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RESUMO 

A presente pesquisa enquadra-se no campo da comunicação e investiga as estratégias 
de produção do discurso da diferença na comunicação publicitária a partir da perspectiva da 
produção.  Como o estereótipo do corpo estrangeiro é usado como estratégia de produção do 
discurso publicitário que representa a diferença na esfera do consumo, constitui-se o problema 
de pesquisa que tem como objetivo principal analisar o uso do estereótipo de corpo 
estrangeiro como estratégia retórico-discursiva na comunicação publicitária brasileira no 
século XXI. Considerando o cenário da sociedade de consumo contemporânea, os conceitos 
de multiculturalismo, transculturalidade, hibridismo social, miscigenação racial e cristalização 
da homogeneização cultural são parte do referencial teórico que fundamenta a reflexão 
desenvolvida. A pesquisa documental realizada coletou amostras da publicidade brasileira na 
primeira década do século XXI, veiculada na Revista Veja, que usam o corpo estrangeiro 
estereotipado como recurso retórico-discursivo da diferença e analisou suas relações 
interdiscursivas, suas relações de sujeito e sua ação sobre a formação dos sentidos discursivos, 
sob a ótica da Análise do Discurso de Linha Francesa. Os resultados alcançados revelam que 
os estereótipos como estratégia discursiva resultam em fluxos discursivos eminentemente 
metafóricos, que têm a transferência de atributos como objeto discursivo mais proeminente e 
que cooperam para a construção de sentidos de modo predominantemente autoritário – 
conforme a tipologia do funcionamento do discurso proposta por Orlandi. Deste modo, os 
estereótipos representam uma zona de segurança como estratégia de construção do discurso 
da diferença na comunicação publicitária brasileira contemporânea.	  	  	  

 

Palavras-chave: Comunicação; Consumo; Diferença; Estereótipos; Corpo. 



	  

 

ABSTRACT 

This research is within the scope of the communication field and investigates the 
production strategies of the discourse of difference in the advertising communication from the 
production point of view. The research issue is how the foreign body stereotype is used as 
strategy of advertising discourse production representing the difference in the sphere of 
consumption, and its main purpose is analyzes the use of the foreign body stereotype as 
rhetorical discursive strategy in the Brazilian advertising communication in the 21st century. 
Considering the contemporary consumer society setting, the concepts of multiculturalism, 
transculturality, social hybridism, miscegenation, and crystallization of cultural 
homogenization are part of the theoretical reference upon which the reflection is based. The 
bibliographical research performed collected samples from the Brazilian advertising from the 
first decade of the 21st century, printed on Revista Veja, using stereotyped foreign body as 
rhetorical-discursive resource of the difference and analyzed its interdiscursive relations, 
subject relations and action on the formation of the discursive meaning, under the French 
Discourse Analysis approach. The results reached show that stereotypes as discursive strategy 
result is notably metaphorical discursive flows, with the transference of attributes as the most 
prominent discursive object and cooperating for the construction of meaning in a 
predominantly authoritarian way – according to the discourse typology proposed by Orlandi. 
Thus, stereotypes represent a safety zone as construction strategy of the discourse of 
difference in the contemporary Brazilian advertising communication. 
 
Keywords: Communication; Consumption; Difference; Stereotypes; Body. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

1.1 DELIMITAÇÃO TEMÁTICA E PROBLEMA DE PESQUISA 

 

A presente pesquisa enquadra-se no campo da comunicação, na linha de pesquisa 

“Lógicas da produção e estratégias midiáticas articuladas ao consumo” e tem como tema o 

corpo estrangeiro como estratégia retórico-argumentativa e suas representações na 

publicidade brasileira no século XXI, num cenário social de consolidação dos conceitos de 

multiculturalismo, transculturalidade, hibridismo social, miscigenação racial e cristalização da 

homogeneização cultural na sociedade brasileira, conceitos esses que fazem com que o uso do 

estereótipo de corpo estrangeiro pela publicidade pareça inadequado para o momento social.  

 

A sociedade de consumo pós-moderna, tem apresentado em sua vertiginosa expansão, 

algumas características marcantes, que se sobressaem a outras, como a desterritorialização, a 

globalização econômica, a reordenação dos meios de produção e a reorganização das relações 

sociais, todas características que se fundem e que são de difícil interpretação. Além dessas 

características, uma outra, determinante nesse momento da história da sociedade, é a 

multiplicidade cultural e suas implicações.  

 

Uma das abordagens sobre a multiplicidade cultural vigente é a do multiculturalismo. 

Normalmente entendido como o espaço de coexistência em uma mesma sociedade de 

variáveis identitárias originadas em diferentes grupos étnicos, raciais, de gênero ou 

comportamento, o multiculturalismo tem sido nas últimas décadas, em especial na América 

Latina, tema de discussões, artigos e reflexões no campo da educação, da sociologia e, em 

menor grau mas de forma bem clara, no campo da comunicação. Sob essa ótica de 

coexistência de variáveis identitárias, a exploração do conceito tanto se pode estudar o 

multiculturalismo como caldo primordial da sociedade, abastecido de fatores históricos e até 

biológicos, e, portanto, gênese da discussão (ideia alinhada à vertente essencialista dos 

Estudos Culturais, explicada por WOODWARD (2000) e mais explorada adiante nesse 

projeto quando será abordada a questão da formação das diferenças), como se pode estudá-lo  

como resultante do embate e mescla dessas variáveis e saldo final de uma equação mais 
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associada à disputa pela hegemonia ideológica. De qualquer dos ângulos, tratar de 

multiculturalismo implica na observação das formas e fenômenos relacionados ao tratamento 

das identidades e das diferenças na sociedade.  

 

 CANCLINI (2008, p.179) propõe a utilidade, para a correta compreensão dos 

assuntos do multiculturalismo, da identificação de duas correntes: de um lado o 

multiculturalismo étnico, ou “multietnicidade”, por outro o multiculturalismo como uma das 

formas modernas de segmentação e organização da cultura na sociedade industrializada, que 

para esse trabalho é uma abordagem mais adequada. 

 

Quando se consideram as sociedades ocidentalizadas de países ou blocos 

desenvolvidos ou em desenvolvimento, então, consegue-se notar fortes traços do que 

McLAREN (1991), criticamente, chama de multiculturalismo conservador, ou empresarial, 

segundo ele, “rótulos tipicamente idealizados com o objetivo de servirem como um recurso 

“heurístico”” (1991, p.110).  McLaren, em seus escritos, refere-se ao “caldeirão” cultural 

(melting pot) impingido pela cultura dominante branca norte-americana (os wasp’s), mas 

acaba por ampliar seu significado para as demais culturas que se encontram em estágio de 

normatização. Entre outras implicações, o padrão estético e comportamental aceitável é 

aquele que considera o saldo residual da média das características sociais de diferentes grupos 

de uma população, gerando uma sociedade resultante normatizada, regulada pela abstenção 

das diferenças e pela adoção das igualdades.  

 

Assim, delineando-se mais claramente a aproximação ao tema multiculturalismo 

através da lente da globalização (ou mundialização), é importante incluir aportes de Canclini, 

que particularmente faz uma relação sólida entre o tema ora em discussão e a formação 

identitária, a comunicação e o consumo, matrizes dessa pesquisa. Segundo CANCLINI (2008, 

p.11), “globalização é um processo de fracionamento articulado do mundo e recomposição de 

suas partes. O autor afirma que “a globalização não é um simples processo de 

homogeneização, mas de reordenamento das diferenças e desigualdades, sem suprimí-las: por 

isso a multiculturalidade é um tema indissociável dos movimentos globalizadores.” O que, de 

início, poderia parecer um contraponto à homogeneização até aqui descrita, na verdade 

mostra-se como uma abordagem mais realista: não há o descarte desse aspecto 
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homogeneizante, mas também não há o pensamento reducionista de imaginar uma identidade 

única, uma cultura única, uma representação única resultante.  

   

Nota-se que o processo de globalização, nas questões que envolvem o 

multiculturalismo, contribui efetivamente para uma normatização da sociedade, mesmo que 

em diversos grupos, mas ainda assim sujeitos à régua normativa. 

 

Esse conceito de normatização tem um paralelo estreito com uma das características 

da sociedade de consumo. Compreendida como a sociedade resultante de um estágio de 

desenvolvimento do mundo no qual estão bem estabelecidos os meios de produção e 

distribuição, os produtos são normatizados e os padrões de consumo são massificados, a 

sociedade de consumo tem como um de seus pilares estruturantes o esforço pela 

universalização do consumo, material (econômico) através da disseminação do simbólico 

(ideológico), fato que demanda um natural imbricamento entre as questões sociais e 

fronteiriças. Em tese, os cidadãos da sociedade de consumo do “capitalismo tardio” 

(JAMESON, 2002) são convidados a abandonarem sua identidade racial ou étnica em favor 

de uma “transparência social” que coloca todos no mesmo patamar de cidadãos iguais, num 

processo chamado por ROSALDO (1989, p.73) de “desnudamento cultural”, no qual os 

cidadãos se despem de suas variáveis identitárias culturais formadoras, como citadas as de 

origem étnica, racial, sociológica e geodemográfica, em favor da adoção de comportamentos 

atrelados ao consumo simbólico, até material, homogeneizado, amplo, o que, por sua vez, 

gera um estado de identidades formais em que se apagam as diferenças.  

 

Uma das formas de homogeneização social é o hibridismo. BURKE (2008), 

explorando o tema do hibridismo em sua obra “Hibridismo Cultural”, aponta para 

movimentos de imbricamento e mescla cultural. De fato, os conceitos de hibridismo cultural e 

sincretismo vêm sendo percebidos em sua manifestação mais contundente que é 

homogeinização cultural global.  

 

Essa homogeinização carrega consigo uma negociação cultural de espaços e valores 

originados das diferentes culturas em negociação e que tendem a se sedimentar com a 
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supremacia de valores da cultura hegemônica, ainda que já mesclada por traços pluriculturais. 

BURKE (2008; 101) trata isso como troca cultural.  

 

O multiculturalismo, o hibridismo, o sincretismo e todas as vertentes exploradas até o 

momento, contribuem para a percepção mais ampla de como as questões da multiplicidade 

cultural afetam a formação da identidade cultural da sociedade.  

 

Retomando a discussão sobre a formação da cultura híbrida, há um processo nessa 

negociação, conceituado por HALL (2006, p.57) como desconstrução cultural, em que as 

identidades e diferenças são postas à mesa de negociação. Os valores divergentes são alvo de 

conflito e luta pela hegemonia. Os valores em comum entre esses grupos são mantidos e 

destacados. Um dos valores da resultante dessa negociação, por exemplo, é a aceitação das 

diferenças, a percepção de normalidade na multiplicidade e a isonomia dos diferentes grupos. 

Pode-se, hoje, considerar que diante da complexidade de inter-relações culturais, da profusão 

de trocas e negociações e da homogeinização cultural percebida, que há ainda itens alvo de 

conflito, mas que o grande volume de valores já se estabeleceu e que as sociedades pós-

modernas ocidentais os compartilham como valores “universais”. Um indício dessa verdade é 

a aceitação do corolário “todos são iguais perante a lei”, cláusula pétrea de todas as 

constituições dos países ocidentais, se não de fato, de direito. 

 

Assim, tem-se uma percepção clara que a civilização ocidental pós-moderna tem no 

multiculturalismo, ou pluriculturalismo (CANEVACCI, 1996, p.14), um de seus fatores 

estruturantes, ao mesmo tempo que é um fenômeno estruturado. Na verdade, CANEVACCI 

aprofunda suas considerações com o objetivo de pontuar uma diferença entre o 

multiculturalismo e um fenômeno que considera mais amplo, a interculturalidade. Em suma,  

“o multicultiralismo é endogâmico, voltando-se para o interior de um estado-nação; a 

interculturalidade é exogâmica, se estendendo globalmente” (CANEVACCI 2009, p.138). 

 

 O que, em princípio, pode parecer então como um estágio social avançado que 

deixa o multiculturalismo para trás na escala de desenvolvimento da sociedade, na verdade é 

uma das mais poderosas formas de validar algumas das características do próprio 

multiculturalismo: há tantos traços do pluriculturalismo na nova identidade global que ela é, 
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de fato, uma corroboração das materializações pretendidas pelos defensores do 

multiculturalismo ideológico  

 

Há na sociedade um processo de ressignificação cultural que pontua a diferença. De 

fato, o resultado dessa ressignificação, uma imersão multicultural com posterior emersão 

sincrética, gera uma nova identidade cultural em que o respeito pela diferença é louvável, ao 

mesmo tempo em que o esforço pela igualdade é notável. É socialmente correto respeitar os 

diferentes, mas a sociedade resultante concorre para que haja cada vez menos diferentes!  

 

 Para aprofundar-se no conceito de diferença, é importante um resgate e um 

reforço nos conceitos de identidade já citados no início das conceituações sobre 

multiculturalismo, adicionados de aportes de autores que tratam diretamente da relação 

identidade e diferença.  

 

 SILVA (2000: 73) inicia suas considerações sobre a identidade e a diferença 

tratando de ambas como uma criação, uma produção social. Posto que só são compreendidas 

pela sua construção como discurso, estão, ambas, subordinadas às características da 

linguagem, como a indeterminação e a instabilidade.  

 

Esses processos discursivos formadores de identidade possuem um relação muito 

estreita com outro vetor comportamental da sociedade, o consumo. De fato, o consumo é um 

dos fatores discriminatórios mais poderosos na formação identitária, posto que é base  de 

sistemas classificatórios e distintivos, como sugeriu Pierre Bourdieu, carregado de 

significados socioculturais, retroalimentado pelo próprio efeito que causa na sociedade. Assim, 

o consumo toma facilmente da territorialidade ou do conceito tradicional de nacionalidade, o 

papel de construtor de identidade.  

 

É notório que o consumo, portanto, ocupa um espaço na sociedade pós moderna, de 

fator constituitório das identidades sociais. ROCHA e BARROS (2008, p.187) ressaltam a 

importância do consumo como variável identitária, ao destacar a necessidade de “se levar o 

estudo do consumo a sério”. Propõem ainda que o consumo tem seu espaço na vida dos 
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cidadãos da pós modernidade como proeminente formador de valores, práticas, mapas 

culturais e identidades. 

 

Se se considerar, portanto, que o consumo, entendido como “o conjunto de processos 

socioculturais em que se realizam a apropriação e o uso de bens” (CANCLINI, 2008, p.60), 

ou como “o lugar onde os conflitos de classes (...) ganham continuidade” (CASTELLS, 2008, 

p.61), ou ainda que o consumo é um lugar de distinção entre classes e grupos através de 

“aspectos simbólicos e estéticos da racionalidade consumidora” (idem), tem seu lugar em uma 

sociedade notadamente multicultural e ao mesmo tempo é formador de identidades nessa 

sociedade, pode-se também notar que há uma movimentação do consumo entre o papel de 

determinante de padrões de distinção social e o papel de manifestação resultante das 

interações culturais, o que o coloca como componente visceral no sistema cultural pós-

moderno.  

 

Mas há mais um aspecto importante na função identitária do consumo que decorre do 

sistema de qualificação e classificação social que o consumo permite mediante seu potencial 

de indexação simbólica, referido por ROCHA e BARROS decorrente do estudo de Veblen. 

Esse aspecto  

 
“é o que sublinha a expressividade do consumo, abrindo uma pista 

importante, pois se o consumo é uma forma de comunicação de status, 
também opera um sistema de classificação. Isto quer dizer que pode se 
agrupar e/ou separar as pessoas e as coisas e, consequentemente, construir 
uma estrutura de diferenças.”  (ROCHA; BARROS; 2008, p.189) 

 

 

Esse atestado é capital para o entendimento do tema da presente pesquisa que tem a 

diferença como marcador. 

 

À luz das colocações anteriores que relacionam identidade e consumo, pode-se sugerir 

que as diferenças têm origem nas formas ou práticas de consumo não alinhadas com a 

ideologia hegemônica. De fato, a fixação da uma identidade como sendo o padrão, como 

lembra SILVA (2000, p. 82), é uma das formas privilegiadas de hierarquização das 
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identidades e diferenças, um processo sutil que aponta para a manifestação de poder de algum 

grupo sobre outro.  

 

Sobre a diferença, ainda, deve-se resgatar o conceito defendido por HALL (1997, 

p.35), que em sua interpretação indubitavelmente inclui variáveis relacionadas ao consumo, 

em especial o simbólico, já que postula  que diferença é a soma das características marcadas 

na formação da identidade, que é formada, por sua vez, por símbolos e representações. Todos 

os fatores que não se enquadram nesse rol esperado de símbolos e representações pela 

corrente social hegemônica, ficam caracterizados como diferenças e são “componentes-chave 

em qualquer sistema classificatório” (HALL, 1997). No entanto, considerando que “a 

diferença é marcada em relação à identidade através de sistemas classificatórios que fabricam 

sistemas simbólicos por meio de exclusão e, por isso, tanto as diferenças quanto as 

identidades são construídas e não dadas e acabadas” (SILVA, 2000: 74), há hoje um claro 

viés, não pela desconsideração, mas pela exacerbação e aceitação da representação da 

diferença. O que poderia ser a exortação do sectarismo, há algumas décadas, hoje é o valor 

social admirável. 

  

O corpo, ou sua representação, não é a única forma materializada de expressão de 

diferença, mas nitidamente é uma das mais recorrentes e incontestes. Um dos motivos para tal 

é proposto por SAFATLE 2008, p.147) que aponta que o corpo é “um espaço de manifestação 

de autonomia, espaço de afirmação de um projeto de estetização em si, de construção plástica 

e performativa de novas identidades”, e que congrega condições de um forte potencial 

disruptivo na sensível sociedade pós-moderna. Não explica assim a diferença, mas explica 

porque a representação de diferença tem um palco singular nas apresentações de corpos.  

  

A sociedade brasileira do início do século XXI tem, portanto, habituado-se com as 

aproximações das diferenças e suas representações, como por exemplo através dos corpos 

diferentes, como sendo o socialmente aceitável, fazendo com que manifestações culturais ora 

tendam à apresentação de um padrão hibriditizado, ora tendam à apresentação da diferença 

como valor moral superior.  
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Assim, pode-se afirmar que mesmo havendo uma mudança na forma como as 

diferenças são apresentadas na mídia, em especial na primeira década do século XXI, não 

significa que todas as tensões sociais geradas pela desigualdade e dominação cultural 

(hegemonia cultural) tenham sido desfeitas. Aliás, muito da exbição de diferenças na mídia 

não tem outra motivação senão a econômica, interessada em grupos que têm na multiplicidade 

estética-étnica-ética um campo caro a si mesmo e que têm potencial de consumo que o torne 

atrativo para algum segmento da indústria. McLAREN (1997, p.58) entende essa situação 

como “uma forma de pluralismo de administração da crise, na qual as fronteiras da 

pluralidade são comemoradas como índices de interesse cultural. Como explicam HOFF e 

OROFINO: 

 
“em outras palavras, a mídia tentando administrar as contradições 

sociais negando as estruturas assimétricas de poder na formação da nossa 
sociedade”, exatamente por parecer mais aderente aos valores de aceitação, 
igualdade e subjetividade nivelada. McLaren ainda critica essa forma de 
apresentação, destacando que “a diferença é politizada ao ser situada em 
conflitos sociais e históricos reais em vez de ser, simplesmente, contradições 
textuais ou semióticas”. (HOFF e OROFINO, 2011, p.61) 

 

Consequentemente, se há o interesse econômico e, ao mesmo tempo, há uma 

constatação da continuidade de seu uso, é possível afirmar que a representação de diferenças 

tem um papel como variável crítica na leitura do mundo pós-moderno e é razoável sugerir que 

sua apresentação de maneira mais sutil, verossímil ou adequada à capacidade de digestão 

cultural do cidadão médio, propicia os melhores resultados ao enunciador. 

 

Enfim, há um caminho de estandartização da exibição e do consumo das diferenças e 

do comportamento aceitável quando da sua recepção. 

 

Há, porém, uma forma aparentemente descompassada em relação a esse caminho 

social e ideologicamente aceitável da normatização, que é o uso dos estereótipos. 

 

CHARAUDEAU e MANGUENEAU (2004, p.213) conceituam que o estereótipo 

denuncia uma cristalização no nível do pensamento ou no da expressão. O substantivo do qual 

deriva a qualificação, ou estereotipia, aparece inicialmente nas ciências sociais pelo 

pensamento de Walter Lippmann (1922), para quem “os esterótipos são imagens que mediam 
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a relação do indivíduo com o a realidade” (CHARAUDEAU e MANGUENEAU, 2004, 

p.213).  

 

LIPPMANN (apud Freire, 2004, p.5) considera os estereótipos como uma “base 

construtiva de códigos e critérios que determinam como os fatos devem ser interpretados”. 

Estereótipos, então são construções discursivas simbólicas, que não se limitam a identificar 

características materiais de pessoas e coisas, mas estendem-se até uma análise que inclua 

questões de julgamento: “expressão, tensões e conflitos sociais subjacentes, como o 

‘português boçal’; o ‘irlandês rude’; o ‘oriental dissimulado’; o ‘roqueiro drogado’; o ‘rebelde 

sem causa’; o ‘índio preguiçoso’”. Lippmann diz ainda que a formação de opinião vem depois 

do conhecimento da razão, ou seja, desconhece-se o que se define; a natureza das condições 

sociohistóricas é que define para nós aquilo que ela julga que nós devemos entender. 

 

Há também uma inesperada relação do estereótipo, em sua conceituação como lugar 

de diálogo das relações humanas, com o consumo. ROCHA e BARROS (2008, p.188) 

resgatam Thorstein Veblen, que em sua obra seminal A teoria de classe ociosa: um estudo 

econômico das instituições, de 1899, e interpretando-o indicam que o consumo “constrói um 

sistema coletivo de representações e atua como uma força social além do indivíduo, definindo 

uma espécie de arena onde circulam e se traduzem significações coletivas.”  Esse sistema de 

coletivo simbólico abastece, também, o repertório do imaginário social que serve de base para 

o interdiscurso, momento discursivo em que se manifesta o estereótipo. 

 

De fato, na Análise do Discurso de Linha Francesa, abordagem teórico-metodológica 

dessa pesquisa a ser apresentada em capítulo apropriado, o estereótipo é uma construção de 

leitura, uma vez que ele emerge no momento em que o receptor, face à apresentação do 

discurso, recupera elementos semânticos conhecidos, geralmente separados, e os reorganiza 

baseado em um modelo cultural preexistente, configurando-se, assim, o estereótipo, como 

dependente da interpretação do receptor, que por sua vez é dependente do conhecimento 

cultural geral (enciclopédico) do receptor, conhecimento esse moldado pela sociedade em que 

vive. Ele constitui uma das formas de crenças e opiniões partilhadas que autorizam a interação 

comunicacional e os comportamentos provenientes dessa interação. Essa cadeia de 

interpretação, troca de informações e mobilização de comportamentos, varia de acordo com a 
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época e cultura. Mesmo que não haja, à luz de uma ruptura epistemológica criteriosa, bases 

científicas para essa opinião comum, a estereotipia prescinde de fundamentação factual, 

outrossim de influência ideológica. Nesse sentido, para a análise do discurso que visa 

demonstrar a idelogia impregnada nos discursos aparentemente despretenciosos, a estereotipia 

é o que permite esconder o cultural sob o manifesto, é forma de lançar a atenção sobre a 

forma e introduzir inapercebidamente o conteúdo.  

 

 Estereótipos, portanto, são ferramentas de disseminação ideológica que se 

valem das percepções e leituras do receptor, apesar de serem intencionalidades do emissor 

(produtor). 

 

 Uma das principais autoras a discorrer sobre o estereótipo é Agnes Heller. Ela 

ancora suas concepções de estereótipo em fundamentos anteriores a ele, como o preconceito, 

exposto em sua Teoria do Cotidiano. Segundo HELLER (1985, p.2) “a história é a substância 

da sociedade”, estruturada e amplamente heterogênea. Das zonas heterogêneas da sociedade, 

que são a produção, as relações de propriedade, a moral, a estrutura política, e as demais 

macroestruturas sociais que formam a própria história social, surge o processo de construção 

de valores, que é desenvolvido de forma desigual, descontínua. A própria heterogeneidade da 

sociedade é o fator que gera e legitima a desigualdade e a colisão de valores ao longo da 

história, contribuindo para o surgimento ou para a desvalorização de um valor, uma categoria 

ontológico-social, conforme propõe a autora, caracterizada pela objetividade, e não restrita ao 

conceito de moral.  

 

HOFF e BONINI (2008) afirmam que HELLER (1970, p.43) entende que os 

estereótipos são preconceitos em relação a comportamentos cotidianos, “o caráter 

momentâneo dos efeitos, a natureza efêmera das motivações, a fixação repetitiva do ritmo, a 

rigidez do modo de vida”. Para a autora, então, essas características são originadas na 

ultrageneralização própria de nosso pensamento e de nosso comportamento.  

 

HOFF e BONINI (2008) também lembram que HELLER (1970, p.45) alerta que a 

estrutura pragmática da vida cotidiana tem conseqüências mais problemáticas quando se 

colocada em jogo a orientação nas relações sociais. Assim, “o homem costuma orientar-se 
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num complexo social dado através das normas, dos estereótipos (e, portanto, das 

ultrageneralizações), de sua integração primária (classe, camada, nação)”.  

 

Os estereótipos, portanto, se comportam como um mediador de perpecções sociais. Se 

por um lado são condenáveis por sua ultrageneralização imprecisa, por outro têm a adesão de 

uma parcela representativa da sociedade pois se configura como um campo de concordância 

de pensamento sociohistórico imediato, zona de conforto na relação social e isenta de 

conflitos. Com o estereótipo como recurso de imagem, resgatado de um rol de valores e 

crenças, há a adesão não conflituosa a uma proposta ideológica que assim se estende. 

  

HOFF e BONINI (2008) lembram que a publicidade também busca a adesão do 

público por meio de acontecimentos, idéias pré-concebidas, valores e crenças. A retórica da 

criação publicitária está alicerçada naquilo que é de conhecimento do público ao qual a peça 

ou campanha se destina, ou seja, aquilo que está presente numa peça publicitária é parte 

integrante do repertório social. Pode-se então dizer que o estereótipo é uma ferramenta da 

retórica. A publicidade é pródiga no uso dos estereótipos pela sua compreensão como 

poderoso roteiro de argumentação mobilizadora.  

 

Uma das formas de uso da estereotipia é a representação de corpos na publicidade 

como forma de resgatar significados ideológicos cristalizados, mesmo que atualmente 

combatidos. A representação do corpo estrangeiro, por exemplo, desde que representado com 

seus discriminantes, por vezes à beira da caricaturização, atribui ao discurso as competências 

ou percepções daquela origem étnica ou pátria, percepções essas resgatadas do repertório 

ideológico do receptor, ainda que ultrapassadas ou mesmo infundadas.  

 

Mas há uma tensão na contradição do uso de estereótipos pela publicidade, posto que 

implicam na representação da diferença como ponto de fuga do senso cultural médio, em 

contraponto à representação de diversidade cultural como uma prática cultural associada aos 

valores da aceitação e absorção natural da diferença. 

 

Ao usar a apresentação de corpos diferentes, em qualquer dos dois casos acima, a 

publicidade o faz a seu modo. Assim, mesmo que a primeira vista o estereótipo quando usado 
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pela publicidade não pareça congruente com a ideia de “apagamento dos conflitos e das 

diferenças sociais”, em últma instância é completamente adequado ao conceito de 

“enquadramento das coisas e dos acontecimentos da vida sociocultural na lógica do consumo”, 

o que em particular nos interessa na linha de pesquisa na qual se enquadra o projeto de 

pesquisa. 

 

Porém não se explica assim, ainda, a tensão entre a pregação do sincretismo 

neocultural oriundo do respeito ao multiculturalismo e o uso de estereótipos tão distantes do 

ideal normatizado de aceitação das diferenças. 

 

A presente pesquisa propõe, sob a tutela dos autores referenciados, que a explicação 

não está na conciliação dos conceitos, mas exatamente no seu distanciamento em 

contraposição. O uso do estereótipo como recurso discursivo da publidade é feito exatamente 

para fugir dos conceitos híbridos ou sincréticos, neoculturais, que permitem, por gênese e 

ofício, múltiplas interpretações. Há, no caso dos estereótipos, uma deliberação em tentar 

limitar múltiplas interpretações (polissemia discursiva da AD, apresentada no capítulo 3), 

resgatando significações (traços interdiscursivos), por vezes ancestrais, que contribuam para 

zonas de percepção mais previsível em uma cultura pós-moderna com vastos campos de 

incerteza, de queda de narrativas críveis e de descrédito pelas instituições (LYOTARD, 1979), 

de comportamentos massificados originados em um novo pensamento global (JAMESON, 

2002) e de uma concepção líquida do comportamento sociocultural (BAUMANN, 2001).  A 

essas zonas de segurança que a publicidade usa para construir sentidos mais claros e de 

interpretação mais contida a pesquisa propõe a denominação de zonas de segurança. 

 

Uma vez compreendida corretamente a estrutura e o papel do estereótipo e do porquê 

a publicidade se vale das zonas de segurança como recurso discursivo nesse cenário de 

pluriculturalismo, é importante que se construam as relações entre essa estratégia discursiva 

do discurso publicitário e seu uso no incentivo do consumo simbólico da diferença, tendo 

como arcabouço empírico a análise do corpus. Para isso a pesquisa mobilizou conceitos e 

métodos na exploração de amostras da publicidade brasileira do século XXI, trazendo à luz a 

relevância da observação do fenômeno e assim justificando seu empreendimento.  
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Como o estereótipo do corpo estrangeiro, enquanto estratégia de produção do discurso 

publicitário representa a diferença, considerando o corpo como exemplo de materialidade dos 

conceitos de estereotipia e diferença no cenário do consumo no Brasil contemporâneo, 

constitui-se o problema de pesquisa. 

 

1.2 OBJETIVOS 

 

1.2.1 Objetivo Primário  

• Analisar o uso de estereótipos na comunicação publicitária brasileira como 

estratégia de produção do discurso da diferença na sociedade de consumo, a 

partir das teorias de formação de identidade cultural pós-moderna.  

 

 

1.2.2 Objetivos Específicos  

• Relacionar as teorias de formação de identidade cultural pós-moderna 

(multiculturalismo, hibridismo, sincretismo, transculturalidade) com as de 

estereótipo e diferença, considerando as características da sociedade de 

consumo.  

• Estabelecer relações entre a sociedade de consumo pós-moderna e a 

comunicação publicitária, no tocante a suas estratégias de produção discursiva. 

• Identificar as principais estratégias de uso do corpo estrangeiro como 

manifestação estereotípica na publicidade brasileira. 

• Identificar os modos de produção de sentido discursivo da comunicação 

publicitária que usa estereótipos como recurso retórico-argumentativo. 

• Relacionar o não verbal da apresentação de corpos estrangeiros estereotipados 

com o verbal dos textos dos anúncios selecionados, visando a possíveis 

categorizações. 

 

1.3 FUNDAMENTAÇÃO E PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

A construção do pensamento crítico e da fundamentação teórica da pesquisa obedece à 

intersecção de três eixos principais, um deles contextualizador, dois deles determinantes. 
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O primeiro eixo teórico convenciona-se chamar de Eixo Cultural. Considerando que a 

pesquisa é do campo comunicação, há que se manter vigilância epistemológica nas incursões 

pelos temas mais relacionados à sociologia ou educação, que contribuem com bons aportes 

teóricos mas que não são o foco dessa pesquisa, ainda que haja um grande aproveitamento dos 

conceitos de formação cultural oriundos de ambas as áreas. Assim, cabe a aplicação de uma 

lente específica nos escritos sobre multiculturalismo e seus desdobramentos. 

 

Nesse eixo, portanto, serão usados aportes de outros pesquisadores do campo que em 

seus múltiplos artigos tocam nos temas “CULTURA”, “IDENTIDADE” e “DIFERENÇA”, 

mas, em especial, os escritos de McLAREN (Multiculturalismo), fazendo as apropriações 

corretas para o campo posto que seu foco é em educação, HALL (Identidade Cultural e 

Estudos Culturais), BURKE (Hibridismo Cultural) e CANEVACCI (Sincretismos). Além 

deles, autores brasileiros como BURITY e SILVA, em artigos isolados, e, em especial HOFF, 

TEIXEIRA, SILVA e LIMA, em obras mais amplas que tratam, também, da representação 

das diferenças na sociedade, fornecerão importantes aportes de raciocínio crítico que 

enriquecerão a contextualização teórica para a emergência dos demais eixos. 

 

Considerando o tratamento da diferença, também nesse eixo, incluíram-se as 

discussões sobre “estereótipos” para reforçar seus conceitos. Considerando que o termo está 

ligado diretamente ao tema de pesquisa e constituinte do objeto, autores que se detiveram 

mais sobre o assunto como HELLER e LIPPMANN, somados a autores da academia nacional 

como, ORLANDI, BACCEGA e, especificamente sobre a relação dos estereótipos com a 

publicidade, LYSARDO-DIAS, terão destaque por ocasião da fundamentação teórica e em 

partes importantes da categorização, etapa da metodologia de análise do corpus de pesquisa. 

 

O segundo eixo teórico, respeitando o fator discriminador do programa de pós-

graduação do qual, como pesquisador, sou afiliado, é o Eixo do Consumo. Esse pode ser 

considerado um dos dois eixos determinantes da pesquisa. 

 

Há nele a preocupação e o esforço epistemológico de associar o pano de fundo téorico 

com a materialidade dos conceitos, tendo como fator amalgamador o consumo, entendido em 
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seu aspecto sociocultural e identitário. Nesse eixo, autores como CANCLINI e, novamente, 

HALL, serão de grande importância. Adicionalmente há de se destacar ROCHA como um 

poderoso referencial de associação do eixo consumo com um dos aspectos primordiais do 

tema de pesquisa que envolve publicidade. 

 

Finalmente, o terceiro eixo, também determinante, engloba a Análise do Discurso de 

Linha Francesa, nesse momento entendida como aporte teórico. Esse Eixo de AD tem por 

ojetivo substanciar o entendimento do tema sob a ótica do campo da comunicação. Assim, 

considerando que os conceitos principais formam-se sob a tutela da linguagem, a AD 

apresenta-se como o referencial mais adequado para promover a extração dos conceitos 

corretos a partir de assuntos que estão mais associados aos campos da sociologia e da 

educação, como citado anteriormente.  

 

Autores basilares por sua proficuidade no tema como MAINGUENAU e 

CHARAUDEAU serão usados como referencial inicial. Porém, há de se considerar os autores 

nacionais BRANDÃO, BACCEGA e, em destaque, ORLANDI, como os principais 

delineadores das interpretações e conclusões baseadas na AD. 

 

Obedecendo, então, á lógica dos eixos condutores, esse trabalho está dividido em 5 

capítulos. A construção textual seguirá a recomendação de estruturação de pesquisa em 

comunicação preconizada por LOPES (2005). “Esse modelo parte da noção de campo de 

pesquisa em que a construção epistemológica e a sociologia da ciência se imbricam. A 

pesquisa é vista como um conjunto de decisões e opções que devem ser tomadas 

conscientemente pelo investigador e que estruturam o discurso em níveis: epistemológico, 

teórico, metódico e técnico, e em fases: construção do objeto, observação e análise.”1  

 

O capítulo 1, ou Introdução, tem como objetivo apresentar as bases sobre as quais a 

pesquisa foi construída, seus objetivos e estrutura. O capítulo apresentará características 

marcantes da instância, ou nível, técnico por sua compartimentalização em requisitos 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  Resenha (reduzida) de Maria Aparecida Baccega publicada no site da Livraria Cultura para o livro de Maria 
Imacolata Vassalo Lopes, “Pesquisa em comunicação - formulação de um modelo metodológico”. Consultado 
em 7 de julho de 2011. Disponível em 
http://www.livrariacultura.com.br/scripts/resenha/resenha.asp?nitem=71399&sid=189558229136196223738909
25	  
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necessários à apresentação da pesquisa, e epistemológico, pela preocupação em corretamente 

definir os conteúdos para cada tópico apresentado.  

 

O capítulo 2, denominado Identidade Cultural, Diferença e Estereótipo: Teorias e 

Discussões, construirá um percurso que visitará autores e diferentes formações e escolas, com 

diferentes pontos de vista a respeito dos marcos das interações culturais, o trabalho de 

pesquisa absorverá o repertório necessário para que, mais a frente, possa tratar das relações 

das teorias de formação da identidade cultural de uma sociedade e suas referências como 

cenário para a construção do discurso publicitário. Assim, o objetivo do capítulo é apresentar 

essas teorias de formação, pontuando a importância da diferença como um fator comum entre 

elas, e do estereótipo como recurso discursivo que se vale do conceito da diferença, criando as 

bases teóricas para o diálogo que a pesquisa construirá entre as teorias e a publicidade. Para 

isso, o capítulo tratará, em seus subcapítulos, de temas como os conceitos básicos de 

identidade cultural baseadas na diferença, como o multiculturalismo, a interculturalidade, o 

sincretismo e o hibridismo, ainda do conceito de identidade pelo consumo, também baseado 

na diferença e, finalmente, sobre o conceito do estereótipo como uma forma de negociação de 

significados discursivos entre os agentes sociais. Ao final do capítulo, então, o leitor da 

pesquisa deverá ter um panorama sobre a extensão das teorias de pluralidade cultural, a 

influência do cenário sociohistórico sobre elas e sua importância no estudo da publicidade 

como forma de incentivo ao consumo material e simbólico.   

 

O capítulo 3, denominado Estereótipos como estratégia discursiva na comunicação 

publicitária, apresentará a Análise de Discurso de Linha Francesa como um aporte teórico-

metodológico importante para a pesquisa em Comunicação. Ela não é única via de análise e 

interpretação, mas engloba em sua estrutura constituitiva vários aspectos que consideram 

variáveis que dificilmente são aglutinadas em outros métodos. Isso permite, à pesquisa, 

considerar aspectos interpretativos que podem se combinar e gerar plataformas para novas 

interpretações, ou interpretações mais profundas do que aquelas relacionadas apenas aos 

aspectos materiais dos objetos empíricos, ou do que aqueles relacionados a parâmetros 

quantitativos. O objetivo desse capítulo, então é, inicialmente, apresentar as bases teóricas da 

AD, fazendo compreender quais são suas pretensões como teoria e quais são os elementos que 

ela considera importantes serem mobilizados para permitir uma efetiva análise dos discursos. 
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Em seguida, na segunda seção, o capítulo tem como objetivo apresentar os procedimentos 

metodológicos preconizados pela AD e executar o exercício de aplicação de metodologia ao 

corpus, objeto empírico dessa pesquisa. No processo, procurará explicitar os critérios 

formadores do corpus, evidenciando a necessidade de manter um alinhamento teórico-

metodológico com a Análise de Discurso de Linha Francesa para que as discussões 

posteriores encontrem um material abundante e bem extraído, matéria prima para uma boa 

análise. 

 

O capítulo 3 apresenta-se como um elo, de instância teórica e metódica, entre o 

capítulo 2, eminentemente teórico, com as discussões do capítulo 4 e conclusões do capítulo 5. 

Nesse capítulo é onde se darão os eventos eminentemente metódicos e técnicos. Isso se dá 

pela abordagem teórico-metodológica da AD. 

 

O capítulo 4, Lógicas do consumo: Estratégias de produção do discurso da diferença 

na comunicação publicitária, ocupa-se em encontrar a relação da zona de convergência entre 

os temas do pluriculturalismo, diferença e a publicidade e seu papel como incentivador do 

consumo simbólico e material, o que efetivamente se constitui como o objetivo primário da 

pesquisa. O capítulo sedimenta, assim, a cadeia de pensamento que leva do pluriculturalismo 

e seus principais conceitos até a constatação da condição sincrética/híbrida cultural da 

sociedade de consumo, que tem no próprio consumo um dos vetores e diferenciais dessa 

condição e da formação identitária social. Parte, então, daí, para a exibição da publicidade 

como agente de fomento dos conceitos pluriculturais ao mesmo tempo que é usuária de 

antíteses desses mesmos conceitos, como nos estereótipos baseados na representação de 

corpos estrangeiros, servindo, portanto, como um dos conectores dos temas da 

pluriculturalidade com os temas do discurso, em suas concordâncias e em suas oposições. A 

sequência natural do pensamento científico, nesse ponto, é verificar, empiricamente, como se 

dá essa relação entre os conceitos da formação identitária pós-moderna e o uso dos esterótipos 

pela publicidade, em especial a publicidade brasileira da primeira década do século XXI, para 

isso recorrendo a exemplos manifestos no corpus e anteriormente categorizados.  

 

Finalmente, o capítulo 5 abriga as Considerações Finais. Espaço do pesquisador, por 

excelência, para suas considerações pessoais sobre os resultados do desenvolvimento da 
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pesquisa desde suas proposições iniciais até a análise de seu corpus empírico, o capítulo 5 

também se prestará a criar janelas para possíveis extensões da pesquisa, possíveis conexões 

com temas transversais e possíveis novas abordagens para análise do corpus, em especial por 

considerar um volume tão relevante de material de pesquisa que certamente não se esgota em 

um único projeto, por mais completo que o seja nos temas aos quais se propõe explorar.  
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2. IDENTIDADE CULTURAL, DIFERENÇA E ESTEREÓTIPO: TEORIAS E 

DISCUSSÕES 

 

Identidade Cultural, diferença e estereótipo são os conceitos a serem explorados nesse 

capítulo. Através de um percurso que visitará autores e diferentes formações e escolas com 

diferentes pontos de vista a respeito dos marcos das interações culturais, o trabalho de 

pesquisa absorverá o repertório necessário para que, mais a frente, possa tratar das relações 

das teorias de formação da identidade cultural de uma sociedade e suas referências como 

cenário para a construção do discurso publicitário. Assim, o objetivo do capítulo é apresentar 

essas teorias de formação, pontuando a importância da diferença como um fator comum entre 

elas, e do estereótipo como recurso discursivo que se vale do conceito da diferença, criando as 

bases teóricas para o diálogo que a pesquisa construirá entre as teorias e a publicidade. Para 

isso, o capítulo tratará, em seus subcapítulos, de temas como os conceitos básicos de 

identidade cultural baseadas na diferença, como o multiculturalismo, a interculturalidade, o 

sincretismo e o hibridismo, ainda do conceito de identidade pelo consumo, também baseado 

na diferença e, finalmente, sobre o conceito do estereótipo como uma forma de negociação de 

significados discursivos entre os agentes sociais. Ao final desse primeiro capítulo, então, o 

leitor da pesquisa deverá ter um panorama sobre a extensão das teorias de pluralidade cultural, 

a influência do cenário sociohistórico sobre elas e sua importância no estudo da publicidade 

como forma de incentivo ao consumo material e simbólico.   

