóia-se sobre meu interlocutor (BAKHTIN, 2002, p 

113).    

Nessa perspectiva, Maingueneau (2013), citando um trecho de Le Parole 

intermédiaire [ A Palavra Intermediária ], de F. Flahault, destaca que não existe palavra que 

não seja proferida a partir de um determinado lugar e que não convoque o interlocutor a 

ocupar um lugar correlativo. Existe, assim, um reconhecimento mútuo dos participantes e de 

seus papéis a partir do lugar no qual a palavra é proferida.   

Baccega (1998) colabora com essa reflexão ao esclarecer que o significado de uma 

palavra “não está mais no sistema da língua, entendida enquanto estrutura, mas na sociedade 

que a criou, que reelaborou seu significado, que a utilizou num determinado contexto, numa 

determinada formação ideológica, formação discursiva” (BACCEGA, 1998, p. 90). 

A autora evidencia que, em 1984, Pêcheux já afirmava que a AD não era somente 

“assunto de linguistas” (aspas da autora) e que o processo de análise não é o de ir ao texto 

para extrair apenas o sentido, mas sobretudo apreender sua historicidade (BACCEGA, 1998). 

A mudança de paradigma do estruturalismo para a AD foi justamente nesse sentido, 

do conjunto de regras entre sujeito e objeto, que no estruturalismo o sujeito desapareceu, e na 
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análise de discurso ele está presente, existindo assim uma reabilitação do sujeito em interação 

com a dinâmica social (BACCEGA, 1998).   

Postas essas questões sobre as concepções de ideologia e formação discursiva na AD, 

prosseguiremos explorando os motivos pelos quais a AD pode colaborar para o campo da 

comunicação e consequentemente para este estudo. 

Nas palavras de Baccega (1998), o campo da comunicação é um campo complexo, 

que se constitui a partir de uma multiplicidade de discursos. É o lugar para onde convergem 

os discursos sociais e de onde emergem outros discursos, que, amplificados pela tecnologia, 

ocupam espaços e promovem silêncios. A comunicação se configura como resultado das 

condições sócio-históricas, e a AD leva em consideração não só os mecanismos 

intradiscursivos, como a semiótica, mas também o contexto sócio-histórico no qual se 

produzem os discursos. 

No caso da mensagem publicitária, foco da nossa pesquisa, a produção do discurso se 

constrói a partir de diversas linguagens. A publicidade se apropria da cultura e se caracteriza 

como um discurso que expressa os anseios da sociedade, portanto é considerada um discurso 

social, como já mencionamos no capítulo anterior. A AD vem colaborar para a compreensão 

do processo de estratégias de produção do discurso publicitário, ao considerar, justamente, 

que a linguagem como discurso é uma interação, constituída de diversos e diferentes 

discursos, e um modo de produção social. Dessa forma, o discurso publicitário se harmoniza 

de maneira efetiva com os dispositivos de interpretação da AD, que leva em consideração as 

condições de produção do discurso, a situação de enunciação da mensagem, além do contexto 

sócio-histórico.  

Orlandi (2009) ressalta que a AD não trata da língua, nem da gramática, apesar de 

considerar essas questões; seu objetivo principal é o discurso, e “a palavra discurso, 

etimologicamente, tem em si a ideia de curso, percurso, decorre por, de movimento. O 

discurso é assim palavra em movimento, prática de linguagem” (ORLANDI, 2009, p. 15). 

Nessa trilha de pensamento, Brandão (2009) nos lembra que a linguagem passa a ser 

um fenômeno que deve ser estudado não só em relação ao seu sistema interno, como 

formação linguística, mas também como formação ideológica, que se manifesta por 

intermédio de uma competência sócio-ideológica.  

A AD considera que a linguagem é a mediação entre o ser humano e sua realidade 

natural e social. Dessa forma, ao trabalhar com AD, devemos buscar compreender a língua 

que faça sentido, como trabalho simbólico, parte do trabalho geral que constitui o ser humano 

e sua história (ORLANDI, 2009). 
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É importante ressaltar que a AD não estaciona na interpretação, e por isso difere da 

Hermenêutica, trabalhando com seus limites e mecanismos, como parte do processo de 

significação. Em AD não existe uma “chave” de interpretação, não há uma verdade oculta 

atrás do texto; existe método, que deve ser construído pelo analista na configuração de um 

dispositivo teórico para a compreensão do seu objeto de estudo, e compreender é saber como 

o objeto simbólico produz sentidos. Esse objeto pode ser um enunciado, um texto, uma 

música, uma imagem, um som, etc. A AD busca entender como esse objeto simbólico está 

investido de significância para e por sujeitos, e essa compreensão implica em explicar como o 

texto organiza os movimentos de interpretação que relacionam sujeito e sentido, produzindo 

assim novas práticas de leituras (ORLANDI, 2009). 

Para Orlandi (2009), com relação ao dispositivo teórico, existe uma parte que é da 

responsabilidade do analista e uma parte que deriva da sua sustentação no rigor do método a 

alcance teórico da AD. É da responsabilidade do analista a formação que desencadeia a 

análise, visto que a questão posta pelo analista, a natureza do material e a finalidade da análise 

definem a forma do dispositivo analítico. 

Nesse sentido, no próximo item vamos definir objetivamente os dispositivos de 

análise que permearão nosso estudo, com o intuito de conduzir a nossa análise do corpus 

seguindo uma metodologia clara, que atenda às questões elaboradas, cerne e objetivo do nosso 

estudo. 

 

4.1-DISPOSITIVOS DE ANÁLISE 

 

Os dispositivos de análise constituem a base e a referência da fundamentação da 

análise do corpus e comportam a função de relativizar o olhar do analista, visto que, de 

acordo com Orlandi (2009), não existe descrição sem interpretação e, assim, o próprio analista 

está envolvido na interpretação. Dessa forma, a definição de um dispositivo de análise teórico 

contribui para intervir na relação do analista com os objetos simbólicos, colaborando para a 

produção de um deslocamento na relação do sujeito com a interpretação, permitindo que o 

analista trabalhe no entremeio da descrição com a interpretação.  

A construção desse dispositivo resulta na alteração da posição do leitor para 

o lugar construído pelo analista. Lugar que se mostra a alteridade do 

cientista, a leitura outra que ele pode produzir. Nesse lugar, ele não reflete 

mas situa, compreende, o movimento da interpretação inscrito no objeto 

simbólico que é seu alvo (ORLANDI, 2009, p. 61)  

A definição dos dispositivos colabora para que o analista trabalhe não numa posição 
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neutra, mas na direção de uma relativização da interpretação, atravessando o efeito da 

transparência da linguagem, da literalidade do sentido e da onipotência do sujeito.  

Ao definirmos os dispositivos de análise, temos uma referência para não nos 

perdermos. O olhar a partir de um dispositivo contribui para lidarmos com a opacidade da 

linguagem e para o desenvolvimento do trabalho com a ideologia. 

Nessa perspectiva, os dispositivos que contornarão a análise do corpus neste estudo 

são os seguintes:  

 

- As condições de produção do discurso. 

 

De acordo com Brandão (2009), foi Pêcheux que tentou fazer a primeira elaboração 

empírica sobre as condições de produção, e sua contribuição foi a de enxergar nos 

protagonistas do discurso não a presença física do enunciador ou locutor, mas a representação 

do lugar a partir do qual se fala. Dessa forma, o discurso de um professor vai ter uma 

conotação diferente do discurso de um aluno ou diretor de uma escola; os sentidos são 

produzidos de acordo com o lugar ocupado na organização social. 

Brandão (2009) menciona ainda a questão de “formações imaginárias” nessa 

dinâmica de produção de discurso, evidenciando que 

No discurso, as relações entre esses lugares, objetivamente definíveis, 

acham-se representadas por uma série de “formações imaginárias” que 

designam o lugar que destinador e destinatário atribuem a si mesmo e a ao 

outro, a imagem que deles fazem de seu próprio lugar e do lugar do outro. 

Dessa forma, em todo processo discursivo, o emissor pode antecipar as 

representações do receptor e, de acordo com essa antevisão do “imaginário” 

do outro, fundar estratégias de discurso (BRANDÃO, 2009, p. 44).    

É a dinâmica do discurso posta em ação no interior das relações entre enunciador e 

enunciatário, posição social e contexto ideológico, todos esses aspectos juntos se inter-

relacionando. 

Orlandi (2009) ressalta que as condições de produção compreendem, 

fundamentalmente, os sujeitos e a situação, e que a memória (interdiscurso) faz parte da 

produção do discurso. A autora evidencia que existe a observação do contexto imediato e, em 

um sentido mais amplo, as condições de produção envolvem o contexto sócio-histórico, 

ideológico.  

Durante a nossa análise, iniciaremos considerando a condição de produção dos 

discursos do nosso corpus, levando em consideração todos esses aspectos evidenciados por 

essas autoras. 
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- O interdiscurso 

 

Podemos perceber que as condições de produção estão intimamente relacionadas 

com a o interdiscurso.  

Como já mencionamos, o interdiscurso é definido como aquilo que fala antes, em 

outro lugar, independentemente e produz dizeres que afetam o modo como o sujeito atribui 

significado em uma situação discursiva. O interdiscurso é a memória discursiva que, além de 

tornar possível todo dizer, retorna sob a forma do já - dito e que foi esquecido (ORLANDI, 

2009).  

[...] dizer não é propriedade particular. As palavras não são só nossas. Elas 

significam pela história e pela língua. O que é dito em outro lugar também 

significa em “nossas” palavras. O sujeito diz, pensa que sabe o que diz, mas 

não tem acesso ou controle sobre o modo pelo qual os sentidos se constituem 

nele (ORLANDI, 2009, p. 32).     

Para Brandão (2009), toda formação discursiva se associa à memória discursiva, e é a 

memória discursiva que torna possível a toda formação discursiva fazer circular formulações 

já enunciadas, entretanto não se trata de uma memória psicológica, mas de um enunciado 

inscrito na história. 

 

- Tipologias e Relações entre Discursos do discurso 

 

De acordo com Orlandi (2009), existem muitos critérios que constituem as tipologias 

da análise, e um dos mais comuns é o que reflete as distinções institucionais e suas normas, 

tais como o discurso religioso, o editorial, o político, o jornalístico, o científico, o didático, o 

místico, etc. E esses discursos geram novas variáveis, como o discurso terapêutico 

proveniente do discurso médico, por exemplo. A autora ressalta que a tipologia pode até ser 

utilizada pelo analista em alguns momentos, entretanto, observar a tipologia não deve fazer 

parte dos objetivos principais; o que deve ser levado principalmente em consideração é o 

modo de funcionamento do discurso, pois um discurso que a princípio não é tido como 

político pode estar funcionando como tal. Dessa forma, o que deve interessar ao analista são 

as propriedades internas, como condições, remissão a formações discursivas, enfim, o modo 

de funcionamento do discurso.  

Tanto para Orlandi (2009) quanto para Maingueneau (1997), essas tipologias 

herdadas da retórica não devem comandar o processo de análise. Maingueneau vai falar de 
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gêneros de discursos, que num mesmo texto se encontra uma intersecção de múltiplos gêneros 

e, dessa forma, o autor também considera que, em lugar de elaborar uma lista de gêneros 

inesgotável, é melhor nos questionarmos sobre a maneira de conhecer as próprias coerções 

genéricas. Cabe ao analista definir, em função de seus objetivos, os recortes genéricos que 

lhes parecem pertinentes (MAINGUENEAU, 1997). 

