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RESUMO 

Esta pesquisa elege como tema os discursos sobre o corpo diferente em narrativas publicitárias de duas 

grandes redes varejistas de moda brasileiras, produzidas e veiculadas entre 2012 e 2015. A partir da 

investigação do discurso de cadeias varejistas de moda, levando em conta suas condições de produção, 

buscou-se nesse trabalho responder à questão-problema: como as narrativas publicitárias de moda 

convocam para a gestão do corpo diferente à luz da noção de biossociabilidades do consumo? Com o 

objetivo de problematizar o fenômeno do consumo, em especial no âmbito da moda, desenvolvermos 

uma reflexão a respeito da gestão do corpo diferente no discurso publicitário contemporâneo, a partir 

da conduta teórico-metodológica da Análise de Discurso de linha francesa. O referencial teórico 

organiza-se em três eixos: o primeiro refere-se às interfaces Comunicação e Consumo na 

contemporaneidade – para o qual buscamos aporte em autores como Silverstone, Baccega, Hoff e 

Rocha; o segundo refere-se à Análise de Discurso de linha francesa, e está construído a partir de autores 

como Gregolin e Orlandi; e o terceiro considera o Corpo, a Moda e a Biossociabilidade. Neste eixo, 

partimos de alguns estudiosos do pensamento de Foucault, como Rabinow e Ortega, os quais, 

apoiando-se nas reflexões do filósofo, propõem o conceito de biossociabilidade e também em Hoff, 

que propõe reflexões sobre as biossociabilidades do consumo. Nosso objeto empírico são as 

convocações para a gestão do corpo diferente, analisado num corpus composto por oito vídeos 

publicitários das marcas C&A e Marisa, que tivessem imagens de “corpo diferente” e nos quais a 

diferença fosse enunciada. Em nosso percurso metodológico, descrevemos os oito vídeos, 

identificando os principais signos relativos à beleza física das consumidoras-personagens e seu estilo 

de vida expresso na narrativa. Também mapeamos os sentidos atribuídos ao corpo diferente e as 

convocações para a gestão deste, caracterizando estratégias de produção de sentidos da diferença em 

imagens de corpo fora do padrão estético na narrativa publicitária, que relacionamos à memória 

discursiva e ao interdiscurso. E, a partir da identificação dos ditos e não-ditos, investigamos as 

convocações para gestão do corpo diferente na contemporaneidade – padrões de beleza/magreza; 

conquistas pessoais/carreira; afirmação/representação de grupos/capital simbólico –, à luz do 

conceito de biossociabilidade. Em nossa análise, relacionamos a presença e a exaltação dos corpos 

diferentes nessas narrativas às mudanças sociais e econômicas do Brasil contemporâneo, observando, 

por um lado, o interesse econômico das marcas por novos públicos consumidores e, por outro, a 

disputa simbólica que se dá nos enfrentamentos dos discursos na mídia, notadamente críticas e 



 

 

debates, por parte dos consumidores, sobre o modo como a mídia edita o mundo –  movimentos que 

“pressionam” a narrativa publicitária da moda a se ressignificar ou alterar suas estratégias. Os resultados 

alcançados evidenciam que: 1) as convocações biopolíticas engendram lógicas do consumo; 2) as 

narrativas publicitárias de moda promovem biossociabilidades, à medida que institucionalizam o 

modo de vestir e convocam para a gestão dos grupos cujos corpos denominamos diferentes.   

Palavras-chave: Comunicação e Consumo; biossociabilidade; corpo diferente; narrativas 

publicitárias; moda. 



 

 

ABSTRACT 

This research selects as its theme the discourses about the different body in advertising narratives of 

two large Brazilian fashion retail chains, produced and published between 2012 and 2015. From 

fashion retail chains’ discourse research, taking into account their conditions of production, it was 

sought in this work to answer the problem question: how fashion advertising narratives call for the 

management of the different body in the light of the notion of biosocialities of consumption? In order 

to problematize the phenomenon of consumption, especially in fashion, we develop a reflection on the 

management of the different body in the contemporary advertising discourse, based on the theoretical 

and methodological conduct of French Discourse Analysis. The theoretical reference is organized in 

three axes: the first refers to Communication and Consumption interfaces in the contemporary world, 

for which we seek contributions in Silverstone, Baccega, Hoff and Rocha; the second refers to French 

Discourse Analysis, and is constructed from authors such as Gregolin and Orlandi; and the third 

considers Body, Fashion and Biosociality. In this axis, we start with some scholars of Foucault's 

thinking, such as Rabinow and Ortega, who, drawing on the philosopher's reflections, propose the 

concept of biossociality; and also in Hoff, who proposes reflections on the biosociality of consumption. 