 

Antes de iniciar-se, porém, a discussão sobre os conceitos pertinentes ao trabalho de 

pesquisa, cabe o resgate de dois pontos que deverão nortear o desenvolvimento e a localização 

espaço-tempo da dissertação. O primeiro deles é o resgate do objetivo primário da pesquisa, 

que é analisar o uso de estereótipos na comunicação publicitária brasileira a partir das teorias 

de formação de identidade cultural pós-moderna. Tratar, portanto, dos tópicos relacionados à 

identidade cultural é condição inicial para estruturar-se o pensamento crítico que será usado 

como plataforma para as análises a serem efetuadas no momento empírico desse trabalho. 
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 O segundo ponto é a localização temporal da pesquisa: a pós-modernidade.2 CASTRO 

(2008, p.132) pontua de maneira muito lúcida que a “contemporaneidade” é um período de 

transição, no qual ainda não é possível divisar perfeitamente os contornos definitivos da 

sociedade. Lembra, ainda, que a primeira década do século XXI (que nos interessa 

particularmente por se tratar, agora sim, do recorte temporal dessa pesquisa) está vendo ruir 

boa parte das certezas das bases nas quais foi erigida a “modernidade”. Assim, não há porque 

adentrar na discussão - no parecer de CASTRO, infrutífera - se há uma “pós-modernidade” 

radical e distinta da “modernidade” que a precedeu, ou se há, de fato, uma “modernidade 

líquida”, em alusão ao conceito ‘baumaniano’, que representaria um momento de liquefação 

da “modernidade” mas não uma mudança efetiva de cenário definitivo. A presente pesquisa 

compartilha da visão de CASTRO, de que é importante a noção do momento, do zeitgeist, que 

certamente tem seu impacto sobre as discussões sobre identidade, cultura, consumo e 

comunicação, mas que não é determinante para o trabalho de pesquisa ter um parecer 

definitivo sobre a denominação da época. Porém, é importante notar que independentemente 

da denominação, algumas características, que serão discutidas a seguir, manifestam-se no 

presente e imbricam-se com referências do passado e com tendências para o futuro. Então, 

considerando esses pensamentos sobre o momento atual, para fins didáticos, a partir de agora 

nessa pesquisa, serão usados os termos “pós-modernidade” e “sociedade pós-moderna” para 

se referir à sociedade e ao tempo atual. 

 

2.1 POR QUE ESTUDAR AS TEORIAS DE FORMAÇÃO DE IDENTIDADE 

CULTURAL? 

 

Pesquisar o discurso, como objetiva essa pesquisa, no caso o discurso publicitário, 

pressupõe algumas competências sem as quais não é possível fazer uma análise realista e 

relevante. Uma dessas competências é o conhecimento das condições sociohistóricas, que são 

parte das condições de produção, nas quais o discurso foi construído. Tais condições afetam 

diretamente os modos de construção de sentido eleitos pelo enunciador, assim como os 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2	  Não se trata do recorte temporal do objeto empírico, recorte esse que está subordinado a uma metodologia 
específica, tendo um critério cronológico para sua constituição apresentado mais a frente no desenvolvimento 
desse trabalho. A localização temporal aqui apresentada tem a função de situar o leitor a respeito do momento 
sociohistórico no qual a pesquisa foi desenvolvida e, assim, asceder à ponderação do leitor a influência desse 
cenário e a relevância da própria pesquisa no momento em que foi desenvolvida. Curiosamente um processo de 
matelinguagem para esse trabalho, já que seu objetivo implica em, exatamente, fazer análises de discursos 
considerando o momento no qual são construídos.   
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recursos mobilizados pelo receptor para interpretar e devolver feedback ao enunciador num 

fluxo constante de codificação, decodificação e geração de sentidos diversos.   

 

As condições sociohistóricas da pós-modernidade incluem uma viagem, ainda em 

curso, pelas mudanças nas identidades sociais. Essas mudanças tiraram a sociedade de um 

lugar de relativa estabilidade e de domínio sobre os parâmetros de classificação das 

identidades e a jogaram num turbilhão de identidades dinâmicas e interrelacionadas que, por 

si só, já seriam um desafio para qualque pesquisa, dada a sua constante mutação. Apesar dessa 

incessante mudança no presente, a sua percepção e processamento vêm de um tempo anterior, 

ainda que breve, em que as identidades eram discutidas por teorias de formação original, de 

mistura e inter-relação. Essas teorias, hoje, parecem inadequadas, ou pelo menos insuficientes 

para dar conta de todos os aspectos das novas identidades, mas são muito importantes para se 

entender a formação dos arquivos sociais, dos pré-construídos, do repertório interdiscursivo 

da sociedade atual que precisa lidar com as questões das identidades e diferenças na pós-

modernidade. 

 

Assim, o estudo das teorias de formação de identidade cultural e da diferença,	  auxilia 

na compreensão da sociedade contemporânea e daquilo que ela considera normatizado e, por 

consequência, aquilo que se estabelece como diferença. E entender a produção da diferença na 

comunicação publicitária e suas estratégias  retóricas de produção daquilo que constitui o 

normal e a diferença é condição sine qua non para analisar as formas discursivas presentes na 

sociedade pós-moderna.  

 

O que terá lugar a partir desse ponto da pesquisa é a mobilização de diversos conceitos 

de formação identitária da sociedade na busca do entendimento de como são produzidos os 

discursos de diferença a partir de estereótipos acolhidos por essa sociedade, algo primordial 

na procura dos objetivos desta pesquisa. 

 

2.2 CONCEITOS DE IDENTIDADE CULTURAL BASEADOS NA DIFERENÇA: 

MULTICULTURALISMO, TRANSCULTURALIDADE, HIBRIDISMO SOCIAL E 

SINCRETISMO 
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A sociedade de consumo pós-moderna tem apresentado em sua vertiginosa expansão, 

algumas características marcantes. Pode-se citar, como exemplos, a desterritorialização, a 

globalização econômica, a reordenação dos meios de produção e a reorganização das relações 

sociais, todas características que se fundem e que são de difícil interpretação, se determinantes 

ou determinadas pela época, o que, inclusive, é mais uma das características dela mesma.  

 

Além dessas características, outra, determinante nesse momento da história da 

sociedade, é a multiplicidade cultural e suas implicações. Numa perspectiva de cultura global 

deve-se entender “multiplicidade cultural” apenas como um termo iniciador da discussão, que 

abre então as cortinas para o início da exploração de teorias específicas sobre essa condição 

cultural, cada uma com sua denominação, e que serão expostas a seguir. 

 

2.2.1 Multiculturalismo 

 

Uma das abordagens sobre a multiplicidade cultural vigente é a do multiculturalismo. 

Normalmente entendido como o espaço de coexistência em uma mesma sociedade de 

variáveis identitárias originadas em diferentes grupos étnicos, raciais, de gênero ou 

comportamento, o multiculturalismo tem sido nas últimas décadas, em especial na América 

Latina, tema de discussões, artigos e reflexões no campo da educação, da sociologia e, em 

menor grau, mas de forma bem clara, no campo da comunicação. Sob essa ótica de 

coexistência de variáveis identitárias, a exploração do conceito tanto se pode estudar o 

multiculturalismo como caldo primordial da sociedade, abastecido de fatores históricos e até 

biológicos, e, portanto, gênese da discussão (ideia alinhada à vertente essencialista dos 

Estudos Culturais, explicada por WOODWARD (2000) e mais explorada adiante nesse 

projeto quando será abordada a questão da formação das diferenças), como se pode estudá-lo  

como resultante do embate e mescla dessas variáveis e saldo final de uma equação mais 

associada à disputa pela hegemonia. De qualquer dos ângulos, tratar de multiculturalismo 

implica na observação das formas e fenômenos relacionados ao tratamento das identidades e 

das diferenças na sociedade.  

 

Segundo BURITY (1999, p.1), o multiculturalismo não é apenas um discurso em 

defesa da diversidade, mas um conjunto de aspectos fortemente ligados e que carregam em si 
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um teor contencioso, manifesto no reconhecimento da não-homogeneidade étnica e cultural, 

no reconhecimento da não integração dos grupos que carregam essa não homogeneidade em 

relação à matriz cultural dominante, na mobilização de recursos políticos e ideológicos contra 

os efeitos dessa não integração, na demanda por inclusão e pluralidade nas esferas de valor e 

na demanda por reorientação das políticas públicas que assegurem a integração e pluralidade.  

 

Essa visão seminal do multiculturalismo, sob uma tessitura mais identitária ideológica 

do que identitária comportamental (a ser exposta ainda nesse projeto), abre espaço para 

abordagens relacionadas a valores ideológicos áureos. Por exemplo, COUCEIRO DE LIMA, 

em seu artigo na coletânea Comunicação & Educação (1998, p.32), defende que o 

multiculturalismo significa o “reconhecimento da contribuição, do valor, dos direitos, da 

igualdade de oportunidades de todos os grupos étnicos e culturais.” 

 

 Porém a discussão não se encerra no ponto de vista do multiculturalismo como 

bandeira de igualdade de direitos baseada na representatividade de grupos formadores de uma 

sociedade. Ele é também objeto de condução social, canal para materialização de crenças 

sociais e plataforma para extensão de conceitos, como visto a seguir. 

 

 CANCLINI (2008, p.179) propõe a utilidade, para a correta compreensão dos assuntos 

do multiculturalismo, da identificação de duas correntes: de um lado o multiculturalismo 

étnico, ou “multietnicidade” (que não é o foco de desenvolvimento cordal dessa pesquisa), 

por outro, o multiculturalismo como uma das formas modernas de segmentação e organização 

da cultura na sociedade industrializada, que parece, a esse trabalho, uma abordagem mais 

adequada. 

 

Quando se consideram as sociedades ocidentalizadas de países ou blocos 

desenvolvidos ou em desenvolvimento, então, consegue-se notar fortes traços do que 

McLAREN (1991, p.110), criticamente, chama de multiculturalismo conservador, ou 

empresarial, segundo ele, “rótulos tipicamente idealizados com o objetivo de servirem como 

um recurso “heurístico””. Canclini, em Consumidores e Cidadãos, iniciando a discussão 

sobre multiculturalismo para construir as bases de sua teoria identitária, que se cruzará 

posteriormente com o consumo, cita McLaren: 
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“Talvez a discrepância fundamental entre os estudos culturais latino 
americanos e os cultural studies possa sintetizar-se assim: na América Latina 
o que tem se chamado de pluralismo ou heterogeneidade cultural é entendido 
como parte da nação, enquanto no debate estadunidense , como explicam 
vários autores, multiculturalismo significa separatismo (Hughes, Taylor, 
Walzer). Sabemos que, segundo Peter McLaren, convém distinguir nos 
Estados Unidos entre um multiculturalismo conservador, outro libreal e outro 
liberal de esquerda. Para o primeiro, o separatismo entre as etinias se acha 
subordinado à hegemonia dos wasp’s (White Anglo-Saxon Protestants) e de 
seu cânone que estipula o que se deve ler e aprender para ser culturalmente 
correto. O multiculturalismo liberal postula a igualdade natural e a 
equivalência cognitiva entre raças, enquanto o de esquerda explica as 
violações dessa igualdade pelo acesso desigual aos bens. Mas apenas poucos 
autores, como McLaren, sustentam a necessidade de “legitimar as múltiplas 
tradições de conhecimento” simultaneamente, e de fazer predominarem as 
construções solidárias sobre as reinvidicações de cada grupo”  (CANCLINI, 
2008, p.20). 

 

 

 McLaren, em seus escritos, mais a frente do fragmento citado por Canclini, refere-se 

ao “caldeirão” cultural (melting pot) impingido pela cultura dominante branca norte-

americana (os wasp’s), mas acaba por ampliar seu significado para as demais culturas que se 

encontram em estágio de normatização. Entre outras implicações, o padrão estético e 

comportamental aceitável é aquele que considera o saldo residual da média das características 

sociais de diferentes grupos de uma população, gerando uma sociedade resultante 

normatizada, regulada pela abstenção das diferenças e pela adoção das igualdades.  

 

Essa corrente normatizante tem particular relevância quando considerada a 

abrangência mundial que a mesma detém por conta da globalização. MUNIZ SODRÉ, citado 

por CASTRO (2008, p.133), diz que “a globalização é outro nome para a ‘teledistribuição’ 

mundial de um determinado padrão de pessoas3, coisas e, principalmente, informações.” Ou 

seja, há uma mescla indissociável entre a questão multicultural e a globalização que se 

manifesta na normatização de comportamentos.  

 

Cabe como destaque aqui, uma denominação discriminatória proposta em nome e 

conceito por autores como Dênis de Moares e Jesus Martin-Barbero, citados ainda por 

CASTRO (2008, p.136): a separação entre os aspectos econômicos e socioculturais da 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3	  Grifo do autor 
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globalização pode ser marcada pelo termo ‘mundialização’, referindo-se aos segundos. 

Segundo MARTIN-BARBERO (2003), “os meios de comunicação constituem, hoje, espaços-

chave de condensação e intersecção de múltiplas redes de poder e de produção cultural”. E vai 

além: “há a transformação da sociedade em mercado, e deste em principal agenciador da 

mundialização”. Nota-se aqui não só, veladamente, a percepção de planificação das 

identidades (um mercado único), como os primeiros contatos entre as teorias de formação 

multicultural e os aspectos do consumo, a serem discutidos posteriormente com mais vigor. 

 

Assim, delineando-se mais claramente a aproximação ao tema multiculturalismo 

através da lente da globalização (ou mundialização), é importante incluir aportes de Canclini, 

que particularmente faz uma relação sólida entre o tema ora em discussão e a formação 

identitária, a comunicação e o consumo, matrizes dessa pesquisa. Segundo CANCLINI (2008, 

p.11), “globalização é um processo de fracionamento articulado do mundo e recomposição de 

suas partes. O autor afirma que “a globalização não é um simples processo de 

homogeneização, mas de reordenamento das diferenças e desigualdades, sem suprimí-las: por 

isso a multiculturalidade é um tema indissociável dos movimentos globalizadores.” O que, de 

início, poderia parecer um contraponto à homogeneização até aqui descrita, na verdade 

mostra-se como uma abordagem mais realista: não há o descarte desse aspecto 

homogeneizante, mas também não há o pensamento reducionista de imaginar uma identidade 

única, uma cultura única, uma representação única resultante. Há subsídios para essa 

interpretação na sequência de pensamentos do próprio Canclini. Sobre a globalização, 

CANCLINI (2008, p.32) ainda pondera que a lógica de produção do mundo atual não permite 

a percepção de identidade nacional pela origem do produto, já que tudo é produzido em todo 

o mundo, deixando díficil o saber do que é próprio. Vai além, lembrando que o processo 

chamado de internacionalização, próprio da sociedade contemporânea, foi a abertura das 

fronteiras para absorção de produtos materiais e simbólicos de outras nacionalidades, com a 

clara percepção de que eram “de fora” (‘produto importado’ tinha uma significado superior à 

qualificação alfandegária). A globalização, porém, implica em uma interação comercial e 

cultural de origens dispersas, na qual é mais importante a velocidade com que se percorre o 

mundo do que o lugar a partir do qual se percorre, e essa velocidade, como num fenômeno 

ótico, vai fundindo os borrões e uma única mancha monocromática. Assim, as 

“monoidentidades nacionais” mudam-se para um “multiculturalismo global” (CANCLINI, 
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2008, p.116), no qual há a normatização entendida não pelo aspecto reducionista, mas 

exatamente pelo mais complexo: o surgimento de uma cultura global.  

   

E para afastar em definitivo qualquer sustentáculo ao multiculturalismo nacional 

(aquele de panfleto, relacionado às demandas raciais/étnicas na disputa do poder nacional, 

algo que caminha para o anacronismo), Canclini cita FERRY, indicando que “o público é, 

virtualmente, toda a humanidade e, de modo correlato, o “espaço público” é o meio pelo qual 

a humanidade se entrega a si mesma como espetáculo” (FERRY, Apud CANCLINI 2008, 

p.221). 

 

Assim, mesmo considerando que há uma pluralidade de abordagens possíveis a 

respeito do tema, o processo de globalização, nas questões que envolvem o multiculturalismo, 

contribui efetivamente para uma normatização da sociedade, mesmo que em diversos grupos, 

mas ainda assim sujeitos à régua normativa. 

 

Esse conceito de normatização tem um paralelo estreito com uma das características 

da sociedade de consumo. Compreendida como a sociedade resultante de um estágio de 

desenvolvimento do mundo no qual estão bem estabelecidos os meios de produção e 

distribuição, os produtos são normatizados e os padrões de consumo são massificados, a 

sociedade de consumo tem como um de seus pilares estruturantes o esforço pela 

universalização do consumo, material (econômico) através da disseminação do simbólico 

(ideológico), fato que demanda um natural imbricamento entre as questões sociais e 

fronteiriças. Em tese, os cidadãos da sociedade de consumo do “capitalismo tardio” 

(JAMESON, 2002, p.41) são convidados a abandonarem sua identidade racial ou étnica em 

favor de uma “transparência social” que coloca todos no mesmo patamar de cidadãos iguais, 

num processo chamado por ROSALDO (1989, p.73) de “desnudamento cultural”, no qual os 

cidadãos se despem de suas variáveis identitárias culturais formadoras, como citadas as de 

origem étnica, racial, sociológica e geodemográfica, em favor da adoção de comportamentos 

atrelados ao consumo simbólico, até material, homogeneizado, amplo, o que, por sua vez, 

gera um estado de identidades formais em que se apagam as diferenças. Esse fenômeno social 

de uma cultura emergente planificada, na qual a representação das diferenças perde espaço, 

até por ser interpretada, por vezes, como sectarismo ou conservadorismo racista, explica parte, 
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portanto, do multiculturalismo da pós-modernidade na qual hoje se vive e que é alvo de crítica 

tão ferrenha de McLaren. Posto, porém, que o presente projeto não se detém na crítica ao 

multiculturalismo pós-moderno, entendido por McLaren como forma de neocolonialismo, 

mas sim na compreensão do contexto multicultural sem julgamento de seus valores e suas 

relações com o consumo simbólico, é preciso ampliar a visão a respeito do conceito. 

 

STAM (2003, p.53), discorrendo sobre o pós-colonialismo, que é o conjunto de teorias 

que analisa os efeitos políticos, filosóficos, artísticos e literários deixados pelo colonialismo 

nos países colonizados, uma área de encontro entre as teorias sociológicas formativas e o 

multiculturalismo, fala de uma “retórica de integridade imaculada que dá lugar à gramáticas 

miscigenadas e metáforas imiscuídas. Os tropos coloniais de um dualismo irreconciliável 

(colonizador e colonizado) cedem espaço para identidades e subjetividade complexas e 

multifacetadas, resultando em uma proliferação de termos associados a várias formas de 

miscigenação cultural: religiosa (sincretismo), biológica (hibridismo), linguística 

(creolização) e genética (mestiçagem).”  

 

CANCLINI (2008, p. 179), como já citado anteriormente, destaca a importância de 

duas variáveis na formação das sociedades: a multietnicidade e o multiculturalismo surgido 

das formas modernas de organização da cultura em sociedades industrializadas. Canclini 

continua, ainda, considerando que todas as culturas, atualmente, são culturas de fronteira, 

prontas à mescla.  

 

2.2.2 Hibridismo e Sincretismo 

 

Peter Burke, explorando o tema do hibridismo em sua obra Hibridismo Cultural, 

aponta para movimentos de imbricamento e mescla cultural. De fato, os conceitos de 

hibridismo cultural e sincretismo vêm sendo percebidos em sua manifestação mais 

contundente que é homogeinização cultural global. Ela é entendida por BURKE como o 

processo de surgimento dessa cultura global: 

 

“Certamente vemos muitos sinais do surgimento de uma cultura 
global, quase-global ou, pelo menos, crescentemente global. (...) O que vemos 
é uma homogeinização mais complexa no sentido de uma variedade de estilos 
rivais, abstratos e representacionais, op e pop, e assim por diante, todos os 
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quais estão disposníveis para os artistas, virtualmente independentemente do 
local no qual por acaso vivam. No nível do indivíduo há mais escolhas, mais 
liberdade, uma ampliação de opções. No nível global, o que vemos é o oposto, 
uma redução da diversidade.” (BURKE, 2008, p.108-109)  

 

Essa homogeinização carrega consigo uma negociação cultural de espaços e valores 

originados das diferentes culturas em negociação e que tendem a se sedimentar com a 

supremacia de valores da cultura hegemônica, ainda que já mesclada por traços pluriculturais. 

BURKE (2008, p.101) trata isso como troca cultural, ressaltando que não há possibilidade de 

culturas individuais insulares: todas as culturas locais são resultantes da troca entre outras 

culturas. BURKE (2008, p.70) destaca que “sempre que ocorre uma troca cultural podemos 

falar metaforicamente de uma ‘zona de comércio’”, “espaços onde ‘dois grupos 

dessemelhantes podem encontrar uma base para entendimento mútuo’” (GALISON, Apud 

BURKE, 2008, p.70). Essa ‘zona de comércio’, após o processo de negociação, deixa como 

saldo uma nova cultura, na qual, depois do encontro entre as culturas negociantes, há a 

presença da adaptação ou empréstimo pela cultura local de itens de outra cultura (o que 

efetivamente forma a nova cultura), situação chamada de “bricolagem” por Levi-Strauss 

(BURKE, 2008, p.91). Assim, a negociação cultural inclui divergências, convergências, 

imposição de valores hegemônicos e absorção deles pela cultura receptora, considerando que 

a troca cultural não necessariamente implica em uma troca equitativa mútua entre as culturas 

(BURKE, 2008, p.44).  

 

A propósito dessa zona e momento de negociação, que resultará numa cultura híbrida 

normatizada, os grupos que negociam partem dos valores caros à formação de nação de cada 

um. HOBSBAWN (2002, p.27), na introdução da obra Nações e nacionalismos desde 1870, 

lembra que a definição de nação nos dicionários e em grande parte dos livros de história é a 

reunião de pessoas, geralmente do mesmo grupo étnico, falando o mesmo idioma e tendo os 

mesmos costumes, formando assim, um povo, cujos elementos componentes trazem consigo 

as mesmas características étnicas e se mantêm unidos pelos hábitos, tradições, religião, língua 

e consciência nacional4. Porém, deve-se considerar que apesar de serem os mais notáveis, ou 

visíveis, os elementos de território, língua, religião, costumes e tradição não constituem, por si 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
4	  Hobsbawn faz essa referência para pontuar o contraste entre o significado mais corriqueiro da “palavra” nação, 
o qual ele considera muito reducionista, e o significado do “conceito” nação, o qual ele explora co bastante 
propriedade. Assim, é importante destacar que o significado da “palavra” nação que o parágrafo explora foi 
extraído da obra de Hobsbawn, mas, claramente, não é a tese defendida pelo autor.	  
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mesmos, a nação. Eles integram a sua formação, mas são secundários em comparação à 

consciência nacional, abastecida de visões e percepções de necessidades em comum, de 

modos de tratar da sobrevivência nos quais haja concordância mútua, de convergência nos 

julgamentos do que é mais útil a cada indivíduo, que faz com que haja uma intenção de viver 

conjunto pela conclusão de que é o mais adequado para a proteção e desenvolvimento de 

todos. O que para um nascido pós-formação nacional não se configura como uma escolha 

pura, para a gênese da nação em si se mostra como importante fator aglutinador que tem 

como seus fatores discriminantes os valores compartilhados. Esses valores, originais na 

formação das nações, que permanecem e que são superiores aos costumes, práticas culturais e 

práticas sociais, é que são apresentados como armas nas negociações ideológicas.  

 

Há, nessa construção, o risco de uma falsa percepção de surgimento sólido de nação, 

processo que permitiria uma nação tratar de conflitos ideológicos sem considerar que ela 

mesma pode ter sido formada desses conflitos, ou contê-los permanentemente. Nesse aspecto, 

TEIXEIRA citando o indo-britânico Homi Bhahba, destaca: 

 
“Segundo Bhabha – e neste ponto ele segue uma série de teóricos, 

como Said, Gellner, B. Anderson, Hobsbawn, entre outros –, o nacionalismo 
do século XIX revelou sua arbitrariedade ao construir discursos monolíticos, 
como se a nação tivesse uma fonte única. Os conflitos são deixados de lado – 
sendo até mesmo condenados – em detrimento de uma concepção 
unidimensional da cultura, percebida como um conjunto de legados 
imemoriais. É de fato somente no tempo disjuntivo da modernidade que 
questões da nação como narração vêm a ser colocadas. O discurso do 
nacionalismo articula um tipo de narrativa que privilegia a coesão social. 
Bhabha, ao contrário, procura pensar a nação a partir de suas margens: as 
vivências das minorias, os conflitos sociais, o arcaísmo chocando-se com o 
moderno. Trata-se, em suas palavras, do questionamento da “visão 
homogênea e horizontal associada com a comunidade imaginada da nação”” 
(TEIXEIRA, 2005, p.21) 

 
 

O multiculturalismo, o hibridismo, o sincretismo e todas as vertentes exploradas até o 

momento, contribuem para a percepção mais ampla de como as questões da multiplicidade 

cultural afetam a formação da identidade cultural da sociedade. Isso é particularmente 

importante para essa pesquisa, que tem como objetivo primário relacionar a publicidade a 

essas teorias de formação cultural de identidade. Dessa forma, é imprescindível que a 

pesquisa avance sobre tópicos adicionais que vão construir pontes sólidas entre os dois temas 

(a publicidade e a identidade cultural). Como a revisão bibliográfica inicial dessa pesquisa 
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mostra a seguir, mais do que pontes, os conceitos de diferença e os aportes sobre consumo 

constituem um organismo complexo e envolvente com os temas citados.  

 

2.3 AS QUESTÕES DA TRANSCULTURALIDADE E INTERCULTURALIDADE  

  

Retomando a discussão sobre a formação da cultura híbrida, há um processo nessa 

negociação conceituado por HALL (2006, p.57) como desconstrução cultural, em que as 

identidades e diferenças são postas à mesa de negociação. Os valores divergentes são alvo de 

conflito e luta pela hegemonia. Os valores em comum entre esses grupos são mantidos e 

destacados. Um dos valores da resultante dessa negociação, por exemplo, é a aceitação das 

diferenças, a percepção de normalidade na multiplicidade e a isonomia dos diferentes grupos. 

Pode-se, hoje, considerar que diante da complexidade de inter-relações culturais, da profusão 

de trocas e negociações e da homogeneização cultural percebida, que há ainda itens alvo de 

conflito, mas que o grande volume de valores já se estabeleceu e que as sociedades pós-

modernas ocidentais os compartilham como valores “universais”. Um indício dessa verdade é 

a aceitação do corolário “todos são iguais perante a lei”, cláusula pétrea de todas as 

constituições dos países ocidentais, se não de fato, de direito. 

 

Assim, tem-se uma percepção clara que a civilização ocidental pós-moderna tem no 

multiculturalismo, ou pluriculturalismo (CANEVACCI, 1996, p.14), um de seus fatores 

estruturantes, ao mesmo tempo em que é um fenômeno estruturado. Há a real intenção de se 

valorizar a multiplicidade, mas há também a intencionalidade industrial pela igualização 

cultural. De fato, CANEVACCI (1996, p.13) fala dessa amalgamação da pluricultura 

referindo-se a ela como sincretismo, que “atropela, dissolve e remodela a relação entre os 

níveis de alheios e familiares, entre os da elite e os de massa das culturas contemporâneas”.  

 

 CANEVACCI (2009, p.137) vai além. Deve-se considerar que, no início do século 

XX, houve uma pontuada diferença de visão entre países a respeito do então fluxo migratório 

eclodente, que antecipava as movimentações de fuga, reacomodação e abandono de 

nacionalismos do período pré-guerras. Enquanto que nos países filosoficamente protestantes e 

sociologicamente liberais, tendo como representação áurea os Estados Unidos, afirmou-se 

uma visão plural da cultura em seu significado antropológico clássico (modo de vida, valores, 
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crenças, comportamentos), nos países filosoficamente católicos e sociologicamente socialistas, 

como a Itália, por exemplo, a cultura foi reassegurada em seu sentido humanístico, baseada no 

trinômio origem, pureza e autenticidade, bloqueando, ou ao menos tendo a intensão de 

bloquear o aporte cultural externo, contestando assim a perspectiva multicultural. Esse 

segundo tipo de abordagem, de uma antropologia progressista, aplicada para tentar conter o 

trato cultural múltiplo em uma sociedade receptáculo de um conflito em potencial, gerou, para 

culturas distintas, uma multiplicidade de nichos encasulados em seus redutos culturais, com 

etnocentrismos bem demarcados, com a tendência de imaginar os países de origem de cada 

grupo em seus traços mais marginais, reproduzindo atrasos e cristalizando estereótipos. Em 

oposição, a cultura americana, que acabou se disseminando como cultura hegemônica através 

dos instrumentos da indústria cultural e da capilaridade da presença do herói de guerra e sua 

simbologia por toda a Europa no período bélico (décadas de 10, 20, 30 e 40 do século XX), 

tinha regras estáveis e bem ajustadas de padrão cultural. Não que houvesse um regime 

igualitário de visibilidade e voz, tampouco de representatividade, mas não havia conflito por 

haver a regra social clara associada ao domínio do poder político e ideológico, bem como 

econômico, de quem ditava a regra e era colocado como o topo da pirâmide cultural: os 

wasp’s. Assim, não havia o conflito cultural ou os bolsões étnicos europeus, mas havia um 

achatamento ou uma imposição de adequação cultural e social que ‘exotizou’ (CANEVACCI 

2009, p.137) as demais culturas externas.  

 

Ora, as teorias até o momento exploradas apontam para uma inadequação do modelo 

socialista desde sua origem, mas também apontam para a falência do modelo de recepção 

cultural americana, ou o multiculturalismo institucional criticado por McLAREN, ainda que 

tenha sido o que teve relativo sucesso na segunda metade do século XX, já que a proposta de 

cultura hegemônica pura foi substituída pelo conceito pluricultural. CANEVACCI (2009, 

p.138) explicita essa falência e coloca em perspectiva um conceito abordado por outros 

autores que mediam culturalmente essas discussões de formação e identidade: a 

interculturalidade. De fato, muitos dos traços desenhados até aqui nessa discussão preliminar, 

em seu conjunto, formam o arcabouço da interculturalidade como conceito. A diferença entre 

o multiculturalismo e a interculturalidade está na perspectiva de entrelaçamento no qual o 

nexo entre as diversas culturas - vistas de forma igualitária - deixa de ser um conflito nacional 

e passa ser um tema global. Assim, a interculturalidade é uma tentativa, segundo 
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CANEVACCI (2009, p.138) de substituir outro termo que está assumindo o papel de teoria 

formativa de identidade, a cross-cultural communication, que insere a dimensão 

comunicacional como dispositivo de atravessamento e inter-relação cultural.   

 

 A obra Transculturalidade, Linguagem e Educação de CAVALCANTI e BORTONI-

RICARDO (2009, p.38) pontua que transculturalidade é uma condição e ao mesmo tempo 

produto das “migrações transacionais, dos movimentos dos indivíduos, famílias, grupos, 

coletividades, sempre envolvendo diferentes etnias e distintos elementos culturais”. Assim, é 

possível a criação de novos contextos socioculturais e de novas possibilidades de produção, 

tanto material quanto simbólica. O mesmo processo de transculturalidade é gerador de 

processos de diferenciação e reafirmação de identidades, entre outros. 

 

A transculturalidade, ainda segundo CAVALCANTI e BORTONI-RICARDO (2009, 

p.43), é vista sob a perspectiva das dimensões culturais de comunidades de fala e representa 

uma alternativa aos estudos sociológicos dos aspectos sociodemográficos e censitários, 

inserindo-se no paradigma qualitativo-interpretativista das ciências humanas, contribuindo 

para enfraquecer o conceito de hegemonia cultural, sendo o radical “trans” portador do 

sentido de fluxo multidirecional e, também, complementar nessa concepção de 

transculturalidade. 

 

 Segundo a visão de CANEVACCI (2009, p.139), o uso da matriz antropológica para 

uso político com intuito de silenciar o estridente conflito cultural latente e “tornar funcionais 

as diferenças étnicas em recíproca tolerância produtiva para uma gestão dos recursos humanos 

eficiente, higiênica e transacional”, tem se demonstrando uma estratégia efetiva, ainda que use 

o conceito de cultura ainda ligado ao clássico, unificado, enquanto as vertentes mais 

interessantes da pesquisa antropológica já destacaram a importância de posicionar as culturas 

como variáveis em um jogo plural, descentrado e em movimento contínuo. 

 

 Em suma, a interculturalidade pode ser expressa da seguinte forma: “o 

multicultiralismo é endogâmico, voltando-se para o interior de um estado-nação; a 

interculturalidade é exogâmica, se estendendo globalmente” (CANEVACCI 2009, p.138). 
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 O que, em princípio, pode parecer então como um estágio social avançado que deixa o 

multiculturalismo para trás na escala de desenvolvimento da sociedade, na verdade é uma das 

mais poderosas formas de validar algumas das características do próprio multiculturalismo: há 

tantos traços do pluriculturalismo na nova identidade global que ela é, de fato, uma 

corroboração das materializações pretendidas pelos defensores do multiculturalismo 

ideológico, porém não sob a forma da integração sectarizada (identidades coexistentes e 

preservadas), mas sim sob a forma de uma nova sociedade de identidade imiscuída e 

unificada. Essa realidade manifesta-se, por exemplo, nas considerações sobre a globalização. 

Segundo BURITY (1998, p.3), há dois aspectos relacionados fortemente à problemática 

multicultural: a associação entre identidade e localismo (viés de preservação/sectarismo) e a 

contradição entre afirmação de identidade e avanço da globalização, seja essa pensada sob a 

forma de um processo a partir de um centro expansionista, seja pensada sob a forma de 

múltiplas correntes (FEATHERSTONE, 1995; APPADURAI, 1991). Juntos, esses aspectos 

resultam num embate entre a localização da cultura (BHABHA, 1991) e a desterritorialização. 

Há então uma tensão entre a manifestação de várias identidades e uma sincretização em uma 

nova identidade global, conceito, inclusive, de preferência de CANEVACCI (2009, p.138), 

em detrimento de multiculturalismo e mesmo de interculturalidade, conceitos deslocados de 

suas matrizes raciais ou étnicas que só replicam domínios em decadência e que não 

conseguem resolver um problema epistemológico e político que é resolvido pelo sincretismo: 

definir uma identidade. 

 

De fato, o resultado dessa imersão multicultural com posterior emersão sincrética, 

gera uma nova identidade cultural em que o respeito pela diferença é louvável, ao mesmo 

tempo em que o esforço pela igualdade é notável. É socialmente correto respeitar os diferentes, 

mas a sociedade resultante concorre para que haja cada vez menos diferentes!  

 

Deve-se considerar, contudo, que a existência da diferença manifesta por traços 

diversos, desde os fenotípicos em relação ao “padrão” sincrético, até aqueles mais simbólicos 

como trabalho, família, território, orientação sexual e adequação à faixa etária diferentes 

daquilo que a cultura resultante tem como denominador comum, constituem uma nova forma 

de afirmação de identidade de “diferentes”, que multiplicam as combinações no sistema 

laboral-espacial-sexual-afetivo-geracional, gerando ‘hibridentidades’ (CANEVACCI 2009, 
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p.139), notadamente fora do padrão hegemônico, mas salutares para tencionar a teia social em 

relação aos esquema tradicionais resistentes que tendem, fortemente, ao fundamentalismo. Ao 

mesmo tempo em que é importante a aceitação da diferença e o esforço por sua absorção, é 

importante uma dose dela na sociedade, por mais dissonante que possa parecer aos olhos dos 

fundamentalistas sem dolo! A identidade hegemônica é permanentemente assombrada pelo 

seu “outro” (o diferente), sem cuja existência ela não faria sentido (SILVA, 2000, p.82), e o 

combate a esse assombro é uma alquimia entre o silenciamento, desejado pelo 

fundamentalista individual, e a aceitação, louvada pela coletividade. 

 

2.4 DIFERENÇA: IDENTIDADE PELO CONSUMO NUMA SOCIEDADE 

MULTICULTURAL 

 

 Para aprofundar-se no conceito de diferença, é importante um resgate e um reforço nos 

conceitos de identidade já citados no início das conceituações sobre multiculturalismo, 

adicionados de aportes de autores que tratam diretamente da relação identidade e diferença.  

 

 SILVA (2000, p.73) inicia suas considerações sobre a identidade e a diferença 

tratando de ambas como uma criação, uma produção social. Lembra que a identidade e a 

diferença, sob a ótica da diversidade, tendem a ser naturalizadas, cristalizadas e 

essencializadas, tomadas como fatos da vida social e, em geral, a respeito delas “a posição 

socialmente aceita e pedagogicamente recomendada é a de respeito e tolerância para com a 

diversidade e diferença”. No entanto, considera que essa abordagem de ambos os conceitos é 

muito primária, não dá conta de esgotar as questões realmente relevantes. Isso, então, abre 

uma porta para uma problematização mais intrincada entre identidade e diferença. 

 

 A identidade, em uma primeira aproximação, pode ser entendida simplesmente pelo 

que se é, uma característica independente e autônoma, que tem referência em si mesma: 

autocontida e auto-suficiente (SILVA, 2000, p.74). Analogamente, a diferença é concebida 

também de maneira auto-referenciada, com a distinção de que há outro sujeito para o verbo: o 

outro é. No entanto, uma observação mais demorada no verbo “ser” traz a tona uma 

condicionante para que seu significado efetivamente signifique: só faz sentido a afirmação de 

alguém ser alguma coisa (identidade), se houver alguém no mesmo universo que não seja essa 
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coisa (diferença), caso contrário, há um esvaziamento da afirmação. Da mesma forma, dizer 

que “o outro não é” (diferença) só faz sentido numa comparação com “alguém que é” 

(identidade). O que pode parecer um jogo de palavras, permitido pela lógica da linguagem, é, 

na verdade, a constatação de que há um erro em considerar a diferença dependente da 

identidade, segundo a observação de SILVA (2000, p.75). Elas são, sim, interdependentes e 

inseparáveis. Não há relação de derivação entre elas sob a ótica da análise teórica. No entanto, 

não se pode esperar uma “análise teórica” da sociedade a respeito do assunto, mas sim 

observar o seu comportamento, e o que é observado no comportamento social é que há uma 

tendência em tomar a identidade como parâmetro para marcar a diferença, sendo que a 

identidade tomada, normalmente, é a que reflete a ideologia hegemônica e que determina, 

assim, quem são os “normais” (dentro da norma), quem são as “anomalias” (fora da norma).  

 

 Como identidade e diferença são produções sociais, mas só são compreendidas pela 

suas construções como discurso, estão, ambas, subordinadas às características da linguagem, 

como a indeterminação e a instabilidade. Mas não é a linguagem em si que promove o fluxo 

de indeterminação ou os movimentos de significado. Cabe então, procurar compreender o que 

pode influenciar esse movimento de acomodação de identidades e diferenças.  

 

A antropologia, ciência social que se ocupou por muito tempo do estudo da formação 

das identidades e que hoje encontra dificuldades na manutenção de seus conceitos 

(CANCLINI, 2008, p.131), sempre propôs que a identidade estava relacionada à estrutura de 

nação, quer seja pelas fronteiras geográficas, quer seja pelas fronteiras culturais. Isso 

implicava na aceitação da existência de uma cultura única, homogênea, pautada pelas 

semelhanças, em cada unidade territorial que pudesse ser classificada como nação, portadora 

então de uma identidade única, distintiva e coerente. Essa visão, no entanto, não dá conta de 

tratar das questões de transculturalidade, por exemplo, advinda da simples evolução dos 

transportes que puderam colocar cidadãos de diversas nações (e pretensas diversas 

identidades) em contato entre si num volume e velocidade que não respeitaram a evolução 

antropológica da espécie! 

 

 Para tratar desses fenômemos transculturais e suas implicações, houve a proposta, por 

alguns sociológos, de teorias do “contato cultural”, como lembrado por CANCLINI (2008, 
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p.131). Porém, essas se acoraram nos estudos dos diferentes grupos pelo que os diferencia em 

concepção e prática e, hoje, para se configurar as identidades, é importante compreender os 

diferentes grupos pela maneira desigual pela qual se apropriam de itens de diversas culturas, 

entre si, retrabalham-nas e transformam-nas em novas variáveis culturais identitárias. Assim, 

“quando a circulação cada vez mais livre e frequente de pessoas, capitais e mensagens nos 

relaciona cotidianamente com muitas culturas, nossa identidade já não pode mais ser definida 

pela associação exclusiva à uma comunidade nacional” (CANCLINI, 2008, p.131). 

 

 Canclini ainda postula que 

 
“as identidades pós-modernas são transterritoriais e multilinguísticas. 

Estruturam-se menos pela lógica dos Estados do que pela lógica dos 
mercados; em vez de se basearem nas comunicações orais e escritas que 
cobriam espaços e personalizados e se efetuavam mediante interações 
próximas, operam por meio da produção industrial de cultura, de sua 
comunicação tecnológica e do consumo diferido e segmentado de bens. A 
clássica definição socioespacial de identidade referida a um território 
particular precisa ser complementada com uma definição 
sociocomunicacional. Tal reformulação teórica deveria significar, no nível 
das políticas “identitárias” (ou culturais), que estas, além de se ocuparem do 
patrimônio histórico, desenvolvam estratégias relativas aos cenários 
informacionais e comunicacionais nas quais também se configuram e 
renovam as identidades” (CANCLINI, 2008, p. 46). 

 

Esses processos sociocomunicacionais formadores de identidade possuem um relação 

muito estreita com outro vetor comportamental da sociedade, o consumo. De fato, o consumo 

é um dos fatores discriminatórios mais poderosos na formação identitária, posto que é base  

de sistemas classificatórios e distintivos, como sugeriu Pierre Bourdieu, carregado de 

significados socioculturais, retroalimentado pelo próprio efeito que causa na sociedade. Assim, 

o consumo toma facilmente da territorialidade ou do conceito tradicional de nacionalidade, o 

papel de construtor de identidade. A esse respeito, Canclini diz: 

 
“As mudanças na maneira de consumir alteram as possobilidades e as 

formas de exercer a cidadania. Estas sempre estiveram associadas à 
capacidade de apropriação dos bens de consumo e à maneira de usá-los, mas 
supunha-se que essas diferenças eram compensadas pela igualdade em 
direitos abstratos que se concretizavam ao votar, ou ao sentir-se representado 
por um partido político ou sindicato. Junto com a degradação política e a 
descrença nas instituições, outros modos de participação se fortalecem. 
Homens e mulheres percebem que muitas das perguntas próprias dos cidadãos 
- a que lugar pertenço e que direitos isso me dá, como posso me informar, 
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quem representa meus interesses - recebem sua resposta mais através do 
consumo privado de bens e dos meios de comunicação de massa do que pelas 
regras abstratas da democracia ou pela participação coletiva em espaços 
públicos” (CANCLINI, 2008, p.29). 