Nesse sentido, Orlandi (2009) nos apresenta um critério estabelecido por ela para 

distinguir diferentes modos de funcionamento do discurso, tendo como referência elementos 

constitutivos das condições de produção e sua relação com o modo de produção de sentidos e 

com seus efeitos. Essa distinção é a que será utilizada na nossa análise neste estudo e foi 

elaborada da seguinte forma, de acordo com a autora: 

a. Discurso autoritário: é o discurso em que a polissemia é contida, o referente 

está apagado e o locutor se coloca como agente exclusivo, apagando também sua 

relação com o interlocutor. 

b. Discurso polêmico: a polissemia é controlada, o referente é disputado pelos 

interlocutores e existe uma relação tensa de disputa de sentidos; todos se mantêm 

presentes na dinâmica discursiva. 

c. Discurso lúdico: a polissemia está aberta, o referente está presente e os 

interlocutores se expõem aos efeitos dessa presença inteiramente não regulando 

sua relação com o sentido (ORLANDI, 2009, p.86). 

É importante ressaltar que as denominações lúdico, autoritário e polêmico não 

devem constituir um juízo de valor no sentido de julgamento dos sujeitos desses discursos, 

pois o que está em jogo é a descrição do funcionamento do discurso em relação às suas 

determinações histórico sociais e ideológicas, além de não existir um discurso puramente 

lúdico, autoritário ou polêmico; o que existe são misturas que podem variar com a 

predominância de um ou de outro (ORLANDI, 2009). 

Não se deve assim tomar, por exemplo, o lúdico no sentido do brinquedo 

mas do jogo de linguagem (polissemia) e não se deve tampouco tomar 

pejorativamente o auditório como um traço de caráter do locutor, uma 

questão moralista, mas uma questão do fato simbólico (a injunção à 

paráfrase) (ORLANDI, 2009, p .87).  

Orlandi (2009) evidencia que as conclusões da análise a partir da compreensão do 

funcionamento do discurso, que deve ser a preocupação central, são resultados das 

interpretações do analista e devem se apoiar num quadro teórico de referência. 

É fundamental levar em consideração ainda que existem relações de múltiplas e 

diferentes naturezas entre diferentes discursos, e essa questão deve ser observada na análise, 
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como, por exemplo: “relações de exclusão, de inclusão, de sustentação mútua, de oposição, 

migração de elementos de um discurso para outro, etc.” (ORLANDI, 2009, p. 88).   

A proposta neste estudo é levar em consideração toda essa dinâmica entre os tipos de 

discursos, mantendo a atenção nesses modos de funcionamento. 

      

- O Dito e o Não Dito 

 

Orlandi (2009) evidencia que o dizer tem relação com o não dizer, e essa questão 

deve ser levada em conta metodologicamente na análise, por isso, vamos trabalhar com essa 

concepção. A autora defende que no dizer existe uma margem de não ditos que também 

significam e, dessa forma, no dizer há sempre um não - dizer necessário. A autora 

exemplifica: 

Se digo “Deixei de fumar” o pressuposto é que eu fumava antes, ou seja, não 

posso dizer que “deixei de fumar” se não fumava antes. O posto (o dito) traz 

consigo necessariamente esse pressuposto (não dito mas presente) [...] 

Quando se diz “x”, o não dito “y” permanece como uma relação de sentido 

que informa o dizer de “x” (ORLANDI, 2009, p.82).   

Podemos compreender, então, que no discurso entre o dizer e o não dizer existe uma 

dinâmica que está em jogo e que colabora para aprofundarmos a análise. Entretanto, a autora 

ressalta que o analista deve relativizar essas reflexões sobre o não - dito, pois não podemos 

achar em tudo que foi dito em um discurso os não - ditos referentes, mas, por uma questão de 

método, partimos do dizer, “de suas condições e da relação com a memória, com o saber 

discursivo para delinearmos as margens do não-dito que faz os contornos do dito 

significativamente” (ORLANDI, 2009, p. 83). Devemos levar em consideração só o não - dito 

relevante para aquela situação significativa. 

Orlandi (2009) evidencia que na AD existem noções que encampam o não - dizer, 

como as de interdiscurso, ideologia e formação discursiva. 

A autora nos lembra que existe também uma outra forma de analisar o não - dito em 

AD, que é a questão do silêncio, que pode ser observado no texto quando uma palavra apaga  

as outras palavras, como no exemplo: “Vote sem medo”, que pode significar “Vote com 

coragem”, mas a palavra coragem não foi dita. Orlandi chama esse silêncio de constitutivo. 

 

- O Ethos 

 

De acordo com Maingueneau (2013), toda fala provém de um enunciador, e mesmo 
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no texto escrito existe uma voz, a de um sujeito situado para além da voz. A palavra sempre 

vem de alguém, e por meio dessas palavras podem-se perceber as qualidades desse sujeito que 

fala, visto que a fala do enunciador evidencia, pelo modo de dizer, a legitimidade do que é 

dito, conferindo autoridade ao dito pelo fato de encarná-lo.  

O autor observa que na retórica antiga, ethé representava as propriedades que os  

oradores conferiam a si mesmos implicitamente, por intermédio de sua maneira de dizer, não 

o que diziam de si mesmos, mas sobre a maneira de se expressarem.  

O ethos por meio da enunciação revela a personalidade do enunciador, e essa 

concepção é válida tanto para o texto falado quanto para o texto escrito, pois no texto escrito 

existe também um tom que oferece autoridade ao que é dito, e esse tom possibilita ao leitor  

construir uma representação do corpo do enunciador, evidentemente  não do corpo efetivo do 

autor do texto. “A leitura faz, então, emergir uma instância subjetiva que desempenha o papel 

de fiador do que é dito” (MAINGUENEAU, 2013, p. 107). 

O autor ressalta que a figura que o leitor deve construir sobre o fiador a partir de 

indícios textuais remetem a atributos de caráter e corporalidade, e os graus de precisão desses 

dois fatores variam de acordo com o texto. O “caráter” (aspas do autor) diz respeito aos traços 

psicológicos, e a “corporalidade” (aspas do autor) corresponde não só à constituição física, 

mas também a uma maneira de vestir e se movimentar no social. 

 O ethos implica, com efeito, uma disciplina do corpo apreendido por 

intermédio de um comportamento global. Caráter e corporalidade do fiador 

provêm de um conjunto difuso de representações sociais valorizadas ou 

desvalorizadas, sobre as quais se apoia a enunciação que, por sua vez, pode 

confirma-las ou modifica-las. Esses estereótipos culturais circulam nos 

meios mais diversos: literatura, fotos, cinema, publicidade, etc 

(MAINGUENEAU, 2013, p.108).   

O autor evidencia que o poder de persuasão de um discurso consiste parcialmente em 

fazer com que o leitor se identifique com essa voz do fiador que expressa valores sociais no 

seu dizer e é através do seu próprio dizer ou enunciado que o fiador deve legitimar essa 

maneira de dizer. Vale ressaltar que os conteúdos dos enunciados não são independentes da 

cena de enunciação que os sustenta no discurso. 

 

- O slogan 

 

Nas palavras de Maingueneau (2013), o slogan é construído em cima de uma 

fórmula curta que joga com rimas, simetrias silábicas, sintáticas ou lexicais com o objetivo de 

ser repetida por um número ilimitado de locutores. 
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O autor, para explicar a concepção de slogan, compara-o com o provérbio e ressalta 

que o slogan, assim como o provérbio, constitui uma espécie de citação, como, por exemplo, 

o célebre slogan da Coca-cola: “Coca-cola é isso aí!”. No entanto, de acordo com 

Maingueneau (2013), existem diferenças significativas entre essas duas construções 

discursivas, pois enquanto o provérbio pode ser interpretável fora de qualquer contexto 

singular, alguns slogans estão ancorados à situação de enunciação. O provérbio trabalha com 

valores morais, sobre como as coisas funcionam, e permanece estável, já o slogan sofre a 

transformações com a influência da mídia sobre ele, a tentativa não é tanto a de transformar o 

slogan numa fórmula autônoma, mas de aprendê-lo como constituinte de um discurso com 

múltiplas dimensões (MAINGUENEAU, 2013).  

Carrascoza (2008) evidencia que a sua função não é apenas a de resumir a 

informação principal do produto, do serviço, da marca, mas torná-la memorizável, pois o 

slogan deve ter força comunicativa para que seja imediatamente apreendido, facilmente 

entendido, memorizado e repetido.  

De acordo com o autor, para criar um slogan marcante, é preciso um minucioso 

trabalho de escolha das palavras, conhecimento de métrica, uso de figuras de linguagem, 

busca de concisão e riqueza de conteúdo. Assim, alguns recursos são fundamentais na 

elaboração de um slogan, como, por exemplo:  

ressonância (“Lula lá”), homofonia (“A Atma é ótima”), paráfrase 

(“Siciliano. Ler ou não ler”), ênfase (“Banco do Brasil. O banco do Brasil”), 

paralelismo rítmico (“Tomou Doril, a dor sumiu), metonímia (“Boticário. 

Natureza em frascos.”), ironia (“Perdidos na noite. O pior programa da TV 

brasileira”), hipérbole (“Poupança da CFF. Onde seu dinheiro vira um 

dinheirão”) (CARRASCOZA, 2008, p.142 e 143).   

O slogan tem força comunicativa, colaborando efetivamente para a argumentação de 

um texto e, por isso, merece nossa atenção na análise do corpus deste trabalho. 

Esses serão os dispositivos primordiais que permearão nossa análise na mediação 

entre a pesquisa empírica e a teórica, associados aos conceitos da retórica, como a função 

conativa e os “cânones complementares” ou linhas de persuasão apolínea e dionisíaca 

(CARRASCOZA, 2007), abordadas no capítulo anterior.  

 No próximo item será explicitado como o corpus dessa pesquisa foi delineado. 
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5- CONSTRUÇÃO DO CORPUS – CONSIDERÇÕES TEÓRICAS 

 

 Lopes (1990) observa que podemos pensar a metodologia na pesquisa no plano da 

práxis como o conjunto de decisões e opções particulares realizadas ao longo de um processo 

de investigação. 

Na trilha dessa reflexão, Orlandi (2009) evidencia que o corpus resulta de uma 

construção do próprio analista, e que a análise tem início no momento em que definimos o 

que fará parte do corpus. Por isso, existe a necessidade de que a teoria intervenha para guiar a 

relação do analista com seu objeto, pois a análise se movimenta dentro da relação de 

subjetividade entre analista e objeto, e, dessa forma, não podemos considerar que o processo 

de análise venha a ser totalmente objetivo, mas que seja o menos subjetivo possível na 

observação do modo de produção de sentidos do objeto. 

Maingueneau (1997) salienta que em AD pode-se construir uma infinidade de 

objetos de análise e observa que: 

Na realidade, seria melhor questionar o que poderia não ser “discurso”: não 

apenas os enunciados, mas também as análises destes anunciados, e assim ad 

libitum, oferecem a possibilidade de recortar um campo ilimitado de campos 

de investigação (MAINGUENEAU, 1997, p. 16).     

O autor ressalta que a AD, apesar de fazer parte do campo da linguística, visto que 

utiliza conceitos da linguística na construção da sua epistemologia, pode ter objetos de 

estudos de abordagens com propósitos diversos.    