Our empirical object is the calls for the management of the different body, analyzed in a corpus 

composed by eight advertising videos of the brands C&A and Marisa, that had images of "different 

body" and in which the difference was stated. In our methodological course, we describe the eight 

videos, identifying the main signs related to the physical beauty of the consumer-characters and their 

lifestyle expressed in the narrative. We also map the meanings attributed to the different body and the 

calls for its management, characterizing sense production strategies of difference in body images 

outside the aesthetic pattern in the advertising narrative, which we relate to discursive memory and 

interdiscourse. And, from the identification of sayings and non-sayings, we investigate the calls for 

management of the different body in the contemporary - standards of beauty/thinness; personal 

achievements/career; affirmation/representation of groups/symbolic capital - in the light of the 

concept of biosociality. In our analysis, we relate the presence and exaltation of the different bodies in 

these narratives to the social and economic changes of contemporary Brazil, observing, on one hand, 

these brands’ economic interest in new consumers and, on the other hand, the symbolic dispute that 

occurs in the confrontations of media discourses, notably critics and consumer debates about the way 

the media edits the world - movements that "press" the advertising narrative of fashion to re-signify or 



 

 

change their strategies. The results obtained show that: 1) biopolitical calls generate logics of 

consumption; 2) Fashion advertising narratives promote biosocialities, as they institutionalize the way 

of dressing and call for the management of the groups whose bodies we call different. 

Keywords: communication and consumption; biosociality; different body; advertising narratives; 

fashion. 
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INTRODUÇÃO 

 

Esta pesquisa, que se insere na linha de pesquisa Lógicas de produção e estratégias midiáticas 

articuladas ao consumo do PPGCOM-ESPM e articula-se às temáticas estudadas pelo Grupo de 

Pesquisa do CNPq “Comunicação, Discursos e Biopolíticas do Consumo”, traz reflexões sobre a 

comunicação e o consumo relacionados ao corpo, e as construções midiáticas acerca do corpo no 

universo da moda, a partir da cultura do consumo. Deste modo, o tema aqui abordado é a construção 

midiática do “corpo diferente” em vídeos publicitários de duas grandes redes varejistas de moda 

brasileiras, produzidas e veiculadas entre 2012 e 2015. A análise concentra-se nas estratégias do 

discurso publicitário na produção de representações desse “corpo dissonante”, na interface entre 

comunicação e consumo. Entende-se por “corpo diferente” aquelas estéticas corporais fora do “padrão 

de beleza, saúde e normalidade construídos pelo discurso publicitário” (HOFF, 2015, p.174). 

Delimitamos nossa análise da construção midiática de “corpos fora do padrão estético” em um 

corpus composto por peças audiovisuais de duas marcas de moda contemporâneas – C&A e Marisa – 

cujo faturamento e distribuição as identificam entre as cinco maiores redes varejistas do país, 

segmentadas por sua estratégia de preço competitivo e sua distribuição massiva por todas as regiões do 

Brasil. O corpus é formado por oito anúncios em vídeo veiculados em mídias digitais (alguns também 

em mídia televisiva) destas duas marcas no período de 2012 a 2015.  

Pretende-se nesse trabalho, a partir da investigação do discurso de grandes cadeias varejistas 

de moda mencionadas, levando em conta suas condições de produção, responder à seguinte questão-

problema: como as narrativas publicitárias de moda convocam para a gestão do corpo diferente 

à luz da noção de biossociabilidades do consumo? Para isso, levantamos questões acerca do corpo 

e da diferença, articuladas à noção de biossociabilidade, a partir da conduta teórico-metodológica da 

Análise de Discurso, considerando o lugar da moda na sociedade de consumo. 

No plano geral, temos como objetivo problematizar o fenômeno do consumo, em especial no 

âmbito da moda - tendo a noção de biossociabilidade como condução teórica - para desenvolver uma 

reflexão a respeito da gestão de si e do corpo diferente no discurso publicitário contemporâneo. 