 

É notório que o consumo, portanto, ocupa um espaço na sociedade pós moderna, de 

fator constitutório das identidades sociais. As discussões de geração, por exemplo, que eram 

pautadas pelos hábitos de relacionamento interpessoal hoje são mediadas pelo consumo, e a 

discussão sobre o que é necessário e o que é desejável são mais constituintes de identidade e 

diferença do que a idade cronológica, a educação formal ou os valores emocionais. 

(CANCLINI 2008, p.30), o que mostra que o consumo apoderou-se de um papel fundamental 

na formação das identidades, processo tão discutido nessa pesquisa, até esse ponto. 

 

ROCHA e BARROS (2008, p.187) ressaltam a importância do consumo como 

variável identitária, ao destacar a necessidade de “se levar o estudo do consumo a sério”, sem 

reduções morais ou politizantes superficiais, ou tratando-o como manifestação biológica do 

desejo de consumir, não podendo ser explicado, em toda extensão de seu impacto social, 

“através de visões apenas moralizadoras, mercadológicas ou reduciostas.” Propõem ainda que 

o consumo tem seu espaço na vida dos cidadãos da pós modernidade como proeminente 

formador de valores, práticas, mapas culturais e identidades. 

 

CASAQUI (2008, p.207) recorre ao filósofo polonês Zygmunt Bauman para tecer 

reflexões a respeito do consumo e identidade. Lembra que Bauman defende a tese de que o 

consumo não corresponde simplesmente à saciedade de necessidades, mas sim ao “espírito do 

desejo”. Corresponde ao capitalismo fluido de uma sociedade da modernidade líquida: o 

consumo tem papel identitário, mas que se dá muitas vezes de forma descartável, dinâmica e 

destituída de lógica identitária relacionada à simples posse sob critérios classicistas. Casaqui 

continua, citando ainda Bauman, afirmando que a marca registrada da sociedade pós-moderna 

é o reconhecimento de cidadãos através de um processo de “individualização” no qual é 

requerido que cada um “pareça” ser o que de fato é, e isso é o que acontece a partir do 

consumo: os signos emanados das mercadorias são os demarcadores de “identidades 

vinculadas a estilos de vida, a modos de ser que correspondam aos modos de paracer.” 

Casaqui finalmente destaca o paradoxo de que a “individualização” depende de um consumo 
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não particularizado, o que implica que para ser um cidadão, portar determinada identidade, é 

necessário ser um consumidor, fazendo uma alusão às postulações de Canclini. 

 

Se se considerar, portanto, que o consumo, entendido como “o conjunto de processos 

socioculturais em que se realizam a apropriação e o uso de bens” (CANCLINI, 2008, p.60), 

ou como “o lugar onde os conflitos de classes (...) ganham continuidade” (CASTELLS, 2008, 

p.61), ou ainda que o consumo é um lugar de distinção entre classes e grupos através de 

“aspectos simbólicos e estéticos da racionalidade consumidora” (idem), tem seu lugar em uma 

sociedade notadamente multicultural e ao mesmo tempo é formador de identidades nessa 

sociedade, pode-se também notar que há uma movimentação do consumo entre o papel de 

determinante de padrões de distinção social e o papel de manifestação resultante das 

interações culturais, o que o coloca como componente visceral no sistema cultural pós-

moderno.  

 

Mas há mais um aspecto importante na função identitária do consumo que decorre do 

sistema de qualificação e classificação social que o consumo permite mediante seu potencial 

de indexação simbólica, referido por ROCHA e BARROS decorrente do estudo de Veblen. 

Esse aspecto  
“é o que sublinha a expressividade do consumo, abrindo uma pista 

importante, pois se o consumo é uma forma de comunicação de status, 
também opera um sistema de classificação. Isto quer dizer que pode se 
agrupar e/ou separar as pessoas e as coisas e, consequentemente, construir 
uma estrutura de diferenças”  (ROCHA; BARROS; 2008, p.189). 

 
 

Esse atestado é capital para o entendimento do tema da presente pesquisa e contribui 

com o objetivo do capítulo, que é a exploração das teorias de formação e identidade cultural 

tendo a diferença como marcador. 

 

Assim, pode-se aferir que, ainda que destacadamente unidas pelas desigualdades de 

percepção dentro das similaridades surgidas de uma cultura hibridizada e sincrética, e por um 

consumo cada vez mais difundido e similar, as identidades cada vez mais aproximadas geram, 

de forma destacada, em certo grau pela ação do sistema indexatório do consumo, a existência 

de diferenças.  
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À luz das colocações anteriores que relacionam identidade e consumo, pode-se sugerir 

que as diferenças têm origem nas formas ou práticas de consumo não alinhadas com a 

ideologia hegemônica, consumo esse material ou simbólico, e manifestam-se, por vezes, sob a 

forma de representações não convergentes às representações da cultura hegemônica, que 

determinam qual é a identidade normatizada. De fato, a fixação da uma identidade como 

sendo o padrão, como lembra SILVA (2000, p.82), é uma das formas privilegiadas de 

hierarquização das identidades e diferenças, um processo sutil que aponta para a manifestação 

de poder de algum grupo sobre outro. Normalizar significa eleger arbitrariamente uma 

identidade como parâmetro e atribuir a essa identidade todas as características positivas 

possíveis, em relação às quais as outras identidades (os diferentes) só podem ser avaliadas de 

forma negativa. Nessa eleição da identidade, estão incluídos os aspectos comportamentais 

distintivos, e o consumo é o principal deles. Consumir de modo diferente é se estabelecer 

como diferente em si! SILVA (2002, p.79), ainda, em outro interessante ensaio no qual ele 

aglutina 14 afirmações sobre identidade e diferença baseado na obra completa de Gilles 

Deleuze, lembra que “a diferença é mais da ordem da anomalia do que da anormalidade: mais 

do que um desvio da norma, a diferença é um movimento sem lei”.  

 

Sobre a diferença, ainda, deve-se resgatar o conceito defendido por HALL (1997, 

p.35), que em sua interpretação indubitavelmente inclui variáveis relacionadas ao consumo, 

em especial o simbólico, já que postula  que diferença é a soma das características marcadas 

na formação da identidade, que é formada, por sua vez, por símbolos e representações. Todos 

os fatores que não se enquadram nesse rol esperado de símbolos e representações pela 

corrente social hegemônica ficam caracterizadas como diferenças e são “componentes chave 

em qualquer sistema classificatório” (HALL, p.1997). Dessa forma, como exemplos da 

materialidade da diferença, na sociedade ocidental pós-moderna, podem ser classificados 

como iguais todos os que se aproximam da construção de identidade imagética esperada, 

carregada de símbolos: bonitos, brancos, bem estruturados financeiramente (ainda que não 

ricos), asseados, não tatuados, maquiados adequadamente, vestidos adequadamente, 

moradores de bairros modernos, com suas casas repletas de eletrodomésticos e mobília 

combinando, e como diferentes todos aqueles que se afastam desse modelo identitário 

baseado em consumo. 
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 No entanto, considerando que “a diferença é marcada em relação à identidade através 

de sistemas classificatórios que fabricam sistemas simbólicos por meio de exclusão e, por isso, 

tanto as diferenças quanto as identidades são construídas e não dadas e acabadas” (SILVA, 

2000, p.74), há hoje um claro viés não pela desconsideração, mas pela exacerbação e 

aceitação da representação da diferença. O que poderia ser a exortação do sectarismo há 

algumas décadas, hoje é o valor social admirável. 

 

 A teoria cultural recente dá um teor de significação à identidade e à diferença, como 

visto anteriormente. Ela expressa esa mesma ideia por meio do conceito de representação, que 

se liga fortemente aos conceitos de identidade e diferença (SILVA 2000, p.91). Uma das 

explicações do conceito de representação é a busca de formas apropriadas para tornar o que é 

“real” presente, através de sistemas de significação, mesmo que ele não o esteja fisicamente. 

Isso envolve duas instâncias: a representação externa, ou o que se vê na forma de uma pintura, 

ou foto, ou forma, ou anúncio, e a representação interna, ou que se sente, o que se pensa a 

respeito do significado. Essa explicação, no entanto, tem sido combatida pela “filosofia da 

diferença” do pós-estruturalismo não por suas implicações teóricas, mas pelo seu 

distanciamento da prática das representações, muito mais dinâmicas do que essa explicação 

pode conceber. Na “filosofia da diferença”, primeiramente, rejeita qualquer conotação 

mentalista ou associação com interioridade psicológica que seja necessária para configurar 

uma representação, já que ela é concebida simplesmente como um sistema de signos, como 

pura marca material. Em segundo lugar, a representação incorpora as carcaterísticas de 

indeterminação, ambiguidade e instabilidade atribuídas a linguagem, já que mobiliza seus 

recursos para a atribuição de sentido. Na soma dessas duas características é que a identidade e 

a diferença dependem da representação, já que adquirem sentido por meio dela. Representar 

significa dizer para a sociedade: “essa é a identidade”, “identidade é isso”, “essa é a diferença” 

(SILVA, 2000, p.92). As representações são os protocolos sociais que exemplificam como 

deve ser o comportamento de quem assume a identidade hegemônica.  

 

Dessa forma, pode-se notar nas representações culturais midiáticas um discurso de 

absorção da multiplicidade cultural como um valor caro à sociedade pós-moderna. Filmes, 

novelas, publicidade, que antes, em início do século XX, tinham como referencial de beleza o 

branco europeu, o saudável pálido, o bonito magro, o limpo claro, todos particantes do 
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“consumo conspícuo” no que tangia ao consumo material, passaram por uma ressignificação 

cultural apurada e assumiram o posto de vigilantes do respeito multicultural. Quanto maior a 

manifestação de respeito e assimilação da multiplicidade de etnias, comportamentos e éticas, 

mais adequados ao padrão social desejável é seu portador. E justamente essa avaliação como 

valor positivo de uma sociedade faz com que a percepção de multiplicidade ganhe uma 

antagônica, porém velada, unidade. 

 

Essa abordagem se manifesta, por exemplo, em uma pergunta muito simples, carente 

de rigor científico, mas destacadamente imbuída do conceito ora explorado: o que é um 

brasileiro? O multiculturalismo conservador atacado por McLaren diria que é um misto de 

europeu, índio e negro, resultando numa língua, cor e comportamentos que se assemelham aos 

originadores e que, segundo McLaren, não passa de uma forma de discurso amainador de 

mobilizações, mas sem implicações reais de isonomia. O hibridismo burkiano diria que é uma 

nova sociedade que partiu de um povo original que absorveu itens culturais de culturas 

colonizadoras e assim se tornou um complexo mais ou menos normatizado com outras 

sociedades que passaram pelo mesmo processo. O sincretismo canevacciano diria que é uma 

nova sociedade resultante de outras originais, mas que toma importância equivalente a elas 

por ser mais uma, e não o saldo da soma de outras. A normatização social reducionista diria 

que é uma mistura de nuances que precisa ser representativa de todos os povos que formam a 

nação. A identidade pelo consumo, de Canclini, diria que é sujeito e produto das formas de 

consumo simbólico incentivadas pela indústria cultural norte-americana que tem transcendido 

a fronteira nacional e transformam “um brasileiro” em um “cidadão mundializado”, conectado 

a um sistema de consumo material e simbólico social e geograficamente expandido.     

 

Assim, o que se vê na cena midiática é a sedimentação do conceito do multiétnico 

como uma nova e única etnia, do multilíngue como uma nova e única língua, do multicolorido 

como uma nova e única cor, do multicorporificado como um novo e único padrão de corpo 

(ainda que esse “único” padrão seja o do múltiplo), do multicomportamental como um novo e 

único padrão de comportamento.  

 

Nesse ponto da construção teórica da discussão, é importante destacar que o corpo, ou 

sua representação, não é a única forma materializada de expressão de diferença, mas 
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nitidamente é uma das mais recorrentes e incontestes. Um dos motivos para tal é proposto por 

SAFATLE 2008, p.147) que aponta que o corpo é “um espaço de manifestação de autonomia, 

espaço de afirmação de um projeto de estetização em si, de construção plástica e performativa 

de novas identidades”, e que congrega condições de um forte potencial disruptivo na sensível 

sociedade pós-moderna. Não explica assim a diferença, mas explica porque a representação 

de diferença tem um palco singular nas apresentações de corpos.  

  

A sociedade brasileira do início do século XXI tem, portanto, habituado-se com as 

aproximações das diferenças e suas representações, como por exemplo através dos corpos 

diferentes, como sendo o socialmente aceitável, fazendo com que manifestações culturais ora 

tendam à apresentação de um padrão hibriditizado, ora tendam à apresentação da diferença 

como valor moral superior. É o que motiva, por exemplo, as propostas de legislação sobre 

cotas raciais na propaganda ou nas produções televisivas. De fato, HOFF (2008, p.182) 

destaca que “a representação de corpos diferentes (como uma das formas de representação de 

diferenças5), outrora ausente da publicidade, pode ser avaliada como algo positivo: o diferente 

está ali representado, tem alguma visibilidade e a sociedade brasileira se apresenta de modo 

plural.” Dois pontos a se considerar sobre o fragmento. Primeiro que a publicidade, como 

discutida mais a frente nesse trabalho, é uma das formas de manifestação cultural, caudatária 

da sociedade e da cultura pós-moderna, e então pode-se considerar, inequivocadamente, que 

os exemplos de representação de diferenças na publicidade é amostra da representação na 

sociedade, fato defendido pelo presente trabalho. Por relação metonínimica, justifica-se. 

Segundo, que apesar do presente trabalho ter conduzido a discussão para a classificação da 

representação de diferenças na sociedade pós-moderna como uma realidade, associada a 

valores positivos, não ignora que há somente uma parcial inclusão de grupos minoritários, o 

que encontra eco nas proposições de Judith Butler, que discorre sobre as discussões de gênero 

e afirma que o gênero dominante (no caso da discussão guiada por ela, o masculino) toma o 

lugar do gênero dominado (por consequência, o feminino) para falar em nome dele, 

configurando um regime de visibilidade para o gênero dominado, mas não um regime de 

compartilhamento de voz. Assim, apesar de representadas, as diferenças não necessariamente 

têm espaço de poder equivalente ao espaço de representação. Mesmo HOFF, em continuidade 

no artigo referido, conclui: “trata-se de uma representação idealizada, quase mítica, distante 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
5	  Grifo do autor	  
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da realidade vivida contemporaneamente: uma leitura etnocêntrica do outro, o que nos leva a 

afirmar que o “diferente” permanece sem voz” (Idem). 

 

Assim, pode-se afirmar que mesmo havendo uma mudança na forma como as 

diferenças são apresentadas na mídia, em especial na primeira década do século XXI, não 

significa que todas as tensões sociais geradas pela desigualdade e dominação cultural 

(hegemonia cultural) tenham sido desfeitas. Aliás, muito da exbição de diferenças na mídia 

não têm outra motivação senão a econômica, interessada em grupos que têm na multiplicidade 

estética-étnica-ética um campo caro a si mesmo e que têm potencial de consumo que o torne 

atrativo para algum segmento da indústria. McLAREN (1997, p.58) entende essa situação 

como “uma forma de pluralismo de administração da crise, na qual as fronteiras da 

pluralidade são comemoradas como índices de interesse cultural. Como explicam HOFF e 

OROFINO: 

 
 “em outras palavras, a mídia tentando administrar as contradições sociais 
negando as estruturas assimétricas de poder na formação da nossa sociedade”, 
exatamente por parecer mais aderente aos valores de aceitação, igualdade e 
subjetividade nivelada. McLaren ainda critica essa forma de apresentação, 
destacando que “a diferença é politizada ao ser situada em conflitos sociais e 
históricos reais em vez de ser, simplesmente, contradições textuais ou 
semióticas” (HOFF e OROFINO, 2011, p.61). 

 

Consequentemente, se há o interesse econômico e ao mesmo tempo há uma 

constatação da continuidade de seu uso, é possível afirmar que a representação de diferenças 

tem um papel como variável crítica na leitura do mundo pós-moderno e é razoável sugerir que 

sua apresentação de maneira mais sutil, verossímil ou adequada à capacidade de digestão 

cultural do cidadão médio, propicia os melhores resultados ao enunciador. 

 

No entanto, mesmo considerando essa dissenção no conceito de apresentação de 

diferenças, o presente trabalho não se propõe a discutir a legitimidade da apresentação, mas 

sim sua percepção como uma prática desejável por uma sociedade que acalenta o valor do 

respeito pelas diferenças, pela multiplicidade e pela representatividade de grupos minoritários 

em relação aos dominantes. 
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Enfim, há um caminho controverso, mas inconteste, de estandartização da exibição e 

do consumo das diferenças e do comportamento aceitável quando da sua recepção. 

 

Até o momento, a pesquisa ocupou-se em pontuar uma série de teorias e abordagens a 

respeito da formação da identidade cultural pós-moderna. Não obstante alguns pontos de 

conflito e tensionamento entre as teorias, o multiculturalismo institucional mclariano, os 

esboços de pós-colonialismo, a interculturalidade evoluída para o sincretismo canevacciano, a 

hibridização burkeana, os traços interculturais de Stuart Hall e mesmo a desconstrução dos 

conceitos de identidade nacional de Canclini, levam para um ponto de confluência localizado 

no tempo e espaço delimitados da sociedade ocidental capitalista dos dias atuais: as fronteiras 

de diferenciação entre os cidadãos desse mundo pós-moderno estão cada vez mais esmaecidas 

e a aceitação das diferenças, ou a pedagogia da aceitação da diferença como parte da 

normalidade (passando, paradoxalmente, pela pegadogia da aniquilação da diferença, já que 

sua radical aceitação e absorção passaria, em última instância, a ser o atestado de sua não 

existência) tem se demonstrado um valor social elogiável, ainda mais num momento de 

repúdio ao fundamentalismo de qualquer ordem. Em especial, neste trabalho, as diferenças 

pontuadas pelos corpos, materializadas pelo fenótipo ou indumentária, como exploradas nos 

capítulos seguintes, são parte cada vez maior do rol de exemplos incongruentes com o 

momento histórico social e se revestem de um sentido discursivo, explanado em momento 

oportuno quando da apresentação da Análise de Discurso como abordagem teórico-

metodológica, particularmente carregada de reprovação. Os não-ditos da representação da 

diferença de corpo e nacionalidade passam para uma categoria às portas do non sense, já que a 

normatização e planificação pluricultural tem construído uma identidade global que supera, 

moral e comportamentalmente, a marcação da diferença. 

 

Há, porém, uma forma aparentemente descompassada em relação a esse caminho 

social e ideologicamente aceitável da normatização, que é o uso dos estereótipos, conceito 

imprescindível na retomada do objetivo principal: analisar o uso de estereótipos na 

comunicação publicitária brasileira a partir das teorias de formação de identidade cultural pós-

moderna.  
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2.5 COMUNICAÇÃO PUBLICITÁRIA E ESTEREÓTIPOS EM UMA SOCIEDADE 

PLURICULTURAL SOB  A ÓTICA DAS TEORIAS DE FORMAÇÃO DE IDENTIDADE 

 

CHARAUDEAU e MANGUENEAU (2004, p.213) conceituam que o estereótipo 

denuncia uma cristalização no nível do pensamento ou no da expressão. O substantivo do qual 

deriva a qualificação, ou estereotipia, aparece inicialmente nas ciências sociais pelo 

pensamento de Walter Lippmann (1922) para quem “os esterótipos são imagens que mediam 

a relação do indivíduo com o a realidade” (CHARAUDEAU e MANGUENEAU, 2004, 

p.213). Sob a ótica da Análise do Discurso de Linha Francesa, essa mediação se dá por 

significações semânticas, que, segundo PUTNAM (Apud CHARAUDEAU e 

MANGUENEAU, 2004, p.213) é uma ideia convencional associada a uma palavra. A 

extensão natural do conceito, entretanto, considerando que a semântica tem seu espaço de 

relevância como um campo do consciente social, vai além da palavra. Designa, na verdade, 

“uma representação dividida, ou seja, por um lado uma representação (percepção) coletiva, 

que subentende atitudes e comportamentos, por outro uma representação simplificada, que é o 

fundamento do sentido ou da comunicação”  (AMOSSY; PIERROT, 1997, Apud 

CHARAUDEAU e MANGUENEAU, 2004, p.214), o que significa que o estereótipo tem sua 

atuação manifesta no âmbito das relações humanas. Para a AD, encontra-se fundamentado no 

interdiscurso e pode vir à tona mediante o resgate de traços discursivos do imaginário social, 

do repertório sociohistórico e das experiências pessoais. 

 

LIPPMANN (apud Freire, 2004, p.5) considera os estereótipos como uma “base 

construtiva de códigos e critérios que determinam como os fatos devem ser interpretados”. 

Estereótipos, então são construções discursivas simbólicas, que não se limitam a identificar 

características materiais de pessoas e coisas, mas se estendem até uma análise que inclua 

questões de julgamento: “expressão, tensões e conflitos sociais subjacentes, como o 

‘português boçal’; o ‘irlandês rude’; o ‘oriental dissimulado’; o ‘roqueiro drogado’; o ‘rebelde 

sem causa’; o ‘índio preguiçoso’”. Lippmann diz que a formação de opinião vem depois do 

conhecimento da razão, ou seja, desconhece-se o que define-se; a natureza das condições 

sociohistóricas é que define para nós aquilo que ela julga que nós devemos entender. 

 
[...] são considerados como fotografias que as pessoas carregam 

dentro de sua cabeça. Ora, se a percepção que as pessoas possuem dos outros 
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grupos é construída através da articulação entre impressões sensoriais 
imediatas objetivas e o resto que foi acumulado ‘na cabeça’ durante anos, 
nada mais natural do que conceber os estereótipos como os próprios 
elementos preexistentes ou acumulados (LIPPMANN apud Pereira, 2002, 
p.44). 

  

 

Há uma inesperada relação do estereótipo, em sua conceituação como lugar de diálogo 

das relações humanas, com o consumo. ROCHA e BARROS (2008, p.188) resgatam 

Thorstein Veblen, que em sua obra seminal A teoria de classe ociosa: um estudo econômico 

das instituições, de 1899, e interpretando-o indicam que o consumo “constrói um sistema 

coletivo de representações e atua como uma força social além do indivíduo, definindo uma 

espécie de arena onde circulam e se traduzem significações coletivas.”  Esse sistema de 

coletivo simbólico abastece, também, o repertório do imaginário social que serve de base para 

o interdiscurso, momento discursivo em que se manifesta o estereótipo. 

 

De fato, na Análise do Discurso de Linha Francesa, abordagem teórico-metodológica 

dessa pesquisa a ser apresentada no capítulo seguinte, o estereótipo é uma construção de 

leitura, uma vez que ele emerge no momento em que o sujeito da interação discursiva, face à 

apresentação do discurso, recupera elementos semânticos conhecidos, geralmente separados, e 

os reorganiza baseado em um modelo cultural preexistente, configurando-se assim, o 

estereótipo, como dependente da interpretação do receptor, que por sua vez é dependente do 

conhecimento cultural geral (enciclopédico) do receptor, conhecimento esse moldado pela 

sociedade em que vive. Ele constitui uma das formas de crenças e opiniões partilhadas que 

autorizam a interação comunicacional e os comportamentos provenientes dessa interação. 

Essa cadeia de interpretação, troca de informações e mobilização de comportamentos varia de 

acordo com a época e cultura. Mesmo que não haja, à luz de uma ruptura epistemológica 

criteriosa, bases científicas para essa opinião comum, a estereotipia prescinde de 

fundamentação factual, outrossim de influência ideológica. Nesse sentido, para a análise do 

discurso que visa demonstrar a ideologia impregnada nos discursos aparentemente 

despretenciosos, a estereotipia é o que permite esconder o cultural sob o manifesto, é forma 

de lançar a atenção sobre a forma e introduzir inapercebidamente o conteúdo.  
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 Estereótipos, portanto, são ferramentas de disseminação ideológica que se valem das 

percepções e leituras do receptor, apesar de serem intencionalidades do emissor (produtor). 

 
“O estereótipo e os fenômenos da estereotipia ligam-se ao dialogismo 
generalizado que foi colocado em evidência por Bakhtin e retomado nas 
noções de intertexto e de interdiscurso. Todo enunciado retoma e responde, 
necessariamente, à palavra do outro que está inscrito nele; ele se constrói 
sobre o já-dito e o já-pensado que ele modula e, eventualmente, transforma. 
Mais ainda, o locutor não pode se comunicar com seus alocutários, e agir 
sobre eles, sem se apoiar em estereótipos, representações coletivas familiares 
e crenças partilhadas.” (CHARAUDEAU e MANGUENEAU, 2004, p.216) 

 

 Uma das principais autoras a discorrer sobre o estereótipo é Agnes Heller. Ela ancora 

suas concepções de estereótipo em fundamentos anteriores a ele, como o preconceito, exposto 

em sua Teoria do Cotidiano. Segundo HELLER (1985, p.2) “a história é a substância da 

sociedade”, estruturada e amplamente heterogênea. Das zonas heterogêneas da sociedade, que 

são a produção, as relações de propriedade, a moral, a estrutura política, e as demais 

macroestruturas sociais que formam a própria história social, surge o processo de construção 

de valores, que é desenvolvido de forma desigual, descontínua. A própria heterogeneidade da 

sociedade é o fator que gera e legitima a desigualdade e a colisão de valores ao longo da 

história, contribuindo para o surgimento ou para a desvalorização de um valor, uma categoria 

ontológico-social, conforme propõe HELLER (1985, p.8), caracterizada pela objetividade, e 

não restrito ao conceito de moral.  

O desenvolvimento de um valor é a materialização do embate de forças produtivas, e 

serve de base para a construção de todos os demais valores-derivados e ideias que ocorrem em 

uma determinada fase da história (tempo e lugar). Esse desenvolvimento implica na 

desvalorização de determinados elementos na sociedade, o que define os juízos de valor. Os 

juízos de valor, segundo HELLER, 

“são juízos referentes à sociedade e fundados por uma determinada teoria ou 
concepção de mundo, com características eminentemente objetivas, se 
pensamos em valores sociais como fatores ontológicos. Dentro da categoria 
juízos de valor, juízos cotidianos provisórios são juízos que se antecipam à 
atividade, conceitos antecipados, nem sempre encontrando confirmações 
empíricas e mesmo assim considerados saberes na ocasião de ocorrência, 
tendo em vista que a ação cotidiana comprova o conteúdo do juízo e eleva-o à 
condição de saber”. (HELLER, 1985, p.17) 
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O preconceito, base primordial do estereótipo, então, é entendido como uma categoria 

fundamental de pensamento e comportamento da vida cotidiana, ainda que careçam de 

comprovação empírica. Falsos juízos de valor caracterizam o preconceito, “na medida em que 

o caráter pragmático da atividade cotidiana orienta-se em juízos já elaborados, esquemas 

recepção do todo social” (MIRANDA, 2010, p.13). Dessa maneira, os objetos e conteúdos de 

preconceito podem apresentar um caráter comum, concordando com concepções morais ou 

religiosas de um determinado grupo ou categoria social (o que constitui-se como uma das 

chaves para o fundamentalismo, como visto anteriormente nessa pesquisa). 

Desse modo, há um prejuízo na correção de um juízo diante da experiência já que há 

uma dominação ideológica que nos faz sedimentar opiniões através da fé e não da confiança. 

Entende-se que “... a confiança é um afeto do indivíduo inteiro, e desse modo, mais acessível 

à experiência, à moral e à teoria do que a fé, que se enraíza sempre no individual-particular” 

(HELLER, 1985, p.34). Dessa forma, toda confiança está apoiada sobre o saber, e portanto 

baseada tanto no pensamento quanto na experiência. Já a fé é o afeto por excelência do 

preconceito, permitindo que este último conserve-se inabalado diante de todos os argumentos 

da razão. Isto significa que o que sustenta a fé é sempre uma motivação de ordem particular, 

mas que os objetos e conteúdos do preconceito são de ordem universal. 

HELLER (1985, p.37) ainda continua entendendo que o que alimenta a manutenção 

do preconceito, que é uma falsa ideologia, é uma satisfação de motivações particulares e uma 

sensação de proteção dos conflitos, um conformismo levado às ultimas conseqüências, no 

qual o indivíduo  

“absorve pensamentos pré-estabelecidos, fazendo com que suas 
decisões percam o caráter de individualidade. A busca por uma integração 
social não conflitiva leva o indivíduo a simplesmente assimilar conteúdos 
prontos, que servem à manutenção e consolidação da ordem social. Assim, 
todo preconceito é moralmente negativo, no sentido de que impede a 
autonomia do indivíduo, diminuindo as possibilidades de uma escolha 
historicamente positiva” (MIRANDA, 2010, p.13) 

 

HELLER afirma que todos os preconceitos são produto de falsos juízos de valor, uma 

categoria do plano cotidiano que implica necessariamente em ultrageneralizações de 

conteúdos, um fenômeno inevitável da vida cotidiana, que a autora denomina como o manejo 

grosseiro do singular:  
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“Sempre reagimos a situações singulares, respondemos a estímulos 
singulares e resolvemos problemas singulares. Para podermos reagir, temos de 
subsumir o singular, do modo mais rápido possível, sob alguma 
universalidade; temos de organizá-lo em nossa atividade cotidiana (...) mas 
não temos tempo para examinar todos os aspectos do caso singular (...) temos 
de situá-lo o mais rapidamente possível sob o ponto de vista da tarefa 
colocada. E isso só se torna possível graças à ajuda dos vários tipos de 
ultrageneralização” (HELLER, 1985, p.35).  

 

Tradicionalmente, as ultrageneralizações são disseminadas tendo como origem 

conteúdos estabelecidos pelas próprias experiências sociais anteriores. Esses falsos juízos de 

valor são consolidados pelas classes dominantes e o indivíduo assimila conteúdos, “seja por 

uma tomada de posição moral e/ou assimilação de uma estereotipia, configurando uma 

situação de alienação do comportamento e pensamento cotidianos” (MIRANDA , 2010, p.15). 

Quando o indivíduo se aliena, ele se torna incapaz de romper com qualquer formação 

do pensamento ou do comportamento, mesmo em situações cotidianas em que tais “padrões” 

necessitem de uma superação. Esse indivíduo experimenta um empobrecimento e 

esvaziamento da sua individualidade, de maneira que passa a atuar através de um conjunto de 

atividades cristalizadas, rígidas, o que demonstra uma hipertrofia da estrutura da vida 

cotidiana, conceito proposto por ROSSLER (2004, p.71). Assim, o modo de funcionamento 

do cotidiano alienado gera a formação de um indivíduo que reproduz padrões de pensamentos 

e ações pré-estabelecidos, recorrendo a pensamentos ultrageneralizadores, na tentativa de 

evitar conflitos sociais advindos da manifestação de pesnamento próprio sobre o tema, o que 

coaduna-se totalmente com os pressupostos de Lippmann e de Amossy. 

A autora também considera que por mais que o preconceito possa se caracterizar por 

interesses e motivações individuais na busca por uma integração social sem conflitos, ele nada 

pode dizer acerca da individualidade do sujeito que o assumiu, já que é uma concepção 

proposta pelo detentor da ideologia hegemônica. Dessa maneira, todo homem, em maior ou 

menor grau e sob alguns aspectos apresenta preconceitos, já que é um fenômeno inerente à 

organização social.  

MIRANDA (2010, p.16) faz uma interessante inferência nos escritos de Heller, 

particularmente interessantes à presente pesquisa. Ela lembra que. em contrapartida, torna-se 

essencial frisar que para Heller a alienação ocorre porque o cotidiano torna-se alienado em 
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uma sociedade cuja dinâmica limita a capacidade crítica e reflexiva dos indivíduos, 

penetrando em todas as esferas de suas vidas (ROSSLER, 2004, p.71). “Dessa forma, a 

sociedade em que vivemos propicia a restrição dos questionamentos e críticas, de maneira que 

as formas de agir, pensar e sentir do homem não conseguem transcender os padrões típicos de 

um cotidiano alienado.” (MIRANDA, 2010, p.17)6 

HOFF e BONINI (2008) sugerem que se pode afirmar que HELLER (1970, p.43) 

entende que os estereótipos são preconceitos em relação a comportamentos cotidianos, “o 

caráter momentâneo dos efeitos, a natureza efêmera das motivações, a fixação repetitiva do 

ritmo, a rigidez do modo de vida”. Para a autora, então, essas características são originadas na 

ultrageneralização própria de nosso pensamento e de nosso comportamento. Como visto, e 

corroborado pela sociologia, a tradição não é a fonte da ultrageneralização, mas sim a 

experiência pessoal e a atitude que se contrapõe ao sistema de estereótipos pode conter 

ultrageneralizações análogas à do próprio sistema ao qual se opõe, pensamento 

particularmente interessante quando se relaciona a pregação da absorção das diferenças e a 

existências delas em si, sob a ótica do risco do fundamentalismo num cenário pluricultural 

pós-moderno.  

HOFF e BONINI (2008) também lembram que HELLER (1970, p.45) alerta que a 

estrutura pragmática da vida cotidiana tem consequências mais problemáticas quando  

colocada em jogo a orientação nas relações sociais. Assim, “o homem costuma orientar-se 

num complexo social dado através das normas, dos estereótipos (e, portanto das 

ultrageneralizações), de sua integração primária (classe, camada, nação)”.  

Os estereótipos, portanto, se comportam como um mediador de perpecções sociais. Se 

por um lado são condenáveis por sua ultrageneralização imprecisa, por outro têm a adesão de 

uma parcela representativa da sociedade pois configura-se como um campo de concordância 

de pensamento sociohistórico imediato, zona de conforto na relação social e isenta de 

conflitos. Com o estereótipo como recurso de imagem, resgatado de um rol de valores e 

crenças, há a adesão não conflituosa a uma proposta ideológica que assim se estende. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
6 Os parágrafos sobre os estudos de Agnes Heller foram construídos baseados na leitura das obras da 
autora e em especiais contribuições elucidativas advindas da leitura de trabalhos apresentados em 
congressos pela pesquisadora Sheila Miranda, da Universidade Federal de Minas Gerais. A estrutura 
lógica do texto sobre as concepções de Heller sobre preconceito foi embasada na construção proposta 
por Miranda.  
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HOFF e BONINI (2008) destacam que a publicidade também busca a adesão do 

público por meio de acontecimentos, idéias pré-concebidas, valores e crenças. A retórica da 

criação publicitária está alicerçada naquilo que é de conhecimento do público ao qual a peça 

ou campanha se destina, ou seja, aquilo que está presente numa peça publicitária é parte 

integrante do repertório social. Pode-se então dizer que o estereótipo é uma ferramenta da 

retórica. Nessa perspectiva, ao referir-se ao “emprego dos estereótipos”, Brown, precursor dos 

estudos sobre persuasão na propaganda, afirma: 

 

[...]uma tendência natural é ‘classificar’ as pessoas em tipos e com o 
tempo essa classificação pode tornar-se uma impressão fixa, quase 
impermeável à experiência real. Daí os estereótipos do negro, do judeu, do 
capitalista, do líder sindical ou do comunista, e as reações desses grupos 
passam a ser explicadas em função deles mesmos como indivíduos originais, 
mas em função do estereótipo” (BROWN, 1971, p.27). 

 

A publicidade é pródiga, portanto, no uso dos estereótipos, se não pela sua 

compreensão como fenômeno ideológico, pela sua compreensão como poderoso roteiro de 

argumentação mobilizadora. LYSARDO-DIAS (2007, p.26) destaca que “a publicidade atua 

sem nenhuma pretensão política e em conformidade com os padrões comerciais e as leis de 

mercado que lhe são inerentes (...)”. A autora continua seu pensamento explorando o impacto 

da publicidade como transgressora de padrões sociais, por vezes, mas aqui cabe destaque no 

primeiro fragmento do pensamento. 

 

 Há, também, uma variável econômica importante envolvida no uso de estereótipos 

pela publicidade. Considerando que há uma economia cênica no campo simbólico, uma 

abreviação na captação e entendimento de sentidos, há também uma economia material de 

tempo e espaço midiático para se construir o sentido desejado. Dessa forma, a variável 

econômica é atendida pela forma mais rentável de se construir sentido que é o estereótipo, e 

essa rentabilidade superior justifica, pela ótica capitalista pós-moderna, a imprecisão e 

descompasso com o momento multicultural. ROCHA (2010), por exemplo, crê que a 

publicidade é uma chave ou porta de entrada para se entender a organização da sociedade 

contemporânea, que também usa valores em torno dos quais se organizam os anúncios para 

encontrar as estratégias de legitimação do capital, que bem como do próprio capitalismo e da 

sociedade como é organizada. Assim, a retórica publicitária usa estratégias narrativas para 
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legitimar a estrutura socioeconômica vigente, a despeito de sua adequação como valor moral. 

Em sua recente obra A Nova Retórica do Capital: a publicidade Brasileira nos tempos 

neoliberais, especificamente no capítulo intitulado Em Busca de uma Nova Retórica: A 

Publicidade Brasileira em Tempos Neoliberais, quando põe luz sobre as questões da 

publicidade e do consumo na pós-modernidade, a autora é particularmente enfática na 

proposição de relevância desses temas na composição da conjuntura econômica e na sua 

importância para consolidação dessa última. Assim, ainda que indiretamente, estereótipos são 

recursos de relevante papel na legitimação da estrutura capitalista, já que são recursos de 

estratégia narrativa da publicidade. 

 

Uma das formas de uso da estereotipia é a representação de corpos na publicidade 

como forma de resgatar significados ideológicos cristalizados, mesmo que atualmente 

combatidos. A representação do corpo estrangeiro, por exemplo, desde que representado com 

seus discriminantes, por vezes à beira da caricaturização, atribui ao discurso as competências 

ou percepções daquela origem étnica ou pátria, percepções essas resgatadas do repertório 

ideológico do receptor, ainda que ultrapassadas ou mesmo infundadas.  

 

Mas há uma tensão na contradição do uso de estereótipos pela publicidade, posto que 

implicam na representação da diferença como ponto de fuga do senso cultural médio, em 

contraponto à representação de diversidade cultural como uma prática cultural associada aos 

valores da aceitação e absorção natural da diferença. 

 

Ao usar a apresentação de corpos diferentes, em qualquer dos dois casos acima, a 

publicidade o faz a seu modo, nas palavras de Hoff e Orofino. Faz  

 
“conforme uma estética muito particular (...). A comunicação 

publicitária tende a fazer um apagamento dos conflitos e das diferenças 
sociais e, ao mesmo tempo, um enquadramento das coisas e dos 
acontecimentos da vida sociocultural na lógica do consumo, que implica dizer 
que a diversidade representada em peças publicitárias está formatada em 
conformidade com suas estratégias e seus procedimentos retóricos. Trata-se 
pois de uma diversidade sob a ótica publicitária, o que pressupõe seu 
enquadramento na esfera do consumo” (HOFF; OROFINO, 2011, p.61).    
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Assim, mesmo que a primeira vista o estereótipo quando usado pela publicidade não 

pareça congruente com a ideia de “apagamento dos conflitos e das diferenças sociais”, em 

última instância é completamente adequado ao conceito de “enquadramento das coisas e dos 

acontecimentos da vida sociocultural na lógica do consumo”, o que em particular nos 

interessa na linha de pesquisa na qual se enquadra o projeto de pesquisa. 

 

Porém não se explica assim, ainda, a tensão entre a pregação do sincretismo 

neocultural oriundo do respeito ao multiculturalismo e o uso de estereótipos tão distantes do 

ideal normatizado de aceitação das diferenças. 

 

A presente pesquisa propõe, sob a tutela dos autores referenciados, que a explicação 

não está na conciliação dos conceitos, mas exatamente no seu distanciamento em 

contraposição. O uso do estereótipo como recurso discursivo da publicidade é feito 

exatamente para fugir dos conceitos híbridos ou sincréticos, neoculturais, que permitem, por 

gênese e ofício, múltiplas interpretações. Há, no caso dos estereótipos, uma deliberação em 

limitar múltiplas interpretações (polissemia discursiva contida da AD, apresentada no capítulo 

3), resgatando significações (traços interdiscursivos), por vezes ancestrais, que facilitem a 

construção de fluxos discursivos de polissemia o mais contida possível em uma cultura pós-

moderna com vastos campos de incerteza, de queda de narrativas críveis e de descrédito pelas 

instituições (LYOTARD, 1979), de comportamentos massificados originados em um novo 

pensamento global (JAMESON, 2002) e de uma concepção líquida do comportamento 

sociocultural (BAUMANN, 2001).  A essas construções discursivas que a publicidade usa 

para limitar as interpretações, a pesquisa propõe a denominação de zonas de segurança. 

 

Essas zonas de segurança não estão à mercê da intencionalidade original da 

publicidade, já que a publicidade não pode criá-las, mas apenas identificá-las e se aproveitar 

delas, apresentando-se sob a forma de uma negociação simbólica com a sociedade que as 

acolhe (BAKTHIN, 1992, p.299). Certamente há uma reestetização obediente às estratégias 

publicitárias, na qual o imaginário sociocultural é abastecido ao mesmo tempo que fornece 

combustível para a formação dessas zonas de segurança. Mais do que isso, há uma nítida 

utilização delas nos discursos de transferência de credibilidade a partir de personagens 
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estereotipados, representados por corpos estrangeiros em clara distinção, em favor de marcas, 

produtos ou serviços. 

 

2.6 ZONAS DE SEGURANÇA: ESTEREÓTIPOS E DIFERENÇA NA RETÓRICA 

DO DISCURSO PUBLICITÁRIO 

 

Um olhar menos criterioso sobre as zonas de segurança e as manifestações de 

produção discursiva que nela ocorrem, podem indicar que essas zonas seriam apenas locus 

dentro do repertório de pré-construídos, de já-ditos ou de arquivos institucionalizados. No 

entanto, a publicidade usa o estereótipo para preencher essa zona de segurança com conteúdos 

que lhe interessam, mas o reestetiza, o que torna possível afirmar, então, que não usa 

simplesmente o arquivo puro ou o pré-construído puro: ela os desloca, mobiliza e vai além, 

constituindo uma nova área, que até virá a fazer parte dos pré-construídos no momento em 

que for enunciada e consumida, mas que no momento de sua criação é nova. Para reforçar 

essa proposta, é importante conceituar e diferenciar das zonas de segurança os conceitos de 

arquivo e pré-construídos. 