Maldonado (2011), ao tratar da questão do recorte do objeto, destaca que o método 

como instância constrói caminhos, define planos, explorações, sistematizações de 

informações, estratégias e táticas, pois cada pesquisa empírica demanda a formulação e 

estruturação dessas ações, e destaca que toda pesquisa precisa de um recorte para investigar 

um segmento da realidade e não pode ignorar o conjunto de componentes que intervém na sua 

estruturação, condicionando-a. Portanto, é importante contextualizar a pesquisa de acordo 

com a realidade para não cair no empirismo abstrato. 

De acordo com Carrascoza e Hoff (2013), a AD colabora para que o pesquisador 

compreenda os sentidos e significados atribuídos ao mundo e aos acontecimentos vivenciados 

por determinado grupo. Para isso, é preciso chegar ao discurso. Assim, estudar a publicidade 

como discurso “implica relacioná-la à memória discursiva – como uma enunciação 

heterogênea – pois é inerente à natureza do discurso misturar-se com outros, a partir de 

processos interdiscursivos e intertextuais” (CARRASCOZA e HOFF, 2013, p. 8).  

 Baccega (1998) evidencia que a pesquisa no campo da comunicação busca os “fios 
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ideológicos” (aspas da autora para a expressão de Bakhtin) com os quais tecem a inter-relação 

entre eles numa trama dialógica, presente na polifonia que manifesta as relações 

macroestruturais da vida cotidiana, no movimento dos vínculos entre os indivíduos, nos 

comportamentos e nos valores que permeiam o imaginário das pessoas, dos grupos e das 

classes sociais. 

Dessa forma, temos um trabalho dinâmico pela frente, desde o momento da escolha 

do corpus, passando pela fase de análise até a conclusão, não podemos esquecer que “a 

relação com a linguagem não é jamais inocente, não é uma relação com as evidências e 

poderá se situar face à articulação do simbólico com o político” (ORLANDI, 2009, p. 95).          

Em função dessas considerações, vamos elaborar, neste momento da pesquisa, a 

descrição da escolha do corpus e a forma como a AD de linha francesa será aplicada durante o 

processo de análise para a sistematização da compreensão desse corpus, evidenciando como 

são construídos os sentidos que constituem as estratégias de produção do discurso de O 

Segredo.          

É importante ressaltar que essa pesquisa tem abordagem qualitativa, levando em 

consideração que em AD não importa a quantidade, mas a qualidade e, como nos lembra 

Orlandi (2009), a análise não visa a exaustividade horizontal, mas a exaustividade vertical em 

profundidade na busca da compreensão do objeto simbólico.  

 

5.1 DESCRIÇÃO E DEFINIÇÃO DO CORPUS 

 

De acordo com o que dissemos inicialmente neste projeto, sobre a proposta de  

investigação das estratégias de produção do discurso publicitário de O Segredo, podemos 

seguir, abrindo espaço para a elaboração da descrição do corpus com o intuito de apresentar 

as peças que serão analisadas. 

Assim, é importante lembrar que o nosso estudo segue na direção de compreender e 

responder às problematizações que permeiam as relações de consumo com o campo da 

comunicação, e como um produto que se dissipa em tantos outros é oferecido para consumo, 

quais os novos contornos e abordagens que o discurso publicitário ganha, de acordo com o 

suporte em que circula. 

Nesse sentido, vale ressaltar que a nossa análise contorna apenas os discursos 

publicitários que pretendem divulgar e vender os produtos que levam a marca O Segredo, e 

dessa forma, nosso objetivo não é o de analisar o conteúdo dos livros ou das mensagens que 

circulam no Facebook ou Twitter. O que vamos explorar são as estratégias de produção do 
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discurso publicitário nos diferentes suportes. 

Como já foi abordado neste estudo, O Segredo se move em diversos espaços num 

processo de convergência (JENKINS, 2009), apropriando-se de ferramentas digitais, 

dissipando-se em diversos produtos e expandido suas narrativas sobre a lei da atração nesses 

espaços. 

Dessa forma, para analisar o discurso publicitário de O Segredo foram selecionadas 

dez peças para a amostra dessa pesquisa e, dentre elas, a logomarca também será analisada.  

Em uma tentativa de tornar a pesquisa abrangente e representativa, mas também 

viável, buscamos eleger até três peças para cada categoria, que inclui os suportes em que O 

Segredo circula e a logomarca, entretanto, vale evidenciar que nem todos os suportes foram 

contemplados nesta pesquisa porque não foram encontrados anúncios propriamente 

publicitários circulando neles, mas mensagens corroborando a lei da atração.  

No quadro abaixo podemos visualizar a quantidade de peças de acordo com cada 

categoria que será analisada. 

Categorias 
Quantidade 

de peças 

A logomarca – O Segredo 1 

 Capa e contra capa dos livros - 

3 O Segredo Teen e The Secret, O 

Segredo, O Segredo por Ana Maria 

Braga 

Postagens de divulgação de O Segredo 

no Facebook  
3 

Postagem de divulgação de O Segredo 

no Twitter 
1 

Banners de propaganda online - no 

Portal Ediouro 
2 

Fig 23: Quadro com especificação de categoria e quantidade de peças para a análise. 

  

Para traçar nossa análise, é importante ressaltar algumas observações sobre cada uma 

dessas categorias especificadas no quadro acima, com o intuito de esclarecer mais dados sobre 

a nossa pesquisa empírica. 

 

- A logomarca de O Segredo 

 

Como foi abordado no terceiro capítulo, a marca envolve uma dinâmica que 
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influencia as relações entre os indivíduos por intermédio do processo de identificação, 

pertencimento e representações sociais (CHEVALIER E MAZZALORO, 2007) e como 

Semprini (2010) observa, a manifestação de uma marca deve ser considerada como um 

enunciado em si, um microdiscurso e uma estrutura semiótica que comunica produzindo 

sentidos. Nesse sentido, vamos fazer uma análise na tentativa de explorar o que a logomarca 

de O Segredo comunica e como representa a marca, levando em consideração as 

contribuições da AD.  

 

- Livros 

 

Sobre os livros pesquisados, foram encontrados mais de quinze títulos que levam o 

título “O Segredo” e se referem à lei da atração, porém não são todos que fazem parte do 

universo de O Segredo iniciado por Rhonda Byrne e nem levam a logomarca que é  marca 

registrada dos produtos que surgiram a partir do filme e do livro.  

O que podemos observar é que esses outros livros parecem  “pegar carona” no 

sucesso de O Segredo, pois usam uma fonte tipográfica bem parecida com os livros que foram 

gerados a partir de O Segredo de Byrne. 

Na próxima figura, estruturada como um conjunto, podemos visualizar os títulos que 

foram lançados com o logotipo de O Segredo e que fazem parte desse universo gerado por 

Byrne, autora do primeiro livro.  
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Fig.24: Livros que levam a logomarca de O Segredo
19

. Nomes por ordem de disposição: 

The Magic (Rhonda Byrne), Hero (Rhonda Byrne), O Segredo Edição Comemorativa (Rhonda Byrne), 

Desvendando o Segredo (Alexandra Bruce), O Segredo por Ana Maria Braga (Ana Maria Baraga), O Segredo 

para Realizar seus Sonhos (Aldo Novak), O Poder (Rhonda Byrne), O Segredo, o livro da gratidão (Rhonda 

Byrne), O Segredo (Rhonda Byrne), O Segredo versão teen ( Paul Harrington). 

 

Para a nossa análise, foram selecionados dois desses livros: The Secret. O Segredo, 

primeiro livro lançado por Rhonda Byrne, e O Segredo versão teen, que tem como autor Paul 

Harrington, que trabalhou com Byrne na produção do filme O Segredo e depois lançou esse 

livro dirigido ao público adolescente. 

 

 O livro com CD – O Segredo por Ana Maria Braga 

 

Esse livro com CD foi gravado pela apresentadora de televisão Ana Maria Braga. No 

CD, as mensagens falam da lei da atração de acordo com o livro The Secret. O Segredo de 

Rhonda Byrne. Esse produto que pode ser considerado como uma estratégia de licenciamento 

no sentido abordado por Jenkins (2009), em que, a partir de um produto, muitos outros são 

lançados em novos formatos e com novas narrativas.  

A capa e a contra-capa também serão analisadas no nosso corpus, por ser um suporte 

que, além do livro, traz um CD e por ser um produto licenciado com um apelo a mais, pois 

envolve uma personalidade famosa. 

 

- O Facebook 

 

Encontramos duas páginas de O Segredo no Facebook, que seguimos durante sete 

meses, de julho de 2013 a janeiro de 2014.  

Uma página está em língua portuguesa e a outra, em língua inglesa, mas a forma de 

funcionamento é bastante parecida, pois nas duas páginas são veiculadas mensagens com 

conteúdos sobre a lei da atração, além de outros conteúdos variados, como conselhos de 

autoajuda de autores diversos e citações de pessoas famosas. 

O Facebook de língua inglesa foi concebido nos Estados Unidos e exibe as mais 

variadas mensagens, que vão desde citações de Pablo Picasso até Dalai Lama, passando por 

                                                 
19

 Disponível em 

https://www.google.com.br/search?q=livros+de+rhonda+byrne&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=9rPxUs7

PO5K1kQeg2oGgCQ&s  

https://www.google.com.br/search?q=livros+de+rhonda+byrne&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=9rPxUs7PO5K1kQeg2oGgCQ&s
https://www.google.com.br/search?q=livros+de+rhonda+byrne&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=9rPxUs7PO5K1kQeg2oGgCQ&s
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autores desconhecidos também.  

O Facebook do Brasil segue o mesmo formato do americano, e podemos encontrar 

mensagens que vão de Freud até Chico Xavier, passando pelas letras de música dos Titãs e 

autores desconhecidos, num verdadeiro processo de bricolagem (ROCHA, 2010) não só de 

mensagens, mas também de reportagens variadas sobre autoajuda.  

O que observamos é que o objetivo dessas páginas é de adicionar conteúdos variados 

na linha da autoajuda, criando um relacionamento com o internauta que pode participar de 

forma ativa, trocando mensagens com outras pessoas e compartilhando também essas 

mensagens em suas páginas com seus próprios amigos, num processo de cultura participativa 

na concepção de Jenkins (2009), na qual os espectadores atuam de forma mais ativa, 

produzindo inclusive conteúdo para circular na rede. 

Por intermédio dessas páginas, a logomarca de O Segredo fica o tempo todo presente 

circulando, pois, em cada postagem dessas, o logotipo e o endereço eletrônico do site The 

Secret TV ficam estampados nas mensagens, criando novas relações com o público que clica 

no “curtir” e também, de alguma forma, estabelecendo conexões com as pessoas que não 

acompanham essas páginas, mas que acabam visualizando as mensagens nas páginas desses 

amigos que seguem O Segredo pelo Facebook.  

Essa forma de relacionamento com o possível consumidor por intermédio do 

Facebook constitui o que muitas empresas fazem hoje, criando sua própria página, a fan page, 

com o objetivo de se aproximar dos consumidores, potencializar a comunicação da marca,   

acompanhar as diversas opiniões sobre os serviços, colaborando para entender o que seu 

público - alvo almeja, pois as pessoas exibem seus comentários sobre o conteúdo que circula 

no Facebook.  