Para isso, estudamos o discurso produzido pelas grandes varejistas de moda no Brasil 

contemporâneo e suas relações com o consumo, compreendido como prática cultural característica de 

nossa sociedade. Buscamos, desse modo, a partir de um corpus formado por anúncios em vídeo das 

marcas C&A e Marisa entre 2012-2015, em que se destaca a presença de imagens de corpos diferentes, 
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estabelecer articulações teóricas entre comunicação e consumo, mapeando os sentidos atribuídos ao 

corpo diferente e as convocações para a gestão deste. Procuramos, a partir daí, caracterizar estratégias 

de produção de sentidos da diferença em imagens de corpo fora do padrão estético na narrativa 

publicitária e investigar modos de produção dos sentidos relativos ao corpo diferente no discurso 

publicitário de moda brasileiro, tendo a noção de biossociabilidade como condução teórica para 

problematizar as convocações para gestão de si na contemporaneidade. 

A opção pelo estudo das campanhas publicitárias como objeto levou em consideração que a 

narrativa publicitária, conforme Rocha (2014, p.162), “oferece pistas sobre o processo através do qual 

os atores sociais ordenam e atualizam constantemente os movimentos do mundo em que estão 

inseridos, dinamizando assim as representações e práticas sociais, inserindo-as na cultura e na história”. 

Como coloca Carrascoza (2015, p.217), a publicidade “traz em seu bojo valores, implícitos e explícitos, 

do contexto histórico no qual ela foi enunciada”.  

Acreditamos, assim como Hoff (2015, p. 167), que investigar – nas narrativas publicitárias de 

moda – “os regimes de visibilidade de corpos fora do padrão de beleza (...) nos permite lidar com (...) 

sentidos produzidos e promovidos na e pela publicidade”. A escolha pelo universo da moda também 

não foi por acaso. Ao considerarmos o contexto histórico da contemporaneidade, percebemos que na 

sociedade do consumo a construção de identidades passa pela construção de uma imagem de si 

mesmo, e que para isso a moda tem papel fundamental: representações estéticas, em especial as 

representações midiáticas aqui estudadas, carregam sinais da cultura e são marcadas por ideologias. A 

moda compõe um universo de significações onde o corpo aparece como meio de expressão de 

subjetividade, de comunicação individual e coletiva, de identificação de grupos: “o corpo e a moda são 

um dos principais referenciais do sujeito contemporâneo” (CASTILHO; OLIVEIRA, 2008, p.7).  

Buscamos aqui, portanto, construir uma reflexão acerca das interfaces entre comunicação, 

consumo e moda, considerando não só os aspectos comerciais desta relação, mas principalmente as 

questões sociais e ideológicas que permeiam os discursos produzidos ou apropriados pelos meios de 

comunicação de massa. Para isso, buscamos analisar as convocações para a gestão do corpo diferente, 

em especial as narrativas publicitárias de moda, à luz da noção de biossociabilidade. 

A Análise de Discurso de linha francesa é um dos principais embasamentos teóricos para 

investigarmos as estratégias de construção das narrativas midiáticas desses anunciantes, consideradas 

a partir de estudos de comunicação e consumo, fundamentais para aprofundarmos a compreensão 

desse fenômeno na sociedade brasileira contemporânea. Propomos, para refletirmos sobre as 
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convocações para o cuidado de si/gestão de si nos processos comunicacionais nas culturas do consumo 

- em especial na publicidade de moda -, uma pesquisa interdisciplinar que articula os estudos de 

comunicação e consumo às teorias da Análise de Discurso de linha francesa, assim como à noção de 

biossociabilidade - conceito proposto por alguns estudiosos da obra de Foucault a partir do seu 

conceito de biopolítica – para compreensão dos discursos midiáticos relativos ao corpo diferente. 

Nosso referencial teórico está construído com base em estudos de comunicação, consumo e 

moda, associados aos estudos do discurso, do corpo e da biossociabilidade, para refletir sobre 

publicidade de moda como enunciadora do corpo diferente. Este referencial está estruturado em três 

eixos principais. O primeiro refere-se às interfaces Comunicação e Consumo na contemporaneidade. 