 

 As zonas de segurança diferenciam-se da noção de arquivo proposta por FOUCAULT, 

que possui uma estreita relação com interdiscurso e formação discursiva, e por isso muito 

importante e produtiva na AD. A noção de ‘arquivo’ como enunciados conservados por uma 

via arquivística até é complementada pela sua percepção como um modo de acompanhar as 

práticas discursivas de uma sociedade. No mesmo sentido, o autor sugere: 

 
“Entre a língua que define o sistema de construção de frases possíveis 

e o corpus que recolhe passivamente as palavras pronunciadas, o arquivo 
define um nível particular: o de uma prática que faz surgir uma multiplicidade 
de enunciados como tantos acontecimentos regulares, como tantas coisas 
oferecidas ao tratamento e à manipulação (...) entre a tradição e o 
esquecimento, ele faz aparecerem as regras de uma prática que permite aos 
enunciados subsistir e, ao mesmo tempo, modificarem regularmente. È o 
sistema geral da formação e da transformação dos enunciados”(FOUCAULT, 
1986, p.149-150). 

 

 

Ainda assim, mesmo considerando-se que o repertório social é organizado e ao mesmo 

tempo processado pelo modelo arquivístico, o resgate de imagens, conceitos e semas, quando 
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da enunciação de novos discursos, não implica na apresentação de reduções inadequadas com 

o momento sociohistórico como é o caso dos estereótipos. Vários dos resgates podem carregar 

consigo precisão evolucionária social, isenta de discussões éticas, fazendo do arquivo um 

depósito e mecanismo de processamento e devolução mais amplo do que o estereótipo, que é 

uma das formas nas quais se manifestam os conteúdos interdiscursivos, e não como se 

organizam todos os conteúdos. Em resumo, todo estereótipo está incluído em um arquivo, 

mas nem todo arquivo social é abastecido apenas por estereótipos. 

 

Da mesma forma, zonas de segurança não são o mesmo que os pré-construídos, 

formadores constitutivos do interdiscurso.  

 

ROBERTO (2011), em artigo sobre efeitos de pré-construídos, lembra que segundo 

FOUCAULT  (1971, p.36), todo o discurso repousaria sobre um já-dito, e que este já-dito não 

seria simplesmente uma frase já pronunciada ou um texto já escrito, mas que teria ressonância 

sociohistórica, implicando também não-ditos, constituindo-se, sob esse viés, em um “jamais-

dito”, ou seja, como um dito pela primeira-vez.  

 

Para se entender melhor o conceito dos pré-construídos, é necessária uma visita a 

PÊCHEUX (1995, p.163) e aos escritos sobre interdiscurso. O estudiodo, um dos pais da AD, 

diz que interdiscurso é o “todo complexo com dominante das formações discursivas”. O 

interdiscurso está embrenhado na trama ideológica que toda formação discursiva esconde em 

sua materialidade linguística. É o lugar onde se formam os enunciados, ou  objetos do saber, e 

corresponde a algo que foi falado antes, em outro lugar, independentemente, sob a trama da 

ideologia. 

 

ORLANDI (1999, p.32), tratando dessa colocação, afirma que há uma relação 

necessária entre o interdiscurso (o já-dito) com o intradiscurso (o que se está dizendo). Esses 

dois conceitos estão mutuamente imbricados, e como já apresentados em capítulo anterior 

dessa pesquisa, podem ser representados em dois eixos: o interdiscurso representa o eixo 

vertical, no qual teríamos todos os já-ditos e esquecidos e o intradiscurso aloca-se no eixo 

horizontal, aquilo que estamos dizendo naquele momento dado, em condições dadas. O 
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intradiscurso aliado ao interdiscurso representa o dizível. No exame do interdiscurso, dois 

elementos merecem destaque: o pré-construído e o discurso-transverso. 

 

Volta-se então a PÊCHEUX (1995, p.99), que afirma que o pré-construído é um termo 

proposto por Paul Henry para designar aquilo que remete a uma construção anterior e exterior, 

mas sempre independente, opondo-se ao que é construído pelo enunciado. É o efeito do 

discurso ligado ao encaixe sintático, como resume ROBERTO (2011). A característica 

essencial do pré-construído é a separação entre o pensamento e o objeto do pensamento, com 

a pré-existência deste último – o real existe independente do pensamento. O pré-construído é 

apresentado como o “sempre- já-aí” da interpelação ideológica que impõe a realidade e seu 

sentido sob a forma de universalidade (mundo das coisas). 

 

Para  MAINGUENEAU (1996, p.114), o pré-construído é o traço do interdiscurso no 

intradiscurso. Ele foi assim associado a uma das teses essenciais da Escola Francesa, a de uma 

“dissimulação” do interdiscurso pelo discurso, pensamento evoluído das proposições originais 

de Pêcheux a respeito da função do discurso como manifestação discreta da trama ideológica. 

 

MARANDIN (1994, p.126) também destaca a proximidade entre o intradiscurso e o 

interdiscurso. A hipótese do autor é que existe a possibilidade de olhar o discurso em um 

espaço diferente – o espaço construído nos domínios semânticos. Trabalhando com a coesão 

das ideias manifestas nas formações discursivas, mostra que o pré-construído, através da 

sintaxe, evidencia a ligação semântica que os recortes discursivos mantêm entre si. 

Confirmando, ressalta MARANDIN:  

 
“A noção de pré-construído não pertence à teoria que estuda os 

modos de organização da linguagem (a teoria do que chamo língua), ela 
depende de uma teoria que estuda o funcionamento da linguagem numa 
formação social. Geneticamente, ela depende, pois, de uma pragmática do 
discurso” MARANDIN (1994, p.130). 

 

ROBERTO (2011) finaliza suas colocações sobre o tema, afirmando que o pré-

construído diz respeito àquilo que a língua organiza, articulando forma-sentido.  
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Dessa forma, os pré-construídos, assim como os arquivos, são um modelo de 

entendimento dos modelos constituintes do interdiscurso, que podem ou não passar pelas 

ultrageneralizações hellerianas, por exemplo. Analogamente à noção de arquivo, um pré-

construído pode constituir um estereótipo, mas não é formado apenas por estereótipos. Assim, 

há uma diferença clara também entre os pré-construídos e os estereótipos. 

 

Ainda a respeito dos estereótipos e de sua qualificação como estratégia discursiva, 

também não se trata de campo de resistência ao multiculturalismo, mas de uso 

simbolicamente negociado de áreas do imaginário (DURAND, 1997) da sociedade que 

garantem, ainda, através do abastecimento contínuo dos campos semânticos, a percepção de 

atributos de competência ligados à nacionalidades: pontualidade britânica, tecnologia 

japonesa, grandiosidade americana, qualidade gastronômica francesa, eficiência alemã, assim 

como verborragia italiana ou baixa qualidade chinesa. O uso deliberado desses estereótipos 

pela publicidade se não têm o poder de, por si só, como manifestação da prática comercial, 

criar ou sequer manter essas percepções, como manifestação cultural de uma sociedade 

contribui para um mecanismo de retroalimentação, na medida em que a negociação simbólica 

para seu uso procura legitimação na teia ideológica sociohistórica e ao obtê-la, a reforça. Não 

se trata, como citado, de pós-modernismo de resistência (McLAREN, 1992, p.68), visto que é 

um conceito demasiado engajado na mudança da ideologia hegemônica em contraste ao que 

pretende a publicidade: aproveitar-se de áreas de interpretação semântica que possam servir 

de alavancas para o incentivo ao consumo, entendido sim como uma manifestação cultural, 

porém não de contra-corrente ou resistência, mas funcional (interesses sociais e comerciais no 

mecanismo de incentivo ao consumo simbólico). Desse modo, a representação da diferença 

estereotipada, que é a materialidade de um conceito embrenhado no pensamento social, é alvo 

de incentivo do consumo, ancorada em outro consumo, ideológico, esse imaterial. 

 

Há uma relevância superior, nesta pesquisa, do que somente aquisição de 

conhecimento para o campo, já que trabalha com a percepção da publicidade como agente 

social com um papel de perpetuador deliberado dos estereótipos e, portanto, personagem de 

destaque no cenário dos discursos midiáticos sob a ótica da Análise do Discurso. 
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 Esse aspecto tem um reforço importante quando considerada a influência da 

publicidade na sociedade na qual se faz presente. ACEVEDO; TRINDADE (2010, p.58) 

fazem uma compilação ímpar de citações sobre esse papel determinante na socidade: 

“De acordo com Acevedo; Arruda; Nohara (2005), imagens 
publicitárias constituem um tópico importante na literatura de marketing, 
sobretudo porque diversos estudos evidenciam que construços imagéticas 
presentes em anúncios publicitários exerecem expressivo efeito no sistema de 
crenças de grupos sociais. CAPPELLE et al. (2003) ressaltam também que a 
mídia desempenha um papel de grande relevância tanto na ocnstrução quanto 
no esforço de representações sociais, na medida em que, por seu intermédio, 
os grupos sociais obtêm reconhecimento, visibilidade e afirmação de sua 
identidade. Guareschi et al. (2002, p. 61), por sua vez, compartilham dessa 
argumentação ao afirmarem que “a mídia possui um importante papel 
enquanto instituição produtora de discursos e, por conta disso, dos sentidos, 
que se impõem, produzindo verdades.” 

 
Observa-se também que a importância e responsabilidade da mídia 

em nossa sociedade é igualmente reforçada por Pontes; Nujorks; Sherer 
(2001) ao afirmarem que ao produzir e difundir retratos sociais, ela atua no 
sistema de representações e discursos sociais como um meio de produção de 
atitudes em seus receptores. Piedras (2003), por sua vez, sustenta que a 
publicidade exerce papel fundamental nas sociedades contemporâneas na 
medida em que intermedeia práticas culturais e interage com os sistemas 
simbólicos da cultura. Desta forma, apreende-se que a propaganda pode vir a 
contribuir fortemente na difusão e reforço de papéis sociais uma vez que a 
sociedade está atenta a ela, lhe confere credibilidade e retém as informações 
transmitidas (ABREU, 1999).” (ACEVEDO; TRINDADE, 2010: 58) 

 

Mas sem dúvida, o pensamento mais importante nessa gradação proposta pelos autores, 

já que reforça a ligação entre a publicidade e os estereótipos como recurso discursivo, está na 

análise que “converge com os pressupostos da Teoria da Cultivação de George Gerbner, a 

qual estabelece que repetidas exposições de determinadas representações nos meios de 

comunicação social podem resultar em sua aceitação pela sociedade como sendo a expressão 

da realidade.” (GREUNKE, 2000; RANGEL, 2004)    

Assim, pode-se notar que a publicidade, citada por SAFATLE (2008, p.151) como um 

dos principais condutos da ideologia da globalização e do multiculturalismo, fatores 

macroambientais, e que exerce um papel de pedagogia do consumo na sociedade pós-

moderna, também exerce um papel de legitimador de representações em um nível mais 

localizado, mais cotidiano, valendo-se de sua credibilidade, presença, frequência e recursos 

estéticos.  
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Uma vez compreendida corretamente a estrutura e o papel do estereótipo e do por que 

a publicidade se vale das zonas de segurança como recurso discursivo, é imprescindível para 

essa pesquisa que se construam as relações entre essa estratégia discursiva do discurso 

publicitário e seu uso no incentivo do consumo simbólico da diferença, tendo como arcabouço 

empírico a análise do corpus ainda a ser apresentado. Toda essa mobilização de conceitos e 

recursos visa o atingimento do objetivo primário dessa pesquisa que é	   analisar o uso de 

estereótipos na comunicação publicitária brasileira como estratégia de produção do discurso 

da diferença na sociedade de consumo, a partir das teorias de formação de identidade cultural 

pós-moderna.. 

 

O presente capítulo, então, encerra-se cumprindo o objetivo de apresentar essas teorias 

de formação, destacando a importância da diferença como um fator comum entre elas e 

criando as bases teóricas para o diálogo que a pesquisa construirá entre as teorias e a 

publicidade, entendida como uma forma de discurso. 

 

Da mesma forma que foi importante a discussão sobre as teorias de formação de 

identidade e diferença, assim como de estereótipo, que é um dos modos de constituir e 

anunciar diferença, como base para a análise que se apresentará em momento oportuno, é 

importante explorar os aspectos de formação do discurso publicitário, passando pelos aspectos 

relevantes às formações discursivas em geral.  
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3 ESTEREÓTIPOS COMO ESTRATÉGIA DISCURSIVA NA COMUNICAÇÃO 

PUBLICITÁRIA  

 

3.1 CONSIDERAÇÕES SOBRE A ANÁLISE DE DISCURSO DE LINHA 

FRANCESA 

 

A Análise de Discurso de Linha Francesa é um aporte teórico-metodológico 

importante para a pesquisa em Comunicação. Ela não é única via de análise e interpretação, 

mas engloba em sua estrutura constituitiva vários aspectos que consideram variáveis que 

dificilmente são aglutinadas em outros métodos. Isso permite, à pesquisa, considerar aspectos 

interpretativos que podem se combinar e gerar plataformas para novas interpretações, ou 

interpretações mais profundas do que aquelas relacionadas apenas aos aspectos materiais dos 

objetos empíricos, ou do que aqueles relacionados a parâmetros quantitativos. 

 

O objetivo desse capítulo é, inicialmente, apresentar as bases teóricas da Análise de 

Discurso de Linha Francesa, fazendo-o compreender quais são suas pretensões como teoria e 

quais são os elementos que ela considera importantes serem mobilizados para permitir uma 

efetiva análise dos discursos. Em seguida, na segunda seção, o capítulo tem como objetivo 

apresentar ao leitor os procedimentos metodológicos preconizados pela Análise de Discurso 

de Linha Francesa e executar o exercício de aplicação de metodologia ao corpus, objeto 

empírico dessa pesquisa. No processo, procurará explicitar os critérios formadores do corpus, 

evidenciando a necessidade de manter um alinhamento teórico-metodológico com a Análise 

de Discurso de Linha Francesa para que as discussões posteriores encontrem um material 

abundante e bem extraído, matéria prima para uma boa análise. 

 

3.1.1 Bases Teóricas 

 
“(...) O sonho adâmico: o de estar na inicial absoluta da linguagem, 

ser o primeiro homem, dizendo as primeiras palavras que significariam apenas 
e exatamente o que queremos” (ORLANDI, 2008; 35). 
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Eni Orlandi, reconhecida pesquisadora da Análise do Discurso de Linha Francesa (ou 

AD), inicia sua obra Análise do Discurso: Princípios e Procedimentos com uma frase 

surpreendente: “Não penso que exista realmente uma introdução para Análise do Discurso” 

ORLANDI (2009; 9). 

 

A interpretação dessa afirmativa, ao cabo da leitura de ORLANDI, e também de 

outros autores como BRANDÃO, MAINGUENEAU e CHARAUDEAU leva, certamente, à 

percepção de que a autora usou uma construção verbal para destacar um tema relativamente 

novo, do que para uma impossibilidade metodológico-teórica, claro. Ainda assim, baseando-

se nessa afirmativa, pode-se então sugerir alguns caminhos para introduzir a teoria. 

 

Uma das formas mais lógicas, que apresenta um teor didático mais pronunciado, é 

entender suas bases históricas e, posteriormente, explorar seus aspectos teóricos e 

metodológicos, que remetem a uma compreensão da AD como um dispositivo teórico-

metodológico por excelência. 

  

A AD, segundo ORLANDI (2009, p.26), como teoria, “visa fazer compreender como 

os objetos simbólicos produzem sentido, analisando assim os próprios gestos de interpretação 

que ela considera como atos do domínio simbólico, pois eles intervêm no real do sentido”. 

ORLANDI continua evidenciando que “a AD não estaciona na interpretação, trabalhando nos 

seus limites, seus mecanismos como parte dos processos de significação. Também não 

procura sentido verdadeiro através de uma “chave” de interpretação. Não há esta chave. Há 

método, há construção de um dispositivo teórico”, que justifica a exploração de como se 

formou a AD como teoria de análise. 

 

Suscintamente, a AD procura entender como um objeto simbólico produz sentido para 

sujeitos distintos numa determinada época da história, a partir da análise das formações 

discursivas usadas para produzir e apresentar os sentidos desejados.  

 

A AD surge nos anos 1960, na França. CHARAUDEAU e MANGUENEAU (2008, 

p.13) pontuam que não há um ato fundador, mas sim o resultado de uma convergência 

progressiva de movimentos com pressupostos extremamente diferentes, que buscavam estudar 
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as produções transfrásicas, orais e ou escritas e suas significações sob o pano de fundo 

linguístico e social. De fato, ORLANDI (2009, p.17) lembra que há, em tempos anteriores, 

manifestações de estudos sistemáticos da linguagem, como os estudos de texto de M. Bréal 

(semântica histórica) no século XIX, ou os formalistas textuais russos nas décadas de 1920 e 

1930, que embora se ativessem na procura dos aspectos literários, antecipavam uma análise 

que não eram meramente de conteúdo, da maneira que era conhecida até então.  

 

CANTORI (2010, p.56), orientado em sua pesquisa pela própria ORLANDI, resume a 

origem tripartite da AD da seguinte forma: 

 
“(AD) é uma disciplina que trabalha o sujeito, a história e a língua e se 
constitui no interior das consequências teóricas estabelecidas por três rupturas 
que estabelecem três novos campos de saber: a linguística, a psicanálise e o 
marxismo. A contribuição dessas áreas é com relação à materialidade, ou seja, 
a não transparência da realidade humana. A linguística mostra que a língua 
tem sua materialidade, uma ordem marcada que lhe é própria, para a 
psicanálise o sujeito se coloca como tendo uma opacidade e, assim, não é 
transparente nem para si mesmo e, com o marxismo podemos perceber que a 
história tem sua materialidade: o homem faz a história, mas ela não lhe é 
transparente.  
Essas formas de conhecimento constituem um lugar propício para a 
elaboração das teorias da análise de discurso e o que é discurso. Mas é 
importante lembrar que análise de discurso não é linguuística, nem marxismo 
nem tampouco psicanálise. Não é também uma junção das três áreas. Ela é 
uma disciplina de entremeio como caracterizou o seu criador, Michel Pêcheux” 
CANTORI (2010, p.56). 

 

A AD recorre à linguística (materialidade da língua), mas também à ciência das 

formações sociais, como escrito por ORLANDI (2008, p.32). Porém, ao mobilizar seus 

recursos em sua prática, critica seus fundamentos, já que não se deixa usar como instrumento 

neutro e nem se coloca como se as variáveis ligadas ao discurso tivessem menor relevância ou 

ordem de prioridade inferior ao que é da linguística. 

 

O alicerce da AD, tendo origem em 3 campos tão distintos, ainda que relacionados na 

própria AD, e perfeitamente localizados na França dos efervescentes, libertários e sociais anos 

1960, fez com que o empirismo das pesquisas iniciais tenha deixado como legado um viés 

francófono, apesar da profusão de estudos internacionais sobre AD pós-1960, uma 
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multiplicidade de problemáticas e uma descompartimentalização abrangente das 

terminologias (CHARAUDEAU e MANGUENEAU, 2008, p.14). 

 

Ainda assim, algumas variáveis discriminatórias são uniformes e superiores a qualquer 

diferença regional: o discurso como objeto, o sujeito como origem, a condição social 

(história) como cenário e a língua como plataforma de signos. A conjunção dessas variáveis 

ocorre na linguagem, que é alvo de interpretação não como dado, mas como fato (ORLANDI, 

2008, p.31). Essa é uma forma de estruturar um dispositivo que coloca em relação de forma 

complexa, o campo da língua e o campo da sociedade apreendida pela história (GADET, 

Apud ORLANDI, 2008, p.31), concepção essa que encontra eco quando se constata que a 

manifestação discursiva é a materialização do contato entre o eixo ideológico e o eixo 

linguístico. 

 

Sobre o discurso, é importante destacar alguns pontos. ORLANDI (2009, p.15) faz 

uma interessante exploração etimológica do termo ‘discurso’: traz em si a ideia de curso, de 

percurso, de movimento, sendo assim, palavra em movimento constante, ou, prática de 

linguagem. A análise do discurso é então a análise do homem falando, percorrendo os 

sentidos através de signos e significados. Assim, a AD procura compreender a língua fazendo 

sentido como universo simbólico, não técnico, como parte do trabalho social geral, que 

constitui o homem e sua história. 

 

Essa visão sobre o que é discurso coloca em cheque o esquema elementar da 

comunicação, aquele que sistematiza que existe um emissor que tem algo a dizer a alguém, o 

receptor. Esse algo a dizer é a mensagem que é decodificada pelo receptor quando ambos 

partilham do mesmo código, a língua. No processo de decodificação, o receptor envia uma 

mensagem de volta ao emissor, o que configura uma interlocução. Esquematicamente tem-se: 

 

EMISSOR  >>>>>  (MENSAGEM)  >>>>> RECEPTOR 

|____________<<<<<<<<<<<____________| 

 

De fato, essa inconsistência materializada, reducionista até, do esquema da 

comunicação interpessoal, é corroborada por PÊCHEUX (1961) que afirma que o discurso, 
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mais que transmissão de informação (mensagem), é “efeito de sentido entre locutores”. Assim, 

é evidente que, para um dos criadores da AD, não há linearidade na disposição desses 

elementos e a mensagem não resulta de um processo sequencial. A língua, também, não é 

apenas um código entre interlocutores, ela é constitutiva do homem e da sociedade. Não há, 

tampouco, separação entre emissor e receptor, já que estão realizando simultaneamente todo o 

processo de significação e não podem ser pensados com uma separação tão formal. E, claro, 

ao invés de mensagem como informação cifrada, o que se propõe é o discurso, como fato 

social.  

 

Esse discurso, composto por dizeres, não são, então, mensagens a serem decodificadas, 

mas sim efeitos de sentidos que são produzidos em condições específicas e que, de alguma 

forma, se fazem presentes nos discursos, de maneira mais ou menos explícita, deixando 

vestígios relacionados às condições de produção da mensagem, ou pistas que o analista de 

discurso persegue para formar a compreensão dos sentidos ali manifestos (ORLANDI, 2008, 

p.30). Continua  autora afirmando que “esses sentidos têm a ver com o que é dito ali mas 

também em outros lugares, assim como com o que não é dito, e com o que poderia ser dito e 

não foi. Desse modo, as margens do dizer também fazem parte dele” (idem). 

 

Sobre o sujeito, posição superior e mais determinante na teia social do que 

simplesmente um enunciador ou um receptor, pode-se dizer que de acordo com ALTHUSSER 

(Apud ORLANDI, 2006), todo indivíduo humano capaz, isto é, socialmente ativo, só pode ser 

agente de uma prática se se revestir da forma sujeito. A forma sujeito, então, é a forma de 

existência histórica de qualquer indivíduo, agente de práticas sociais.  

 

Outras definições de sujeito são encontradas na obra de MAINGUENEAU e 

CHARAUDEAUX,  Dicionário de Análise do Discurso: 

 
O Sujeito do discurso é uma noção necessária para se precisar o 

estatuto, o lugar e posição do sujeito falante com relação à sua atividade 
linguagueira. (...) 

Para Pêcheux, o sujeito do discurso não se pertence, ele se constitui 
“pelo esquecimento daquilo que o determina” (1975; 228). Trata-se do 
fenômeno da “interpelação do indivíduo em sujeito de seu discurso [...] pela 
identificação (do sujeito) com a formação discursiva que o domina” (ibid.), 
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porque o sujeito é sobredeterminado por pré-construídos ideológicos (“efeito 
Münschausen” ibid.;223). 

Para Ducrot, no quadro daquilo que ele denomina pragmática 
integrada, devemos distinguir no sujeito que produz o ato da linguagem, um 
ser empírico exterior a todo ato de linguagem, um ser de discurso (o locutor), 
responsável pelo enunciado, um ser de pura enunciação (o enunciador) que 
determina o ponto de vista do enunciado (1984). 

Para Chareaudeau, no quadro de uma problemática da alteridade, o 
sujeito do discurso é, ao mesmo tempo, sobredeterminado - mas somente em 
partes - pelos condicionamentos de ordens diversas, e livre para operar suas 
escolhasbno momento de focalizar seu discurso. Ele é, ao mesmo tempo, 
coagido pelos dados da situação de comunicação (contrato) que o conduzem a 
se comportar discursivamente de uma certa maneira, e livre para se individuar, 
o que o leva a usar estratégias. (...) 

De toda maneira é conveniente considerar que o sujeito do discurso é 
um sujeito composto de várias denominações: (...) é polifônico e é (...) 
dividido. MAINGUENEAU; CHARAUDEAU (2008, p.457-458) 

 

 

O sujeito, então, para a AD, não é o sujeito alocado na análise sintática, objeto de 

análise gramatical, mas a posição projetada no discurso. Para ORLANDI (2006, p.37), isso 

significa dizer que há em toda língua mecanismos de projeção que permitem passar da 

situação sujeito para a posição sujeito no discurso. Dessa forma, não é o sujeito físico, 

empírico que funciona mas a posição sujeito discursiva. Isso se dá no funcionamento das 

formações imaginárias que regem todos os discursos: a imagem que o sujeito faz dele mesmo, 

a imagem que ele faz de seu interlocutor e a imagem que ele faz do objeto do discurso. Assim 

como se tem a imagem que o interlocutor tem de si mesmo, de quem lhe fala e do objeto de 

discurso. Nesse campo, existe o mecanismo de “antecipação”, que é a capacidade que todo 

locutor tem de colocar-se na posição de seu interlocutor experimentando essa posição e 

antecipando-lhe a resposta. De fato, segundo ORLANDI (2006, p.71), o mecanismo de 

antecipação é em grande parte o responsável pela argumentação, situação em que quem mais 

consegue antecipar-se a seu interlocutor é melhor orador, mais eficiente com a palavra.  

 

ORLANDI (2009, p.41) sugere que ao se observar as propriedades discursivas da 

forma sujeito, depara-se com o egoimaginário, como sujeito do discurso. Este egoimaginário 

se constitui pelo esquecimento do que o determina, já que é do funcionamento da ideologia 

em geral que resulta a interpelação dos indivíduos em sujeitos. Esta interpelação se dá através 

do complexo das formações ideológicas e, especificamente, através do interdiscurso 
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intrincado nesse complexo, fornecendo a cada sujeito sua “realidade” enquanto sistema de 

evidências e de significações percebidas. (CANTORI, 2010). 

 

Por isso, para PÊCHEUX (1975, p.33), não se pode pensar o sujeito como origem de 

si. O individuo é interpelado em sujeito pela ideologia, pelo simbólico e dessa interpelação 

resulta uma forma de sujeito histórica. A leitura de ORLANDI acrescenta que essa forma 

sujeito histórica sofre um processo de individualização pelo Estado e aí se reencontra o 

indivíduo agora não mais biológico e psíquico, mas social, resultado de processos 

institucionais de individualização. Esse assujeitamento é a própria possibilidade de se ser 

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

que diz). 

 

CANTORI (2010) ainda interpreta, à luz do diálogo entre os textos dos autores citados, 

que o trabalho da ideologia, neste processo, é o de interpelar o indivíduo em sujeito que se 

submete à língua significando e significando-se pelo simbólico na história. Assim, a 

subjetivação é uma qualidade, uma natureza. Não se é mensurável mais ou menos sujeito, 

mais ou menos subjetivado. Não há sentido nem sujeito se não houver assujeitamento à língua. 

Sem isto não há como se subjetivar. O outro modo de dizer isso é que o indivíduo é 

interpelado em sujeito pela ideologia. Há um efeito ideológico nesse processo no qual o 

sujeito coloca-se na origem do que diz. Ele parece ser a fonte do seu dizer. 

 

Na AD, também, não se pode deixar de relacionar o texto com a sua exterioridade, 

suas condições de produção que incluem, além do sujeito, a situação. A situação compreende 

desde as circunstâncias de enunciação, o aqui e o agora do dizer, o contexto imediato, até o 

contexto sócio-histórico, ideológico. A isso se denomina exterioridade e constitui o objeto 

histórico, sendo tecida sobre uma linha clara, que é a ideologia. Há, portanto, uma percepção 

da história como uma linha cronológica, que busca sentidos, cria tradições, lê o passado e 

influencia acontecimentos posteriores, mas também como um fenômeno não cronológico, mas 

ligado à prática social e não ao tempo em si, organizando-se tendo como parâmetro as 

relações de poder e de sentidos, que assim, criam a lente da organização da história. Isso faz 

com que o objetivo da AD não seja a extração do sentido linguístico do texto, mas sim a 

apreensão de sua historicidade, o que implica na colocação da AD no centro do conflito entre 
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sentidos diversos. O que a AD faz, então, é procurar explicitar a mecânica e efeito do discurso 

mediante dada situação histórico-social determinada pela ideologia hegemônica do momento, 

que por sua vez é considerada na perspectiva discursiva como relacionada ao poder instalado. 

(ORLANDI, 2009, p.42). Assim, faz parte da prática discursiva efetiva a relação de sentidos e 

a relação de força. Conforme as relações de sentidos, pode-se dizer o que se diz, pois existe 

uma relação com outros dizeres, que isso faz parte dos efeitos de sentidos do dizer e que todo 

discurso é aberto em suas relações de sentidos. Já para as relações de força, o lugar social a 

partir do qual se fala marca o discurso com a força da locução que este lugar representa. Cada 

lugar tem sua força na relação de interlocução e isto se representa nas posições sujeito. Por 

isso essas posições não são neutras e se carregam do poder que as constitui em suas relações 

de força. (CANTORI, 2010, p.52). 

 

Têm também uma relação umbilical com a situação histórica, que forma parte das 

condições de produção, que é a memória, ou, pensada em relação ao discurso, o interdiscurso. 

Ele é aquilo que fala antes, em outro lugar, independente o discurso que está sendo construído, 

que é influenciado pelo interdiscurso que já está estabelecido. E por já estar estabelecido é 

passado, por isso também chamado de memória discursiva: o saber discursivo que torna 

possível todo o dizer e que retorna sob a forma do pré-construído, o já-dito que está na base 

do dizível, sustentando cada palavra e seu significado (ORLANDI, 2009, p.30). 

 

Esse interdiscurso é chamado por COURTINE (Apud ORLANDI, 2009, p.31) de 

constituição e é por ele posicionado, esquematicamente, em um eixo vertical onde seriam 

alocados todos os dizeres já ditos, recorrentes e esquecidos, em uma estratificação de 

enunciados disponíveis para uso. Além desse eixo, um eixo horizontal que representa o 

intradiscurso, ou formulação, considera e contém o que está sendo dito no tempo imediato, 

no contexto local de espaço e tempo. A constituição, portanto, forma um repertório e a 

formulação só se pode valer dela para sua existência, que é diferente, pois está em outro 

tempo/lugar. Assim, todos os sentidos são gerados no cruzamento dos eixos da constituição 

(INTERDISCURSIVIDADE) e da formulação (INTRADISCURSIVIDADE). Esse é o jogo 

que representa de maneira áurea a geração de sentidos no discurso.  
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O discurso é a materialidade específica da ideologia, e a língua é a materialidade 

específica do discurso. Assim, existe a relação entre língua e ideologia afetando a constituição 

do sujeito. Para PÊCHEUX (1975, p.33), o sentido de uma palavra não existe em si mesmo, 

mas é determinado pelas posições ideológicas que estão em jogo no processo sociohistórico 

em que as palavras são (re)produzidas. Elas mudam de sentido de acordo com as diferentes 

posições sujeito de quem as emprega. ORLANDI contribui para essa interpretação quando 

afirma que “as formações discursivas são a projeção na linguagem, das formações ideológicas” 

(ORLANDI, 2009, p.17). Para PÊCHEUX (1975, p.34) os indivíduos são interpelados em 

sujeitos falantes (em sujeitos de seus discursos) pelas formações discursivas que representam 

na linguagem, as formações ideológicas que lhe são correspondentes. “Dessa forma, fica 

evidente que não podemos pensar o sentido e o sujeito sem pensar a ideologia e a ideologia 

não pode ser pensada sem pensar a linguagem” (CANTORI, 2010, p.55). 

 

O conjunto de formações discursivas forma o interdiscurso, que também está afetado 

pelas formações ideológicas. O interdiscurso determina a formação discursiva que dissimula 

na transparência do sentido, a objetividade material contraditória do interdiscurso que a 

determina. Essa objetividade material contraditória reside no fato de que algo fala sempre 

antes em outro lugar e independentemente. O interdiscurso, na verdade, é irrepresentável, ele 

é constituído de todo dizer já dito. É o saber, a memória discursiva ou aquilo que preside todo 

dizer. Para ORLANDI: 

 

“É ele que fornece a cada sujeito sua realidade enquanto sistema de 
evidências e de significações percebidas, experimentadas. E é pelo 
funcionamento do interdiscurso que o sujeito não pode reconhecer sua 
subordinação-assujeitamento ao Outro, pois, pelo efeito de transparência, esse 
assujeitamento se apresenta sob a forma da autonomia. O Outro aí é o 
interdiscurso. Se assim é para o sujeito também para o sentido as coisas não 
são diferentes. Para que uma palavra tenha sentido é preciso que ela faça 
sentido (efeito do já dito, do interdiscurso, do Outro). A isso é que chamamos 
historicidade na análise de discurso” ORLANDI (2006, p.18). 

 

Para uma análise de discurso busca-se o efeito de pré-construído, a impressão do 

sentido, já que deriva do já-dito, do interdiscurso e que faz com que ao dizer já haja um efeito 

de já dito sustentando todo o dizer. 
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A análise de discurso tem como unidade de análise o texto. Nessa perspectiva, o texto 

não visto como na análise de conteúdo, em que ele pode ser atravessado para encontrar atrás 

dele um sentido. Discursivamente, o texto constitui discurso em sua materialidade e é pensado 

em relação às suas condições de produção, a sua exterioridade. 

 

Fecha-se assim um panorama geral sobre a AD sob a ótica de sua estruturação como 

teoria. Certamente, parafraseando ORLANDI, como não há, propriamente, uma maneira de 

introduzir Análise do Discurso, reduzí-la à dimensão teórica não pode ser mais do que um 

exercício de construção de um resumo da teoria. Assim, chegar a essa redução, configura-se 

como um mero convite para a exploração das centenas de páginas mais elaboradas, 

exclusivamente, sobre a origem e aplicação da teoria proposta e explorada pelos autores 

citados no decorrer do texto dessa pesquisa. Há, no entanto, mantendo-se a premissa da busca 

pela explanação didática, a necessidade de apresentação dos aspectos metodológicos da AD, 

também, pertinentes e justificáveis de aplicação nessa pesquisa conforme explicações na 

próxima seção desse capítulo. 

 

3.1.2 A Análise do Discurso como Metodologia 

 

A primeira seção do capítulo ocupou-se em explanar as bases da Análise de Discurso 

de Linha Francesa (AD) como um arcabouço teórico, que objetiva a procura de como um 

objeto simbólico produz sentidos para sujeitos em diferentes momentos da história a partir da 

perspectiva dos discursos (ORLANDI, 2008, p.26). Na sua descrição como tal, ficou claro, 

ainda que houvesse uma preocupação, por motivos didáticos, em separar os aspectos teóricos 

dos metodológicos, que a AD se constitui de um dispositivo completo de interpretação. 

Somado ao aspecto teórico, portanto, há um sólido aspecto metodológico. 

 

De todos os textos que assim tratam da AD (dispositivo com aspectos teóricos e 

metodológicos), ORLANDI (2008, p.27) talvez expresse da maneira mais clara o motivo e a 

consequência de haver esses dois aspectos que se inter-relacionam: 

 

“Face ao dispositivo teórico da interpretação, há uma parte que é de 
responsabilidade do analista e uma parte que deriva de sua sustentação no 
rigor do método e no alcance teórico da Análise de Discurso. O que é de sua 
responsabilidade é a formulação da questão que desencadeia a análise. 
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Cada Material de análise exige que seu analista, de acordo com a questão que 
formula, mobilize conceitos que outro analista não mobilizaria, face as suas 
questões. Uma análise não é igual a outra porque mobiliza conceitos 
diferentes e isso tem resultados cruciais na descrição dos materiais. Um 
mesmo analista, aliás, formulando uma questão diferente, também poderia 
mobilizar conceitos diversos, fazendo distintos recortes conceituais. 
Por isso distinguimos entre o dispositivo teórico da interpretração, tal como o 
tematizamos, e o dispositivo analítico construído pelo analista a cada análise. 
Embora o dispositovo teórico encampe o dispositivo analítico, e o inclua, 
quando nos referimos ao dispositivo analítico, estamos pensando no 
dispositivo teórico já “individualizado” pelo analista em uma análise 
específica. Daí dizermos que o dispositivo teórico é o mesmo mas os 
dispositivos analíticos, não. O que define a forma do dispositivo analítico é a 
questão posta pelo analista, a natureza do material que analisa e a finalidade 
da análise” ORLANDI, 2008, p.27).   

 

 

Portanto, do mesmo modo que se pode considerar a adequação do método à pesquisa, 

pode-se considerar que sempre haverá a possibilidade de adequação do dispositivo aos 

objetivos da análise. Ainda assim, é importante verificar, à luz das possibilidades 

metodológicas, não apenas sua viabilidade como método, mas a sua relevância acima de 

outros métodos. 

 

A metodologia empregada no desenvolvimento da pesquisa ora apresentada, 

considerando que a mesma provavelmente levaria à formação um corpus passível de 

aplicações dos conceitos teórico-metodológicos da AD, teve que levar em consideração 

algumas especificidades que a justificassem. 

 

O primeiro aspecto foi o tema em si e sua abordagem proposta. O uso do corpo 

estrangeiro como representação intencional de estereótipo pela publicidade brasileira no 

século XXI pressupôs alguns passos na aproximação a esse objeto que apontam para a 

metodologia ideal para sua análise e consideração. 

 

“Representação” e “estereótipos” são conceitos associados aos fenômenos culturais e 

da linguística, entendida como interpretação do comportamento social baseada na semântica 

da linguagem e formação do pensamento social. Esse aspecto indica ser ideal a adoção de 

metodologias que adotem a interpretação de discurso como fator analítico. Assim, a Análise 

do Discurso de Linha Francesa apresenta-se como uma abordagem metodológica 
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recomendada para os objetivos desse projeto, como indicado anteriormente e formando, assim, 

um sistema cíclico de justificativa e método: o método se justifica pela abordagem e a 

justificativa se constrói sobre o método.  

 

Além da abordagem teórico-metodologógica da AD, o tema ainda levou a pesquisa 

para o método instrumental da pesquisa documental, de caráter qualitativo, já que se propôs a 

estudar a publicidade brasileira em determinado recorte temporal, considerando que havia o 

conjunto publicado que materializa o objeto empírico. Como não havia, de antemão, a 

possibilidade ou intenção de se buscar índices de prevalência ou ocorrência no objeto 

empírico, assumindo-se o risco de um corpus limitado em quantidade, mas relevante como 

materialização dos conceitos pesquisados, o método qualitativo se prestou mais 

adequadamente aos objetivos da pesquisa, além de ter uma natural aderência ao aporte 

metodológico da AD. 

 

Assim, devidamente justificado em seus aspectos fundamentais, os passos 

metodológicos incluíram: 

 

- Pesquisa inicial de sondagem de meios e veículos, em busca da fonte mais adequada 

para formação do corpus, considerando o objeto empírico e os objetivos de pesquisa; 

- Determinação da fonte documental formadora do corpus, considerando o objeto 

empírico e os objetivos de pesquisa; 

- Visita completa à fonte documental formadora para efetiva delimitação do corpus; 

- Clipping inicial para formação de corpus; 

- Categorização dos elementos formadores do corpus de pesquisa, em específico, os 

anúncios publicitários componentes do tema; 

- Análise do Discurso em cada peça categorizada, considerando a presença e 

manifestação dos intra e interdiscursos, gerando uma relação de ocorrências, 

similaridades e singularidades nas peças; 

- Geração do relatório de observações, considerando o tipo de metodologia aplicada, o 

objeto empírico e os objetivos de pesquisa. 
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Houve, ainda, logicamente, o tempo e o espaço determinados para discussão do 

conhecimento revelado com o método, comumente identificado em trabalhos científicos sob a 

rubrica de “conclusões”. Tais considerações, no entanto, são alvo de discussão e 

contextualização no próximo capítulo, dedicado a explorar o significado do uso dos 

estereópos na publicidade brasileira, sua relação com a diferença e seus impactos e influências 

no consumo, dando assim, um sentido prático ilustrativo para as ocorrências identificadas ao 

final do processo de descrição e análise preliminar de corpus. 

 

3.1.3 Seleção de material para formação do corpus 

 

O corpus da presente pesquisa foi composto por anúncios publicitários da revista Veja, 

entre os anos de 2001 e 2010, que apresentaram corpos estrangeiros como elemento visual 

significativo na construção do discurso publicitário. É importante, na sequência, a observação 

de quais foram os critérios para sua construção, já que o acompanhamento da dinâmica 

explicita parte dos procedimentos metodológicos da AD. 

 

Os passos preliminares para a construção do corpus, então, foram as definições do que, 

efetivamente, pode-se considerar como corpo e o que, efetivamente, deve-se considerara 

como estrangeiro. 

 

Um interessante resumo de algumas definições sobre corpo foi proposto por SOUZA (et. 

al. 2001, p.157). Entre outras citações, compila o seguinte: 

 
“São várias as inferências que buscam definir o que é o corpo afinal. 

Para Vargas (1990, p. 33), o corpo é um turbilhão de acontecimentos culturais, 
sociais, animais e psíquicos, uma confluência de fenômenos, uma teia de 
emoções, de movimentos, um leque inesgotável de gestos. Feijó (1992, p. 7) 
considera que corpo e mente são um dado fenomenológico da percepção 
diária, dessa forma, nenhum dos dois deve ser negado ou diminuído. Brito 
(1996, p. 44) afirma que estudos atuais têm evidenciado como a 
psiconeuroimunologia e a psiconeuroendocrinologia, estudam as relações do 
corpo físico, com os corpos energético, emocional e mental. Ladislau e Pires 
(2007, p.1) relatam que o corpo de um indivíduo ao mesmo tempo em que 
guarda vários traços de sua subjetividade e de sua fisiologia, também pode 
esconder tais traços, e se aventurar na tentativa de desvendar esses mistérios é 
perceber o quanto é inútil separar a obra da natureza daquela realizada pelos 
homens, pois o corpo é “biocultural”, tanto a nível genético, quanto oral e 
gestual. Para Villaça e Góes (1998, p. 29), pensar o corpo é pensar em suas 
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possibilidades e em seus limites, percebendo-o como um dos elementos 
constitutivos do universo, no qual se produzem as subjetividades.”  
SOUZA et. al. (2011, p.157) 

 

 

Fica evidente, considerando ainda que há uma série de outras definções ou 

explorações conceituais, que corpo tanto é a manifestação biofisiológica material (corpo 

humano biológico), quanto manifestação cultural, palco de manifestação e reapresentação de 

ideologias, influências, agendas e posturas. Para essa pesquisa, o conceito proposto por 

SOUZA et al. (2011, p.157) de “biocultural” é o mais adequado para não ignorar nenhuma de 

suas implicações. 