As duas páginas de O Segredo no Facebook funcionam exibindo os mais diversos 

conteúdos sobre autoajuda, além de promover o site The Secret TV que também existe aqui no 

Brasil como www.thesecrettv.br e nos Estados Unidos como www.trhesecrettv.  

As páginas também divulgam as promoções de livros e lançamentos por intermédio 

de banners virtuais publicitários, nosso interesse nesta pesquisa, como veremos na análise do 

corpus.    

 

- O Twitter 

 

No Twitter só é possível publicar mensagens com até 140 caracteres e, 

especificamente, no Twitter de O Segredo, as mensagens são publicadas com poucas palavras, 

http://www.thesecrettv.br/
http://www.trhesecrettv/
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convidando o público para acessar um link que oferece acesso aos artigos de autoajuda. 

Entretanto, consideramos essa ferramenta pertinente para nossa pesquisa, pois, além do 

logotipo, que está sempre presente ao lado das chamadas, há uma mensagem que funciona 

como um discurso publicitário e que faz parte da maioria das postagens que divulgam os 

artigos, que é a seguinte:  

 

             “Quer melhorar sua VIDA? Então curta O Segredo”. 

 

Esse post remete objetivamente ao nome do livro, do filme, do logotipo, funcionando 

como uma divulgação sempre presente dos produtos. Nesse sentido, vamos explorar com mais 

cuidado os dispositivos de análise e a retórica dessa mensagem.  

 

- Site da editora Ediouro – Portal Ediouro 

 

A editora Ediouro é responsável pela publicação dos títulos de O Segredo aqui no 

Brasil. Todos os títulos publicados com essa marca foram lançados por essa editora, e no 

Portal Ediouro podemos encontrar o catálogo virtual, que exibe as publicações da editora 

com sistema de venda de livros on-line. 

Vale ressaltar, no entanto, que os produtos de O Segredo também são vendidos em 

outros sites na Internet, como, por exemplo: Americanas.com, Loja Duetto, que é responsável 

por muitos títulos da Ediouro, e no site de vendas on-line das Casas Bahia, além de outros 

endereços virtuais. 

Dessa forma, pretendemos analisar dois banners virtuais que divulgam os livros que 

levam o logotipo de O Segredo no Portal Ediouro, com o intuito de observar como esses 

discursos funcionam.    

A partir dessas considerações, seguiremos para o próximo capítulo, que é composto 

pelo corpus com a descrição de cada peça que será analisada. 
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6. ANÁLISE DO CORPUS 

 

1. Logomarca - O Segredo 

                     

                  Fig. 25: Logotipo aplicado no fundo preto.
20

 

 Suporte: A logomarca está estampada em todos os suportes em que O Segredo circula. 

 

 Texto: The Secret    

              

 Análise: 

 

 A imagem que compõe o logotipo de O Segredo é um sinete ou selo que remete aos 

brasões usados em outras épocas, entretanto, não podemos afirmar qual é a época exatamente, 

mas, como nos lembram Chevalier e Mazzalovo (2007), as marcas eram utilizadas desde a 

Antiguidade para diferenciar os animais, e na Idade Média essa medida foi bastante utilizada 

como distinção das famílias da nobreza por meio dos diferentes brasões.  

O sinete é um objeto pequeno de metal, que pode ser uma placa, coluna ou anel 

usado para selar e autenticar documentos e cartas. É uma peça que existe desde a Grécia 

Antiga, mas foi muito usado nos séculos XVI e XVII. Se fôssemos arriscar uma época para 

essa imagem do logo de O Segredo poderia ser a Idade Média ou o Renascimento, épocas em 

que o sinete foi bastante utilizado para selar cartas e documentos dos nobres que 

pressionavam seus anéis com os brasões sobre a cera quente para lacrar esses documentos .  
21

 

Podemos considerar que o logotipo de O Segredo é um brasão que sela e lacra um 

documento que deve guardar alguma mensagem. O termo em inglês “The Secret”, que em 

                                                 
20

 Disponível em: 

https://www.google.com.br/search?q=logomarca+de+o+segredo+rhonda+byrne&tbm=isch&tbo=u&source=u

niv&sa=X&ei=ef77UonHH_PKsATYr4Fg&ved=0CC0QsAQ&biw=1262&bih=623 

21
 Disponível em: http://chancelasgunther.blogspot.com.br/2011/10/historia-dos-sinetes.html 

 

http://www.google.com.br/imgres?sa=X&biw=1263&bih=623&tbm=isch&tbnid=ZdG_Hwg5mURKsM:&imgrefurl=http://cecisantoss.blogspot.com/2012/07/o-segredo-rhonda-byrne.html&docid=gkWWfeprC4v02M&imgurl=http://3.bp.blogspot.com/-hbz3_tIvQAk/UBWXfhCxUOI/AAAAAAAADQA/5u_GeYP2Pdc/s1600/o+segredo.jpg&w=304&h=215&ei=4Wb0UoymEo7ykQe3yIDAAw&zoom=1&ved=0CI0CEIQcMDs&iact=rc&dur=225&page=3&start=46&ndsp=25
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português significa “O Segredo”, está estampado na cor branca, tomando toda a extensão da 

imagem como enunciação. No Dicionário Houaiss, segredo significa “aquilo que a ninguém 

deve ser revelado; o que é secreto, sigiloso. O que há de mais escondido; o que se oculta à 

vista e ao conhecimento. Sentimento íntimo que não se comunica a outrem. O que se diz ao 

ouvido de outrem; confidência, confissão. Sentido, significado oculto de algo.” (HOUAISS e 

VILLAR, 2009, p. 1721)   

  Levando todos esses aspectos em consideração, podemos sintonizar na análise de 

discurso, considerando que as condições de produção desse microdiscurso (SEMPRINI, 2010) 

mobilizam duas ideias: a primeira é identificar a partir de qual lugar se fala, e a segunda é 

observar qual é o contexto ideológico que sustenta a mensagem.  

Quanto ao lugar do qual se fala, podemos perceber que existe conotação de mistério, 

do que está oculto e guardado por uma autoridade, pois o brasão estampado no selo oferece 

essa dimensão de poder, de nobreza, de tradição, e esses atributos convocam a ideia de valor, 

sabedoria, conhecimento sobre algum conteúdo que deve ficar secreto e que pode fazer parte 

da cultura de outras épocas em algum lugar do passado.  

A ideia de passado é sugerida por intermédio da fonte tipográfica do logotipo, que 

nos lembra a fonte gótica, rebuscada, apresentando variações com relação ao tamanho e que 

pode ser associada aos documentos escritos durante a Idade Média ou o Renascimento, 

remetendo ao costume de selar cartas e documentos com cera quente para proteger alguma 

mensagem. O interdiscurso se faz presente justamente por essas características que se 

reportam ao passado e expressam o que fala antes, em outro lugar (Orlandi, 2009), res-

significando a situação discursiva.    

Baudrillard (2009), no livro O Sistema dos Objetos, discorre sobre a conotação do 

valor simbólico do objeto antigo, evidenciando que é puramente mitológico na sua referência 

ao passado e, apesar de não ter mais resultado prático, encontra-se presente unicamente para 

significar por meio de uma função bem específica dentro do quadro do sistema dos objetos, 

pois significa tempo, atende à exigência de um ser definitivo e completo; o tempo objeto 

mitológico é o perfeito, “ocorre no presente como se tivesse ocorrido outrora e por isso 

mesmo acha-se fundado sobre si, “autêntico”” (BAUDRILLARD, 2009, p. 83).  

Podemos pensar que, ao usar um sinete de outras épocas para ilustrar o logotipo, a 

intenção foi de imprimir uma autenticidade mitológica, histórica e, por isso, forte e 

consistente, pois comunica que tem origem. “O objeto antigo dá-se portanto como mito de 

origem” (BAUDRILLARD, 2009, p. 84)  

Apesar de ser um texto bem pequeno, como já ressaltamos, é um microdiscurso,  
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existe a presença do não - dito, pois o enunciado “The Secret” - “O Segredo” sugere que há 

algo a dizer que não está presente ali, é o mistério, o oculto, a mensagem que o outro (o 

interlocutor) ainda não conhece, pois se existe um segredo é porque algum conteúdo deve 

ficar secreto, em sigilo, e não deve ser revelado até que surja uma situação que demande essa 

possibilidade. A palavra não - dita, nesse caso, poderia ser “revelação”, e em uma 

transposição de palavras, como Orlandi (2009) ressaltou no exemplo “Vote sem medo” – 

“Vote com coragem”, poderíamos sugerir que o enunciado “O Segredo” se transforme em “A 

Revelação”, como a palavra que está contida no não - dito da formação discursiva “O 

Segredo”.  

E é por meio dessa possibilidade de “revelação” que esse microdiscurso se torna 

persuasivo, incitando a curiosidade do leitor para desvendar, descobrir e escutar esse 

“segredo”.  

Dessa forma, o logotipo de O Segredo cria ao seu redor um clima especial, que 

marca presença mobilizando a imaginação do leitor para elaborar fantasias de mistério, do que 

está escondido e secreto e, portanto, merece ser conhecido. 

Por esse viés, em termos retóricos, ele propõe uma narrativa que, apesar de não 

verbalizada, está presente, pendendo para a linha dionisíaca, pois conta uma história que 

reedita imagens de um passado distante, práticas culturais de outras épocas. Existe um 

discurso que gera todos esses sentidos abordados e pode ser configurado como um discurso 

lúdico, no qual a polissemia é aberta (ORLANDI, 2009), e os efeitos não regulam sua relação 

com o sentido, ou seja, pode mobilizar diversos sentidos. A imagem do logotipo é lúdica, 

fantasiosa, e o lúdico brinca com a imaginação, suscita fantasias, joga com o mistério e o 

desconhecido, desperta a curiosidade, mobiliza o desejo de desvendar um segredo.  

Esse logotipo está presente em todos os produtos, oferecendo autenticidade e  

imprimindo identidade e valor na memória dos consumidores. Essa presença constante tende a 

textualizar a marca e fixá-la em certo momento da sua existência, pois a marca funciona como 

um enunciado permanente. Como observa Semprini (2010), cada ato da marca é uma nova 

enunciação que se inscreve na continuidade da primeira.  

Para finalizar, vale trazer a abordagem de Semprini (2010) que destaca que, apesar 

de a marca ser uma entidade semiótica, ela deve utilizar sua capacidade de fazer sentido para 

semantizar uma oferta bem concreta: pelo que podemos perceber, a marca de O Segredo sabe 

fazer isso com maestria, pois circula e se reinventa nos diversos espaços, marcando presença, 

conferindo autenticidade e fazendo lembrar do universo de O Segredo.  
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Livro O Segredo  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              

Fig.26: Capa do livro O Segredo                                                      Fig.27: Contra - capa do livro O Segredo    

  

Suporte: Capa e contra - capa de livro. 

 

Texto Capa: The Secret. O Segredo. 

         Rhonda Byrne 

Texto Contra - capa: Você tem nas mãos um Grande Segredo... 

Altamente cobiçado, ele foi transmitido ao longo dos tempos, ocultado, perdido, roubado e 

comprado por grandes somas de dinheiro. Este Segredo secular foi compreendido por alguns 

dos maiores gênios da História: Platão, Galileu, Beethoven, Edison, Einstein – assim como 

outros inventores, teólogos, cientistas e grandes pensadores. Agora O Segredo está sendo 

revelado ao mundo.  