 

 CARVALHO, em um artigo sobre consumismo e ética do corpo, lembra que corpo é 

um objeto de constructo social: 

 
“Ao percebermos o corpo como objeto de uma construção social, suas 
representações nas relações sociais remete-nos a um universo por vezes 
incontido e, ao mesmo tempo, dinâmico, na medida em que o nosso corpo 
revela-se como um construto vinculado ao campo da imagem, do desejo, da 
gestualidade, do prazer, da liberdade, da repressão, dos hábitos, enfim, são 
tantas as possibilidades de descrição das culturas visíveis do corpo, as 
maneiras desse corpo se articular, ora em luta constante por instaurar novos 
hábitos, ora querendo preservar os velhos hábitos de sempre” (CARVALHO, 
2011). 

 

 

Corpo, então, é objeto pertencente ao universo da imagem e nesse universo significa 

para os discursos. Corpo sem exposição não é corpo como agente discursivo. Essa lógica 

levou essa pesquisa a considerar como corpo a manifestação imagética do objeto “biocultural” 

que a publicidade faz e que com ela carrega significados socioculturais/ideológicos.  

 

Adicionalmente à definição de corpo como “material biológico”, houve a necessidade 

de considerar a influência e associação do corpo à indumentária. Segundo SANTOS (1997, 

p.21) “a indumentária é um elemento simbólico fundamental na definição das nossas 

identidades”. Isso mostra, se não em definitivo, mas como um índice que serviu de pista para 

a decisão do pesquisador, que a indumentária está associada ao corpo para criar as identidades 

que estavam sendo procuradas nesta pesquisa. VILAÇA, na obra A edição do corpo, quando 
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trata da moda proposta e os corpos dóceis dos anos 50, da moda prótese e os corpos rebeldes 

dos anos 60 e 70, da moda fetiche e os corpos marcados dos anos 80, da moda álibi e os 

corpos multiculturais dos anos 90, e da moda instalação e os corpos interativos da atualidade, 

sempre abastece de argumentos a relação de indissolubilidade do binômio corpo-moda, por 

extensão, corpo-indumentária, para evidenciar a produção de sentido que há no conjunto, da 

mesma forma que haveria na apresentação do corpo nu (a não indumentária como retórica 

discursiva caminharia então, no mesmo eixo da indumentária, tendo uma diferenciação apenas 

no ponto do eixo em que se encontra em relação a outra). 

 

Assim, não sendo objetivo dessa pesquisa a discussão da validade ou não da 

indumentária e/ou moda para qualificação de corpo, apesar do pesquisador concordar com a 

validade da proposição, considerou-se que há referências científicas suficientes para sustentar 

que o corpo que deveria ser procurado para a montagem do corpus devesse considerar a 

manifestação do biocultural associado à materialidade da indumentária como recurso 

discursivo.  
 

Uma vez, então, determinado o corpo a ser procurado, ainda restava ao pesquisador 

definir o adjetivo “estrangeiro”. LAGARDE, no texto de abertura do seminário O que é o 

estrangeiro, resumiu um conceito basilar, ao qual a pesquisa recorre, mesmo que definido 

para especulações no campo da psicologia e neurociência. Diz LAGARDE: 

 
Evoquei antes a complexidade do termo. Façamos um pouco de 

etimologia. O termo “estrangeiro” [étranger em francês] provém do latim 
extraneus; é, pelo menos, o que nos informam os dicionários de francês. 
Procurei então noutro dicionário, o Gaffiot [dicionário francês-latim], para ver 
o que extraneus significava para os latinos da Antiguidade. Deixo-lhes 
apreciar o desvio de sentido: extraneus representa o que é “exterior”, o “de 
fora”; encontramos depois uma segunda acepção da palavra que significa o 
que “não é da família”; em terceiro lugar, encontramos a noção de 
“estrangeiro” tal como a conhecemos. 

O Estrangeiro aparece então como o “de fora”, aquele que, de uma 
maneira ou de outra, está no “exterior”. A pergunta seria de saber a “quê” este 
estrangeiro é exterior e fora de “quem” ele se situa. Porque aqui está o 
carácter falacioso de todo o raciocínio que utiliza o estrangeiro: invocar o 
Estrangeiro pressupõe, de facto, que possuímos ao princípio a noção do que 
não o é! 
Por outras palavras, a dialéctica que recorre à noção de estrangeiro é, no 
fundo, um raciocínio que procede por “eliminação”. Com efeito, é Estrangeiro 
tudo o que não é “nós” LAGARDE (2009). 
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Assim a definição de estrangeiro para fins dessa pesquisa, já que deveria ser usada 

apenas como índice para construção do corpus e não tema de tensionamentos entre teorias 

diversas, depende da definição do “nós” sugerido por LAGARDE. 

 

Considerou-se, portanto, como “nós”, a sociedade brasileira pós-moderna urbana 

ocidentalizada cristã capitalista, ou a grande massa populacional que quantitativamente pode 

ser qualificada como a sociedade brasileira, numa perspectiva reducionista, é verdade, mas 

mais didática para os fins a que se propõe nesta pesquisa. Dessa forma, qualquer índice que 

aponte para outra nacionalidade, outra etnia ou outra origem nacional, foi considerado como 

manifestação do estrangeiro, incluindo, então, povos indígenas (nações residentes no Brasil 

enquanto unidade político-administrativa, inclusive, e outros povos com alguma linhagem 

indígena como africanos ou esquimós). 

 

Em resumo, corpos estrangeiros, para fins desta pesquisa, foram todos aqueles que 

pelo traço fenotípico (fator biológico) ou pela indumentária (fator cultural) ou ainda pela 

associação dos dois traços, materializou a percepção de diferença em relação ao corpo (sob os 

mesmos índices) do brasileiro membro da sociedade atual. 

 

Na sequência, determinada a definição dos corpos que comporiam o corpus, a 

pesquisa teve que levar em conta seu objetivo, que é analisar o uso de estereótipos na 

comunicação publicitária brasileira a partir das teorias de formação de identidade cultural pós-

moderna. Assim, também era importante a definição do universo de onde seria extraídos os 

componente do corpus. 

 

Considerando que o projeto implica em uma pesquisa documental no patrimônio 

criativo publicitário nacional, a pesquisa tratou de justificar a busca de elementos do corpus 

em três diferentes níveis: substrato (meio), agente (veículo) e temporalidade (período). Além 

disso, um fator importante de mediação para essa seleção são as próprias práticas publicitárias 

no que se refere às categorias, meios e plataformas de veiculação publicitária. 

 

Inicialmente a escolha do substrato impresso, mais especificamente do meio revista, se 

deu pela existência de registros físicos componentes de acervo (documentação efetiva), que é 
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um aspecto funcional da pesquisa, e por permitir uma manifestação mais evidente da 

integração do verbal e não verbal. Além disso, há uma tradição cristalizada da publicidade 

brasileira em anúncios impressos: pesquisas exploratórias realizadas nos movimento iniciais 

desse trabalho, indicam que quase a totalidade das campanhas publicitárias preservadas em 

acervos (editoras, agências, serviços de clipping) possuem uma peça impressa que represente 

o conceito da campanha. Somam-se a essas características a relevância demográfica e 

comercial do meio. Dados atualizados em Maio de 2011 pelo IBOPE Media, divisão do grupo 

IBOPE responsável pelas principais pesquisa e métricas do mercado publicitário brasileiro, 

indicam uma penetração de 39% do meio revista na população brasileira, o que corresponde, 

em números, a cerca de 75 milhões de pessoas leitoras, em algum momento, de algum título, e 

um aporte de mais de R$7 bilhões em verbas publicitárias no meio revista no ano de 2010, 

totalizando 30% do total de verbas do mercado publicitário nacional. Assim, o meio revista, 

além de se mostrar um campo tecnicamente fértil para a pesquisa documental pela sua 

estrutura constituinte, mostra-se como portador de uma relevância social indiscutível sob o 

ponto de vista de sua representatividade na população7, além de, mais importante, ser locus da 

manifestação de ideologias que interessam a esta pesquisa como objeto teórico.  

 

Em seguida, houve a necessidade da escolha do agente (veículo), ou do recorte de 

conteúdo mais específico. Os pontos que requerem vigilância epistemológica nesse quesito  

relacionam-se com a representatividade social adequada, já que não há recorte 

sociodemográfico no objetivo primário ou nos objetivos complementares de pesquisa. Assim, 

delimitar o corpus precisou independer da linha editorial de especialidade ou segmento, o que 

poderia influenciar a construção de mensagens publicitárias pelo fator da adequação do 

discurso publicitário ao discurso editorial, prática comum do mercado publicitário. Dessa 

forma, um título de generalidades, que abarcasse conteúdos mais amplos e menos profundos, 

com uma penetração mais extensa em segmentos diferentes, representando de maneira mais 

próxima a divisão social da população, mostrou-se como o mais adequado 

metodologicamente. 

  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
7 Ainda que num perfil com significativo desvio da curva-padrão sócio-cultural brasileira, o que 

efetivamente não é alvo de considerações nessa pesquisa, nem tampouco se mostra como uma variável 
importante, posto que o foco é a análise da estratégia de construção das mensagens publicitárias e não seus 
impactos ou mediações. 
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A escolha se deu, então, pela revista Veja. A revista alinha-se com os filtros 

metodológicos aplicados ao meio revista para validar sua relevância e adequação. Com 

tiragem semanal de mais de 850.000 exemplares, segundo dados da Editora Abril e 

verificados pelo IVC, Instituto Verificador de Circulação, entidade independente e bem 

reputada no mercado publicitário nacional, Veja é hoje a maior revista nacional e uma das 

cinco maiores do mundo em tiragem. Além disso, desde sua fundação, em 1968, mantém uma 

grade editorial generalista, retratando os temas emergentes na sociedade que vão desde 

política até artes e espetáculos, passando por economia, cultura e comportamento. Tem-se 

assim um recorte representativo dos temas sociais relevantes, se não com precisão estatística, 

visto que não há necessidade metodológica para tal, com assertividade e comprovação 

documental histórica sólida. 

 

Além dessa adequação de conteúdo e de perfil como amostra do extrato social, como 

citado, o título apresenta disponibilidade integral de acervo através do sistema de Acervo 

Digital Veja, disponibilizado pela Editora Abril, o que representa um aspecto funcional 

importante para a pesquisa, posto que o primeiro procedimento metodológico prático foi a 

realização do clipping, ou o contato com todo o material publicitário publicado na revista na 

década de 2001 a 2010. Tal procedimento foi de extrema relevância na construção do corpus 

pois permitiu uma maior segurança na amostragem que posteriormente seria analisada na 

medida em que retrata exatamente todas as manifestações de estereótipo de corpo estrangeiro 

publicadas no período, e não somente exemplos isolados.  

 

Cabe ainda destacar que pesquisa exploratória de outros títulos semelhantes (mesmo 

enquadramento editorial) que poderiam se qualificar como fonte para extração de 

componentes do corpus, indicou a presença constante das mesmas campanhas publicitárias 

encontradas em Veja. Assim, considerando que, a partir da metodologia escolhida para 

composição do corpus e posterior análise (a AD) não há obrigatoriedade epistemológica na 

obtenção de componentes para o corpus a partir de fontes distintas, já que se trata de uma 

análise qualitativa por ocorrência singular e não por representatividade quantitativa, e 

considerando também que não havia expectativa de ocorrência de campanhas diferentes 

veiculadas em outros títulos que pudessem, de maneira relevante, fazer parte do corpus, não 



	   89	  

houve adição de mais títulos às fontes originais que formaram o corpus, ou seja, a revista 

Veja. 
 

Quanto ao recorte temporal, de acordo com autores como SILVA (2000) e BURITY 

(1998), entre outros, a discussão sobre multiculturalismo na sociedade brasileira pode ser 

localizada a partir da década de 1970, tardiamente em relação à mesma problemática nos 

Estados Unidos ou Europa, centros de correntes hegemômicas de pensamento social adotadas 

pela sociedade brasileira. Mais expressivamente a partir da década de 1980, sob a égide da 

abertura democrática, e com mais ressonância na década de 1990, sob os auspícios da 

globalização. Assim, pode-se considerar que houve uma maturação do tema na sociedade que, 

se não ainda totalmente envolvida com as questões relacionadas, bastante receptiva e 

detentora de canais para externalização do assunto e acomodação do mesmo na agenda social. 

Então, pode-se considerar por conclusão temporal, que a primeira década do século XXI 

(2001-2010) constitui-se como a década em que o tema já se encontra instaurado na sociedade 

e ocupa um lugar de discussão, não de comprovação da relevância ou mesmo da constatação 

da existência. 

 

O recorte temporal para a formação do corpus acompanha a linha histórica da 

sedimentação social do tema multiculturalismo e de suas vertentes como identidade e 

diferença e retrata de forma mais adequada o momento social vigente, pano de fundo para a 

análise dos resultados da pesquisa aqui projetada. 

 

A prática da busca documental levou a pesquisa a um nível exponencial. Foram 

consultadas visualmente mais de 90.000 páginas de conteúdo no acervo digital da revista Veja. 

Nessas 90.000 páginas, cerca de 25.000 foram identificadas como páginas de publicidade 

(total ou parcial: meia página, coluna ou ilha). Dessas 25.000, cerca de 15.000 continham a 

presença de corpo. Das 15.000, no entanto, apenas 62 apresentavam um ou mais corpos que 

pudessem ser qualificados como estrangeiros, e que constituíram o primeiro lote de peças do 

corpus efetivo (já desconsiderando as duplicidades). Considerando o tema da pesquisa, que 

inclui a avaliação de estereótipos, o filtro seguinte foi a presença do recurso discursivo do 

estereótipo na construção do discurso publicitário da peça, o que reduziu o corpus ao formato 

final das 23 peças publicitárias analisadas a seguir. 

 



	   90	  

3.1.4 Modelo de Análise do corpus 

 

Considerando o corpus já apropriadamente qualificado e justificado cabe, para fins de 

construção do modelo de abordagem, algumas reflexões sobre o método e sobre os critérios 

de descrição. 

 

O conjunto de práticas e cuidados chamados de “Dispositivo de Análise” por Eni 

Orlandi (ORLANDI, 2009: 58), por se tratar de uma compilação de procedimentos propostos 

por Pêcheux, Maingeneau e Vinguenaux, entre outros, adicionados de procedimentos 

propostos pela própria Orlandi, compuseram o modelo de abordagem do corpus preconizado 

pela AD, o que contemplou o preenchimento da instância metódica desta pesquisa. 

 

A pesquisa utilizou-se, em particular, da obra Análise de Discurso, Princípios e 

Procedimentos (ORLANDI, 2009), que pontou as referências para a abordagem e análise das 

peças componentes do corpus. Na obra a autora sugere alguns passos metodológicos 

pertencentes ao dispositivo de análise que foram os recursos mobilizados pelo pesquisador 

para analisar o corpus. Os passos, considerando os anúncios já coletados e selecionados, 

foram: 

 

- Descrição da superfície linguística da peça componente do corpus, quando há a 

descrição dos textos, imagens e demais componentes visuais e gráficos da peça 

publicitária. Aqui houve a abertura para um primeiro nível de categorização, no qual 

os anúncios foram alvo de agrupamento pela ocorrência ou não de textos explicativos 

e/ou títulos resumidos junto às imagens (que obrigatoriamente devem existir, de 

acordo com a proposta de objeto epistemológico). O resultado, no entanto, 

considerando que houve a presença do texto em todas as peças, desqualificou o nível 

de categorização. Além disso, considerando que “um discurso não é igual a um texto” 

(ORLANDI, 2009, p.71), foi necessário ir além da descrição textual; 

 

- Interpretação e construção do objeto discursivo, quando houve a interpretação dos 

itens da superfície linguística quanto ao seu papel no discurso (metáforas, paráfrases, 
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metonímias, resgates históricos, atribuições, apropriações, transferências, hipérboles) e 

suas relações com outros referenciais culturais, ainda no nível da formação discursiva. 

 

- Interpretação e construção do processo discursivo, quando foram efetivamente 

aplicadas as possibilidades semânticas e a eleição, mediante análise, de qual 

significado a peça pretendia e como a representação do corpo estrangeiro 

estereotipado contribuiu para tanto. Nessa fase de análise discursiva os conceitos de 

textualidade e discursividade, tendo a historicidade e até o multiculturalismo como 

agente amalgamador, estiveram presentes. Aqui também entraram os conceitos de 

ORLANDI (2009, p.86), para mais um nível de categorização, de modos de produção 

de sentidos dos discursos: autoritário (aquele de polissemia contida, a priori mais 

adequado aos processos de estereotipia), polêmico (quele de polissemia controlada, 

para gerar tensão intencional) e lúdico (aquele de polissemia aberta). 

 

Nessa fase, também, os ditos e não-ditos, e o significado de suas presenças, foram 

apontados e hierarquizados pela importância na construção do sentido desejado da 

publicidade. Assim, com essa precaução (inclusão dos não-ditos na análise), 

contemplaram-se as três esferas de discurso que podem ser articuladas, segundo 

ORLANDI (2009, p.84), para a interpretação dos sentidos do discurso: a língua, como 

sistema de signos, a exterioridade, como ambiente para as significações e os não-ditos, 

que têm um caráter imanente nos discursos.  

 

Finalmente, como exercício empírico complementar à fase e essencial à pesquisa, 

houve a interpretação da relação dos semas identificados e construídos com os conceitos de 

multiculturalismo, identidade cultural e representação de diferenças, objetivo principal dessa 

pesquisa.  

 

Assim, foram criados alguns passos de interpretação que seguiu o seguinte escopo 

metodológico: 

 

Passo 1: Seleção do corpus 
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Passo 2: Descrição das peças publicitárias componentes do corpus (superfície 

linguística) 

Passo 3: Categorização pelos elementos linguísticos 

Passo 4: Interpretação/identificação do objeto discursivo em cada peça 

Passo 5: Interpretação/identificação do significado discursivo 

Passo 6: Interpretação/identificação dos não-ditos 

Passo 7: Categorização pelo modo de produção de sentido discursivo (lembrando que 

há relação com o conceito basilar de estereótipo, que implica em haver um sentido 

comum, único, como recurso de linguagem) 

Passo 8: Identificação dos aspectos de convergência ou de conflitos da formação 

discursiva (ideologia) com os conceitos observados de multiculturalismo, identidade 

cultural e formas de  representação das diferenças. 

Passo 9: Categorização dos três modos de uso do estereótipo de corpo estrangeiro na 

comunicação publicitária. 

 

Ressalta-se, antes da apresentação do corpus efetivo, que o percurso pelas etapas 

metodológicas pressupôs domínio sobre as bases conceituais da AD como teoria, não apenas 

como metodologia. Condições de produção, interdiscursividade, esquecimentos, polissemias, 

relações de força e sentido, antecipações e ideologia nos discursos, portanto, precisaram ser 

conceitos bem compreendidos e dominados pelo pequisador a fim de garantir a qualidade da 

interpretação discursiva à qual a pesquisa se propõe. 

 

3.1.5 Apresentação e descrição do corpus  

 

O corpus dessa pesquisa, como citado anteriormente, foi formado a partir da 

observação de todos os anúncios publicitários veiculados na Revista Veja entre os anos de 

2001 e 2010. O filtro de inclusão dos anúncios que compõem esse corpus era a presença de 

um corpo estrangeiro como representação do recurso discursivo do estereótipo. 

 

Ao final da coleta, 23 peças publicitárias apresentavam as características procuradas 

para fins de composição de corpus e posterior análise. Algumas peças são do mesmo 

anunciante, veiculadas em momentos diferentes, e mesmo que semelhantes em sua direção de 
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arte, os argumentos discursivos verbais e não-verbais formavam diferentes configurações que 

levavam a diferentes níveis de interpretação, apresentando-se assim, para fins de pesquisa, 

como peças isoladas entre si, o que justifica sua manutenção no corpus.    

 

  
Anúncio 1 Anúncio 2 

  
Anúncio 3 Anúncio 4 

  
Anúncio 5 Anúncio 6 
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Anúncio 7 Anúncio 8 

  
Anúncio 9 Anúncio 10 

 

 
Anúncio 11 Anúncio 12 

  
Anúncio 13 Anúncio 14 
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Anúncio 15 Anúncio 16 

  
Anúncio 17 Anúncio 18 

  
Anúncio 19 Anúncio 20 

  

Anúncio 21 Anúncio 22 
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Anúncio 23  

Quadro 1: Anúncios que compõem o corpus de pesquisa. Autoria do pesquisador. 

 

As 23 peças foram então fichadas, de acordo com o modelo de ficha descritiva 

proposta pelo pesquisador, seguindo os itens preconizados pela AD como necessários para a o 

movimento de ‘dessuperficialização’, que é o primeiro movimento da série empenhada no 

dispositivo de análise proposto por ORLANDI (2009, p.77). 

 

Os itens que compuseram as fichas foram agrupados em dois tipos: grupo de descrição 

técnica, que englobou os dados básicos para identificação do anúncio dentro corpus 

(anunciante, produto anunciado e edição e página de veiculação), e grupo de descrição e 

identificação dos elementos discursivos. 

 

Dentro desse segundo grupo, os seguintes itens foram considerados: 

 

• Descrição da superfície linguística e cênica: espaço para descrição objetiva e 

textual de cada anúncio, sem interferências em seus significados ou tentativas 

de interpretação, tendo como objetivo transpor para um rol de características 

elencáveis os elementos componentes do anúncio; 

 

• Objeto discursivo: espaço para identificação do tema e do objeto central do 

fluxo discursivo, que concentra o significado mais relevante do discurso, 

aquele associado ao interesse social ou comercial da marca anunciante. Nessa 

descrição está implícito um primeiro nível de análise, de natureza linguístico-

enunciativa, no qual o pesquisador procura ver no anúncio sua discursividade 
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manifesta, já considerando o esquecimento número 2, desfazendo a ilusão de o 

que o que está dito só poderia ter sido dito daquela forma. (ORLANDI, 2009, 

p.77); 

 

• Marco Histórico-Cultural: espaço para contextualização do momento 

sociohistórico que forma o pano de fundo para a localização da análise da linha 

do tempo. A importância desse item está em seu caráter marcador dinâmico: a 

mesma peça publicitária, com a mesma superfície linguístico-cênica, com um 

mesmo objeto discursivo em pauta, poderia ter uma análise completamente 

diferente em outro momento histórico. Assim a supressão desse item causaria 

um descolamento do discurso em relação à realidade sociohistórica, uma falha 

no dispositivo de interpretação; 

 

• Manifestação Estereotípica: espaço para descrição do item discriminador das 

peças componentes do corpus. Não é um campo que se propõe à análise, 

apenas a indicação objetiva de qual manifestação de estereótipo foi identificada 

na peça; 

 

• Modo de produção de sentido discursivo: espaço para indicação, mediante 

mais um nível de análise, que considera as possibilidades de interpretação do 

objeto discursivo,  o fluxo interdiscursivo e os não-ditos associados a ele para 

então qualificar o discurso, em seu modo de produção de sentido, como 

proposto por ORLANDI (2009, p.86): lúdico, polêmico ou autoritário; 

 

• Sentido pretendido: espaço para explicitação do sentido pretendido pelo 

sujeito-autor/sujeito-enunciador ao construir o discurso da maneira que foi 

construído. Esse item é um balizador indireto para a qualificação do discurso 

quanto ao modo de produção de sentido discursivo, na medida em que dá 

mostras de quão direto é o caminho entre os signos e representações do 

discurso na peça publicitária e o sentido objetivamente pretendido por ele; 
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• Relação com as teorias fundamentais da pesquisa: campo particular dessa 

pesquisa, importante para relacionar os resultados da análise discursiva com as 

teorias de formação de identidade cultural exploradas e que abrigaram o 

desenvolvimento e justificativa do problema da pesquisa.    

 

O modelo a seguir ilustra o formato da ficha descritiva dos anúncios e exemplifica seu 

preenchimento com todos os dados objetivos e aqueles oriundos do primeiro 

movimento de análise para cada peça descrita. Todas as fichas podem ser consultadas 

no apêndice desse trabalho. 

 

 

 

Anúncio 1 

DESCRITIVO TÉCNICO 

Anunciante Accenture 

Produto Institucional 

Edição/Página 1686; 46 
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DESCRIÇÃO E IDENTIFICAÇÃO DE CARACTERÍSTICAS DISCURSIVAS 

Descrição: Superfície Linguística Imagem de um chinês (indumentária) em um pequeno barco. Texto 
escrito em um recorte de jornal indicando que o chinês será o idioma 
mais usado na internet em 2007. Descrição dos serviços da empresa. 

Objeto Discursivo  A importância do mercado chinês: a China é um mercado 
exponencialmente importante, com números gigantes e que precisa 
de conhecimento para ser explorado corretamente, coisa que a 
empresa anunciante se presta a fazer. O não-dito indica que esse 
mercado é mais importante que outros e relaciona-se com o dito que 
seu crescimento configura-se uma oportunidade profissional urgente 
(“a hora é essa”) 

Marco Histórico-Cultural Países ocidentais capitalistas desenvolvidos identificam a China 
como uma cultura exótica mas um mercado atraente 

Manifestação Estereotípica Indumentária do personagem, qualificando-o em sua nacionalidade 

Modo de Produção de Sentido 
Discursivo 

Discurso Autoritário 

Sentido Pretendido Conhecimento da China e suas características por parte da empresa 
anunciante 

Relação com as Teorias Fundamentais 
da Pesquisa 

A população chinesa, cada vez mais ocidentalizada, está em 
crescente processo de abandono de caracterização por roupas 
tradicionais. Se não há o completo abandono ainda, o estereótipo 
como recurso discursivo baseado em imagem contribui para a 
manutenção da concepção de nacionalidade/etnia chinesa 
identificada em sua diferença.  

Quadro 2: Ficha descritiva de anúncio. Autoria do pesquisador. 

 

3.2 INTERDISCURSIVIDADE NO DISCURSO PUBLICITÁRIO 

 

O objetivo desta pesquisa é analisar o uso de estereótipos na comunicação publicitária 

brasileira como estratégia de produção do discurso da diferença na sociedade de consumo, a 

partir das teorias de formação de identidade cultural pós-moderna. É um trabalho de reflexão 

sobre a produção de sentido do discurso publicitário e das estratégias que o permitem que isso 

aconteça. Sua finalidade não é enumerar, classificar ou hierarquizar dados ou marcas que 

caracterizem os estereótipos, simplesmente. Essa seção do capítulo busca expor o uso do 

estereótipo enquanto estratégia de produção de sentido na comunicação publicitária, ou seja, 

as lógicas de funcionamento do discurso publicitário.  
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Uma vez que o uso do estereótipo, como recurso discursivo, implica a diferença que se 

fundamenta nos pré-construídos e nos já-ditos, vale observar os interdiscursos presentes nas 

amostras do corpus. Através dos meandros do anúncio publicitário, é possível analisar não 

somente a produção do efeito negociado do estereótipo na sociedade, no caso o estereótipo do 

estrangeiro, quanto a inadequação dos mesmos com a realidade objetiva do mundo pós-

moderno, buscando definir o modo como as técnicas do fazer publicidade trabalham 

processos de produção de sentido. 

 

Neste percurso de análise é importante um princípio que é fundamental para AD 

conforme ORLANDI (2007): o de que a linguagem se funda em movimentos permanentes 

entre processos parafrásticos (o mesmo) e polissêmicos (o diferente), de tal modo que a 

distinção se faz difícil. Diz-se o mesmo para significar outra coisa e diz-se coisas diferentes 

para permanecer no mesmo sentido. Esse movimento é fundamental para entender a relação 

entre estereótipos e diferença alçada pela produção de sentido pelo discurso publicitário.  

 

Processos de produção de discurso se dão a partir de três momentos diferentes, mas 

inseparáveis e igualmente relevantes, de certa forma já subentendidas quando a pesquisa 

tratou dos papéis de sujeito: o momento da constituição, o da formulação e o da circulação. 

Ou seja, como os sentidos são se constituem, como se formulam e como circulam (cf. 

ORLANDI, 2001 Apud CANTORI, 2011, p.83). Pode-se descrever esses momentos nessa 

pesquisa: 

 

- O momento da constituição se dá a partir da memória discursiva do dizer, fazendo 

intervir o contexto histórico-ideológico mais amplo.  

 

- O momento da formulação acontece em condições de produção e circunstâncias de 

enunciações específicas, neste caso, um discurso em forma de anúncio publicitário impresso 

que será consumido por um leitor (destinatário) concomitantemente ao consumo de outro bem 

cultural, uma revista.  

 

- O momento da circulação se dá em certa conjuntura e segundo certas condições, no 

caso no momento da publicação da revista VEJA, que já é carregado por sentidos de 
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representação e credibilidade, conforme defendeu-se nessa pesquisa ao justificar o locus de 

formação do corpus. 

 

Quando se trata das estratégias de produção do discurso da diferença na comunicação 

publicitária, a questão da interação entre os enunciadores e receptores é sempre evocada. A 

interação aqui se impõe entre as marcas anunciadas e o público-alvo, com uma ação oculta do 

agente publicitário autor do texto, trazendo aqui a questão da relação entre realidade objetiva 

e representação engendrada pelo produtor do discurso, conforme conceituada nessa pesquisa. 

 

Para ORLANDI (2007, p.45) a relação entre verdade (realidade objetiva) e falsidade 

(representação) na linguagem é passível de ser tratada na esfera da linguagem em geral. E isso 

pela sua incursão no domínio da relação pensamento/linguagemm/mundo, o que Pêcheux 

denomina “esquecimento de número 2”, do nível enunciativo (ORLANDI, 2009, p.39). Este 

esquecimento produz no sujeito a impressão de realidade do pensamento (ilusão referencial), 

que aquilo que se diz só pode ser dito daquela forma e significar aquele significado, algo 

particularmente perseguido pelo discurso publicitário. 

 

 Essa questão é de caráter ideológico, no domínio da constituição imaginária dos 

processos de produção de sentido. É neste caminho que ORLANDI (2009, p.91) faz uma 

crítica ao que chama de conteudismo. O conteudismo está na base da constituição da relação 

entre verdadeiro/falso no domínio da produção de sentido. É como se fosse possível existir 

uma relação natural entre palavras e coisas, supostamente uma relação única entre 

pensamento/linguagem/mundo. Contrariamente, percebe-se que o sujeito que produz 

linguagem e a exterioridade que o determina marcam toda produção de sentido, que não pode 

ser dada como objetiva. Assim, o conteudismo está diretamente ligado ao modo como ignora 

o ideológico que está na linguagem e é localizado na/pela falha na análise. É importante, 

portanto, cuidar para que a análise vá além da descrição de conteúdos e entre com vigor na 

trama ideológica, sociohistórica, ampliando a importância do entendimento e da busca na 

memória discursiva. 
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Para a AD não há discurso sem sujeito nem sujeito sem ideologia, pois sempre se 

assume uma posição sujeito (não se é sujeito previamente). Ao publicar um anúncio, a marca 

se coloca visual e textualmente em uma posição sociohistórica. 

 

No discurso publicitário a marca assume o papel de sujeito quando há a efetiva 

publicação do anúncio. A credibilidade é incorporada através do texto publicitário 

materializando uma proposição de verdade, mesmo que essa seja uma representação. Essa 

proposição feita pelo textos é acrescida de imagens, no caso dessa pesquisa, de estereótipos, 

que denota uma legitimação efetiva da proposta. Por suas performances argumentativas e 

recursos visuais, bem como pela descrição de suas competências próprias, as marcas se 

colocam dentro do discurso (intradiscurso; sabendo tudo sobre aquele tema) e fora dele 

(intradiscurso; sabendo tudo o que aquele tema pode significar na vida do destinatário). 

Quando argumenta no anúncio, a marca é sempre o sujeito especialista no assunto que se faz 

crível – e geralmente há muito tempo - deste modo inscrevendo sua enunciação na memória 

de arquivo, acionando a interdiscursividade. 

 

Há também a ilusão de um sentido de completude no anúncio. Quando a marca 

apresenta sua verdade, sua proposta de valor, sua solução para o problema do destinatário, 

não há qualquer espaço para contradição ou dúvidas, é uma voz que preenche todo o espaço, 

assertiva e contundente, que dá vida ao discurso publicitário, fazendo com que o sujeito marca  

se mostre, mesmo se escondendo. Pode se dizer que se “esconde” por conta da lógica da 

rentabilidade, ou seu interesse próprio no assunto, mostrando apenas uma parte interessante 

para si no momento da produção de sentido para uma sociedade na qual a marca se mostra 

como uma prestadora de um serviço importante na órbita da realidade objetiva. Mas também 

pode se dizer que ela se “mostra”, porque o anúncio é uma representação sujeita ao escrutínio, 

uma vez publicada, impossível de ser retirada ou desdita, constituindo-se como a realização 

da inter-relação entre o sujeito enunciador e o sujeito destinatário. O anúncio, naquele 

momento da publicação, é a materialidade efetiva do sentido desejado. Uma vez que no 

anúncio percebe-se a materialidade do sentido e por ele ser simbólico, a marca constitui-se 

sujeito na/pela linguagem, que se inscreve na história para significar. Ela não comunica o que 

quer pelo simples texto, mas sim pelos sentidos a que se filia, um fenômeno interdiscursivo 

no qual as zonas de segurança que propiciam o uso dos estereótipo têm papel fundamental.  
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Dessa forma, o anúncio que carrega consigo a credibilidade da marca, propondo 

assertivas, ancorando-se em recursos discursivos e limitando a polissemia - o que gera ilusão 

de completude - não é neutro. O discurso publicitário é atravessado pela discursividade, se 

constitui no embate entre a materialidade da língua e a materialidade da história pela memória 

que tem seu funcionamento ideológico. 

 

Essa trama interdiscursiva é particularmente importante na formação discursiva da 

publicidade porque a publicidade como tarefa econômica necessita ser eficiente, caso 

contrário perde sua razão de ser. E para ser eficiente, negocia sentidos com a sociedade (cf. 

citação anterior de BAKTHIN), sentidos esses resgatados do bojo da memória social, dos pré-

construídos, dos já-ditos, dos arquivos sociais. Ou a publicidade aprende a jogar sob essas 

regras, ou não existe. Ou melhor, pode existir como discurso, mas não existe como fenômeno 

econômico viável. 

 

Não se trata, nesta pesquisa, de discutir a verdade na publicidade. Sempre haverá a 

impossibilidade da imparcialidade no discurso publicitário – como em qualquer outro 

discurso – já que é subordinado a interesses específicos de sujeitos ideologicamente 

comprometidos. Mas a AD não procura o sentido “verdadeiro”, e sim o real do sentido em sua 

materialidade linguística e histórica. Ideologia não se apreende, o inconsciente não controla o 

saber. A língua funciona ideologicamente, tendo em sua materialidade esse jogo entre verdade 

e mentira (CANTORI, 2010, p.93). 

 

 Ainda nesse aspecto, quando se pensa no sujeito enunciador, pensa-se em palavras e 

imagens, mas a produção de sentido também se utiliza do silêncio. ORLANDI (2007, p.14) 

fala de um silêncio que atravessa as palavras, que existe entre elas, ou que indica que o 

sentido pode ser sempre outro, ou ainda que aquilo que é mais importante nunca se diz. A 

autora coloca que o silêncio é “fundante”, justamente por todos esses modos de existir dos 

sentidos e do silêncio. “As palavras são, na verdade, cheias de sentidos a não dizer e, além 

disso, colocamos no silêncio muitas delas”. Pode-se perceber que tudo no texto produz 

sentido, até a ausência de texto produz sentido. Assim, os não-ditos do discurso publicitário, 

entremeando-se pelo esquecimento de número 2 de Pêcheux, cumprem uma função de reforço 
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da “verdade” proposta pelo anúncio na medida em que, valendo-se de resgates 

intradiscursivos, criam uma tela entrelaçada de argumentos lógicos que seguram um molde 

em torno do sujeito destinatário no qual ele se sente confortável e seguro, desde que 

concordando com a cadeia de argumentos. 

 

A observação do corpus dá alguns exemplos dessa proposição de verdades feita pela 

publicidade e ancorada em recursos discursivos que tentam sua legitimação.  

 

 
Imagem 1: Peugeot 

 

 O anúncio do veículo Peugeot 206 (imagem 1) mostra a foto do produto (automóvel) 

ao fundo. Em primeiro plano um homem, caracterizado como estrangeiro (chinês) 

caracterizado pela indumentária (chapéu), e como um elemento de cenário, saindo de um 

buraco no chão, pretensamente cavado por ele, da China ao Brasil, para chegar ao carro. O 

texto indica que “todo mundo quer ter um” (o carro) e o texto de apoio relaciona os atributos 

do automóvel, entre eles ser um carro de produção no Brasil e comercialização mundial. O 

discurso remete a um nacionalismo associado ao produto de qualidade mundial: num 

momento de globalização com efeitos sobre o mundo comercial, é desejável destacar que um 

produto que pode ser oferecido em escala global tem origem nacional. O não-dito indica que 

pessoas de todo o mundo fariam um esforço além do normal para ter acesso a um produto que 

o brasileira tem disponível, e também que a marca tem credibilidade e conhecimento para 
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construir produtos que o mundo todo aprova. Além disso, o não-dito sugere que alguns 

automóveis produzidos no Brasil, e à disposição do consumidor não são consumidos no 

restante do mundo, conotando falta de qualidade ou de desatualização do projeto, fato 

desabonador. Nesse momento, a memória discursiva entra em ebulição e o discurso 

publicitário em questão se mostra eficiente em trazer a tona fluxos discursivos transversais 

como a inexorabiliadade e os efeitos da globalização, a necessidade de ser competitivo em um 

mundo globalizado, que o mundo globalizado é mais criterioso, que produtos globais feitos no 

Brasil não estão relacionados à exploração do mercado de mão-de-obra ou de matéria-prima 

mais baratas (uma incursão intradiscursiva possível, mas provavelmente restrita a um público 

mais segmentado, engajado politica e economicamente), mas sim à um nacionalismo 

orgulhoso, quase setentista. O conjunto desses aportes transversais consolida a “verdade” da 

Peugeot e é uma demonstração que os fluxos intradiscursivos colocam em evidência os não-

ditos, buscam sustentáculo em temas socialmente explorados e sintetizados e, por fim, 

atingem o objetivo de legitimar o discurso em sua integralidade.  

 

 
Imagem 2:  MTV 

   

 Outro exemplo de mobilização de conteúdos pré-contruídos, de recorrência aos 

arquivos da memória institucional, é o anúncio da MTV (imagem 2). Nele, um palestino e um 

judeu, caracterizados pela indumentária, sentados em frente à TV, assistindo, juntos, ao que 

supostamente o texto indica como sendo o “VMB 2003, a maior festa da música brasileira”. O 
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texto indica que “por duas horas todo mundo vai esquecer as diferenças”. O sujeito marca, a 

MTV, procura através do anúncio, propor a verdade de seu ecletismo: a programação referida 

inclui a premiação de diversas categorias que representam diferentes estilos musicais, 

congregando em volta do mesmo evento, diferentes grupos por afinidade. Assim, a sugestão 

de esquecimento das diferenças e convívio harmônico é hiperbolizada pela imagem dos 

personagens unidos, em harmonia. Ora, a memória social tem em suas camadas mais 

superficiais não somente conceitos, mas cenas do conflito judeu-palestino, instaurado há 

séculos, recrudescido nas últimas 5 décadas após a criação do Estado de Israel. Não há, no 

mundo contemporâneo, conflito étnico tão persistente e ideologicamente marcado quanto o 

conflito árabe-israelense. Além disso, a imagem específica de Yasser Arafat, com seu 

indefectível e indissociável kfiah, o lenço que recobre os ombros e cabeça, usado pelos 

homens palestinos como indumentária para encontros sociais e religiosos, além de sua barba 

grisalha, passou a ser, pela difusão midiática dos últimos 30 anos, o ícone da nacionalidade, a 

imagem-mater associada ao adjetivo pátrio. O aporte intradiscursivo, nesse caso, mostra-se 

muito evidente e recorre a significados quase hiperbólicos, tamanha a surpresa causada pela 

associação dos conceitos apresentados na peça. Propor que a MTV une diferentes através de 

uma metáfora visual tão extrema, constitui uma das estratégias de amarração interdiscursiva 

para sedimentação de “verdades” propostas pelo discurso publicitário. 

 

A propósito das metáforas, são fortemente utilizadas no discurso publicitário, em 

especial naqueles que se valem dos estereótipos. CHARAUDEAU e MAINGUENEAU (2002, 

p.371) classificam metáfora diferentemente do que o faz a gramática tradicional que a 

qualifica apenas como uma figura de linguagem, ou seja, o uso de uma palavra em sentido 

conotativo. Para os autores acima, a metáfora é uma figura do discurso e possui funções 

discursivas, ou função estética, para ornamentar o discurso, sobretudo o literário, ou função 

cognitiva, que serve para explicação por meio de analogias de algo novo ou de pouco 

conhecimento, ou ainda função persuasiva, na qual os diversos discursos – políticos, morais – 

usam a metáfora como forma de impor opiniões de maneira não explícita. O discurso 

publicitário, notadamente, utiliza-a em suas três funções, com uma tendência de exploração 

mais acentuada da terceira, já que procura persuadir ao consumo. 
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Retomando a discussão sobre amostras do corpus, poderiam ainda ser elencados 

diversos anúncios que demonstrariam diferentes fluxos interdiscursivos consolidando as 

“verdades” propostas, mas após a observação integral do corpus o que constata-se é que a 

mesma lógica de recorrência interdiscursiva está presente no discurso publicitário. A posição 

de sujeito marca/sujeito enunciador é assumida com vigor no discurso publicitário e todos os 

aportes interdiscursivos são procurados e incentivados. 

 

Assim, considerando explorada a relação da publicidade com os interdiscursos, 

aprofunda-se a partir desse ponto a relação dos estereótipos como discurso publicitário e de 

como se relaciona com o consumo da diferença em favor da lógica do capital. 

 

3.3 MANIFESTAÇÕES ESTEREOTÍPICAS NO DISCURSO PUBLICITÁRIO 

BRASILEIRO DO SÉCULO XXI 

  

 Considerando-se que o filtro pertinente ao recorte sociológico da pesquisa era 

a presença de um corpo estrangeiro (não em sua materialidade literal, mas em seu significado 

simbólico), essa seção do capítulo se dedica a apresentar como são utilizados os estereótipos 

no corpus estudado. Localizaram-se três modos de uso do estereótipo de corpo estrangeiro, a 

partir de sua caracterização: 1) corpo estrangeiro caracterizado pela indumentária e elemento 

constituinte do cenário; 2) corpo estrangeiro, em primeiro plano, caracterizado pelos traços 

fenotípicos e indumentária e/ou adereços; 3) corpo estrangeiro caracterizado pela ênfase em 

um traço fenotípico. 
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Imagem 3: Accenture 

 

 Um exemplo do primeiro modo de uso é o anúncio da Accenture, consultoria 

empresarial internacional (imagem 3). Nele, há a imagem de um chinês, caracterizado assim 

pela indumentária (grande chapéu e trajes) em um pequeno barco. Configura-se como 

estereótipo porque a população chinesa, cada vez mais ocidentalizada, está em crescente 

processo de abandono de caracterização por roupas tradicionais. Se não há o completo 

abandono ainda, o estereótipo como recurso discursivo baseado em imagem contribui para a 

manutenção da concepção de nacionalidade/etnia chinesa identificada em sua diferença. 