“À medida que percorrer estas páginas e aprender O Segredo, você passará a saber como 

pode ser, ter ou fazer o que quiser. Passará a  saber quem realmente é. Passará a saber a 

verdadeira grandeza que está à sua espera na vida.” – do Prefácio. 

www.conhecaosegredo.com.br 

www.thesecret.tv  

 

Análise: 

 

A capa traz o logotipo com o título do livro O Segredo e o nome da autora logo 

http://www.conhecaosegredo.com.br/
http://www.thesecret.tv/
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abaixo, no centro. O logotipo está iluminado por um raio de luz que o atravessa e se dissipa, 

oferecendo um leve brilho. O fundo da capa é composto por imagens com matizes de cor 

laranja, com formas difusas que parecem lembrar um mapa antigo, documentos cartográficos 

ou até rascunhos de trabalhos científicos de estudiosos como Leonardo Da Vinci, porém não 

está claro, apenas remete à ideia que pode ser associada a um papel antigo, um pergaminho 

envelhecido pelo tempo com restos de escrita, como um palimpsesto que vai ficando com 

marcas de outros textos.  

O texto da capa é o título do livro, O Segredo, que, apesar de ser um título pequeno 

composto de artigo e substantivo, fornece muitas informações para o leitor, pois, por 

intermédio da imagem geral da capa, reporta-se ao mistério, ao passado, a algo oculto.  

Compondo esse contexto, a partir das condições de produção, podemos perceber que, 

apesar de existir um apagamento do sujeito que enuncia, não deixa de existir um ethos que se 

expressa a partir das imagens que trazem o passado por meio do selo de cera quente e do 

fundo de papel envelhecido. Esse ethos pode remeter a um sábio que tem algo misterioso para 

ensinar e guarda esse mistério como um segredo. 

O texto da contra - capa segue o esquema lógico-formal aristotélico, no qual 

podemos perceber as quatro fases: exórdio, narração, provas e peroração.  

No exórdio, temos o enunciado “Você tem nas mãos um grande segredo...”, que já 

anuncia o assunto principal, comunicando para ao leitor que manuseia o livro que ele tem nas 

mãos algo de valor, o conteúdo de um “grande segredo”. Podemos perceber a presença da 

função conativa atuando por meio de um forte apelo ao leitor, com uso de pronome na 

segunda pessoa, “Você”, e verbo no tempo presente, na tentativa de convencer o receptor 

sobre o valor do livro. 

O texto pende para o apolíneo, e na narração existe a intenção de convencer o leitor 

por intermédio de uma escolha lexical racional, para leva-lo a acreditar nas qualidades do 

conteúdo do livro. No corpo da narração percebemos argumentos de superação por meio da 

escolha de palavras como “altamente cobiçado”, “grandes somas de dinheiro” ou “alguns dos 

maiores gênios da História”, com a intenção de imprimir valor ao que é dito. 

Seguindo esse viés mais racional, as provas deliberativas aparecem, principalmente, 

ao citar autoridades como Platão, Galileu, Einstein, etc., para justificar a veracidade do 

conteúdo do livro por meio de exemplos da ciência e da filosofia. 

Apesar de o nosso objetivo neste estudo não ser a análise dos conteúdos dos livros, 

vale ressaltar a observação de Tucherman (2012), ao evidenciar que Rhonda Byrne trata a lei 

da atração como um conhecimento proveniente de estudos científicos.  
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De fato, Byrne traz para seus livros depoimentos de doutores, bem como a 

abordagem da física quântica para explicar a lei da atração e, nesse sentido, Rüdiger (2010) 

salienta que a razão da expressão autoajuda deixou de ser a formação do caráter, tornando-se 

a transformação espiritual e psicológica do indivíduo em pessoa de sucesso, e que as pessoas 

começaram a procurar uma fé que fosse ciência por intermédio da leitura desse gênero.  

O texto tende para o discurso autoritário pela conotação afirmativa de algumas 

formações discursivas, como na afirmação do enunciado: “Agora O Segredo está sendo 

revelado ao mundo”, uma frase que na sua formação demonstra um sentido de abrangência, 

superioridade, declaração categórica, convicção do que está sendo dito. O ethos, nesse 

sentido, fala a partir desse lugar, de um suposto saber, de alguém que detém o conhecimento 

de algo. 

A peroração é composta por parte do conteúdo do prefácio do livro, e funciona 

convidando o leitor para percorrer as páginas do livro na certeza de que ele ampliará seus 

conhecimentos. Essa certeza é mobilizada pela presentificação, com verbos no tempo presente 

e alguns no tempo futuro, finalizando o texto com a firme convicção de que o leitor “passará 

a saber a verdadeira grandeza que está a sua espera na vida”.  

Existe uma construção ideológica na forma global do discurso que mobiliza questões 

que atravessam a busca da identidade e descoberta de si mesmo na tentativa de diferenciação 

em uma sociedade que valoriza a alta performance, o bem-estar e aprimoramento pessoal para 

alcançar o sonho da felicidade (FREIRE FILHO, 2010). Esse discurso gira em torno, 

principalmente, do desejo de ser e ter: “À medida que percorrer estas páginas e aprender O 

Segredo, você passará a saber como pode ser, ter ou fazer o que quiser. Passará a  saber 

quem realmente é”. Um ser na medida da diferenciação de si mesmo em um mundo cada vez 

mais massificado, um ter na dimensão de conseguir riqueza e sucesso e um fazer na 

proporção da liberdade. É o ideal iluminista do início do século XIX que se movimenta sob o 

signo do individualismo e ainda permeia o século XXI, ilustrando esse indivíduo voltado para 

si mesmo que possui sede de consumir a velha ideia de felicidade.  
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Livro O Segredo versão teen 

 

                                  

  Fig. 28: Capa do livro O Segredo versão teen                      Fig. 29: Contra capa do livro O Segredo versão teen         

   

Suporte: Capa e contra - capa de livro. 

 

Texto capa: O Segredo versão teen. 

                      Paul Harrigton 

 

Texto contra - capa: Então, qual é o grande segredo? 

E o que ele pode fazer por você? 

Se você já teve uma ambição secreta, um desejo ou objetivo ardente, mas não tinha a menor 

ideia de como transformá-lo em realidade, então O Segredo – versão tenn foi feito para você. 

O Segredo já mostrou a milhões de pessoas por todo o mundo como elas podem mudar suas 

vidas e realizar seus sonhos. E você também, pode fazer o mesmo. 

O Segredo lhe dá o poder de ser, fazer ou ter qualquer coisa que escolher. Estamos falando 

de riqueza, sucesso, grandes relacionamentos, saúde e autoestima...o que o seu coração 

desejar. Tudo é perfeitamente alcançável.  

A única coisa que você tem a fazer é descobrir esse Segredo. 

  

Análise: 

 

A capa é composta pelo logotipo de O Segredo, o título do livro e o nome do autor. 

O fundo da capa tem nuances na cor azul, alguns riscos e pontos na cor branca e dois riscos 
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nas cores vermelha e amarela, como se um pincel tivesse passado displicentemente, deixando 

um rastro de tinta na parte inferior da capa. O fundo azul é bem difuso, mas lembra um 

universo, com pontinhos brancos de estrelas e galáxias; podemos perceber também desenhos 

abstratos nesse universo, e na borda esquerda aparece parte de uma figura geométrica circular 

que remete a uma mandala. A capa parece reportar às pinturas artísticas e rascunhos feitos 

despojadamente e, ao mesmo tempo, ao universo sideral, ao espaço do céu, amplo e cheio de 

estrelas, referindo-se ao mundo adolescente mais descontraído, livre e sem compromisso, mas 

também questionador sobre os mistérios da vida.  

    Embora o logotipo lembre um sinete do passado, o título traz a palavra “teen” com 

fonte tipográfica desestruturada e jovial, remetendo a uma pintura artística, semelhante a um 

rascunho que poderia ter sido feito por um adolescente. A fonte usada para escrever a palavra 

“teen” recorda a fase da adolescência, um momento da vida que ainda carrega traços da 

infância, leve, solto, descompromissado e rebelde.   

No exórdio, a introdução do texto é feita com perguntas como “Então qual é o 

grande segredo? E o que ele pode fazer por você?” No primeiro enunciado, as letras estão em 

destaque com fonte desestruturada, lembrando uma letra rascunhada ou pintada 

displicentemente, uma estratégia de aproximação com o público - alvo por intermédio da 

imagem. O uso de perguntas na introdução do texto confirma a tentativa dessa aproximação e 

também aponta para a elaboração de um ethos que funciona como um professor ou psicólogo 

que tem o papel de conselheiro e o compromisso de ajudar a desvendar conhecimentos, 

sentimentos e mistérios. A frase “E o que ele pode fazer por você?” segue nessa direção, de 

alguém que está preocupado em se comunicar e colaborar para mostrar um caminho para o 

outro. 

As condições de produção desse discurso estão alicerçadas nesse ethos conselheiro, 

que fala a partir de um lugar de sabedoria e conhecimento. O contexto ideológico do discurso 

mobiliza efeitos de sentido de poder quando afirma que O Segredo “foi feito para você”, e 

por isso pode transformar a vida e realizar os sonhos desse jovem que “não tinha a menor 

ideia” de como fazer isso. 

No interdiscurso podemos observar dizeres que afirmam a ideologia de que o jovem 

é um sujeito que deseja riqueza, autoestima e sucesso, mas que está perdido e inquieto, com 

seus sentimentos internos em ebulição, e não sabe como alcançar seus desejos mais íntimos. 

E, com a leitura do livro, esse jovem vai conseguir todos esses atributos, basta descobrir o 

“segredo” para alcançar “o que seu coração desejar”, pois tudo é “perfeitamente alcançável”. 

O discurso toma uma dimensão que abre uma perspectiva de liberdade e conquistas, atributos 
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almejados nessa fase da vida e, por isso, parece falar diretamente com o imaginário desse 

público - alvo.  

O texto pende para o apolíneo, que explora a racionalidade e traz um conteúdo de 

sonho, fazendo o interlocutor acreditar que ele pode alcançar o sucesso, a riqueza, saúde, etc. 

E, tanto no exórdio quanto na narração, a função conativa está presente, confirmando o 

discurso deliberativo, como no exemplo: “O Segredo já demonstrou a milhões de pessoas por 

todo o mundo como elas podem mudar suas vidas e realizar seus sonhos. E você também 

pode fazer o mesmo”. Nessa formação discursiva, podemos perceber a busca de uma lógica 

para persuadir por meio do exemplo, afirmando as qualidades e a potência de O Segredo, que 

já transformou a vida de milhões de pessoas; o tempo verbal, no presente do indicativo, 

motiva a ação, afirmando que “você também pode fazer o mesmo”. 

Existe a presença de intertextualidade nas enunciações: “feito para você”, “realizar 

seus sonhos” e “já mostrou a milhões de pessoas por todo o mundo”, como formações 

discursivas que circulam nos discursos clássicos publicitários e que remetem à ideologia de 

que o sujeito é especial, único, ao mesmo tempo que incita o desejo de obter o que “milhões 

de pessoas” já conseguiram.  