Dessa forma, além do reforço do estereótipo, há o consequente incentivo ao consumo 

simbólico dessa diferença pontuada, diferença essa que deveria ser esmaecida à luz das 

discussões sobre pluralidade cultural do capítulo 2 desse trabalho. Essa incongruência entre o 

estereótipo (que além de ser uma construção discursiva implica na inadequação com a 

realidade, caso contrário não se configuraria como um estereótipo) e a realidade objetiva, não 

apenas explicita a materalidade de uma hipótese proposta por esta pesquisa (inadequação do 

uso do estereótipo com o momento sociohistórico e cultural, mas adequação à percepção do 

estereótipo como argumento mobilizador) como justifica seu uso. 
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 Esse mesmo recurso se manifesta em outras peças. 

 
Imagem 4: HSBC 

   

 No caso do anúncio do HSBC Premier (imagem 4), em que há a imagem de um 

homem em trajes de descanso em férias, deitado em uma espreguiçadeira à beira de uma praia 

tropical, rodeado por mulheres havaianas que lhe servem bebidas e lhe dedicam atenção, a 

manifestação estereotípica mais uma vez se revela pela indumentária, dessa vez pelas 

personagens de suporte, que também ajudam a compor o cenário para construir sentido. O uso 

de trajes havaianos é restrito, hoje, quase que somente à caracterização folclórica ou para fins 

de criação de uma atmosfera lúdica para a classe turística, ainda mais considerando que o 

Havaí pertence aos Estados Unidos e então, logicamente, subordinado, em grande parte, à sua 

cultura de massa. A presença de havaianas caracterizadas (manifestação de diferença por 

indumentária) cumpre a função de criar um elo entre a diferença e o imaginário associado ao 

local. Assim, mais uma vez, o consumo simbólico que a publicidade promove, mais 

importante que o consumo material sobre o qual discorre, depende do estereótipo para gerar 

sentido. 
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Imagem 5: Ford Focus 

 

 Mais uma manifestação dos estereótipos através da indumentária e da presença como 

elemento de cenário, prescindindo de outros recursos para se constituir, está no anúncio do 

Ford Focus (imagem 5). Nele, há a foto de uma mulher, vestida com roupas de pele, em uma 

região polar. Ao fundo um esquimó, em frente de um iglu. Assim como nos outros casos, a 

diferença se apresenta pela indumentária (roupas de pele que caracterizam a cultura), aqui 

complementada por índices de associação dedutiva (gelo, iglu, husky siberiano). O uso de 

trajes de pele pelos esquimós é restrito, hoje, quase que somente à caracterização folclórica ou 

turística, assim como no caso dos havaianos já citado, ainda mais considerando que o Alaska, 

lar político da população esquimó, pertence aos Estados Unidos e então, logicamente, 

subordinado, em grande parte, à sua cultura de massa, num adicional paralelo ao caso dos 

havaianos, que se soma a mais um: a presença de esquimó caracterizado (manifestação de 

diferença por indumentária) cumpre a função de criar um elo entre a diferença e o imaginário 

associado ao local. Mais uma vez o consumo simbólico produz sentido, mesmo que haja uma 
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inadequação factual com a realidade objetiva e com a formação pluricultural cada vez mais 

planificada. 

 Uma segunda forma de manifestação da estereotipia que utilizam o corpo estrangeiro 

como materialidade é a apresentação do corpo como elemento central de cena e estereotipado 

por indumentária, acessório e fenótipo, combinados. Essa manifestação que impede que haja 

uma real hierarquização das variáveis, sendo o conjunto delas um reforço do consumo 

simbólico da diferença, pode ser notado em peças publicitárias de anunciantes como SEMP 

Toshiba (imagem 6), MTV (imagem 2) e VIVO (imagem 7), bem como no caso dos anúncios 

da Telemar (imagem 8) e dos Correios (imagem 9). 

 
Imagem 6: SEMP Toshiba 

  

 No anúncio da SEMP Toshiba (imagem 6), há a foto do produto (computador) ao lado 

de um personagem, um técnico em computação (pelos índices presentes em seu local de 

trabalho), caracterizado de japonês (um guerreiro vestido de quimono, cabelos longos presos 

de forma tradicional e olhos puxados com as mãos) e um gestual característico (sorriso 

simpático). O texto indica que “fingir que é japonês é fácil” e que o difícil é fazer um 

computador com tanta tecnologia. O texto de apoio descreve o produto como ponta-de-lança 

em tecnologia e qualidade.  Como discorrido, a diferença se apresenta num estágio somatório 

da indumentária (adereços que caracterizam a nacionalidade) e do fenótipo (olhos puxados), 
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complementado por índices de associação dedutiva, já que o penteado e o gestual 

caracterizariam o personagens como japonês (na verdade, um guerreiro). A população 

japonesa, cada vez mais ocidentalizada, está em crescente processo de abandono de 

caracterização por roupas tradicionais, que faz com que, inclusive no Japão, a caracterização 

como guerreiro seja restrita à manifestações culturais, folclóricas, teatrais e/ou turísticas. Se 

não há o completo abandono ainda, o estereótipo como recurso discursivo baseado em 

imagem contribui para a manutenção da concepção de nacionalidade/etnia japonesa 

identificada em sua diferença, consumida simbolicamente. 

 Já o anúncio da MTV (imagem 2), diferencia-se do anterior, obviamente, em sua 

materialidade. Nele, um palestino e um judeu, caracterizados pela indumentária e por traços 

étnicos (os cachos do judeu ortodoxo, a barba do palestino), sentados em frente à TV, 

assistindo, juntos, ao que supostamente o texto indica como sendo o VMB 2003. O texto, 

emblematicamente para esse trabalho, indica que “por duas horas todo mundo vai esquecer as 

diferenças”. A diferença nesse anúncio também se apresenta num estágio somatório entre a 

indumentária (roupas típicas que caracterizam a etnia/nacionalidade) e o fenótipo (barba/nariz 

grande/cachos nos cabelos). Assim como outras populações nacionais, os israelenses e 

palestinos, apesar de detentores de hábitos mantidos por gerações, estão em franco processo 

de ocidentalização, inclusive na moda. Se não há o completo abandono ainda, como no caso 

nipônico, o estereótipo como recurso discursivo baseado em imagem contribui para a 

manutenção da concepção de nacionalidade/etnia identificada em sua diferença e ressaltada 

pelo contraste imagético/ideológico. 

 Finalmente, o anúncio da VIVO (imagem 7), mostra mais uma associação de 

indumentária e fenótipo. 
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Imagem 7: VIVO 

 

 No anúncio, há a foto de um coreano, com os traços fenotípicos e indumentária 

característica, usando um aparelho de telefonia celular. O texto indica “sabe por que a Coreia 

adotou o CDMA? Porque ela tem um dos povos que mais entende de celular no mundo.” O 

texto de apoio descreve que a Vivo opera no sistema CDMA. Cabe considerar que a 

população coreana, grandemente ocidentalizada, já passou pelo processo de abandono de 

caracterização por roupas tradicionais, que faz com que a caracterização com o chapéu 

tradicional, por exemplo, seja restrita à manifestações culturais, folclóricas, teatrais e/ou 

turísticas. Se não há o completo abandono ainda, também nesse caso o estereótipo como 

recurso discursivo baseado em imagem contribui para a manutenção da concepção de 

nacionalidade/etnia coreana identificada em sua diferença. 
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Imagem 8: Telemar 

   

 
Imagem 9: Correios 

  

O anúncio da Telemar (imagem 8) mostra dois índios em pintura (maquiagem) 

tradicional, ao lado de um telefone público. O texto, em primeira pessoa, faz menção à 

percepção social de que índios são atrasados, sua cultura não é importante e seus hábitos são 

primitivos. No entanto, há telefonia pública instalada pela empresa anunciante em suas aldeias. 

Claro que há uma inadequação à realidade objetiva. Além do próprio texto do anúncio dar 
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pistas dessa inadequação, a diferença se apresenta num estágio intermediário entre o fenótipo 

(aparência étnica) e a indumentária (roupas que caracterizam a nacionalidade), já que a 

pintura e a aparência caracterizariam os personagens como índios, prescindindo da roupa e 

dos adereços. Essa diferença no entanto, bem delimitada, tem, hoje, na socidedade brasileira, 

seus traços esmaecidos com a absorção pelos povos indígenas de hábitos, vestimentas e 

referências culturais nacionais contemporâneas brasileiras.  

 O outro anúncio, dos Correios, (imagem 9) mostra a foto de uma mulher indiana, 

caracterizada pela maquiagem e pela indumentária, segurando uma caixa de encomenda dos 

Correios. O texto indica que o serviço SEDEX MUNDI entrega encomendas “pra lá de 

Marraquesh”.  Nesse caso, a diferença se manifesta num estágio somatório dos adereços 

(maquiagem religiosa) e a indumentária (roupas que caracterizam a nacionalidade). O 

conjunto que demarca essa diferença também pontua a heterogeneidade de hábitos, cultura e 

ideologia entre as sociedades ocidentais contemporâneas e a sociedade hindu, mas nada 

garante que haja um respeito pelo que efetivamente é a sociedade hindu, configurando-se, 

mais uma vez,  um incentivo ao consumo simbólico da noção/percepção de hindu. 

 Em ambos os casos, Telemar e Correios, o corpo estrangeiro cumpre o papel de 

plataforma para o estereótipo sendo caracterizado não pela indumentária (ou não somente por 

ela), mas pelos adereços e aspectos físicos, mas que ao estarem junto ao corpo, dele fazem 

parte e o caracterizam como estrangeiro (ver as definições de corpo e estrangeiro em seção 

anterior desse capítulo). 
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Imagem 10: Oi  

    

 A terceira estratégia de uso do estereótipo de corpo estrangeiro, como citada, é aquela 

baseada exclusivamente no traço fenotípico. O anúncio da Oi (imagem 10), por ocasião da 

Copa do Mundo FIFA 2002, apresenta fotos de homens com feições tradicionalmente 

associadas à nacionalidades (o argentino cabeludo, o mexicano bigodudo, o canadense 

‘branquelo’), com uniformes estilizados de seleções de futebol participantes da Copa do 

Mundo, mais a foto de uma modelo brasileira com uniforme estilizado da Seleção Brasileira 

de Futebol. As legendas indicam os nomes das operadoras de telefonia celular associadas às 

imagens dos homens de acordo com sua origem nacional e a empresa anunciante destaca ser a 

única operadora 100% brasileira.  Nesse anúncio a diferença marcada está nos traços 

fenotípicos estereotipados. Nesse caso há pouca relação com as teorias relacionadas ao 

sincretismo, hibridismo, multiculturalismo/transculturalidade, já que não se ancora na 

amalgamação e normatização cultural, mas sim nos traços corporais marcantes da diferença, 

criando uma fronteira cultural que resgata marcos da anterior diferença por nacionalidade, o 

que também se configura como um reforço de consumo simbólico, ainda de descompassado 

da história. 

 Outro anúncio que se ancora na representação fenotípica como estratégia de uso de um 

estereótipo é o do anunciante Positivo (imagem 11). 
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Imagem 11: Positivo 

 

 Nele, há meio rosto de uma estátua/pintura chinesa antiga, ligado a meio rosto de um 

jovem chinês contemporâneo. O texto indica que o anunciante promove o encontro do 

passado com o presente através da educação, ancorado exclusivamente, nesse caso, nos traços 

fenotípicos.  

 Por ora, todos os anúncios apresentados suportaram a hipótese que há, efetivamente, o 

uso de estereótipos pela publicidade como estratégia discursiva e que as diferentes 

representações de corpos estrangeiros, por indumentária, acessórios, fenótipo ou pela 

combinação entre eles cumpre o mesmo papel de reforçar diferenças e estimular o consumo 

simbólico das mesmas, a fim de garantir o sentido discursivo pretendido. 

 Mas não é apenas na materialidade do estereótipo que pode residir a instância de 

análise, e o mesmo corpus permite incursões por mais aspectos da formação discursiva 

publicitária, a serem explorados no capítulo 4.  
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4 LÓGICAS DO CONSUMO: ESTRATÉGIAS DE PRODUÇÃO DO DISCURSO DA 

DIFERENÇA NA COMUNICAÇÃO PUBLICITÁRIA 

 
 “A publicidade, parte mais visível e brilhante do composto promocional de 
que o marketing é constituído, significa, no contexto da cultura 
contemporânea, uma das atividades de maior prestígio. De outro lado, seu 
discurso pode ser considerado exemplar e matricial: quer do ponto de vista da 
promoção de bens e serviços que ajudam a sustentar a circulação das 
mercadorias materiais e não-materiais da sociedade chamada Pós-Moderna; 
quer por suas estratégias e discursos que persuadem, seduzem e encantam; 
quer como sustentáculo simbólico-ideológico da cultura globalizada que em 
maior ou menor grau, nos envolve a todos. Não devemos nos esquecer de que, 
segundo Canclíni, é o próprio consumo dessas mercadorias e desses signos 
que nos representam e nos identificam, substrato que é do próprio sentido de 
identidade.” (Texto de apresentação do NIELP - Núcleo Interdisciplinar de 
Estudos da Linguagem Publicitaria, Grupos de Estudos da Escola de 
Comunicação e Artes da Universidade de São Paulo) 

 

 

A presente pesquisa, até esse ponto, ocupou-se em criar uma cadeia de inter-relações 

entre temas que agora encontrarão um locus de convergência e manifestação conjunta: 

- A discussão sobre as teorias de formação pluricultural (multiculturalismo, 

interculturalidade, hibridismos, sincretismos), que teve espaço no capítulo 2, mostrou que a 

sociedade de consumo pós-moderna encontra-se em um momento sociohistórico no qual o 

respeito e absorção (consumo simbólico) das diferenças é um valor social louvável, resultante 

da negociação ideológica decorrente da busca ininterrupta pela constituição das identidades 

sociais. Assim, na medida em que esse processo se perpetua, as identidades e, por oposição, 

as diferenças, transformam-se em sua materialidade, mas continuam a ser variáveis de 

estruturação social. Há a pregação pelo respeito às diferenças, mas há uma força social para 

que haja cada vez menos diferentes, posto que o incentivo é pelo consumo de uma cultura 

planificada (as diferenças, assim, ficam cada vez mais alocadas num plano relacionado a 

fatores não comportamentais e extrínsecos à vontade e comportamento dos indivíduos, como 

as manifestações fenotípicas, por exemplo). 

- O capítulo 2, ainda, tratou sobre o estereótipo como conceito, colocando em diálogo 

alguns autores tradicionais e outras abordagens mais recentes, ocupando-se em mostrar, em 

especial, a carência empírica da construção textual do estereótipo, mas ao mesmo tempo sua 

aceitação pela sociedade e seu caráter de economia cênica como variável empregada em 
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construções discursivas. A oposição com o cenário pluricultural anteriormente construído leva 

à conclusão de que há um descompasso, uma espécie de assincronia entre o momento 

sociohistórico, com a instauração dos valores vigentes na sociedade de consumo pós-moderna, 

em especial no que tange ao consumo da diferença e seus regimes de visibilidade como 

valores nobres de uma nova sociedade, e a manutenção de estereótipos que carecem de 

validação científica mas que permanecem como legitimadores de  discursos sociais. Isso pode 

ser observado na condução do tratamento do corpus dado no capítulo 3, inter-relacionando 

assim as teorias de formação e identidade pluricultural e diferença, a AD e os estereótipos. 

- A explanação da Análise de Discurso de Linha Francesa que teve espaço na primeira 

seção do capítulo 3, além de ter servido como um resgate de suas origens e objetivos validou 

o esforço empreendido no capítulo anterior na medida em que destacou a importância 

inestimável do perfeito entendimento das condições sociohistóricas na produção de fluxos 

discursivos, sendo esse cenário necessário tanto para entendimento dos interdiscursos, quanto 

para se estruturar os dispositivos de análise, não pré-existentes e dependentes das condições 

de produção para se estruturarem de maneira coerente e relevante. Ainda, o tratamento da AD 

como aporte teórico para essa pesquisa, indicou a forma de abordagem do corpus, tanto em 

sua constituição quanto em seu tratamento, alvos de esforços descritos na seção seguinte.   

- A seção 2 do capítulo 3 ocupou-se da descrição do procedimento metodológico (o 

momento de maior manifestação da instância metódica proposta por LOPES, ainda que não 

haja manifestação da instância exclusivamente nesse âmbito). Nessa seção, além dos aportes 

teóricos-metodológicos da AD, foram apresentados exemplos empíricos dos conceitos ora 

tratados, que efetivamente manifestaram a presença de estereótipos na publicidade brasileira 

no século XXI. O espaço para apresentação e descrição das amostras foi suficiente para 

destacar a existência deles, bem como seu papel na formação discursiva do discurso 

publicitário, da presença dos ditos e não-ditos nessa formação discursiva, dos objetos 

discursivos em voga e da relação do fluxo discursivo com o momento 

sociohistórico/condições de produção, todos itens manifestos nas fichas descritivas do corpus 

alocadas no Apêndice desse trabalho. 

O presente capítulo aborda a publicidade como agente de fomento dos conceitos 

pluriculturais ao mesmo tempo em que é usuária de antíteses desses mesmos conceitos: os 

estereótipos, especificamente, a representação de corpos estrangeiros. Deste modo, inter-
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relacionam aqui os temas da pluriculturalidade com os temas do discurso, em suas 

concordâncias e em suas oposições. Assim, verifica-se, empiricamente, como se dá essa 

relação entre os conceitos da formação identitária pós-moderna e o uso dos esterótipos pela 

publicidade, em especial a publicidade brasileira da primeira década do século XXI, para isso 

recorrendo a exemplos manifestos no corpus e anteriormente categorizados.  

A publicidade (o discurso publicitário) já foi conceituada nesta pesquisa, sob a ótica 

‘bakthiniana’, como uma negociação de significados com a sociedade. Também já foi 

lembrada como vetor da variável econômica que ajuda a compor as condições de produção 

dos discursos. Há, ainda, espaço para um diálogo mais extenso entre alguns autores que 

tratam do tema e, em especial, promovem seu papel como catalisadora do consumo simbólico 

em suas diversas instâncias, em geral, inclusive, superiores.  

De fato, a publicidade mantém uma relação funcional com o incentivo ao consumo de 

bens materiais. LYSARDO-DIAS (2007, p.33), por exemplo, destaca que há um objetivo 

econômico no investimento dos anunciantes na produção da publicidade, uma questão de 

rentabilidade. Só há condições financeiras de se produzir publicidade, se há uma expectativa 

de retorno financeiro mediante o convencimento de pessoas para o consumo de bens e 

serviços. Seria demasiado idílico imaginar a publicidade apenas como uma manifestação 

cultural simbólica, fruto da negociação de sentidos, expoente dos valores socioculturais e uma 

época da história sociológica, e ignorar que há, por parte de grande parcela de seus produtores 

(agências e anunciantes), um desconhecimento funcional desses aspectos e uma 

hipertrofização da variável econômica, reduzindo o papel da publicidade à função informativa 

e vocativa pura. Porém, seria reducionista demais, tratar a publicidade apenas em sua 

dimensão econômica exata, posto que o pressuposto dessa pesquisa é que a publicidade é uma 

formação discursiva e como tal empreende um diálogo com a sociedade na qual se insere 

através de símbolos e signos que ressemantizam todas as demais variáveis envolvidas na 

negociação: imaginário social, condições sociohistóricas, ideologia hegemômica e, em última 

instância, até o comportamento dos cidadãos dessa sociedade.  

Sobre esse aspecto mais simbólico do que funcional, CARRASCOZA (2008, p.217) 

lembra que a publicidade reproduz em sua manifestação materializada, todo o sistema social 

no qual se insere, representando crenças e valores, seguindo a “lógica da gratificação”, 

proposta por Baudrillard, para quem a sociedade assume uma postura maternal em relação aos 
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seus indivíduos, através da publicidade, demonstrando que produz para o consumo dos 

mesmos: 

“Por trás desse sistema de gratificação [no qual o indivíduo deve 
integrar-se à sociedade, uma vez que esta se adapta a ele] vemos além disso 
reforçarem-se todas as estruturas de autoridade: planificação, centralização, 
burocracia, partidos, Estados, aparelhos reforçam sua autoridade por trás 
dessa vasta imagem maternal que torna cada vez menos possível sua 
contestação real” (BAUDRILLARD, 2002, p.185). 

 

Há assim, uma apologia à gratificação mediada pelo consumo, que implica no 

envolvimento das pessoas com o comportamento de consumo. Porém, é um consumo mais 

amplo e significativo do que apenas o consumo do produto que a publicidade anuncia.  

LYSARDO-DIAS (2007, p.29) destaca que a publicidade não se restringe à oferta dos 

aspectos materiais e utilitários dos produtos. Resgatando SOULAGES (1996, p.150), a autora 

afirma que a publicidade coloca em cena uma série de reperesentações do mundo e de seus 

seres que correspondem a diversos universos de referências e valores. Ela mobiliza o 

imaginário coletivo e reconstrói saberes e crenças legitimadas socialmente. Isso significa que 

a publicidade recorre às normas sociais interiorizadas pelos indivíduos da sociedade e que 

apresentam instruções de comportamento esperado. 

CARRASCOZA (2008, p.219) ainda lembra, recorrendo a KELLNER (2001, p.320), 

que a publicidade é enunciadora de um mundo favorável, preferível e que, considerando que 

toda peça publicitária é um texto social que reflete o estágio de desenvolvimento do período 

em que aparece, esse mundo favorável obedecerá a versão de sua época e sua gratificação 

correspondente. E para que esse discurso de um mundo favorável, chamado por PÉNINOU 

(Apud CARRASCOZA, 2008, p.219) de “eloquência do favor”, a publicidade se vale de 

instrumentos retórico-discursivos, ora adotando uma estratégia apolínea, racional, que visa 

uma argumentação técnica para convencer o público por meio da razão e da luz da empiria, 

ora optando por um formato dionisíaco, que visa a persuasão prescindindo de fatos racionais e 

apelando a aspectos emocionais, ainda que careçam de validação empírica. 

O discurso persuasivo da publicidade não visa tanto a compulsão pela compra, mas a 

adesão do consumidor ao consenso social anunciado, posto que para Baudrillard a publicidade 

é apenas o álibi para o consumo (CARRASCOZA, 2008, p.218). É mais importante entender 
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e aderir ao conceito proposto, em certo sentido, do que simplesmente efetuar uma ação de 

“troca por simples valor de troca”, que atenderia ao papel funcional econômico, mas não ao 

simbólico. 

Sobre esse tema, ROCHA (1995, p.27), em sua obra original Magia e Capitalismo, na 

qual explora o papel da publicidade na sociedade de consumo, destaca que deve haver uma 

diferenciação entre o consumo de produtos que os anúncios explicitam e o consumo dos 

próprios anúncios. O que menos se consome num anúncio, aliás, é o produto: 

“Em cada anúncio “vende-se” “estilos de vida”, “sensações”, 
“emoções”, “visões de mundo”, “relações humanas”, “sistemas de 
classificação”, “hierarquia”. Um produto vende-se para quem pode comprar, 
um anúncio distribui-se indistintamente” (ROCHA, 1995, p.27). 

 

De fato, ROCHA continua, afirmando que há um consumo paralelo de anúncios que 

se sobrepõe em muito ao consumo de produtos: 

“Se compararmos o fenômeno do “consumo” de anúncios e o de 
produtos, iremos perceber que o volume de “consumo” implicado no primeiro 
é infinitamente superior ao segundo. O “consumo” de anúncios não se 
confunde com o “consumo” de produtos. Podemos até pensar que o que 
menos se consome num anúncio são os produtos!” (ROCHA, 1995,  p.27). 

 

Há, portanto, uma relação direta entre o discurso publicitário, forma deliberada de 

comunicação que, segundo HOFF (2005, p.5) “mantém-se em estreita relação com os 

acontecimentos e interesses dos grupos aos quais se destina”, e a construção de pontes entre 

cultura, discutida extensamente em seus aspectos de formação e planificação, e consumo 

simbólico, do imaterial, ancorados ambos, comunicação e consumo, em um imaginário social 

unificado. SAFATLE (2008, p.149) propõe a ideia de que a comunicação mercadológica 

(publicidade) baseia-se  

“na existência de consumidores capazes codificar mensagens de 
maneira idêntica a partir de conjuntos de referências culturais simétricas. Tal 
comunicação publicitária(...) pressupõe a existência de um conjunto de 
representações sociais partilhadas por consumidores em diversas partes do 
mundo. Podemos mesmo falar, neste caso, da existência de um imaginário 
global de consumo e de socialização. Ele nos coloca diante de um setor 
privilegiado dos processos de reprodução simbólica das estruturas sociais” 
(SAFATLE, 2008, p.148-149).  
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DI NALLO, autora italiana citada por CASAQUI (2008, p.141), falando sobre os 

“pontos de encontro” (Meeting Points),  qualifica-os como intersecções entre produtos, 

pessoas e formas de comunicação que caracterizam o consumo contemporâneo. Essas 

intersecções estruturam uma rede de significações que, por sua vez, é sustentada pela ação dos 

três agentes que se encontram nas próprias conexões. Assim, na intersecção desses conceitos, 

a comunicação publicitária assume um lugar prioritário e relevante em relação às práticas de 

consumo. CARRASCOZA (2008, p.217) indica que a publicidade povoa o cotidiano 

contemporâneo, não apenas informando características de produtos e diferenciais de serviços 

e marcas, mas ela mesma sendo mercadoria, disseminada no mercado simbólico, que discursa 

favoravelmente sobre todas as demais (mercadorias). Nessa mesma linha de pensamento, 

HOFF (2008, p.183) propõe que, além de divulgar marcas e serviços, ela se torna objeto de 

consumo por si mesma ao apresentar representações do imaginário social e passa a integrar as 

práticas cotidianas como uma narrativa que justifica e legitima as construções de identidade, 

inclusive as construções de diferenças. Essas representações simbólicas do consumo, são 

indícios de que a publicidade cumpre um papel de operadora da dimensão pública do código 

do consumo (ROCHA; BARROS; 2005, p.199), código esse que é um sistema de significação 

que supre a necessidade simbólica de uma sociedade.  

Há, portanto, de maneira inconteste, nesse momento sociohistórico, uma relação entre 

comunicação e consumo baseada em códigos e consensos de pensamento social que encontra 

nos estereótipos um poderoso argumento de convencimento, ainda que, como explorado 

anteriormente, o argumento careça de validação empírica, precisão científica e, por vezes, de 

legitimação moral. Mas ainda assim é uma estratégia de sucesso. 

A publicidade em seu objetivo de transformar o consumidor do texto publicitário em 

consumidor do produto que ele anuncia, vale-se tanto de estereótipos verbais quanto de 

estereótipos visuais no intuito de efetivar seu projeto interacional, lembra LYSARDO-DIAS 

(2007, p.26). Mas a compreensão e a legitimidade do discurso publicitário dependem do 

reconhecimento do sistema de estereotipia que ela utiliza, pois é a partir desse 

reconhecimento que uma série de efeitos de sentido serão captados e terão influência sobre o 

comportamento do público-alvo. Assim, a publicidade emprega os estereótipos como uma 

estratégia discursiva capaz de instaurar universos comuns de referência que correspondam a 
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valores socialmente difundidos, sem julgamento dos mesmos, e como estratégia discursiva 

pode-se notar o uso de um saber prévio (interdiscursividade explorada em capítulo anterior 

deste trabalho) que serve de base para a inter-relação com o público e que garante a 

interpretação. 

Posto que a publicidade busca interagir com o público-alvo convidando-o a fazer parte 

do universo discursivo que ela cria e apresenta como legítimo e real, ela articula e mobiliza 

conceitos culturais convincentes e comportamentos sociais valorizados ou tidos como 

desejáveis para um determinado grupo social: ao resgatar o que é compartilhado pela 

sociedade na qual se insere, a publicidade seduz pelo reconhecimento, pela familiaridade: 

“A eficácia comunicacional da publicidade está diretamente relacionada à 
maneira como esse pré-construído encontra-se inserido na estratégia 
argumentativa proposta e como ele será percebido pela instância de recepção 
da mensagem. Quanto mais convencional forem as crenças e os valores, 
quanto mais de domínio público forem as referências utilizadas, maior será a 
possibilidade de captar, seduzir e convencer o público alvo” (LYSARDO-
DIAS, 2007, p.30). 

 

A autora continua, sugerindo que esse status de consenso prévio a partir de um 

estereótipo é imprescindível para que a publicidade consiga instaurar a nova proposta 

cognitiva a que se propõe, já que ela introduz um “novo dizer” em um sistema de relações 

convencionalizadas. Esse sistema atua como um quadro de referência capaz de criar uma 

relação de pertinência para esse “novo dizer”, que assim será mais facilmente assimilado.  

E como isso se manifesta, materialmente, na publicidade brasileira do início do século 

XXI? 

 

 4.1 AS POSIÇÕES DE SUJEITO NO DISCURSO PUBLICITÁRIO 

  

Para que seja possível a legitimação desses argumentos ora explorados, a publicidade 

abriga sujeitos em sua formação discursiva que cumprem um papel determinante na interação 

com o destinatário (público alvo) que mantém diálogo com a publicidade, interpretando-a e, 

assim, consumindo-a. Parte da definição de sujeito e sua função foi explorada na apresentação 
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da AD como teoria. Parte ficou reservada para esse momento, quando sua aplicação à 

publicidade como discurso pode trazer à vista relações mais sólidas com o objetivo desta 

pesquisa. 

 Segundo CHARAUDEAU e MAINGUENEAU (2008, p.457), sujeito de um discurso 

“é uma noção necessária para precisar o estatuto, o lugar e a posição do sujeito falante com 

relação a sua atividade linguageira”. Essa noção leva em consideração todas as relações do 

originador do discurso com o contexto discursivo, com a memória discursiva (interdiscursos) 

repleta de saberes e competências que ele imagina serem partilhadas pelo interlocutor  e então 

passíveis de interpretação. Não se trata apenas de uma competência linguística, então, mas de 

uma competência discursiva-comunicacional. Há sentidos sendo construídos por múltiplas 

vias, não apenas pela decodificação sintática da palavra.  

 Nesse universo de papéis de sujeito construtores de fluxos discursivos repletos de 

sentidos, encontram-se conceitos adicionais como a antecipação (ORLANDI, 2009, p.49), 

que significa o ato deliberado de construir sentidos no discurso antecipando o gesto de 

interpretação do sujeito quando na interação discursiva, limitando a interpretação a um campo 

mais estreito, evitando a polissemia tanto quanto possível, o que é de particular interesse no 

discurso publicitário. Nota-se, portanto, que é um procedimento estratégico não exclusivo 

dele, mas muito próprio ao produtor da mensagem publicitária, que precisa antecipar o gesto 

de interpretação do público-alvo. 

 Exatamente no cumprimento desse papel, a publicidade se sujeita a uma posição 

subordinada às intenções industriais de seus financiadores (as marcas), ao contexto social e às 

condições de produção. Dessa forma pode-se considerar que ela não é um sujeito no sentido 

de subjetividade intrínseca, mas ela se coloca na posição de sujeito no sentido de identidade 

pelo papel que assume.  

 A propósito da posição de sujeito da publicidade, pode-se considerar que há aqui uma 

sinédoque generalizante que abriga outra dentro de si. Explica-se: a publicidade, na verdade, é 

uma denominação geral para a materialidade física (impressa, digital, sonora) de um discurso 

específico (no caso, o discurso publicitário, incentivador de consumo). A ‘publicidade’ não é 

sujeito nem está na posição de sujeito, ela é a materialidade da atuação do sujeito. E quem é 

esse sujeito da publicidade? Aqui manifesta-se mais um conceito pertinente e que denota a 
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riqueza interpretativa da publicidade como discurso: a função-autor. Segundo ORLANDI 

(2009, p.74), a função-autor é uma função discursiva do sujeito originador do discurso, que 

corre paralela às funções enunciativas como a do locutor e a do enunciador. A função-autor é 

aquela que, embrenhada da ideologia, agrupa o discurso em torno de si, mantém sua unidade 

intradiscursiva mediante coerência e suas relações interdiscursivas mediante sua atuação 

como ponto de contato. A autora ainda acrescenta que a autoria, como função discursiva, é 

aquela que faz o sujeito assumir a função de produtor da linguagem, produtor do texto 

material, que irá constituir o discurso. Ela é, das dimensões do sujeito, a que está mais 

determinada pela exterioridade e mais afetada pelas exigências da coerência. No caso da 

publicidade, o autor precisa ser claro no que propõe, antecipar a interpretação do destinatário, 

transitar pela memória discursiva com agilidade e precisão a fim de conter a polissemia.  

“Essas exigências têm uma finalidade: elas procuram tornar o sujeito 
visível (enquanto autor) com suas intenções, objetivos, direção argumentativa. 
Um sujeito visível é calculável, identificável, controlável. Como autor, o 
sujeito ao mesmo tempo em que reconhece uma exterioridade à qual ele deve 
se referir, ele também se remete a sua interioridade, construindo desse modo a 
sua identidade como autor. Trabalhando a articulação 
interioridade/exterioridade, ele “aprende” a assumir o papel de autor e aquilo 
que ele implica. A esse processo chamei (ORLANDI, 1988) assunção de 
autoria. Segundo ela, o autor é o sujeto que, tendo o domínio de certos 
mercanismos discursivos, representa, pela linguagem, esse papel na ordem em 
que está inscrito, na posição em que se constitui, assumindo a 
responsabilidade pelo que diz, como diz”(ORLANDI, 2009, p.76). 

 

E quem é esse autor? 

 É aqui que se manifesta a sinédoque dentro da sinédoque: a ‘publicidade’ é o termo 

generalizante que abriga o verdadeiro autor, que é o criador publicitário. No entanto, não é 

assim percebido pelo destinatário (público alvo). Apesar de ter que ser dele, do criador 

publicitário, a competência de autoria, de construção do discurso (a função discursiva é dele), 

o destinatário vê como enunciador e locutor (funções enunciativas) a marca, que por sua vez 

também é uma sinédoque. Para o destinatário (público alvo da publicidade) a origem do 

discurso não é a agência de publicidade. A interlocução é com a marca, que detém e se 

apropria das competências e das significações interdiscursivas para interagir com o 

destinatário. Porém, o faz mediada por um “sujeito oculto” que cumpre a função-autor, 

subordinada à estrutura linguística, à memória discursiva, à memória institucional (arquivos) 
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e também à lógica da rentabilidade procurada pelo proprietário da marca, financiador da 

produção do texto e dono do tema central do discurso publicitário, a marca.  

 Essa peculiar cadeia formada por agentes em papéis de sujeito distintos se manifesta 

no corpus através de alguns exemplos. 

 
Imagem 12: Correios 

 

 A imagem 12 mostra o anúncio dos Correios, produto SEDEX MUNDI, alvo de 

catalogação no capítulo anterior e de considerações sobre estereótipos mais a frente neste 

mesmo capítulo. O discurso é dirigido a quem tem a necessidade de envio de encomendas 

para localidades fora do Brasil. O texto diz “Com Sedex Mundi, sua encomenda vai rapidinho 

prá lá de Marraquesh.” Quem produziu esse texto? Pela função-autor, o redator publicitário, 

munido de um referencial externo e subordinado às variáveis contextuais de discurso e 

produção.  Mas quem diz esse texto? Pela apropriação do discurso para seus interesses, os 

Correios é o enunciador e assim o é identificado pelo destinatário, ainda que o locutor possa 

ser a revista Veja. Nessa complexa trama, o que fica patente, é que as funções de autor e 

locutor, na publicidade, empresarialmente subordinam-se à posição de sujeito enunciador, 

essa reservada à marca, que efetivamente é quem se interrelaciona com o destinatário, alvo de 

seu interesse empresarial e régua para determinação dos loca da memória discursiva onde 

devem ser resgatadas percepções e verdades sociohistoricas, a fim de construir sentidos, tarefa 
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atribuída ao criador publicitário, e de distribuir sentidos, tarefa atribuída ao veículo. Nessa 

trifeta o campeão precisa ser o enunciador, ainda que para isso haja uma transferência de 

credibilidade da função-autor para a função-enunciador. 

 Essa mesma lógica de alocação de papéis de sujeito está presente nas demais peças do 

corpus, evidenciando que a relação entre as posições de sujeito, no discurso publicitário, são 

relativamente estáveis e que suas atribuições são relativamente previsíveis. 

  As posições de sujeito que o discurso publicitário requer têm, portanto, uma função 

específica no sistema. Os papéis de sujeito no discurso publicitário vão além da função-

autoria e das funções enunciativas. É preciso que estejam revestidas de competências e 

atributos visíveis, perceptíveis pelos destinatários, já que a legitimação dos discursos depende, 

também, da autoridade do sujeito autor, do sujeito enunciador.  

ORLANDI (2009, p.73), resgatando uma proposição de Vignaux, lembra que o 

discurso não tem um compromisso em retratar a realidade objetiva, mas sim de manter uma 

representação dela, o que se constitui o projeto totalizante de seu sujeito, ou essência dele, 

motivo do seu existir. Estereótipos são recursos discursivos que contribuem com a 

manutenção das representações e os sujeitos devem dominá-los na composição discursiva a 

fim de que se prestem eficazmente a esse papel. “O sujeito precisa passar da multiplicidade de 

representações possíveis para a organização dessa dispersão num todo coerente, apresentando-

se como autor, responsável pela unidade e coerência do que diz” (ORLANDI, 2009, p.76), e o 

hábil manejo dos estereótipos é uma das estratégias mais eficientes para organização de um 

complexo rol de inter-relações presentes na memória discursiva de uma sociedade. 

 

4.2 OBJETOS DISCURSIVOS EMBASADOS EM ESTEREÓTIPOS NO 

DISCURSO PUBLICITÁRIO BRASILEIRO DO SÉCULO XXI 

 

A análise do corpus indica, indubitavelmente, que há o uso de estereótipos de corpos 

estrangeiros pela publicidade brasileira no século XXI. Mas, claramente, não se pode ignorar 

que há um objetivo em seu uso, já discutido no capítulo 3. Assim, o estereótipo como 

materialidade subordina-se a um objeto discursivo, que pode ser identificado como parte da 
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estrutura básica da estratégia discursiva construída em cada peça publicitária. Assim, o 

estereótipo como recurso discursivo, concentra, de acordo com a observação do corpus, três 

principais objetos discursivo: a performance, a transferência de credibilidade e a empatia. 

 
Imagem 13: Velog 

 

O anúncio da Velog é um exemplo básico do objeto discursivo “performance”. Nele, 

um entregador da empresa, de barco, no meio de uma floresta, carregando encomendas, 

pedindo informações a dois índios que a ele indicam uma direção. O texto indica que a 

empresa anunciante pode levar encomendas a qualquer lugar do Brasil. O objeto 

“performance” está implícito no sentido de que não importa a dificuldade logística, a empresa 

consegue realizar as entregas a que se propõe. Além disso, os não-ditos escondidos na 

ambientação (selva) e nos personagens de apoio (índios) apontam para a hiperbolização da 

promessa através do uso do imaginário social de local remoto, selvagem, de difícil acesso. 

Claro que há a conjunção do verbal e dos não-ditos expostos acima, ancorados na percepção 

interdiscursiva da selva como lugar remoto, mas também se nota que o estereótipo cumpre a 

função de ressaltar, por gerar por sobre o imaginário de local a percepção da hipérbole, o 

atributo de performance do objeto discursivo.  

O anúncio dos Correios (imagem 12), nesse caso usando de uma formação 

intradiscursiva muito semelhante à do anúncio da Velog, complementado por noções 

interdiscursivas distintas, mas que levam ao mesmo objeto discursivo, mostra a foto de uma 
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mulher indiana, caracterizada pela maquiagem e pela indumentária, segurando uma caixa de 

encomenda dos Correios. O texto indica que o serviço SEDEX MUNDI entrega encomendas 

“pra lá de Marraquesh”. A “performance” como objeto discursivo, da mesma forma que no 

anúncio de Velog (imagem 13) encontra-se no sentido de que não importa a dificuldade 

logística, a empresa consegue realizar as entregas a que se propõe. Além disso, os não-ditos 

escondidos na ambientação (Taj Mahal ao fundo) e nos índices de apoio (texto remetendo ao 

Marrocos) apontam para a hiperbolização da promessa através do uso do imaginário social de 

local remoto, distante, de difícil acesso. Mais uma vez o estereótipo se manifesta para 

assegurar que o sentido pretendido será corretamente interpretado, destacando o objeto 

discursivo. 

 
Imagem 14: CVC 

 

 O anúncio da CVC (imagem 14) também tem como objeto discursivo a performance, 

mas nesse caso explicitada através de outra narrativa. O anúncio mostra um casal japonês 

(pelos traços fenotípicos), sentado sobre um globo terreste em frente ao Arco do Triunfo, em 

Paris. O texto indica que o “mundo é muito grande para apenas 30 dias de férias”.  A 

“performance” como objeto discursivo aparece na medida em que o discurso aponta para a 
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empresa anunciante como a facilitadora ideal para se aproveitar de maneira mais eficiente o 

pouco tempo hábil que há para se percorrer, de férias, todo o mundo. O não-dito aponta para a 

falta de eficiência ou perda de performance que está sujeito quem tenta viajar sozinho pelo 

mundo, sem contar com a ajuda da empresa anunciante. Mais uma vez o estereótipo cumpre 

uma função hiperbolizante, que mostra a extensão ampla, exagerada, do que a empresa 

anunciante pode realizar. 

 Outro objeto discursivo que se apresenta de maneira frequente é a transferência de 

credibilidade que se ancora exatamente no consumo simbólico das associações de identidades 

nacionais com habilidades específicas, ou atributos positivos. 

 Um dos exemplos dessa manifestação está no anúncio da SEMP Toshiba (imagem 15). 

 
Imagem 15: SEMP Toshiba  

  

 Nele, há a foto do produto (computador) ao lado de um personagem, um técnico em 

computação (pela indicação em seu avental de trabalho), caracterizado de japonesa (gueixa), 

com o rosto pintado de branco, cabelos e adereços tradicionais e um gestual característico 

(mão sobre os lábios em posição de sorriso tímido). O texto indica que “fingir que é japonês é 

fácil” e que o difícil é fazer um computador com tanta tecnologia. O texto descreve o produto 

como autenticamente japonês e ponta-de-lança em tecnologia e qualidade. Assim, há uma 

percepção cristalizada de que tecnologia japonesa é de alto nível, tornando assim desejável a 
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associação entre a categoria do produto e o atributo da nacionalidade nipônica. Isso é feito 

nesse anúncio e o objeto discursivo é exatamente a transferência de tal credibilidade. O 

estereótipo se manifesta para gerar a percepção exata da nacionalidade japonesa, já que é 

condição imprescindível para que o objeto discursivo alcance o sentido discursivo pretendido. 

 Da mesma forma, no anúncio da VIVO (imagem 11; ver capítulo 3), há transferência 

de credibilidade entre a nacionalidade coreana e a marca anunciante. O anúncio mostra a foto 

de um coreano, com os traços fenotípicos e indumentária característica, usando um aparelho 

de telefonia celular. O texto indica “sabe por que a Coreia adotou o CDMA? Porque ela tem 

um dos povos que mais entende de celular no mundo.” Assim, busca-se criar a percepção de 

que tecnologia de telecomunicação coreana é de alto nível, tornando assim desejável a 

associação entre a categoria do produto e o atributo da nacionalidade. O anúncio assim o faz: 

é a tentativa de associação de produtos de cadeia tecnológica de comunicação móvel com 

origem coreana, que é desejável. Os não-ditos apontam para uma relação de escolha da 

tecnologia pela experiência e entendimento: quem não escolhe CDMA (que são as outras 

operadoras) é porque não entende de tecnologia de comunicação móvel. Outra vez, o 

estereótipo se manifesta para gerar a percepção da nacionalidade, dessa vez coreana, já que é 

condição imprescindível para que o objeto discursivo alcance o sentido discursivo pretendido. 

Outro exemplo, ainda, da transferência de credibilidade como objeto discursivo é visto 

no anúncio da marca de varejo de móveis TOK & STOK (imagem 16).  
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Imagem 16: Tok & Stok 

 

Nesse caso específico, o anúncio promove uma linha especial de móveis. Há o close 

de uma mulher africana, tribal, com adereços em profusão e coloridos. Ao lado, o texto sugere 

um “intercâmbio cultural”, assinando a coleção regional étnica de móveis. Assim, consegue-

se a transferência de credibilidade já que as tribos africanas são percebidas nas sociedades 

ocidentais como exóticas, de cultura primitiva e conhecedoras de artes manuais com as quais 

sobrevivem e constroem suas comunidades. O não-dito está implícito na origem africana dos 

móveis (mesmo que apenas o design inspirado), gerando credibilidade e um fato louvável pela 

absorção multicultural na aquisição dos móveis. Aqui se manifesta um caso exemplar de 

consumo simbólico (a absorção multicultural) muito mais importante que o consumo do 

produto em si (ROCHA, 1995, p.27). Mais uma vez o estereótipo é usado para certificação do 

sentido na medida em que garante a percepção desejada (aspecto a ser explorado mais adiante, 

quando tratado o modo de produção de sentido). 
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Imagem 17: Shell 

 

Quanto à empatia, refere-se à marca, por meio de seu caráter simbólico. De fato, o 

anúncio da petrolífera Shell (imagem 17) mostra uma mãe japonesa e seus três filhos 

brincando em uma sala de uma tradicional casa japonesa, com tatame/esteira. O texto diz 

“Vamos passar energia para as próximas gerações”. O não-dito do sentido discursivo desejado 

tem uma relação direta com a ternura e simpatia causadas pela presença de crianças. O texto 

cria um tensionamento com uma questão técnica (fontes energéticas) e uma resposta 

emocional (vamos ajudar essa criança), conotando uma empresa anunciante do mesmo modo 

terna, preocupada e ocupada com os mais inocentes. Essa empatia supera a simpatia por 

marcas criadas por campanhas que encontram eco na memória emocional de uma determinada 

população. A empatia é uma inflexão nessa relação, fazendo com que a identificação de 

preferências com a marca (simpatia) evolua para um nível de compartilhamento de valores 

com a marca (empatia). Se o objeto discursivo, nesse caso, poderia ter prescindido do 

estereótipo, seu uso serviu para um reforço do imaginário social, mais um poderoso 

argumento desse consumo simbólico, em especial para esse anúncio é essa marca, visto ser 
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um anúncio de caráter institucional, sem vínculos ou obrigatoriedades funcionais de varejo 

(venda direta de produtos).  

 

4.3 MODOS DE PRODUÇÃO DE SENTIDO EMBASADOS EM ESTEREÓTIPOS 

NO DISCURSO PUBLICITÁRIO BRASILEIRO DO SÉCULO XXI 

 

Além da manifestação estereotípica em si (materialidade) e do uso do estereótipo 

sobre os objetos discursivos do discurso publicitário brasileiro do início do século XXI, o 

recurso discursivo do estereótipo possui uma relação direta com os modos de produção de 

sentido propostos por ORLANDI (2009, p.86). O capítulo 3 desta pesquisa, que indicou o 

procedimento metodológico, destacou um procedimento de interpretação e construção do 

processo discursivo, em que seriam efetivamente aplicadas as possibilidades semânticas e a 

eleição, mediante análise, de qual significado a peça pretendia e como a representação do 

corpo estrangeiro estereotipado contribuiria para tanto. Nessa fase de análise discursiva os 

conceitos de textualidade e discursividade, tendo a historicidade e até o multiculturalismo 

como agente amalgamador, estariam presentes. Aqui entrariam, então, os conceitos de 

ORLANDI (2009, p.86), para mais um nível de categorização, a saber, o de modos de 

produção de sentidos dos discursos: autoritário (aquele de polissemia contida, a priori mais 

adequados aos processos de zonas de segurança por estereótipos), polêmico (aquele de 

polissemia controlada, para gerar tensão intencional) e lúdico (aquele de polissemia aberta).8 

O texto deste trabalho construiu, em seu desenvolvimento, a proposta de que o uso dos 

estereótipos como recurso discursivo da publicidade é feito exatamente para fugir dos 

conceitos híbridos ou sincréticos, neoculturais, que permitem múltiplas interpretações. Há, no 

caso dos estereótipos, uma tendência de congelamento das interpretações (polissemia 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
8	  É importante destacar que ORLANDI (2009, p.86) alerta para a condição híbrida desses 

modos, ressaltando que não acredita haver um modo puro, que não tenha traços dos demais conforme 
confrontado com diferentes interpretações. Assim, mais do que uma categoria absoluta, deve-se 
considerar como “tendência mais forte” para classificação dos modos de produção de sentido 
discursivo. Convencionou-se nessa pesquisa a denominar o modo de produção de sentido por sua 
característica mais marcante (tendência mais forte), mas entendendo seus perfis mesclados.   
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discursiva da AD, apresentada no capítulo 3), resgatando significações (traços 

interdiscursivos), por vezes ancestrais, que estimulam a construção de sentidos objetivos em 

uma cultura pós-moderna com vastos campos de incerteza, de queda de narrativas críveis e de 

descrédito pelas instituições (LYOTARD, 1979), de comportamentos massificados originados 

em um novo pensamento global (JAMESON, 2002) e de uma concepção líquida do 

comportamento sociocultural (BAUMANN, 2001).  Os estereótipos funcionariam na 

publicidade como zonas de segurança de interpretação. 

 

Assim, os estereótipos atuam como agentes do modo de produção dos sentidos 

discursivos. A primeira constatação importante é que não houve a manifestação de 

estereótipos de corpo estrangeiro que contribuísse para um modo de produção de sentido 

discursivo de caráter lúdico. De fato, a hipótese de que o uso do estereótipo tem a função de 

limitar a amplitude da interpretação cairia ao se identificar seu uso num anúncio de produção 

lúdica de sentido, aberto a novos aportes interdiscursivos. Não haveria problema com a 

constatação e queda da hipótese, o que garante isenção no processo de procura desse uso, mas, 

de fato, isso não ocorreu. Assim, corrobora-se a hipótese de que os estereótipos são recursos 

discursivos associados aos modos de polissemina contida ou restrita na produção dos fluxos 

discursivos.   

 

Não havendo associação dos estereótipos com os modos de produção lúdicos de 

sentidos discursivos, cabe aqui destaque nas associações com os modos polêmicos e 

autoritários. 
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Imagem 18: McDonalds 

  

O anúncio do McDonald’s (imagem 18) sobre os novos sanduíches ofertados durante 

o período da Copa do Mundo FIFA 2006 é um exemplo de uso de estereótipos de corpo 

estrangeiro para reforço na construção de sentido polêmico. Nele, há 7 mestre-cucas/chefs 

com bandeiras de países participantes da Copa do Mundo de Futebol impressas em seus 

chapéus, em gestos comemorativos como se celebrassem um gol.   Ao associar a imagem do 

chef à bandeira nacional correspondente, o anunciante indica que possui as credenciais de 

cada cultura para gerar itens em seu cardápio autenticamente originais de cada país. Há uma 

função de transferência de credibilidade no uso do estereótipo, mecanismo já visto 

anteriormente nesse trabalho.  
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Imagem 19: Claro 

 

Outra manifestação de modo de produção polêmica de sentido é o anúncio da Claro 

(imagem 19). Nele, há a cena de duelo em uma cidade do velho oeste americano. De um lado 

um autêntico caubói, de outro um antigo samurai japonês. O texto indica que quem tem 

“Claro Clube escolhe muito mais”.  O objeto discursivo (tema já abordado anteriormente) da 

performance configura-se ao associar imagens de personagens historicamente tão distantes, 

pelo que a marca indica que tem repertório e capacidades para montar qualquer tipo de 

associação. O não-dito está relacionado à quantidade de opções, por mais estranhas que 

pareçam, que as outras operadoras não podem oferecer, conotando a vantagem do ser cliente 

Claro. O uso do estereótipo de corpo estrangeiro (o caubói e o samurai), deslocados 

sociohistoricamente, fazem do interdiscurso personagem principal. Portanto, apesar de não 

haver uma relação direta com a nacionalidade americana ou japonesa para geração de sentido 

(o importante é o destaque de personagens tão opostos), a diferença apresentada pela marca, 

de maneira incisiva, ainda que estereotipada, é a distância entre os conceitos culturais e 

ideológicos. Nem o atual americano nem tampouco o atual japonês vestem-se como 

apresentados, reservando a indumentária mostrada para manifestações folclóricas e teatrais. 

Mas a exposição estereotipada contribui para a associação da imagem apresentada com os 

sentidos discursivos das culturas não miscigenadas, culturas opostas. Ainda assim, considera-

se um modo de produção de sentido polêmico, por abrir espaço para interpretações adicionais. 
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Um outro caso de modo de produção de sentido polêmico identificado no corpus é o 

do anúncio da marca NET. 

 
Imagem 20: NET 

 

Nesse anúncio, um jogador de futebol (Robinho) está abraçado a um militar russo 

(caracterizado) com televisões da marca co-anunciante apresentando a condição promocional.  

O objeto discursivo perseguido nesse caso, a familiariedade, implica no conhecimento 

anterior do general russo, caracterizado como um personagem siberiano, que tem sido usado 

em outras campanhas e se configura como uma personagem conhecida do público, gerando 

associações. O não-dito, anteriormente construído em outras peças publicitárias do mesmo 

anunciante, remonta a uma vida fria, sem emoção, cinzenta, siberiana, a qual foi abandonada 

pelo general que “desertou” e, ao lado do anunciante, partiu para o lado alegre, quente, 

movimentado da vida. Esse sentido tem sua interpretação facilitada pelo estereótipo de corpo 

apresentado e pelo consumo simbólico do que representa a Sibéria: um local inóspito, 

associado a campos de trabalho forçado ou desterro, conotando isolamento absoluto. Apesar 
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da interpretação interdiscursiva ora apresentada, o anúncio permite significações adicionais, 

caracterizando o perfil polêmico na formação do sentido discursivo.  

Porém, o lugar de maior relevância da cristalização de sentido promovida pelo 

estereótipo é modo autoritário de formação de sentido discursivo. Um exemplo do papel do 

estereótipo como agente catalisador de sentido autoritário, é visto no anúncio da Hyundai 

(imagem 21). 

 
Imagem 21: Hyundai 

 

Nele, um há um carro (Hyundai i30) em exposição de perfil, com um jardim palaciano 

ao fundo, sendo observado por um guarda real britânico. O texto indica que o modelo foi 

considerado o melhor pelo público britânico.  Sociohistoricamente, há uma relevância 

destacada nesse objeto discursivo pretendido, que é o da transferência de credibilidade: o 

modelo, por se tratar de um veículo coreano de uma marca relativamente nova, tem 

apresentado diferentes graus de rejeição em diferentes parte do mundo. Indicar que os 

ingleses, ancestralmente conhecedores e fabricantes de carros de renome internacional, como 

o Jaguar, escolheram o i30 como melhor modelo, implica no não-dito que os verdadeiros 

entendedores de carros sabem que o i30 é superior, e se esses indicam dessa forma, pessoas de 

outras parte do mundo têm, por coerência, que concordar com os termos. A presença de um 

guarda real com sua indumentária é a manifestação da reserva estereotípica e o consumo 
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simbólico tem relação com absorção dos significados da cultura britânica, ainda que quase 

completamente ocidentalizada e normatizada, mas que guarda reminiscências de aristocracia, 

nobreza, precisão e fleuma que qualificam os seus membros como pessoas de espírito urbano 

e criterioso. Assim o é percebido pelo restante da sociedade ocidental pós-moderna. Assim o 

transfere para o produto em questão. Essa interpretação “fechada” é decorrente de um fluxo 

de produção autoritária de sentido e o estereótipo tem papel fundamental na sua construção 

como fluxo discursivo. 

 
Imagem 22: Ford 

 

Outro exemplo de zona de segurança com o uso de estereótipos suportando o modo 

autoritário de produção de sentido é o anúncio do Ford Focus (imagem 22). O anúncio mostra 

a foto de uma mulher, vestida com roupas de pele, em uma região polar. Ao fundo um 

esquimó, em frente de um iglu. O texto indica “onde você esteve esse tempo todo que ainda 

não dirigiu um Focus?”.  Há uma clara hipérbole de sentido configurando-se como o objeto 

discursivo: o discurso aponta para uma conclusão por oposição exacerbada pelo recurso visual. 

O não-dito indica que apenas pessoas que estiveram em regiões distantes, fora do “mundo 

normal” não teriam dirigido ainda um Ford Focus. Além disso, que todas as pessoas “normais” 

já teriam-no feito. A presença do esquimó, que é a reserva estereotípica, para reforçar a 
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localização geográfica tem a função hiperbólica. Como as culturas africanas ou a cultura 

hindu, a cultura esquimó ou inuit é vista pelas sociedades ocidentais na contemporaneidade 

como exótica, distante. Além disso, o imaginário social atrelado a essas culturas pressupõe 

lugares distantes, longínquos, em especial o pólo norte, locus da cultura esquimó, associado 

ao isolamento absoluto. Dessa forma, o consumo simbólico da alienação pelo não-consumo 

do Ford Focus ou da adequação ao mundo normal pelo consumo do Ford Focus passa a ser 

mais importante no fluxo discursivo que a compra do automóvel em si, e para gerar a absoluta 

precisão nessa interpretação, o estereótipo tem o papel de reforço semântico da simbologia da 

alienação/distanciamento. 

 

 
Imagem 23: VIVO 

 

Um terceiro exemplo desse papel importante do estereótipo de corpo estrangeiro como 

agente do modo de produção de sentido discursivo autoritário pode ser visto no anúncio da 

VIVO, já exposto como exemplo de objeto discursivo (imagem 23). 

Nele, há a foto de um coreano, com os traços fenotípicos e indumentária característica, 

usando um aparelho de telefonia celular. O texto indica “sabe por que a Coreia adotou o 

CDMA? Porque ela tem um dos povos que mais entende de celular no mundo.” O texto de 

apoio descreve que a Vivo opera no sistema CDMA. O objeto discursivo perseguido também 
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foi o da transferência de credibilidade: o expertise coreano é considerado, mundialmente, 

como referência no campo das telecomunicações, e a tentativa de associação de produtos de 

cadeia tecnológica de comunicação móvel com origem coreana é desejável. Os não-ditos 

apontam para uma relação de escolha da tecnologia pela experiência e entendimento: quem 

não escolhe CDMA (as outras operadoras) é porque não entende de tecnologia de 

comunicação móvel. 

Os exemplos analisados demonstram que a formação identitária da sociedade carrega 

consigo uma evolução natural de valores que permeiam a realidade objetiva, mas e são 

afetados pelos pré-construídos, pelos já-ditos, pelos arquivos e por toda ordem e conceitos de 

componentes dos interdiscursos. Assim, as formações discursivas a partir de referenciais 

sociohistóricos que privilegiem a manutenção dos estereótipos, podem até ser vistas como 

uma assincronia social entre o valor vigente e o valor cristalizado, sendo objeto de uso pela 

publicidade. Porém, não devem ser vistas como um anacronismo ou uma inadequação 

comportamental, posto que são constituintes de uma identidade social que, em si, mescla a 

existência no mundo presente com as percepções advindas das experiências passadas que 

abastacem o repertório social. Nesse sentido, o consumo simbólico incentivado através das 

décadas pela publicidade tem papel importantíssimo na manutenção, ressignificação e 

perpetuação de estereótipos que se mantém à medida em que as identidades sociais se 

modificam.  

 

4.4 CONSIDERAÇÕES ADICIONAIS SOBRE O CORPUS  

 

Sobre a ocorrência dos estereótipos, e a propósito da qualificação por indumentária 

previamente justificada no capítulo anterior, nota-se uma prevalência dos estereótipos 

embasados em indumentária, ou do sentido discursivo dependente dela, sobre os sentidos 

discursivos dependentes apenas dos traços fenotípicos. Assim, constata-se a importância da 

indumentária, enquanto índice cultural, como referencial cultural para formação dos sentidos 

discursivos na retórica publicitária. 

Sobre o objeto discursivo, há uma sutil prevalência da hipérbole como recurso de 

sentido, o que corrobora a ideia de que o uso do estereótipo como recurso cênico, e então 
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discursivo, serve também para ressaltar a construção autoritária do discurso publicitário, ou, 

de modo prático, contribuir para a objetividade na construção do sentido desejado.  

A propósito do modo de produção do sentido discursivo, o discurso autoritário 

também se mostra prevalente, justificando, então o uso do estereótipo como considerado 

acima.   

Também há uma forte associação do sentido com os marcos histórico-culturais que o 

delimita para determinda população. Essa construção de sentido dependente da referência 

temporal e cultural é um das bases conceituais da AD e pode ser identificada claramente na 

descrição de cada peça componente do corpus. 

Ainda, a relação com as teorias de formação cultural e identidades pós-modernas, 

exploradas no capítulo anterior, e as relações com o consumo da diferença, a ser explorado no 

próximo, quase que na totalidade apontam para o uso indiscriminado do estereótipo, ainda 

que incongruente com o momento social de absorção das diferenças e esmaecimento das 

fronteiras multiculturais, corroborando assim a hipótese original da pesquisa, aqui revelada, 

que é um descompasso entre o uso do estereótipo e o momento social pós-moderno. 

Em resumo, identifica-se um padrão de discursos autoritários, hiperbólicos, 

monossêmicos e atrelados a percepções culturais cristalizadas quando a publicidade vale-se 

do recurso retórico-discursivo do estereótipo. Identificam-se também três modos de uso da 

estereotipia, a saber: 1) corpo estrangeiro caracterizado pela indumentária e  elemento 

constituinte do cenário; 2) corpo estrangeiro, em primeiro plano, caracterizado pelos traços 

fenotípicos e indumentária e/ou adereços; 3) corpo estrangeiro caracterizado pela ênfase em 

um traço fenotípico. 

 As modalidades observadas e exploradas, mostram que o estereótipo é, efetivamente, 

uma estratégia discursiva para construção do discurso da diferença. Sua importância, a do 

discurso da diferença, está ligada visceralmente à formação de identidades sociais pela 

oposição entre os conceitos de ambas. CANCLINI (2208, p.30) lembra que identidades 

configuram-se no consumo. Ora, se a formação das identidades é influenciada pela construção 

da diferença e se configura no consumo, pode-se afirmar que o discurso da diferença tem um 

efeito direto sobre os padrões de consumo, simbólico e material. Entender que a publicidade, 

em suas estratégias discursivas, se vale de mecanismos que potencializem essa relação, como 
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é o caso dos estereótipos, faz com que esta pesquisa cumpra seu papel de estender pontes 

entre a comunicação e suas estratégias discursivas, e o consumo, em suas manifestações 

simbólica e material.	  
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5 Considerações Finais 

 

Pesquisar o consumo da diferença, sob o prisma da Análise de Discurso de Linha 

Francesa, pareceu-me de início, como pesquisador, uma tarefa que me afastaria do objeto 

empírico que tanto me atraía: a publicidade. Essa impressão, precipitada, desfez-se no 

percurso dessa pesquisa. Mais até do que as demais possibilidades de abordagem 

metodológica, como a Análise de Conteúdos, por exemplo, a AD conduziu esse trabalho por 

um caminho casa vez mais profundo de observação, reflexão e releituras infindas do corpus, 

formado por peças publicitárias extraídas de um rol relevantemente extenso. As considerações 

seguintes agrupam parte das descobertas conceituais e parte das descobertas práticas 

originadas na execução dessa pesquisa na busca pelas respostas ao problema de pesquisa 

apresentado: como o estereótipo do corpo estrangeiro, enquanto estratégia de produção do 

discurso publicitário representa a diferença, considerando o corpo como exemplo de 

materialidade dos conceitos de estereotipia e diferença no cenário do consumo no Brasil 

contemporâneo? 

 

 Quanto ao uso dos estereótipos, apesar do objetivo desse trabalho não ser a 

constatação ou não de sua existência, pode-se afirmar com segurança que sim, há uma 

recorrência no uso de estereótipos na publicidade, inclusive do uso de estereótipos de corpo 

estrangeiro, item discriminador nessa pesquisa. As 23 peças publicitárias, dentre as mais de 

30 mil observadas, se não geram uma participação estatística relevante sob o aspecto 

quantitativo, validam a proposta de que sim, há o uso dessa estratégia discursiva para 

promover o consumo simbólico da diferença.    

 Quanto ao aspecto dos signos formadores do estereótipo, pode-se detectar, 

basicamente, dois: o fenótipo, ou traços étnicos, e a indumentária, como roupas típicas e 

pinturas corporais e acessórios. Notadamente exagerados em alguns casos, esses signos foram 

os constituidores da cena estereotipada. Sem a presença deles nas peças publicitárias 

analisadas, os discursos não teriam o sentido que tiveram. Mais do que recursos estilísticos, 

mesmo tendo sido alvo da reconstrução pela estética publicitária, esses signos cumprem um 

papel de elos, de ganchos interpretativos. Ocupam um lugar essencial no mecanismo “chave-

fechadura” entre o discurso publicitário e as zonas de percepção do público-alvo. É como se 
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fossem as alças disponíveis para que nela se agarrem os destinatários para que possam 

apreender os pacote de informações para então decodificá-lo. Nas peças especificamente 

analisadas, sem esses signos, não haveria possibilidade de oferta de consumo simbólico da 

diferença. 

 Quanto ao aspecto dos objetos discursivos, considerando que os estereótipos são, 

sobretudo, representações, as metáforas e hipérboles são presentes em todas elas. Tudo o que 

se quer dizer num discurso pode ser dito sem ser dito especificamente, e o recurso ideal para 

isso são as metáforas, como proporia um bom linguista. Elas apresentam as possibilidades de 

analogias que pareceriam pretenciosas se ditas textualmente pelas próprias marcas 

anunciantes, correndo o risco de angariar a antipatia do interlocutor. A metáfora como objeto 

discursivo ainda possibilita a identificação do destinatário com a peça publicitária através de 

uma relação de satisfação pela interpretação: assim que o destinatário apreende o sentido 

pretendido do discurso, vê-se satisfeito pelo feito e assume parte da propriedade daquela peça. 

Isso se manifesta no prazer que todos já tivemos em “explicar” para outra pessoa um jogo de 

cena ou de palavras visto em uma peça publicitária e que conseguimos decodificar. Isso nos 

parece uma competência especial, digna de admiração e gera certa afeição de nossa parte pela 

peça interpretada com tanta maestria. Esse fenômeno, desejável pela publicidade porque é 

multiplicador, é facilitado e incentivado quando metáforas são usadas e estereótipos são 

campo fértil para metáforas. Dessa forma, não somente se legitimam como estratégia de 

construção de sentido, como, de certa forma, é até recomendável o trânsito pelas zonas de 

segurança propiciadas pelo uso dos estereótipos para estimular e facilitar o processo. 

 Quanto ao aspecto dos modos de produção de sentido, os estereótipos, sobretudo por 

se valerem de metáforas como objetos discursivos, propiciam um campo de interpretação 

relativamente estreito. Não há interesse, por parte da publicidade, num mundo social que abre 

espaço para contestação de todas as verdade outrora absolutas (Frederic Jameson falou sobre 

isso), que haja interpretações múltiplas possíveis numa proposta de consumo simbólico. Essa 

falta de interesse, na verdade até um interesse em que não ocorra, está relacionada à tentativa 

de assertividade na construção do discurso da publicidade. Assim, o modo de produção lúdico 

tão caro ao discurso literário, por exemplo, não encontra boa acolhida na publicidade. Essa é 

uma conclusão para a publicidade como um todo, e efetivamente foi percebida empiricamente 

na análise do corpus. Já o modo de produção de sentido polêmico, ainda guardador de certos 
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aspectos de contestação, foi detectado em algumas peças, que mais demonstraram certa 

insegurança na construção de sentido do que deliberação no uso do modo de produção. 

Metáforas não tão claras ou aberturas para fluxos interdiscursivos de diferentes origens foram 

percebidos, minando a eficiência da proposta simbólica da peça. Mas a grande maioria das 

peças apresentou características sólidas do modo de produção autoritário, que limita a 

interpretação a um campo de interesse claro do produtor do discurso. Nesses casos, os 

estereótipos de diferença foram os que mais recorreram às metáforas visuais suportadas por 

textos que conduziam a interpretação do interlocutor. Tais discursos autoritários, em geral, 

convergiam para conclusões que legitimavam a promessa básica de cada marca e foram 

assinados por elas no papel de especialistas. O que nos leva a mais um aspecto de conclusões: 

o aspecto do objetivo discursivo com o uso do estereótipo. 

 Sob esse aspecto, em geral o uso do estereótipo de corpo estrangeiro, em 

qualquer uma das modalidades identificadas nas peças (corpo estrangeiro caracterizado pela 

indumentária e cumprindo um papel de elemento constituinte do cenário; corpo estrangeiro, 

em primeiro plano, caracterizado pelos traços fenotípicos e indumentária e/ou adereços; corpo 

estrangeiro caracterizado pela ênfase em um traço fenotípico) procurava construir uma relação 

de sentido entre a marca e a nacionalidade/identidade do corpo apresentado. Tal associação 

esteve relacionada, principalmente, à apropriação de credibilidade (tecnologia japonesa, 

expertise coreana em telecomunicação, culinária italiana) e à performance (entregar 

encomendas em qualquer lugar do mundo, buscar as melhores matérias-prima não importando 

onde estejam), o que indica mais um traço da metaforização no discurso e do uso da hipérbole 

de sentido como recurso de destaque.  

 Além do aspecto da relação com nacionalidades, a preocupação de associação do 

estereótipo de corpo estrangeiro com questões ligadas ao nacionalismo, sobretudo ao 

nacionalismo brasileiro (o que faz todo sentido posto que o corpus foi extraído da publicidade 

brasileira do início do século XXI) demonstrou claramente que há uma relação entre o ‘eu’e o 

‘outro’, e que o ‘eu’ deve ser defendido. Isso foi explorado nas discussões anteriores sobre 

diferença. São traços remanescentes, ainda nas gerações atuais, da cultura de nação, 

abastecida anualmente nos jogos esportivos que confrontam seleções de países, por exemplo. 

Os estereótipos do ‘outro’, do diferente, nesses casos, sempre buscou o caricato, o além de 
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diferente, estranho. Nesse aspecto faz todo sentido definir o estereótipo como uma imagem 

distinta da realidade objetiva, o que se demonstrou empiricamente na análise das peças.  

 Quanto ao aspecto das posições de sujeito, apesar de não haver uma particular relação 

entre essa variável e o uso de estereótípos, a análise via AD propicia interessantes 

observações. A que mais chama a atenção é a relação umbilical entre o redator publicitário e a 

marca anunciada, na qual há uma troca e um compartilhamento dos sujeitos autores, 

enunciadores e locutores. A publicidade precisa deter e gerir diversas competências 

discursivas para construir o fluxo discursivo e construir sentido com resultados pautados pela 

lógica da rentabilidade. Mas após fazê-lo, precisa transferir essa competência e a percepção de 

autoria para a marca que anuncia. Assim, apesar do discurso ter sido produzido pelo 

publicitário, a interlocuação se dá entre a marca e o público-alvo. Não é surpreendente do 

ponto de vista da AD, pois trata-se de um fenômeno visto em outros campos, outros discursos, 

mas deveria ser, tal conclusão, tema para discussões funcionais a respeito da proximidade e da 

importância da relação entre anunciantes e agências. Antes mesmo do resultado pela régua da 

rentabilidade, uma marca deveria se preocupar com a competência e habilidade na construção 

de tramas discursivas de sua agência.   

 Finalmente, quanto aos aspectos da interdiscursividade, estereótipos só fazem sentido 

porque se abastecem de pré-construídos, já-ditos e arquivos institucionais que formam o 

universo interdiscursivo. Isso se observa de modo muito claro nas construções de sentido que 

observamos no corpus. A simples constatação de que metáforas são usadas para construir 

sentido já seria suficiente para afirmar que o interdiscurso tem um peso acentuado na 

recorrência das zonas de segurança para uso de estereótípos pela comunicação publicitária no 

incentivo do consumo da diferença. Porém, mais do que a constatação de seu uso, há a 

observação de modos diversos em sua aplicação. Exemplos disso são os anúncios que 

promovem a transferência de credibilidade de uma nacionalidade para o produto sem precisar 

explicar a nacionalidade (tecnologia japonesa, por exemplo) e os que promovem a percepção 

de distância quando usam imagens de povos de outras paragens (índios na selva, esquimós, 

chineses ou indianos, indicando competência da marca relacionada à atividades difíceis, 

distantes). Se fosse necessária a explicação de cada atributo, não haveria a economia cênica 

que o estereótipo proporciona e, portanto, podemos afirmar que o uso dos estereótipos cumpre 

papel discursivo de construção de sentido e funcional na economia de espaço/tempo. Mais 
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que isso, se o discurso metafórico fosse substituído pela explicação literal, temas 

interdiscursivos passariam a ocupar o espaço da trama intradiscursiva, alterando e subtraindo 

da marca o foco da peça de comunicação.  A interdiscursividade pronunciada, então, de peças 

de comunicação publicitária que apresentam o uso dos estereótipos, são exemplos de 

convergência entre técnicas de mercado que por vezes até ignoram a fenomenologia de 

construção de sentido, habilidades de resgate de repertórios e características sociológicas de 

inter-relação entre indivíduos e marcas. 

Uma constatação importantíssima, ao cabo dessa pesquisa, é que a publicidade precisa 

conhecer o repertório social para ter sucesso em suas atividades de construção discursiva. Isso 

pode paracer óbvio, mas tem uma importância superior a que normalmente os agentes de 

mercado atribuem. Da mesma forma que ela se vale de exertos desse repertório social geral, 

ela o reforça quando consumida como objeto simbólico. Não entendo que a comunicação 

publicitária tenha a força de instaurar estereótipos, mesmo porque, pela lógica da 

rentabilidade, não se valeria de um estereótipo inexistente para construir sentido com o 

objetivo principal de formar o estereótipo. Aliás, se inexistente, nem estereótipo seria! Essa 

prática envolveria um risco econômico injustificável e uma pretensão discursiva desmesurada: 

criar material para o universo interdiscursivo sem apoiar-se em recursos interdiscursivos. Não 

estou dizendo que seja impossível, apenas que é injustificável quando observamos a 

publicidade como atividade econômica deliberada. O que ocorre é uma validação permanente 

de estereótipos, ainda que reestetizados, uma atenção constante no surgimento de novos e no 

abandono de alguns, e uma relação utilitarista do profissional de comunicação publicitária 

com o uso do estereótipo como estratégia discursiva.  

Antes de encerrar as considerações é importante pontuar alguns aspectos sobre a 

relação de tais fenômenos discursivos com a variável discriminante do programa acadêmico 

no qual esta pesquisa se insere: o consumo. 

Nestor Garcia Canclini em seus livros Diferentes, Desiguais e Desconectados e 

Consumidores e Cidadãos, trata de comunidades e grupos de afinidade ligados pela teia do 

consumo. Os fatores de diferenciação não são mais a nacionalidade pautada pela fronteira 

geográfica, nem pelo culto aos símbolos nacionais comuns. A diferença, e por oposição a 

identidade, estão relacionadas ao perfil de consumo simbólico que se materializa no consumo 
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de bens e serviços. O que pode se esperar, portanto, é uma sociedade num futuro breve que 

seja tão ampla quanto o mundo e tão segmentada quanto se pode imaginar.  

Para que isso seja possível, e acredito que estamos em pleno processo, é necessário 

que haja um compartilhamento do repertório interdiscursivo pela comunidade mundial. O 

consumo simbólico só pode ser compartilhado entre cidadãos de diferentes lugares do mundo 

se a decodificação dos signos for compartilhada e isso se faz a partir das referências do 

interdiscurso. Em minha opinião, como observador da comunicação publicitária, seu perfil 

cada vez mais global (campanhas globais, lançamento de produtos mundiais) faz com que a 

publicidade seja um dos agentes de disseminação de repertório interdiscursivo por diferentes 

regiões, contribuindo para a unificação desse repertório, se não total, o que acredito que não 

seja possível, parcial. E nesta tarefa, parte deliberada, parte consequência de sua simples 

existência, contribui também para a uniformização da decodificação de signos, aproximando 

portanto a ocorrência do consumo simbólico compartilhado. Em sua atuação a comunicação 

publicitária contribui para seu próprio sucesso como carreador de consumo simbólico. 

Porém, ao final da pesquisa, acredito também que estereótipos, ou pelo menos a maior 

parte deles, são embrenhados demais no pensamento social para serem objetos de 

ressignificação obediente à ordem econômica, simplesmente. Não há indústria cultural, 

publicidade ou outra forma de discurso como até hoje conhecemos que tenha força para 

destituir, apenas pelo interesse econômico, percepções ligadas a fatores como história de 

imigrações, religião, fé e laços familiares como ainda os conhecemos. Assim, sinto-me seguro 

em afirmar que: uso dos estereótipos é uma das estratégias possíveis na construção de sentido 

do discurso publicitário que promove o consumo da diferença, mas que, como as demais, em 

alguns momentos não serão adequadas; a publicidade na pós-modernidade tem avançado 

sobre o comportamento dos cidadãos globais com a legitimação de percepções cada vez mais 

normatizadas, mas não tem o poder de substituir sentidos mais arraigados enquanto se 

mantiver na razoabilidade da lógica da rentabilidade; se tiver que escolher entre usar um 

estereótipo que talvez não seja plenamente compreendido pelo público-alvo e usar outro 

recurso discursivo, não tenho dúvidas que a publicidade optará pela segunda conduta, o que 

mostra que seu compromisso não é com a formação ideológica, mas com o capital. Se no 

percurso ela contribuir para um novo pensamento sociológico, se valerá de ganchos nesse 

novo pensamento para estabelecer novas bases que reforcem sua posição de compromisso 
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com o capital. Se o capital se empenhar na mudança ideológica por motivos que lhe 

interessem, ainda assim a publicidade estará subordinada ao capital e não à ideologia. 

Não considero que este trabalho esteja acabado, tampouco que isso seja possível. 

Bastaria uma pequena inflexão na formulação do problema de pesquisa e inúmeras outras 

análises seriam possíveis dentro da abordagem teórico-metodológica da AD. Bastaria 

considerar outra abordagem, como a Análise de Conteúdo, e outras inúmeras análises trariam 

novos conhecimentos a partir do mesmo referencial bibliográfico e do mesmo corpus. Ainda 

assim, creio que a presente pesquisa, em seus objetivos e em sua condução, contribuiu, 

especificamente, para explicar de modo mais claro, num cenário pluricultural, a relação 

‘protocooperativa’ entre o discurso publicitário e o recurso discursivo do estereótipo para 

construir e promover o consumo simbólico da diferença. De maneira mais abrangente, creio 

ter contribuído com mais um passo na aproximação do fazer publicitário ao pensamento 

científico, o que mostra ao outros pesquisadores, sobretudo de outros campos, que a 

publicidade tem relações muito mais extensas, complexas e socialmente determinantes do que 

o simples incentivo ao consumismo combatido nas ações “panfletárias”. Mas que também 

mostra aos publicitários que sua prática requer mais cuidados do que simplesmente a 

preocupação com os números de vendas de bens materiais ao final de uma campanha, pois os 

efeitos da comunicação publicitária vão muito além da lógica da rentabilidade que a baliza.     
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APÊNDICE 

 

Fichas Descritivas de Anúncios 

 

 

Anúncio 1 

DESCRITIVO TÉCNICO 

Anunciante Accenture 

Produto Institucional 

Edição/Página 1686; 46 

DESCRIÇÃO E IDENTIFICAÇÃO DE CARACTERÍSTICAS DISCURSIVAS 

Descrição: Superfície Linguística e 
Cênica 

Imagem de um chinês (indumentária) em um pequeno barco. Texto 
escrito em um recorte de jornal indicando que o chinês será o idioma 
mais usado na internet em 2007. Descrição dos serviços da 
empresa. 

Objeto Discursivo  A importância do mercado chinês: a China é um mercado 
exponencialmente importante, com números gigantes e que precisa 
de conhecimento para ser explorado corretamente, coisa que a 
empresa anunciante se presta a fazer. O não-dito indica que esse 
mercado é mais importante que outros e relaciona-se com o dito que 
seu crescimento configura-se uma oportunidade profissional urgente 
(“a hora é essa”) 
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Marco Histórico-Cultural Países ocidentais capitalistas desenvolvidos identificam a China 
como uma cultura exótica, mas um mercado atraente 

Manifestação Estereotípica Indumentária do personagem, qualificando-o em sua nacionalidade 

Modo de Produção de Sentido 
Discursivo 

Discurso Autoritário 

Sentido Pretendido Conhecimento da China e suas características por parte da empresa 
anunciante 

Relação com as Teorias 
Fundamentais da Pesquisa 

A população chinesa, cada vez mais ocidentalizada, está em 
crescente processo de abandono de caracterização por roupas 
tradicionais. Se não há o completo abandono ainda, o estereótipo 
como recurso discursivo baseado em imagem contribui para a 
manutenção da concepção de nacionalidade/etnia chinesa 
identificada em sua diferença.  
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Anúncio 2 

DESCRITIVO TÉCNICO 

Anunciante HSBC Premier 

Produto Fundos de Investimento 

Edição/Página 1715; 135 

DESCRIÇÃO E IDENTIFICAÇÃO DE CARACTERÍSTICAS DISCURSIVAS 

Descrição: Superfície Linguística e Cênica Imagem de um homem em trajes de descanso em férias, deitado 
em uma espreguiçadeira à beira de uma praia tropical, rodeado 
por mulheres havaianas que lhe servem bebidas e lhe dedicam 
atenção. O texto é mostrado em parte por um bilhete de autoria do 
personagem dizendo que foi fazer investimentos (subentende-se 
em um banco). Outra parte do texto indica como o banco pode 
facilitar a vida de quem quer fazer investimentos e assim deixar 
tempo para que aproveite o melhor da vida. 

Objeto Discursivo  O lazer em mais alto estilo: a imagem de uma praia tropical está 
relacionada a lazer, assim como o Havaí ocupa o imaginário 
ocidental como local de hedonismo, relaxamento e exclusividade. 
O não-dito aponta para o cliente desse banco como alguém de 
sucesso, que pode e merece ser adulado e ter acesso aos 
prazeres mais hedonistas, ao contrário de outras pessoas que têm 
mais trabalho para realizar suas tarefas e não possuem tempo ou 
recursos para aproveitar os prazeres de altas esferas.   

Marco Histórico-Cultural Havaí ocupa no imaginário social ocidental um lugar de 
representação simbólica de prazer e hedonismo 
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Manifestação Estereotípica Indumentária das personagens de suporte (mulheres), 
qualificando-as em sua pretensa nacionalidade, já que a 
referência imagética relaciona-se ao Havaí, mas não há uma 
ligação direta dos ditos do discurso que sustente a percepção. 

Modo de Produção de Sentido Discursivo Discurso Polêmico 

Sentido Pretendido Clientes HSBC Premier fazem parte de um grupo diferenciado de 
pessoas que podem e merecem mais 

Relação com as Teorias Fundamentais da 
Pesquisa 

O uso de trajes havaianos é restrito, hoje, quase que somente à 
carcaterização folclórica ou turística, ainda mais considerando que 
o Havaí pertence aos Estados Unidos e então, logicamente, 
subordinado, em grande parte, à sua cultura de massa. A 
presença de havaianas caracterizadas (manifestação de diferença 
por indumentária) cumpre a função de criar um elo entre a 
diferença e o imaginário associado ao local.   
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Anúncio 3 

DESCRITIVO TÉCNICO 

Anunciante Telemar 

Produto Institucional 

Edição/Página 1716; 2 

DESCRIÇÃO E IDENTIFICAÇÃO DE CARACTERÍSTICAS DISCURSIVAS 

Descrição: Superfície Linguística e Cênica Imagem dois índios em pintura (maquiagem) tradicional, ao lado 
de um telefone público. O texto, em primeira pessoa, faz menção 
à percepção social de que índios são atrasados, sua cultura não 
é importante e seus hábitos são primitivos. No entanto, há 
telefonia pública instalada pela empresa anunciante em suas 
aldeias.  

Objeto Discursivo  A telecomunicação atingindo todos os locais: a empresa 
anunciante destaca que atinge, com a instalação de 
equipamentos de telefonia, culturas e locais que são 
considerados não desenvolvidos. O não-dito aponta para a 
oposição entre o aculturamento dos povos indígenas e a 
ignorância social em considerá-los não evoluídos. A empresa, 
detendo esse discurso, mostra que faz parte da parcela evoluída 
socialmente e que entende que os povos indígenas estão em 
processo de ocidentalização.   

Marco Histórico-Cultural Povos indígenas no Brasil são percebidos como nações não 
brasileiras, de cultura pouco desenvolvida e hábitos primitivos 
que os afastam do mundo ocidentalizado. 
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Manifestação Estereotípica Pintura de guerra, trajes reduzidos e adereços corporais.  