O Segredo versão teen utiliza linguagem de uma conversa descontraída como 

estratégia para se aproximar do público jovem e revelar as qualidades da lei da atração. De 

acordo com Charaudeau e Maingueneau (2012), os discursos permitem a construção de 

relações sociais e realizam a função social da linguagem, pois as maneiras próprias de falar 

em um serviço ou em um ateliê servem de mercadores de identidade do grupo e, dessa forma, 

os locutores criam vocabulários específicos que lhes permitem reconhecer-se como membros 

de uma mesma coletividade: as formas privilegiadas são as gírias, os gracejos, piadas, etc. O 

discurso da capa e da contra - capa utiliza esse viés faz a escolha de manter a palavra “teen”, 

usar pinturas rabiscadas, fonte tipográfica desestruturada ou faz perguntas para quebrar o gelo 

e se aproximar do mundo do jovem, estratégias bem planejadas para atingir mais essa fatia de 

consumidores.  
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CD O Segredo por Ana Maria Braga 

 

                   

Fig.30:Capa do CD O Segredo por Ana Maria Braga Fig.31:Contra capa  O Segredo por Ana Maria Braga 

 

Suporte: Livro com CD. 

 

Texto capa: O Segredo por Ana Maria Braga 

Acompanha CD com o passo-a-passo da Lei da Atração 

Narrado por Ana Maria Braga  

 

Texto contra - capa: “Quando eu estava lutando contra o câncer em 2001. Contei com a 

ajuda de médicos extraordinários, amigos e familiares imprescindíveis, mas sabia que, acima 

de tudo, precisava de mim mesma. Precisava da plenitude da minha força e confiança. O meu 

corpo estava doente, mas meu espírito não.” 

“Entrei no hospital acreditando nos 50% positivos, os da minha cura. 

Em dezembro de 2001, Deus me deu um belo presente de natal: Eu estava curada”   

 

Análise: 

 

A capa traz o título “O Segredo por Ana Maria Braga” com o logotipo estampado, 

sinalizando que o conteúdo do produto faz parte do universo de O Segredo.  

Logo abaixo do título vem o texto informando que um CD acompanha o livro com o 

passo-a-passo da lei da atração narrado por Ana Maria Braga; do lado direito, a foto da 

apresentadora em plano americano, da cintura para cima, com um sorriso no rosto. O fundo da 

capa lembra muito a textura usada no livro original, O Segredo, oferecendo a impressão de 
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papel envelhecido, pergaminho ou palimpsesto com restos de textos. 

O discurso do texto da capa trabalha com uma dinâmica em que o enunciado é 

valorizado por dois fatores que podemos considerar como argumentos e estratégias para 

motivar a compra desse livro: o primeiro é a figura da apresentadora, que, por ser famosa e 

popular, oferece ao produto um rosto, uma referência e, como personalidade conhecida do 

público, colabora para criar uma relação de empatia com seus admiradores. O segundo fator é 

o texto informando que o CD vem com o “passo-a-passo” da lei da atração, ressaltando a 

facilidade e praticidade que o produto oferece, como os passos de uma receita de bolo que 

Ana Maria Braga apresenta para seu público no programa de TV.  

A contra - capa é composta apenas pelo texto com parte do depoimento da 

apresentadora, narrando sua luta contra o câncer. A condição de produção desse discurso tem 

em seu contexto o fato de uma apresentadora de televisão compartilhar questões de sua vida 

pessoal com o grande público, denotando uma situação com grande carga emocional. O ethos 

fala a partir de um lugar de confidente, de alguém que desabafa e confia no seu interlocutor, 

configurando-se como um discurso testemunhal, que conta sua história por meio da busca da 

emoção, tentando conquistar a confiança do leitor (CARRASCOZA, 2004), com 

características do cânone dionisíaco e a presença da função emotiva e preterização, ao utilizar 

verbos no pretérito imperfeito do indicativo, enfatizando uma narrativa que é completamente 

emocional e que expõe de forma rápida uma história de superação narrada na primeira pessoa, 

o que colabora para criar uma relação de aproximação com o público.  

A arquitetura da narrativa é traçada em discurso direto, no qual o personagem fala 

com sua própria voz, com o intuito de proporcionar ao leitor a sensação de estar ouvindo as 

próprias palavras do narrador (CARRASCOZA, 2004).  

Considerando que o interdiscurso é definido como aquilo que fala antes e torna 

possível todo dizer (Orlandi, 2009), podemos perceber que aqui o interdiscurso se expressa 

em formações discursivas que produzem sentidos já conhecidos e remetem a outras histórias 

de superação, como, por exemplo: “Contei com a ajuda de médicos extraordinários, amigos e 

familiares imprescindíveis, mas sabia que, acima de tudo, precisava de mim mesma”. A 

condição de vencer por si mesmo, contando com a vontade pessoal e transpondo os obstáculos 

com a força interior é um argumento presente, retrato da ideologia que circula nos discursos 

de autoajuda. 

 

Postagens de divulgação de O Segredo no Facebook - Serão analisados três posts do 

Facebook. 
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1 – Post de capa da página do Facebook 

                 

                   

                  Fig.32: Capa da linha do tempo na página do Facebook – O Segredo 
22

 

 

Suporte: Facebook 

 

Texto: The Secret. Peça, Acredite e Receba 

 

Análise: 

 

Em toda página do Facebook existe um espaço para que as pessoas exibam uma foto 

que não é a do perfil, mas fica estampada na página pessoal, e é chamada capa da linha do 

tempo. 

Na página de O Segredo no Facebook do Brasil, a capa da linha do tempo é 

composta pelo logotipo de O Segredo com fundo que remete à capa do primeiro livro de 

Byrne e as palavras “Peça, Acredite e Receba”, um enunciado que funciona como um slogan, 

pois encontramos esse mesmo enunciado replicado em muitos outros espaços virtuais, como o 

Instagram, Twitter e YouTube, além de fazer parte do conteúdo dos livros e do filme.  

De acordo com Maingueneau (2013), o slogan tem como objetivo ser repetido por 

um número ilimitado de locutores e, por isso, joga com rimas, simetrias silábicas, sintáticas 

ou lexicais. Na enunciação “Peça, Acredite e Receba”, podemos observar que as condições 

de produção desse discurso se reportam à lei da atração, principal conceito desenvolvido no 

universo de O Segredo, que afirma que o pensamento tem uma força criativa poderosa que 

pode transformar a vida das pessoas, atraindo para si o que deseja.  

O ethos fala a partir de um lugar de autoridade que pode ser definido por intermédio 
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 Disponível em: Facebook na página de O Segredo: https://www.facebook.com/OSegredoOficial?fref=ts 



 

 

121 

de “formações imaginárias”; que designam o lugar que destinador e destinatário atribuem a si 

e ao outro (BRANDÃO, 2009) e que, nesse discurso, pode mobilizar a ideia de um ser 

superior (destinador) que garante para seu interlocutor (destinatário) a promessa de que, se ele 

pedir e acreditar, receberá o que pediu. Assim, percebemos a dinâmica de um interdiscurso 

secular, lembrando que, desde os salmos bíblicos, esses sentidos já eram produzidos e 

mobilizados ideologicamente na cultura e na história.  

Dessa forma, o discurso tende para o autoritário, que funciona apagando o referente, 

enquanto o locutor se coloca como agente exclusivo, apagando também sua relação com o 

interlocutor (ORLANDI, 2009), o que pode ser observado pela presença do tempo verbal no 

imperativo, denotando a função conativa presente nos textos apolíneos e tão usada nos 

anúncios publicitários com a intenção de chamar o interlocutor para a ação (CARRASCOZA, 

2004).  

Nesse sentido, o enunciado “Peça, acredite e receba” funciona quase como um 

mantra que se dissipa nos vários espaços de O Segredo, e como formação discursiva carrega 

toda a ideologia presente nesse universo, configurando-se como um slogan, que por ser 

repetido mobiliza a memória do leitor, trazendo à lembrança os conteúdos de O Segredo.  

        

2 – Post com publicidade do livro The Magic no Facebook. 

 

    

   Fig. 33: Postagem com propaganda dos produtos de O Segredo no Facebook
23
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 Disponível em: Facebook na página de O Segredo: https://www.facebook.com/OSegredoOficial?fref=ts  

https://www.facebook.com/OSegredoOficial?fref=ts
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Suporte: Facebook 

 

Texto: O Segredo (logotipo). Download do e - book – THE MAGIC 

Depois de THE SECRET e THE POWER, Rhonda continua sua saga por espalhar 

conhecimento do verdadeiro poder humano. 

Baixar grátis ebook htt://goo.gl/PJOrXt 

 

Análise: 

 

A figura 32 mostra a postagem da propaganda dos produtos de O Segredo que circula 

no Facebook e como ocupa o espaço nesse suporte. 

De forma central, a foto dos livros circula na página do Facebook para o 

conhecimento dos diversos internautas que curtem essa página. Nessa postagem, aparece a 

imagem de dois livros: O Segredo, livro original lançado em 2007 por Byrne, e The Magic, A 

Magia, lançado em 2012 aqui no Brasil. 

O texto informa sobre a possibilidade de download do livro e reforça a propaganda 

dos produtos. Vale ressaltar que essa imagem foi captada do Facebook em outubro de 2013, 

dessa forma, podemos inferir que esse é um post recorrente que divulga produtos que já foram 

lançados há algum tempo no mercado, reafirmando as qualidades dos produtos e relembrando 

a sua existência. 

O texto pende para o apolíneo com uma abordagem racional, na qual o discurso é 

produzido de forma sucinta e na narração existe o cuidado com a escolha lexical na produção 

de sentidos. Ao utilizar a palavra “saga”, parece mencionar e recordar todos os livros 

publicados anteriormente por Byrne, remetendo às várias narrativas do passado que a autora 

continua “por espalhar”. Temos aí a presença de um dito por intermédio do não - dito 

(ORLANDI, 2009) que fala da obra da autora sem ter que necessariamente lembrar de todos 

os títulos publicados anteriormente. 

É importante destacar que a palavra “saga” no Dicionário Houaiss significa 

“qualquer das antigas narrativas e lendas escandinavas, redigidas principalmente nos séculos 

XII e XIV” (HOUAISS e VILLAR, 2009, p. 1693). Assim, a partir das condições de 

produção, podemos observar que essa palavra, “saga”, está inserida em um contexto que 

carrega toda a ideologia que permeia a obra de Rhonda Byrne.  

Orlandi (2009) destaca que o sentido da palavra não existe em si, mas é determinado 

pelas posições ideológicas colocadas em jogo no processo sócio-histórico em que são 
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produzidas. Por intermédio desse discurso publicitário sobre os livros de O Segredo, podemos 

observar que é enfatizado muito mais do que o livro na propaganda; o universo que Byrne 

criou vem à tona em uma postagem simples e corrente do Facebook. 

 

3- Post com publicidade do novo livro de Rhonda Byrne, Hero, - Facebook dos Estados 

Unidos. 

                                             

                                                  

                             Fig. 34: Post com propaganda do novo livro de Rhonda Byrne no Facebook
24

 

  

Suporte: Facebook. 

 

Texto: Rhonda Byrne 

            Hero 

Evento de lançamento do livro 

(Evento de autógrafo do livro) 

Acompanhe a autora de “O Segredo”, Ronda Byrne, autografando cópias de seu novo livro Héroi! 

Quinta Feira, 23 de Janeiro, 19 horas 

Barnes & Noble 

The Grove at Farmer’s Market 
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 Disponível em: Facebook na página de O Segredo dos Estados Unidos:  

https://www.facebook.com/thesecret?fref=ts&rf=110654872296873 



 

 

124 

189 Grove Drive, Suite K 30 

Los Angeles CA 90036
25

 

  

Análise: 

 

Esse post que circulou no Facebook dos Estados Unidos é o que podemos chamar de 

banner virtual. Analisando as suas condições de produção, observamos que o contexto 

imediato em que essa peça está inserida envolve um discurso condizente com o suporte no 

qual ela circula, uma rede social; dessa forma, o anúncio não utiliza muitas palavras, o texto é 

rápido e direto, porém existe um cuidado todo especial com as imagens, que seguem o padrão 

de comunicação dos produtos de O Segredo.  

O fundo do banner tem a mesma estampa da capa do livro Hero e acompanha a linha 

de ilustração dos outros livros de Rhonda Byrne, com imagens difusas que remetem a lugares 

e épocas do passado. Nessa peça, o fundo do banner reporta-se a um deserto com areia e 

montanhas, um mapa antigo ou um lugar mais árido com pedras espalhadas. Os vários 

matizes na cor laranja lembram o livro original, O Segredo, e a fonte utilizada e o próprio 

título do livro, Hero, nos levam para outros tempos e lugares, como, por exemplo, a 

Antiguidade ou algum deserto no Oriente.  

No título podemos perceber o apagamento do sujeito que enuncia e, por não se 

identificar um “eu” ou um “nós” que tome para si o enunciado, o discurso imprime 

objetividade e imparcialidade ao texto. A foto de Byrne no canto superior direito oferece 

legitimidade ao anúncio e colabora para afirmar a presença da autora no dia do evento de 

lançamento do livro, uma estratégia que funciona como apelo à autoridade; apesar de não 

haver propriamente um testemunhal da autora, a foto produz esse efeito, que autentica o 

anúncio.  

O discurso segue a linha apolínea, que apresenta um viés mais racional e tem função 

conativa junto com a função referencial. Carrascoza (2002) explica que a função referencial 

denota coisas reais, deixando de lado o emissor e o receptor e focalizando no objeto, como no 

enunciado “Evento de lançamento do livro”, que constitui uma chamada objetiva e direta, 

trabalhando com o tempo verbal no imperativo, como m “Acompanhe a autora de O Segredo, 

Rhonda Byrne...”. Entretanto, esse anúncio, que podemos considerar simples na sua estrutura 
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 Texto original em inglês: Rhonda Byrne. Hero. Book Signing Event. Join the autor of The Segret, Rhonda 

Byrne, signing copies of her new book Hero! Thursday, January 23, 7PM. Barnes & Noble. The Grove at 

Farmer’s Market 189 Grove Drive, Suite K 30. Los Angeles CA 90036.  
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textual, está inserido em um contexto rico de significados, que podem ser percebidos pela 

configuração das imagens que o compõem, pois trata-se de imagens que falam a partir de um 

lugar idílico, que remete a um universo de fantasia, aventura e mistério. A forma como o livro 

está posicionado, solto, em pé e robusto do lado esquerdo do anúncio parece sustentar um 

certo poder, uma firmeza, um vigor. O título do livro, Hero, escrito em letras grandes, passa a 

ideia de que ali há uma história repleta de coragem e magnanimidade.  

A comunicação desse anúncio reafirma as condições de produção e estratégia de 

comunicação que todos os produtos de O Segredo usam na sua publicidade, trazendo um 

universo mágico, misterioso e convocando imagens do passado para explorar a ideia de 

sabedoria e valor. 

 

O Segredo no Twitter 

 

                                   

                                  Fig.35: O Segredo no Twitter
26

 

                  

                    Quer melhorar sua vida? Então curta O Segredo.  

 

Suporte: Twitter 
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 Disponível em: @OSegredoOficial  
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Texto: Quer melhorar sua vida? Então curta o Segredo. 

 

Análise: 

 

As condições de produção desse discurso têm como contexto imediato o Twitter, que 

é uma rede social e servidor para microblog que só permite a digitação de 140 caracteres, 

assim, esse discurso funciona como uma chamada e, ao mesmo tempo, como um slogan, 

devido à sua estrutura, que usa uma fórmula curta, tem o nome do produto na frase e é 

repetido várias vezes nessa rede social. 

No enunciado a abordagem acontece por intermédio de uma pergunta, e o tipo de 

discurso indica uma mistura do discurso autoritário e do discurso lúdico, pois embora haja o 

apagamento do enunciador, podemos inferir um ethos a partir de um lugar questionador e 

detentor de saber que pode ser definido por meio da pergunta “Quer melhorar sua vida?”, 

revelando como personalidade uma autoridade que faz a pergunta, sabe a resposta, detém o 

conhecimento, mas responde por intermédio de um outro desafio: “Então curta O Segredo”, 

oferecendo uma abordagem lúdica para a situação que suscita a curiosidade do interlocutor. 

O texto pende para o apolíneo, cuja função é aconselhar ou desaconselhar 

(CARRASCOZA, 2004), e trabalha com a função conativa, que busca convencer o 

interlocutor e chama para a ação por meio do uso de verbos no imperativo. A pergunta 

funciona nesse caso como um vocativo, na tentativa de um primeiro contato na busca de 

aproximação com o interlocutor. 

Esse enunciado não é extenso e representa um recorte da forma como O Segredo se 

expressa nos diversos espaços em que circula, produzindo efeitos de sentidos que afirmam o 

poder, o conhecimento e a força para transformar a vida das pessoas. Todo o discurso parte 

dessa certeza e trabalha de forma categórica nesse sentido, numa rede de enunciados formada 

por mensagens polissêmicas que se renovam de acordo com o contexto e a situação; é o 

mesmo discurso sendo reeditado e criando novos sentidos nos diversos espaços nos quais 

circula.    
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Banner de propaganda on-line no Portal Ediouro -O Sgredo – O Livro da Gratidão 

                                 

                   

                      Fig.36: Propaganda de o livro O Segredo da Gratidão no Portal Ediouro
27

 

 

Suporte: Site na internet - Portal Ediouro 

 

Texto do título: O Segredo – O Livro da Gratidão. Rhonda Byrne. 

 

Texto: O Segredo é um fenômeno internacional que inspirou milhões de pessoas a viverem de 

maneira extraordinária. Agora, O Segredo – O Livro da Gratidão apresenta uma incrível e 

poderosa ferramenta para você colocar em prática O Segredo e trazer alegria e harmonia em 

todos os aspectos de sua vida. Escrito com a habilidade e os profundos conhecimentos de 

Rhonda Byrne, este livro permitirá que você pratique o poder da gratidão todos os dias, 

atraindo tudo o que desejar. 

 

Análise:  

 

As condições de produção do anúncio estão inseridas no contexto de um site que 

vende livros on - line e, portanto, existe uma paratextualidade, que diz respeito ao que está em 

volta do texto propriamente dito, sua periferia, como títulos, ilustrações, encartes, etc 
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 Disponível em: Portal Ediouro http://www.ediouro.com.br/site/   

 



 

 

128 

(CHARAUDEAU e MANGUENEAU, 2012). No caso de um site, existem ainda os nomes 

das ferramentas de interação, convidando o internauta (interlocutor) para a compra imediata 

do produto, ao mesmo tempo, que exibe a imagem do livro e o texto que divulga o produto. 

O título do anúncio é o mesmo da capa do livro e já traz a referência de que o 

produto faz parte do universo de O Segredo, evidenciando também o nome da autora que 

aparece logo abaixo.  

O texto segue o viés apolíneo, e podemos observar o exemplo claro de um discurso 

deliberativo, que joga com o sonho, mas se estrutura de forma racional e visa a determinar o 

que convém ou não fazer, a orientar a decisão sobre uma operação particular situada no futuro 

(CHARAUDEAU e MAINGUENEAU, 2012). Esse discurso, portanto, é engendrado para a 

venda do livro e abusa dos argumentos de superação, um recurso que trabalha com a 

possibilidade de sempre ir mais longe num crescimento contínuo (CARRASCOZA, 2004), 

utilizando palavras que suscitam sentimento de grandeza, como no enunciado do exórdio: “O 

Segredo é um fenômeno internacional que inspirou milhões de pessoas a viverem de forma 

extraordinária”. Esse enunciado oferece um grande poder a toda obra de Byrne, ressaltando o 

sucesso de vendas do primeiro livro e reafirmando a influência do conteúdo sobre a lei da 

atração e seus efeitos na vida das pessoas. 

O texto segue com a narração, apresentando e divulgando o livro O Segredo – O 

Livro da Gratidão, e continua insistindo nos argumentos de superação ao destacar que o livro 

apresenta “uma incrível e poderosa ferramenta para você colocar em prática”, ressaltando 

que essa “ferramenta” tem poderes para trazer alegria e harmonia. Nessa direção, o texto do 

anúncio recorre a adjetivos que oferecem um poder mágico à “ferramenta”, exercendo a 

função de um operador totêmico (ROCHA, 2009).   

O discurso continua, utilizando como retórica a prova (padrão aristotélico), ao 

ressaltar que o livro foi escrito com “as habilidades e profundos conhecimentos” de Rhonda 

Byrne, afirmando o valor e a legitimidade da obra. A autora é apresentada na posição de 

autoridade detentora de conhecimentos profundos, que mais uma vez produz uma obra de 

valor. Charaudeau e Maingueneau (2012) destacam que a prova torna as coisas 

“indisputáveis” (aspas do autor), encerra o debate, elimina a dúvida das pessoas racionais, o 

que contribui como argumento para estimular a crença no produto. O texto termina 

destacando as qualidades gerais do produto de forma enfática, garantindo que o interlocutor 

vai conseguir alcançar os benefícios propostos.  

A função conativa está presente com a intenção de convencer o interlocutor por 

intermédio de verbos no presente do indicativo e imperativo, conclamando para a ação e 
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expressando um ethos que fala a partir de um lugar que tende para o discurso autoritário e que 

utiliza uma rede semântica com palavras que remetem ao conceito de poder, força e 

grandiosidade, atributos que sempre estão presentes na comunicação do universo de O 

Segredo, ressaltando a possibilidade da realização dos desejos por meio da “incrível e 

poderosa ferramenta” que o livro oferece. 

 

 

Banner de propaganda online no Portal Ediouro – Livro O Poder 

 

                                                          

 

Fig.37: Propaganda do livro O Poder no Portal da Ediouro 

28
 

Suporte: Site na internet – Portal Ediouro 

 

Texto do Título: O Poder 

                          Rhonda Byrne 

Texto: Depois de ter revelado O Segredo – o maior fenômeno editorial da história – Rhonda 

Byrne nos mostra o maior poder do universo. 

Sem o poder, você não teria nascido. Sem o poder, não haveria um único ser humano no 
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planeta. Cada descoberta, cada invenção, cada criação humana vem do poder. Uma saúde 

perfeita, relacionamentos maravilhosos, uma carreira que você adora, uma vida repleta de 

felicidade e o dinheiro de que você precisa para fazer e ter o que deseja, tudo isso vem do 

poder. A vida que você sempre quis está mais perto do que você imagina e o poder para 

conquistá-la está ao seu alcance.   