Modo de Produção de Sentido Discursivo Discurso Autoritário 

Sentido Pretendido A Telemar chega em todos os locais do país, não importa o quão 
longe ou inóspito seja 

Relação com as Teorias Fundamentais da 
Pesquisa 

A diferença se apresenta num estágio intermediário entre o 
fenótipo (aparência étnica) e a indumentária (roupas que 
caracterizam a nacionalidade), já que a pintura e a aparência 
caracterizariam os personagens como índios, prescindindo da 
roupa e dos adereços. Essa diferença no entanto, bem 
delimitada, tem, hoje, na socidedade brasileira, seus traços 
esmaecidos com a absorção pelos povos indígenas de hábitos, 
vestimentas e referências culturais nacionais contemporâneas 
brasileiras.    
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Anúncio 4 

DESCRITIVO TÉCNICO 

Anunciante Oi 

Produto Institucional 

Edição/Página 1755; 102 

DESCRIÇÃO E IDENTIFICAÇÃO DE CARACTERÍSTICAS DISCURSIVAS 

Descrição: Superfície Linguística e 
Cênica 

Fotos de homens com feições tradicionalmente associadas à 
nacionalidades, com uniformes estilizados de seleções de futebol 
participantes da Copa do Mundo, mais a foto de uma modelo brasileira 
com uniforme estilizado da Seleção Brasileira. Legenda com nome da 
operadoras de telefonia celular associadas às imagens dos homens de 
acordo con sua origem nacional. Empresa anunciante destacando ser a 
única operadora 100% brasileira.   

Objeto Discursivo  O nacionalismo como ativo de marca: os não-ditos apontam para uma 
sugestão de falta de nacionalismo por parte de outras operadoras de 
telefonia celular que não a anunciante, associada à postura do 
consumidor em assumir ou não o nacionalismo. As feições de cada 
personagem masculino em contraste com as feições da modelo 
representando o Brasil também trazem uma carga de não-ditos indicando 
que as demais operadoras e seus usuários são caricatos, ruins, e que a 
anunciante é bonita, destacada.   

Marco Histórico-Cultural Especificamente na sociedade brasileira o futebol tem papel de referência 
cultural e epicentro de um dos núcleos da memória coletiva/imaginário 
social. A Copa do Mundo é o momento de afloramento do nacionalismo 
que encontra seu maior eco nas competições esportivas. A associação 
das marcas com demais países que são, por um momento, inimigos do 
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Brasil, é usada para ligar a imagem da anunciante ao Brasil. 

Manifestação Estereotípica Traços fenotípicos  

Modo de Produção de Sentido 
Discursivo 

Discurso Autoritário 

Sentido Pretendido Clientes Oi são a favor do Brasil; os demais, não. 

Relação com as Teorias 
Fundamentais da Pesquisa 

Nesse anúncio a diferença marcada está nos traços fenotípicos 
estereotipados (bigode mexicano, pele muito branca canadense, cabelos 
longos espanhóis). Nesse caso há pouca relação com as teorias 
relacionadas ao sincretismo, hibridismo, 
multiculturalismo/transculturalidade, já que não se ancora na 
amalgamação e normatização cultural, mas sim nos traços corporais 
marcantes da diferença, criando uma fronteira cultural que resgata 
marcos da anterior diferença por nacionalidade.  
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Anúncio 5 

DESCRITIVO TÉCNICO 

Anunciante Peugeot 

Produto 206 

Edição/Página 1794; 38 

DESCRIÇÃO E IDENTIFICAÇÃO DE CARACTERÍSTICAS DISCURSIVAS 

Descrição: Superfície Linguística e Cênica Foto do produto (automóvel) ao fundo. Em primeiro plano um 
homem, caracterizado como chinês pela indumentária (chapéu) 
saindo de um buraco no chão, pretensamente cavado por ele, da 
China ao Brasil, para chegar ao carro. O texto indica que “todo 
mundo quer ter um” (o carro) e o texto de apoio relaciona os 
atributos do automóvel, entre eles ser um carro de produção no 
Brasil e comercialização mundial.   

Objeto Discursivo  Nacionalismo associado ao produto de qualidade mundial: num 
momento de globalização com efeitos sobre o mundo comercial, é 
desejável destacar que um produto que pode ser oferecido em 
escala global tem origem nacional. O não-dito indica que pessoas 
de todo o mundo fariam um esforço além do normal para ter 
acesso a um produto que o brasileiro tem disponível, e também 
que a marca tem credibilidade e conhecimento para construir 
produtos que o mundo todo aprova. 

Marco Histórico-Cultural O momento mundial da globalização cultural/comercial traz sentido 
ao discurso explorado pelo marketing de produtos mundiais. 

Manifestação Estereotípica Indumentária (chapéu chinês) 
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Modo de Produção de Sentido Discursivo Discurso Autoritário 

Sentido Pretendido A Peugeot faz carros brasileiros que todo o mundo aprova, o que 
significa qualidade de produto.  

Relação com as Teorias Fundamentais da 
Pesquisa 

Apesar de não haver uma relação direta com a nacionalidade 
chinesa para geração de sentido (o importante é o destaque de 
pessoas do outro lado do mundo, não necessariamente chineses), 
a diferença apresentada marca, de maneira incisiva, ainda que 
estereotipada, a distância entre os conceitos nacionais. A 
população chinesa, cada vez mais ocidentalizada, está em 
crescente processo de abandono de caracterização por roupas 
tradicionais. Se não há o completo abandono ainda, o estereótipo 
como recurso discursivo baseado em imagem contribui para a 
manutenção da concepção de nacionalidade/etnia chinesa 
identificada em sua diferença. 
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Anúncio 6 

DESCRITIVO TÉCNICO 

Anunciante Semp Toshiba 

Produto Linha PC’s 

Edição/Página 1813; 18 

DESCRIÇÃO E IDENTIFICAÇÃO DE CARACTERÍSTICAS DISCURSIVAS 

Descrição: Superfície Linguística e Cênica Foto do produto (computador) ao lado de um personagem, um 
técnico em computação (pela indicação em seu avental de 
trabalho), caracterizado de japonesa (gueixa), com o rosto pintado 
de branco, cabelos e adereços tradicionais e um gestual 
característico (mão sobre os lábios em posição de sorriso tímido). O 
texto indica que “fingir que é japonês é fácil” e que o difícil é fazer 
um computador com tanta tecnologia. O texto de apoio descreve o 
produto como ponta-de-lança em tecnologia e qualidade.    

Objeto Discursivo  Transferência de credibilidade: a tecnologia japonesa é 
considerada, mundialmente, como referência, e a tentativa de 
associação de produtos de cadeia tecnológica com origem 
japonesa é desejável. 

Marco Histórico-Cultural Após a Segunda Guerra (1939-1945) o Japão se notabilizou, em 
sua reestruturação, por apostar na indústria de tecnologia e por 
desenvolver métodos produtivos que garantiram qualidade 
incontestável em seus produtos. Assim, há uma percepção 
cristalizada de que tecnologia japonesa é de alto nível, tornando 
assim desejável a associação entre a categoria do produto e o 
atributo da nacionalidade nipônica.  
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Manifestação Estereotípica Pintura (maquiagem) e indumentária/adereços 

Modo de Produção de Sentido Discursivo Discurso Autoritário 

Sentido Pretendido A Semp Toshiba tem produtos com a tecnologia de qualidade 
nipônica em sua origem.  

Relação com as Teorias Fundamentais da 
Pesquisa 

A diferença se apresenta num estágio intermediário da 
indumentária (adereços que caracterizam a nacionalidade), 
complementado por índices de associação dedutiva, já que a 
pintura e o gestual caracterizariam o personagem como japonês (na 
verdade, uma gueixa). A população japonesa, cada vez mais 
ocidentalizada, está em crescente processo de abandono de 
caracterização por roupas tradicionais, que faz com que, inclusive 
no Japão, a caracterização como gueixa seja restrita à 
manifestações culturais, folclóricas, teatrais e/ou turísticas. Se não 
há o completo abandono ainda, o estereótipo como recurso 
discursivo baseado em imagem contribui para a manutenção da 
concepção de nacionalidade/etnia japonesa identificada em sua 
diferença. 
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Anúncio 7 

DESCRITIVO TÉCNICO 

Anunciante Semp Toshiba 

Produto Linha PC’s 

Edição/Página 1815; 12 

DESCRIÇÃO E IDENTIFICAÇÃO DE CARACTERÍSTICAS DISCURSIVAS 

Descrição: Superfície Linguística e Cênica Foto do produto (computador) ao lado de um personagem, um 
técnico em computação (pelos índices presentes em seu local de 
trabalho), caracterizado de japonês (um guerreiro vestido de 
quimono, cabelos longos presos de forma tradicional e olhos 
puxados com as mãos) e um gestual característico (sorriso 
simpático). O texto indica que “fingir que é japonês é fácil” e que o 
difícil é fazer um computador com tanta tecnologia. O texto de 
apoio descreve o produto como ponta-de-lança em tecnologia e 
qualidade.    

Objeto Discursivo  Transferência de credibilidade: a tecnologia japonesa é 
considerada, mundialmente, como referência, e a tentativa de 
associação de produtos de cadeia tecnológica com origem 
japonesa é desejável. 

Marco Histórico-Cultural Após a Segunda Guerra (1939-1945) o Japão se notabilizou, em 
sua reestruturação, por apostar na indústria de tecnologia e por 
desenvolver métodos produtivos que garantiram qualidade 
incontestável em seus produtos. Assim, há uma percepção 
cristalizada de que tecnologia japonesa é de alto nível, tornando 
assim desejável a associação entre a categoria do produto e o 
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atributo da nacionalidade nipônica.  

Manifestação Estereotípica Indumentária associada ao traço fenotípico (olhos) 

Modo de Produção de Sentido Discursivo Discurso Autoritário 

Sentido Pretendido A Semp Toshiba tem produtos com a tecnologia de qualidade 
nipônica em sua origem.  

Relação com as Teorias Fundamentais da 
Pesquisa 

A diferença se apresenta num estágio intermediário entre a 
indumentária (adereços que caracterizam a nacionalidade) e o 
fenótipo (olhos puxados), complementado por índices de 
associação dedutiva, já que o penteado e o gestual caracterizariam 
o personagens como japonês (na verdade, um guerreiro). A 
população japonesa, cada vez mais ocidentalizada, está em 
crescente processo de abandono de caracterização por roupas 
tradicionais, que faz com que, inclusive no Japão, a caracterização 
como guerreiro seja restrita à manifestações culturais, folclóricas, 
teatrais e/ou turísticas. Se não há o completo abandono ainda, o 
estereótipo como recurso discursivo baseado em imagem contribui 
para a manutenção da concepção de nacionalidade/etnia japonesa 
identificada em sua diferença. 
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Anúncio 8 

DESCRITIVO TÉCNICO 

Anunciante MTV 

Produto Video Music Awards 2003 

Edição/Página 1817; 111 

DESCRIÇÃO E IDENTIFICAÇÃO DE CARACTERÍSTICAS DISCURSIVAS 

Descrição: Superfície Linguística e Cênica Um palestino e um judeu, caracterizados pela indumentária, 
sentados em frente à TV, assistindo, juntos, ao que supostamente o 
texto indica como sendo o VMB 2003. O texto inidca que “por duas 
horas todo mundo vai esquecer as diferenças”. 

Objeto Discursivo  Ecletismo: a programação referida inclui a premiação de diversas 
categorias que representam diferentes estilos musicais, 
congregando em volta do mesmo evento diferentes grupos por 
afinidade. Assim, a sugestão de esquecimento das diferenças e 
convívio harmônico é hiperbolizada pela imagem dos personagens 
unidos, em harmonia. 

Marco Histórico-Cultural Há um conflito instaurado há séculos entre os grupos palestinos e 
judeus, recrudescido nas últimas 5 décadas após a criação do 
Estado de Israel. Não há, no mundo contemporâneo, conflito étnico 
tão persistente e ideologicamente marcado quanto o conflito árabe-
israelense. 

Manifestação Estereotípica Indumentária associada ao traço fenotípico (barba/nariz) 

Modo de Produção de Sentido Discursivo Discurso Autoritário 
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Sentido Pretendido A MTV consegue, através de sua programação eclética, unir 
diferentes grupos em comvívio harmonioso, sob seus auspícios. 

Relação com as Teorias Fundamentais da 
Pesquisa 

A diferença se apresenta num estágio intermediário entre a 
indumentária (roupas típicas que caracterizam a 
etnia/nacionalidade) e o fenótipo (barba/nariz grande/cachos nos 
cabelos). Assim como outras populações nacionais, os israelenses 
e palestinos, apesar de detentores de hábitos mantidos por 
gerações, estão em franco processo de ocidentalização, inclusive 
na moda. Se não há o completo abandono ainda, o estereótipo 
como recurso discursivo baseado em imagem contribui para a 
manutenção da concepção de nacionalidade/etnia identificada em 
sua diferença e ressaltada pelo contraste imagético/ideológico. 
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Anúncio 9 

DESCRITIVO TÉCNICO 

Anunciante Velog 

Produto Institucional 

Edição/Página 1821; 32 

DESCRIÇÃO E IDENTIFICAÇÃO DE CARACTERÍSTICAS DISCURSIVAS 

Descrição: Superfície Linguística e Cênica Um entregador da empresa, de barco, no meio de uma 
floresta, carregando encomendas, pedindo informações a dois 
índios que a ele indicam uma direção. O texto indica que a 
empresa anunciante pode levar encomendas a qualquer lugar 
do Brasil. 

Objeto Discursivo  Performance: não importa a dificuldade logística, a empresa 
consegue realizar as entregas a que se propõe. Além disso, os 
não-ditos escondidos na ambientação (selva) e nos 
personagens de apoio (índios) apontam para a hiperbolização 
da promessa através do uso do imaginário social de local 
remoto, selvagem, de difícil acesso. 

Marco Histórico-Cultural Povos indígenas no Brasil são percebidos como nações não 
brasileiras, de cultura pouco desenvolvida e hábitos primitivos 
que os afastam do mundo ocidentalizado, habitantes de 
regiões inóspitas, exóticas e de difícil acesso. 

Manifestação Estereotípica Pintura de guerra, trajes reduzidos e adereços corporais.  

Modo de Produção de Sentido Discursivo Discurso Autoritário 
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Sentido Pretendido Velog pode acessar qualquer lugar, por mais difícil que seja. 

Relação com as Teorias Fundamentais da 
Pesquisa 

A diferença se apresenta num estágio intermediário entre o 
fenótipo (aparência étnica) e a indumentária (roupas que 
caracterizam a nacionalidade), já que a pintura e a aparência 
caracterizariam os personagens como índios, prescindindo da 
roupa e dos adereços. Essa diferença no entanto, bem 
delimitada, tem, hoje, na socidedade brasileira, seus traços 
esmaecidos com a absorção pelos povos indígenas de 
hábitos, vestimentas e referências culturais nacionais 
contemporâneas brasileiras.    
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Anúncio 10 

DESCRITIVO TÉCNICO 

Anunciante Positivo 

Produto Institucional 

Edição/Página 1826; 68 
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DESCRIÇÃO E IDENTIFICAÇÃO DE CARACTERÍSTICAS DISCURSIVAS 

Descrição: Superfície Linguística e 
Cênica 

Meio rosto de uma estátua/pintura chinesa antiga, ligado a meio 
rosto de um jovem chinês contemporâneo. O texto indica que o 
anunciante promove o encontro do passado com o presente através 
da educação. 

Objeto Discursivo  Domínio sobre o conhecimento: a China, com sua cultura milenar e 
interesse emergente, funciona como um catalisador na 
amalgamação dos diferentes critérios que valorizam a cultura 
(antiguidade/tradição com emergência/atualização). 

Marco Histórico-Cultural Países ocidentais capitalistas desenvolvidos identificam a China 
como uma cultura exótica, milenar, mas um mercado atraente e a ser 
explorado em curtíssimo prazo. 

Manifestação Estereotípica Traços fenotípicos 

Modo de Produção de Sentido 
Discursivo 

Discurso Autoritário 

Sentido Pretendido Domínio sobre a cultura e cohecimento de toda a linha histórica 
através do ensino. 
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Anúncio 11 

DESCRITIVO TÉCNICO 

Anunciante Semp Toshiba 

Produto DVD Player 

Edição/Página 1869; 56 

DESCRIÇÃO E IDENTIFICAÇÃO DE CARACTERÍSTICAS DISCURSIVAS 

Descrição: Superfície Linguística e Cênica A foto de um aparelho reprodutor de DVD’s, ângulo frontal, 
dimensionado horizontalmente, propositalmente esparramado por 
duas páginas da publicação, indicando a proporção diminuta da 
altura. O texto corrobora a impressão da imagem dizendo “coisa 
fina”. Como assinatura, 4 engenheiros japoneses manifestando 
satisfação com o produto. 

Objeto Discursivo  Transferência de credibilidade: a tecnologia japonesa é 
considerada, mundialmente, como referência, e a tentativa de 
associação de produtos de cadeia tecnológica com origem 
japonesa é desejável. 

Marco Histórico-Cultural Após a Segunda Guerra (1939-1945) o Japão se notabilizou, em 
sua reestruturação, por apostar na indústria de tecnologia e por 
desenvolver métodos produtivos que garantiram qualidade 
incontestável em seus produtos. Assim, há uma percepção 
cristalizada de que tecnologia japonesa é de alto nível, tornando 
assim desejável a associação entre a categoria do produto e o 
atributo da nacionalidade nipônica.  

Manifestação Estereotípica Gestual caricato 

Modo de Produção de Sentido Discursivo Discurso Polêmico 

Sentido Pretendido A Semp Toshiba tem produtos com a tecnologia de qualidade 
nipônica em sua origem.  

Relação com as Teorias Fundamentais da 
Pesquisa 

A diferença se apresenta para caricaturização de um gestual. A 
população japonesa, cada vez mais ocidentalizada, está em 
crescente processo de adoção de comportamentos, incluindo o 
gestual, ocidental. Mesmo que sugerido, apenas, se não há o 
completo abandono ainda, o estereótipo como recurso discursivo 
baseado em imagem contribui para a manutenção da concepção 
de nacionalidade/etnia japonesa identificada em sua diferença. 

 



	   180	  

 

Anúncio 12 

DESCRITIVO TÉCNICO 

Anunciante VIVO 

Produto TECNOLOGIA CDMA 

Edição/Página 1870; 60 

DESCRIÇÃO E IDENTIFICAÇÃO DE CARACTERÍSTICAS DISCURSIVAS 

Descrição: Superfície Linguística e Cênica A foto de um coreano, com os traços fenotípicos e indumentária 
característica, usando um aparelho de telefonia celular. O texto 
indica “sabe por que a Coreia adotou o CDMA? Porque ela tem 
um dos povos que mais entende de celular no mundo.” O texto de 
apoio descreve que a Vivo opera no sistema CDMA.  

Objeto Discursivo  Transferência de credibilidade: o expertise coreano é 
considerado, mundialmente, como referência no campo das 
telecomunicações, e a tentativa de associação de produtos de 
cadeia tecnológica de comunicação móvel com origem coreana é 
desejável. Os não-ditos apontam para uma relação de escolha da 
tecnologia pela experiência e entendimento: quem não escolhe 
CDMA (as outras operadoras) é porque não entende de 
tecnologia de comunicação móvel.  

Marco Histórico-Cultural Após a Guerra da Coreia (1950-1953) e após a divisão da região 
em 2 países, a Coréia do Sul se notabilizou, em sua 
reestruturação, por desenvolver o ensino e a indústria de 
tecnologia de comunicações, com métodos produtivos que 
garantiram qualidade incontestável em seus produtos. Assim, há 
uma percepção cristalizada de que tecnologia de 
telecomunicação coreana é de alto nível, tornando assim 
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desejável a associação entre a categoria do produto e o atributo 
da nacionalidade.  

Manifestação Estereotípica Indumentária e Traços fenotípicos 

Modo de Produção de Sentido Discursivo Discurso Autoritário 

Sentido Pretendido A VIVO tem produtos com a tecnologia de qualidade coreana em 
sua origem.  

Relação com as Teorias Fundamentais da 
Pesquisa 

A população coreana, grandemente ocidentalizada, já passou 
pelo processo de abandono de caracterização por roupas 
tradicionais, que faz com que a caracterização com o chapéu 
tradicional, por exemplo, seja restrita à manifestações culturais, 
folclóricas, teatrais e/ou turísticas. Se não há o completo 
abandono ainda, o estereótipo como recurso discursivo baseado 
em imagem contribui para a manutenção da concepção de 
nacionalidade/etnia coreana identificada em sua diferença. 
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Anúncio 13 

DESCRITIVO TÉCNICO 

Anunciante TOK & STOK 

Produto Coleção Regional Étnico 

Edição/Página 1873; 31 
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DESCRIÇÃO E IDENTIFICAÇÃO DE CARACTERÍSTICAS DISCURSIVAS 

Descrição: Superfície Linguística e Cênica Anúncio promocional que mostra em close uma mulher africana, 
tribal, com adereços em profusão e coloridos. Ao lado, o texto 
sugere um “intercâmbio cultural”, assinando a coleção regional 
étnica.  

Objeto Discursivo  Transferência de credibilidade: as tribos africanas são conhecidas 
nas sociedades ocidentais como exóticas, de cultura primitiva e 
conhecedoras de artes manuais com as quais sobrevivem e 
constroem suas comunidades. O não-dito está implícito na origem 
africana dos móveis (mesmo que apenas o design inspirado), 
gerando credibilidade e um fato louvável pela absorção 
multicultural na aquisição dos móveis. 

Marco Histórico-Cultural Culturas africanas são vistas pelas sociedades ocidentais na 
contemporaniedade como exóticas, mas puras, originais, de 
harmonia e simbiose naturais com o meio ambiente. Além disso, 
por se tratarem de populações negras, são alvo de uma política de 
visibilidade louvável para a população branca que o sustenta, 
mesmo que não haja política de voz presente, ou sequer o desejo 
por ele dada a distância física e ideológica entre as sociedades em 
questão.  

Manifestação Estereotípica Indumentária e Traços fenotípicos 

Modo de Produção de Sentido Discursivo Discurso Autoritário 

Sentido Pretendido A Tok&Stok tem produtos de origem africana que mantém os 
traços originais da cultura.  

Relação com as Teorias Fundamentais da 
Pesquisa 

As culturas africanas, com seus équites ideológicos e religiosos, 
com sua indumentária característica e, em especial, pela cor de 
pele dos seus membros, têm sido o principal tema do 
multiculturalismo como agenda de reinvidicação social e sua 
aceitação, marcada pelas diferenças culturais e fenotípicas, tem 
sido considerada como valor nobre da sociedade ocidental pós-
moderna, que assim, de certa forma, evita a miscigenação. É a 
troca social compensatória: a sociedade adere ao multiculturalismo 
de agenda e evita absorver o multiculturalismo de ideologia e 
convívio. 
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Anúncio 14 

DESCRITIVO TÉCNICO 

Anunciante Semp Toshiba 

Produto Rádio Relógio 

Edição/Página 1874; 77 

DESCRIÇÃO E IDENTIFICAÇÃO DE CARACTERÍSTICAS DISCURSIVAS 

Descrição: Superfície Linguística e Cênica A foto de um aparelho rádio-relógio, ângulo inclinado, com 
destaque para as horas que mostra em seu mostrador digital. O 
texto indica que existe um rádio relógio que não desprograma 
nem perde a hora quando acaba a luz. Como assinatura, 4 
engenheiros japoneses manifestando satisfação com o produto. 

Objeto Discursivo  Transferência de credibilidade: a tecnologia japonesa é 
considerada, mundialmente, como referência, e a tentativa de 
associação de produtos de cadeia tecnológica com origem 
japonesa é desejável. 

Marco Histórico-Cultural Após a Segunda Guerra (1939-1945) o Japão se notabilizou, em 
sua reestruturação, por apostar na indústria de tecnologia e por 
desenvolver métodos produtivos que garantiram qualidade 
incontestável em seus produtos. Assim, há uma percepção 
cristalizada de que tecnologia japonesa é de alto nível, tornando 
assim desejável a associação entre a categoria do produto e o 
atributo da nacionalidade nipônica.  

Manifestação Estereotípica Gestual caricato 

Modo de Produção de Sentido Discursivo Discurso Polêmico 

Sentido Pretendido A Semp Toshiba tem produtos com a tecnologia de qualidade 
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nipônica em sua origem.  

Relação com as Teorias Fundamentais da 
Pesquisa 

A diferença se apresenta para caricaturização de um gestual. A 
população japonesa, cada vez mais ocidentalizada, está em 
crescente processo de adoção de comportamentos, incluindo o 
gestual, ocidental. Mesmo que sugerido, apenas, se não há o 
completo abandono ainda, o estereótipo como recurso discursivo 
baseado em imagem contribui para a manutenção da concepção 
de nacionalidade/etnia japonesa identificada em sua diferença. 
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Anúncio 15 

DESCRITIVO TÉCNICO 

Anunciante Correios 

Produto Sedex Mundi 

Edição/Página 1879; 38 

DESCRIÇÃO E IDENTIFICAÇÃO DE CARACTERÍSTICAS DISCURSIVAS 

Descrição: Superfície Linguística e Cênica O anúncio mostra a foto de uma mulher indiana, caracterizada 
pela maquiagem e pela indumentária, segurando uma caixa 
de encomenda dos Correios. O texto indica que o serviço 
SEDEX MUNDI entrega encomendas “pra lá de Marraquesh”. 

Objeto Discursivo  Performance: não importa a dificuldade logística, a empresa 
consegue realizar as entregas a que se propõe. Além disso, 
os não-ditos escondidos na ambientação (Taj Mahal ao fundo) 
e nos índices de apoio (texto remetendo ao Marrocos) 
apontam para a hiperbolização da promessa através do uso 
do imaginário social de local remoto, distante, de difícil 
acesso. 

Marco Histórico-Cultural A cultura hindu, ou punjabi, é vista pelas sociedades 
ocidentais na contemporaniedade como exótica, mítica e 
mística, distante. Além disso, o imaginário social atrelado a 
essas culturas pressupõe lugares distantes, longínquos. 

Manifestação Estereotípica Pintura religiosa, indumentária.  

Modo de Produção de Sentido Discursivo Discurso Autoritário 
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Sentido Pretendido SEDEX MUNDI pode acessar qualquer lugar, por mais longe 
que seja. 

Relação com as Teorias Fundamentais da 
Pesquisa 

A diferença se manifesta numa estágio somatório dos 
adereços (maquiagem religiosa) e a indumentária (roupas que 
caracterizam a nacionalidade). O conjunto que demarca essa 
diferença também pontua a heterogeneidade de hábitos, 
cultura e ideologia entre as sociedades ocidentais 
contemporâneas e a sociedade hindu.    
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Anúncio 16 

DESCRITIVO TÉCNICO 

Anunciante Semp Toshiba 

Produto Linha PC’s 

Edição/Página 1916; 43 

DESCRIÇÃO E IDENTIFICAÇÃO DE CARACTERÍSTICAS DISCURSIVAS 

Descrição: Superfície Linguística e Cênica Foto do produto (computador) ao lado de um personagem, um 
técnico em computação (pelos índices do ambiente), caracterizado 
de japonês (quimono, faixa na cabeça), negro, mas com óculos 
imitando olhos puxados e um gestual característico (mãos em 
cumprimento). O texto indica que “fingir que é japonês é fácil” e que 
o difícil é fazer um computador com tanta tecnologia. O texto de 
apoio descreve o produto como ponta-de-lança em tecnologia e 
qualidade.    

Objeto Discursivo  Transferência de credibilidade: a tecnologia japonesa é 
considerada, mundialmente, como referência, e a tentativa de 
associação de produtos de cadeia tecnológica com origem 
japonesa é desejável. 

Marco Histórico-Cultural Após a Segunda Guerra (1939-1945) o Japão se notabilizou, em 
sua reestruturação, por apostar na indústria de tecnologia e por 
desenvolver métodos produtivos que garantiram qualidade 
incontestável em seus produtos. Assim, há uma percepção 
cristalizada de que tecnologia japonesa é de alto nível, tornando 
assim desejável a associação entre a categoria do produto e o 
atributo da nacionalidade nipônica.  

Manifestação Estereotípica Pintura (maquiagem) e indumentária/adereços 
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Modo de Produção de Sentido Discursivo Discurso Autoritário 

Sentido Pretendido A Semp Toshiba tem produtos com a tecnologia de qualidade 
nipônica em sua origem.  

Relação com as Teorias Fundamentais da 
Pesquisa 

A diferença se apresenta num estágio intermediário da 
indumentária (adereços que caracterizam a nacionalidade), 
complementado por índices de associação dedutiva, já que a 
pintura e o gestual caracterizariam o personagens como japonês 
(na verdade, uma gueixa). A população japonesa, cada vez mais 
ocidentalizada, está em crescente processo de abandono de 
caracterização por roupas tradicionais, que faz com que, inclusive 
no Japão, a caracterização como gueixa seja restrita à 
manifestações culturais, folclóricas, teatrais e/ou turísticas. Se não 
há o completo abandono ainda, o estereótipo como recurso 
discursivo baseado em imagem contribui para a manutenção da 
concepção de nacionalidade/etnia japonesa identificada em sua 
diferença. 

 

  



	   190	  

 

Anúncio 17 

DESCRITIVO TÉCNICO 

Anunciante Ford 

Produto Focus 

Edição/Página 1917; 89 

DESCRIÇÃO E IDENTIFICAÇÃO DE CARACTERÍSTICAS DISCURSIVAS 

Descrição: Superfície Linguística e 
Cênica 

Foto de uma mulher, vestida com roupas de pele, em uma região 
polar. Ao fundo um esquimó, em frente a um iglu. O texto indica 
“onde você estave esse tempo todo que ainda não dirigiu um Focus”.    

Objeto Discursivo  Hipérbole de sentido: o discurso aponta para uma conclusão por 
oposição excerbada pelo recurso visual. O não-dito indica que 
apenas pessoas que estiveram em regiões distantes, fora do “mundo 
normal” não teriam dirigido ainda um Ford Focus. Além disso, que 
todas as pessoas “normais” já teriam-no feito. A presença do 
esquimó para reforçar a localização geográfica tem a função 



	   191	  

hiperbólica. 

Marco Histórico-Cultural Como as culturas africanas ou a cultura hindu, a cultura esquimó ou 
inuit é vista pelas sociedades ocidentais na contemporaniedade 
como exótica, distante. Além disso, o imaginário social atrelado a 
essas culturas pressupõe lugares distantes, longínquos, em especial 
o pólo norte, locus da cultura esquimó, associado ao isolamento 
absoluto. 

Manifestação Estereotípica Indumentária 

Modo de Produção de Sentido 
Discursivo 

Discurso Autoritário 

Sentido Pretendido Todas as pessoas socialmente integradas devem experimentar o 
Ford Focus.  

Relação com as Teorias Fundamentais 
da Pesquisa 

A diferença se apresenta pela indumentária (roupas de pele que 
caracterizam a cultura), complementada por índices de associação 
dedutiva (gelo, iglu, husky siberiano). O uso de trajes de pele pelos 
esquimós é restrito, hoje, quase que somente à caracterização 
folclórica ou turística, ainda mais considerando que o Alaska, lar 
político da população esquimó, pertence aos Estados Unidos e 
então, logicamente, subordinado, em grande parte, à sua cultura de 
massa. A presença de esquimó caracterizado (manifestação de 
diferença por indumentária) cumpre a função de criar um elo entre a 
diferença e o imaginário associado ao local.   

 

  



	   192	  

 

Anúncio 18 

DESCRITIVO TÉCNICO 

Anunciante CVC 

Produto Institucional 

Edição/Página 1952; 30 
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DESCRIÇÃO E IDENTIFICAÇÃO DE CARACTERÍSTICAS DISCURSIVAS 

Descrição: Superfície Linguística e 
Cênica 

Casal japonês (pelos traços fenotípicos), sentado sobre um globo 
terreste em frente ao Arco do Triunfo, em Paris. O texto indica que o 
“mundo é muito grande para apenas 30 dias de férias”.    

Objeto Discursivo  Performance: o discurso aponta para a empresa anunciante como a 
facilitadora ideal para se aproveitar de maneira mais eficiente o 
pouco tempo hábil que há para se percorrer, de férias, todo o mundo. 
O não-dito aponta para a falta de eficiência ou perda de performance 
que está sujeito quem tenta viajar sozinho pelo mundo, sem contar 
com a ajuda da empresa anunciante. 

Marco Histórico-Cultural A cultura japonesa é vista pelas sociedades ocidentais na 
contemporaneidade como exótica, distante. Além disso, o imaginário 
social atrelado a essa cultura pressupõe lugar distante, longínquo. 

Manifestação Estereotípica Traços Fenotípicos 

Modo de Produção de Sentido 
Discursivo 

Discurso Polêmico 

Sentido Pretendido Pessoas de todo o mundo podem conhecer o mundo todo de 
maneira mais eficiente pela CVC.  

Relação com as Teorias Fundamentais 
da Pesquisa 

A diferença se apresenta pelo traço fenotípico, estando totalmente 
ancorada numa diferenciação biológica, não relacionada a fatores de 
ideologia. Porém, a partir da plataforma étnica, há uma associação 
da imagem corporal com o imaginário social japonês, no caso mais 
atrelado à percepção de distância.    
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Anúncio 19 

DESCRITIVO TÉCNICO 

Anunciante McDonalds 

Produto Copa dos Sabores 

Edição/Página 1957; 27 
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DESCRIÇÃO E IDENTIFICAÇÃO DE CARACTERÍSTICAS DISCURSIVAS 

Descrição: Superfície Linguística e 
Cênica 

7 mestre-cucas/chefs com bandeiras de países participantes da 
Copa do Mundo de Futebol impressas em seus chapéus, em gestos 
comemorativos como se celebrassem um gol.    

Objeto Discursivo  Transferência de credibilidade: ao associar a imagem do chefe à 
bandeira nacional, o anunciante indica que possui as credenciais de 
cada cultura para gerar itens em seu cardápio autenticamente 
originais de cada país. 

Marco Histórico-Cultural A Copa do Mundo é o momento de reacendimento de nacionalismos 
reminiscentes por conta do modelo de competição. Tais 
nacionalismos trazem consigo o orgulho da tradição regional 
associado à culinária, vestuário, hábitos sociais e folclore. 

Manifestação Estereotípica Traços Fenotípicos 

Modo de Produção de Sentido 
Discursivo 

Discurso Polêmico 

Sentido Pretendido McDonalds pode oferecer cardápios do mundo todo  

Relação com as Teorias Fundamentais 
da Pesquisa 

A diferença se apresenta pelo traço fenotípico, estando totalmente 
ancorada numa diferenciação biológica, não relacionada a fatores de 
ideologia. Porém, a partir da plataforma étnica, há uma associação 
da imagem corporal com o imaginário social de cada nacionalidade, 
exacerbada pelo momento que resgata traços de nacionalismo.    
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Anúncio 20 

DESCRITIVO TÉCNICO 

Anunciante Claro 

Produto Clube Claro 

Edição/Página 2118; 6 

DESCRIÇÃO E IDENTIFICAÇÃO DE CARACTERÍSTICAS DISCURSIVAS 

Descrição: Superfície Linguística e Cênica Cena de duelo em uma cidade do velho oeste americano. De um 
lado um autêntico caubói, de outro um antigo samurai japonês. O 
texto indica que quem tem “Claro Clube escolhe muito mais”.    

Objeto Discursivo  Performance: ao associar imagens de personagens historicamente 
tão distantes, a marca indica que tem repertório e capacidades 
para montar qualquer tipo de associação. O não-dito está 
relacionado à quantidade de opções, por mais estranhas que 
pareçam, que as outras operadoras não podem oferecer, 
conotando a vantagem do ser cliente Claro. 

Marco Histórico-Cultural As sociedades ocidentais contemporâneas, acostumadas à 
produção cultural hollywoodiana, têm nas imagens do caubói do 
faroeste e do samurai ancestral ícones de culturas diversas que 
carregam consigo toda a ideologia sob a ótica da cultura 
hegemônica. 

Manifestação Estereotípica Indumentária 

Modo de Produção de Sentido Discursivo Discurso Polêmico 
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Sentido Pretendido Claro pode oferecer todas as combinações de conteúdos  

Relação com as Teorias Fundamentais da 
Pesquisa 

Apesar de não haver uma relação direta com a nacionalidade 
americana ou japonesa para geração de sentido (o importante é o 
destaque de personagens tão opostos), a diferença apresentada 
marca, de maneira incisiva, ainda que estereotipada, a distância 
entre os conceitos culturais e ideológicos. Nem o atual americano 
nem tampouco o atual japonês vestem-se como apresentados, 
reservando a indumentária mostrada para manifestações 
folclóricas e teatrais. Mas a exposição estereotipada garante a 
correta associação da imagem apresentada com os sentidos 
discursivos das culturas não miscigenadas, culturas opostas. 
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Anúncio 21 

DESCRITIVO TÉCNICO 

Anunciante NET 

Produto Promocional Samsung 

Edição/Página 2164; 81 
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DESCRIÇÃO E IDENTIFICAÇÃO DE CARACTERÍSTICAS DISCURSIVAS 

Descrição: Superfície Linguística e 
Cênica 

Jogador de futebol (Robinho) abraçado a um militar russo 
(caracterizado) com televisões da marca co-anunciante 
apresentando a condição promocional.    

Objeto Discursivo  Familiariedade: o general russo, na verdade caractarizado como um 
personagem siberiano, tem sido usado em outras campanhas e se 
configura como uma personagem conhecida do público, gerando 
associações conhecidas anteriormente. O não-dito, anteriormente 
construído em outras peças publicitárias do mesmo anunciante, 
remonta a uma vida fria, sem emoção, cinzenta, siberiana, a qual foi 
abandonada pelo general que “desertou” e, ao lado do anunciante, 
partiu para o lado alegre, quente, movimentado da vida. 

Marco Histórico-Cultural Como a cultura esquimó, a cultura siberiana, ou seu imaginário, é 
vista pelas sociedades ocidentais na contemporaneidade como 
rústica, distante e agressiva, além de isolada. Além disso, o 
imaginário social atrelado a essas culturas pressupõe lugares 
distantes, longínquos, em especial a Sibéria, como um local inóspito, 
associado a campos de trabalho forçado ou desterro. Isolamento 
absoluto. 

Manifestação Estereotípica Indumentária 

Modo de Produção de Sentido 
Discursivo 

Discurso Polêmico 

Sentido Pretendido NET oferece uma vida mais emocionante, quente e alegre, que 
justifica o abandono de marcas anteriores.  

Relação com as Teorias Fundamentais 
da Pesquisa 

A diferença se apresenta pela indumentária (uniforme militar, gorro 
de pele em formato característico), complementada por índices de 
associação dedutiva (palavra ‘skavurska’, feições do personagem). A 
presença de um siberiano caracterizado (manifestação de diferença 
por indumentária) cumpre a função de criar um elo entre a diferença 
manifesta no corpo e o imaginário associado ao local.   
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Anúncio 22 

DESCRITIVO TÉCNICO 

Anunciante HYUNDAI 

Produto i30 

Edição/Página 2180; 26 

DESCRIÇÃO E IDENTIFICAÇÃO DE CARACTERÍSTICAS DISCURSIVAS 

Descrição: Superfície Linguística e Cênica Carro (Hyundai i30) em exposição de perfil, com um jardim 
palaciano ao fundo, sendo observado por um guarda real 
britânico. O texto indica que o modelo foi considerado o melhor 
pelo público britânico.    

Objeto Discursivo  Transferência de credibilidade: o modelo, por se tratar de um 
veículo coreano de uma marca relativamente nova, tem 
apresentado diferentes graus de rejeição em diferentes partes do 
mundo. Indicar que os ingleses, ancestralmente conhecedores e 
fabricantes de carros de renome internacional, como o Jaguar, 
escolheram o i30 como melhor modelo, implica no não-dito que os 
verdadeiros entendedores de carros sabem que o i30 é superior, 
e se esses indicam dessa forma, pessoas de outras partes do 
mundo têm, por coerência, que concordar com os termos. 

Marco Histórico-Cultural A cultura britânica, ainda que quase completamente 
ocidentalizada e normatizada, guarda reminiscências de 
aristrocracia, nobreza, precisão e fleuma que qualificam os seus 
membros como pessoas de espírito urbano e criterioso. Assim o é 
percebido pelo restante da sociedade ocidental pós-moderna. 
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Manifestação Estereotípica Indumentária 

Modo de Produção de Sentido Discursivo Discurso Autoritário 

Sentido Pretendido i30 possui credibilidade nos lugares mais criteriosos do mundo.  

Relação com as Teorias Fundamentais da 
Pesquisa 

A diferença se apresenta pelo traço fenotípico, estando totalmente 
ancorada numa diferenciação biológica, não relacionada a fatores 
de ideologia. Porém, a partir da plataforma étnica, há uma 
associação da imagem corporal com o imaginário social japonês, 
núcleo familiar e hábitos de vida.    
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Anúncio 23 

DESCRITIVO TÉCNICO 

Anunciante SHELL 

Produto Institucional 

Edição/Página 2182; 124 



	   203	  

DESCRIÇÃO E IDENTIFICAÇÃO DE CARACTERÍSTICAS DISCURSIVAS 

Descrição: Superfície Linguística e 
Cênica 

Mãe japonesa e seus três filhos brincando em uma sala de uma 
tradicional casa japonesa, com tatame/esteira. O texto diz “Vamos 
passar energia para as próximas gerações”.    

Objeto Discursivo  Simpatia à causa: o não-dito do sentido discursivo desejado tem uma 
relação direta com a ternura e simpatia causadas pela presença de 
crianças. O texto cria um tensionamento com uma questão técnica 
(fontes energéticas) e uma resposta emocional (vamos ajudar essa 
criança), conotando uma empresa anunciante do mesmo modo 
terna, preocupada e ocupada com os mais inocentes. 

Marco Histórico-Cultural  

Manifestação Estereotípica Traços fenotípicos 

Modo de Produção de Sentido 
Discursivo 

Discurso Autoritário 

Sentido Pretendido A Shell cuida de todos os detalhes no mundo e se preocupa com as 
pessoas.  

Relação com as Teorias Fundamentais 
da Pesquisa 

A diferença se apresenta pela indumentária (uniforme militar 
tradicional). A presença de um guarda real britânico caracterizado 
(manifestação de diferença por indumentária) cumpre a função de 
criar um elo entre a diferença manifesta no corpo e o imaginário 
associado aos atributos da nacionalidade, mesmo que a 
nacionalidade, em sentido secular, não apresente grandes diferenças 
quando fundida às demais nacionalidades que dividem a mesma 
cultura ocidental pós-moderna.   

 

 

 