 

Análise: 

 

O contexto imediato em que a peça está inserida é o site da editora para vender 

livros. O banner é construído sobre a articulação entre imagem e texto. O título do anúncio é 

o próprio título do livro, que é formado pela frase “O Poder” e pelo nome da autora. A capa 

do livro pode ser bem visualizada e apresenta no centro uma imagem com nuances em vários 

tons de laranja, lembrando a força de uma explosão ou um sol brilhando bem forte. Essa 

imagem produz sentidos de força, de centro que se expande, universo que se cria, energia em 

ebulição, transformação, movimento, etc.  

O texto segue o viés apolíneo e se configura como uma dissertação, apresentando 

dados da realidade por intermédio de conceitos abstratos e, assim, todo o discurso é 

construído sobre o conceito da palavra “poder”, instaurando uma relação de causa e efeito 

sobre o valor desse atributo na vida humana, o que podemos perceber no enunciado “Sem o 

poder, você não teria nascido. Sem o poder, não haveria um único ser humano no planeta. 

Cada descoberta, cada invenção, cada criação humana vem do poder”. Assim, uma lógica 

foi criada na estrutura do texto para convencer o interlocutor quase que de forma “científica” 

sobre o conteúdo do livro. Nas diversas abordagens de O Segredo existe a busca de um 

discurso que mostre um raciocínio dedutivo na tentativa de suscitar credibilidade e determinar 

uma verdade. 

A palavra “poder” ganha vários significados nesse discurso. Como nos lembra 

Orlandi (2009), as palavras não têm sentido em si mesmas, elas derivam seus sentidos das 

formações discursivas, que por sua vez representam as formações ideológicas. A palavra 

“poder” carrega um significado altamente abstrato na estrutura do texto e transita produzindo 

sentidos mágicos: ora como um “ser superior” que criou o universo e os seres humanos, ora 

como uma força interior capaz de trazer dinheiro e felicidade. 

O ethos fala diretamente com o interlocutor por meio do pronome “você”, que é 

bastante repetido durante a dissertação, evidenciando a função conativa do discurso, que 

consiste em uma estratégia de aproximação, criando um clima de envolvimento e 
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contribuindo para atrair e persuadir o receptor. 

No fim do texto, mais uma vez, o discurso é fechado com a promessa de 

transformação de vida para o futuro e reafirma a palavra “poder”, lembrando o título do livro.   
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7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Quando iniciamos esta pesquisa, partimos da hipótese de que O Segredo construiu 

uma marca, diferenciando-se e distinguindo-se dentro da grande esfera dos diversos produtos 

de autoajuda que circulam no mercado e na mídia. E, nessa perspectiva, o nosso estudo seguiu 

na direção da investigação sobre as estratégias e lógicas de produção discursivas de O 

Segredo, buscando abordar como esses produtos são oferecidos para consumo.  

Tínhamos a suposição de que O Segredo se construía e se edificava como um 

universo, no sentido abordado por Jenkins (2009), quando observa que uma obra inicial não 

pode ser esgotada em uma única narrativa e, assim, surge um universo que se torna maior que 

o filme, que o livro, dissipando-se em vários outros produtos num fluxo de conteúdos que 

transita por meio das diversas plataformas midiáticas, entre os múltiplos mercados, suscitando 

a participação de espectadores que antes eram mais passivos e, agora, são mais participativos, 

em um processo que Jenkins chama de Cultura de Convergência.  

Ao observarmos como o filme, o livro e os diversos produtos de O Segredo se 

comunicam com seu público e circulam nos diferentes suportes, pudemos entender a dinâmica 

de funcionamento de O Segredo como um universo (JENKINS, 2009) que se constitui na 

convergência dos meios de comunicação, produzindo uma cultura participativa.   

Dessa forma, uma das primeiras impressões levantadas por este estudo é que O 

Segredo não utiliza apenas as capas de seus livros e DVDs para divulgar suas ideias e 

conceitos, mas usa como fortes aliados as tecnologias da informação, inserindo-se na cultura 

da sociedade em rede (CASTELLS, 2011), penetrando em todas as atividades humanas e 

atendendo às aspirações e demandas desse consumidor ativo e participativo. Ao circular na 

Internet, por meio das mais diversas ferramentas, O Segredo interage com o mercado e 

comunica-se de forma direta com seus consumidores em potencial, funcionado por meio de 

um modelo comunicativo rizomático, baseado no sistema de rede (DI FELICE, 2011).  

Nesse contexto, O Segredo se articula pelos diversos suportes com a presença de sua 

logomarca, comunicando sua identidade por intermédio de um nome e de uma imagem que, 

juntos, geram uma dinâmica, através de um microdiscurso que conta uma história e constrói 

valores, outorgando autenticidade, originalidade e tornando-se atraente para um determinado 

público. O Segredo parece ter, dessa forma, um projeto de marca na concepção abordada por 

Semprini (2010), que destaca que a marca se comunica a partir de um enunciado que produz 

sentidos com a intenção de edificar sua legitimidade, comunicar valores próprios e 

diferenciar-se dentro do universo de outras marcas.  
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Por esse viés, O Segredo pode ser entendido como uma marca construída com o 

intuito de oferecer identidade a uma variedade de produtos e que se organiza, demonstrando 

propriedade intelectual, expandindo-se para outras áreas e reinventando-se (KlEIN, 2010). É o 

que O Segredo faz não só divulgando o conteúdo dos seus livros, mas também transitando por 

espaços como Facebook, Instagram e Twitter, apresentando os mais variados assuntos na área 

de autoajuda e criando um vínculo entre o público e sua imagem como uma estratégia de 

marketing em que a marca não é vista apenas como um slogan, logotipo ou imagem impressa, 

mas, sobretudo, como detentora de uma identidade própria por meio de uma visão mais 

psicológica, demonstrando entender as aspirações de seus consumidores. 

E, quem são os consumidores de O Segredo? Quem é o sujeito que quer ouvir o 

discurso sobre a lei da atração tão bem engendrado por Rhonda Byrne? Quem é esse sujeito 

que quer acreditar nessa ideia de que pode transformar a sua própria vida apenas pela força do 

pensamento, atraindo tudo o que deseja? Ao refletirmos sobre essas questões, podemos pensar 

que, como sujeitos herdeiros da ideologia Iluminista que reverberou as concepções de 

liberdade e igualdade na busca por vislumbrar o projeto ideário de felicidade (BIRMAN, 

2010), vivemos atrelados à força ideológica de que a felicidade depende apenas de nós 

mesmos, basta ir atrás dela com nossos próprios esforços e pelo nosso próprio desempenho, 

retirando, dessa forma, a responsabilidade das mãos de governo e órgãos públicos. E, como 

nos lembra Baudrillard (1978), o sonho de felicidade na contemporaneidade não provém da 

inclinação natural de cada indivíduo para realizá-la por si mesmo, mas de toda virulência 

política e histórica que encarna o mito da igualdade que enfatiza a possibilidade de que todos 

podem conseguir a felicidade.  

Os enunciadores que produzem o discurso de O Segredo sintonizam com essa 

possibilidade e se comunicam por intermédio de um discurso que é oferecido para consumo, 

através da bandeira do direito à felicidade que todo ser humano deve perseguir (VAZ, 2010). 

O discurso publicitário de O Segredo gira em torno dessa perspectiva, produzindo sentidos 

carregados dessa carga ideológica e comunicando-se com o consumidor centrado na sua 

individualidade e na busca de bem-estar (LIPOVETSKY, 2007). 

Nos anúncios, capas de livros e postagens na Internet, podemos observar um discurso 

persuasivo, agindo sobre o lado psicológico do público e explorando diferentes estratégias por 

intermédio de argumentos que criam uma aura em torno de O Segredo, como um 

conhecimento secular de grande valor e verdade, que estava oculto e escondido em algum 

lugar do passado e foi descoberto e revelado ao mundo por Rhonda Byrne, que comprovou a 

eficiência “científica” desse conhecimento. A questão da cientificidade do discurso está 
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presente como estratégia para imprimir veracidade ao que é dito, o que corrobora os estudos 

de Tucherman (2012) sobre autoajuda, mídia e biopoder, citado no início desta pesquisa.  

O ethos que prevalece nos discursos é caracterizado por uma autoridade que fala a 

partir do lugar de um suposto saber que detém um conhecimento e ainda utiliza um tom 

pedagógico, como alguém que possui as respostas para os desejos mais secretos e ardentes, 

oferecendo a mágica solução de realizá-los. Um discurso que, nas palavras de Rocha (2010), 

nos fala de coisas para além da categoria de verdade e mentira, colocando-se em outro plano, 

o da magia e do encantamento.   

Outro ponto que se destaca na nossa pesquisa sobre o discurso publicitário de O 

Segredo é o poder da transformação da vida para alcançar riqueza, sucesso, autoestima e o 

que mais se desejar; assuntos que se estendem em cada escolha lexical para compor a 

mensagem dos anúncios, abusando dos argumentos de superação, em que as formações 

discursivas ganham uma amplitude de significados e grandiosidade, além da presença 

constante da função conativa com intenção de levar o interlocutor na direção da ação 

(CARRASCOZA, 2004).      

Nesse sentido, o consumidor que transita pelo universo de O Segredo, comprando os 

livros, navegando na rede, explorando as mensagens do Facebook e buscando informações 

nos vídeos do YoTtube ou no Twitter, é o sujeito que persegue esse ideal de vida feliz e quer 

se diferenciar na construção do seu capital simbólico, no sentido abordado por Bourdieu 

(2003), em que o sujeito luta pela sua diferenciação, visando transformar sua subjetividade e 

sua posição no contexto social do qual faz parte.  

Dessa forma, o consumo de produtos desse universo em que se transformou O 

Segredo é compreendido nesta pesquisa como prática cultural, repleta de carga simbólica na 

perspectiva de diferenciação, construção de identidade e tensão entre esses dois fatores, na 

busca de valorização de si mesmo e afirmação da autoestima. Assim, ao observamos as 

estratégias de produção discursivas, podemos refletir um pouco mais sobre o imaginário 

social e o funcionamento do discurso a partir das suas condições de produção, pois nossas 

escolhas contam uma história, expressam a nossa subjetividade e produzem sentidos e, como 

nos lembra Canclini (2010), referindo-se à abordagem de Douglas e Isherwood, o consumo 

serve para pensar.  

Portanto, as estratégias utilizadas pelo marketing de O Segredo demonstram como se 

vendem conselhos em nossa sociedade contemporânea, que cada vez mais vive a 

complexidade de uma nova cultura tecnológica, comunicativa e interativa em todos os níveis 

sociais, transformando práticas culturais, formas de produzir sentidos e maneiras de sentir.  
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É importante evidenciar que o presente estudo buscou compreender como o universo 

de O Segredo se destaca e se diferencia dentro da grande esfera de produtos de autoajuda, e 

como funcionam suas estratégias e lógicas de produção discursivas. Para isso, nossa pesquisa 

contemplou o discurso publicitário, especificamente; entretanto, ainda podem ser realizados 

estudos complementares para investigar outros aspectos do universo de O Segredo na área de 

comunicação, como, por exemplo, uma abordagem semiótica sobre as capas dos livros, que 

demonstram um cuidado especial na elaboração das suas ilustrações. 

Para concluir, podemos pensar que as lógicas de produção discursivas de O Segredo 

dialogam com o Fausto, de Goethe, abordado no início deste estudo, um personagem que foi 

criado na passagem entre os séculos XVIII e XIX, mas que ainda conta muito sobre nós seres 

humanos ávidos por diferenciação, reconhecimento, bens materiais e, enfim, felicidade.  
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