Neste trabalho, buscamos investiga-las a partir da análise das narrativas publicitárias de moda, 

consideradas aqui como instâncias no plano da produção e das estratégias midiáticas. Para isso, 

buscamos aporte teórico em autores que entendem o consumo como meio de construção de 

identidade, inclusão e pertencimento, tais como Douglas e Isherwood e Everardo Rocha. Procuramos 

articulá-los a pesquisadores que entendem a mídia e em especial a narrativa publicitária como um traço 

da cultura capaz de expressar o espírito do tempo da contemporaneidade, como Everardo Rocha, 

Carrascoza, Hoff e Silverstone. Alguns destes autores já trabalham com a articulação Comunicação e 

Consumo em seus próprios trabalhos e orientam, assim, minha construção teórica. 

O segundo eixo refere-se à Análise de Discurso de linha francesa, onde buscamos compreender 

conceitos relativos ao discurso e aos regimes de visibilidade, assim como construir nosso aporte 

metodológico. Para isso, autores como Gregolin e Orlandi se fazem essenciais, a fim de compreender 

as narrativas publicitárias enquanto discursos, parte do contexto social geral, constitutivo do “homem 

na sua história” (ORLANDI, 2007, p.15). Importante lembrar que, em termos metodológicos, na 

Análise de Discurso, os procedimentos metodológicos não estão dados. Existem procedimentos de 

análise, sim, mas nem todos os conceitos são necessariamente mobilizados. Conforme Orlandi (2007, 

p.27), “uma análise não é igual a outra porque mobiliza conceitos diferentes e isso tem resultados 

crucias na descrição dos materiais”. E, portanto, como propõe a autora, pretendemos mobilizá-los à 

medida que nos aprofundarmos no objeto:  

Cada material de análise exige que seu analista, de acordo com a questão que 
formula, mobilize conceitos que outros analista não mobilizaria, face a suas (outras) 
questões. Um mesmo analista, aliás, formulando uma questão diferente, também 
poderia mobilizar conceitos diversos, fazendo distintos recortes conceituais. 
(ORLANDI, 2007, p.27) 
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Dessa forma, com a aproximação que já tivemos em relação ao corpo e a moda como objetos 

no campo teórico da Comunicação e do Consumo, e para análise do objeto empírico, as campanhas 

publicitárias de grandes varejistas de moda, pretendemos mobilizar os conceitos da Análise de 

Discurso de linha francesa:  ditos e não-ditos, interdiscurso, memória discursiva. 

Por fim, o terceiro eixo teórico deste trabalho, considera o Corpo, a Moda e a 

Biossociabilidade. Nossas reflexões e estudos sobre o corpo são especialmente influenciadas por 

autores que o abordam produção sociocultural: dentre eles, Hoff, Courtine e Vigarello. Além disso, 

neste eixo, partimos de alguns estudiosos do pensamento de Foucault, como Rabinow, Ortega e Hoff, 

os quais, apoiando-se nas reflexões do filósofo, propõem o conceito de biossociabilidade. Buscamos 

também em Prado, a noção de convocações biopolíticas. Finalmente, relacionamos isso ao contexto 

histórico contemporâneo, buscando aporte em pesquisadores brasileiros que estudam a perspectiva 

sociocultural e político-econômica, como Jessé Souza. 

Importante salientar que, na revisão bibliográfica acerca do conceito de biossociabilidade, 

pudemos constatar que até o presente momento trata-se de um conceito ainda pouco explorado em 

pesquisas empíricas no campo da Comunicação e Consumo, o que entendemos como um desafio em 

nossa pesquisa. Desenvolvido a partir do entendimento de biopolítica, conforme Foucault (1997), 

para Hoff (2015), este é um conceito que emerge para a análise da gestão do corpo em processos 

comunicacionais publicitários da contemporaneidade, quando a vigilância ganha espaço como aspecto 

relevante do cuidado de si. Como a autora esclarece (2015, p.172): 

Enquanto a biopolítica se vincula ao fortalecimento do Estado e à medicalização e 
normalização da sociedade, isto é, à qualidade biológica das populações, a 
biossociabilidade refere-se aos critérios de mérito e reconhecimento; aos valores 
com base em regras higiênicas, aos regimes de ocupação de tempo, à criação de 
modelos de sujeito baseados no desempenho físico. 

 

Ou seja, enquanto a biopolítica diz respeito a uma gestão do corpo num sentido coletivo, das 

populações, onde o Estado interfere na vida através de políticas de gestão biológicas da população, a 

biossociabilidade diz respeito a uma auto-gestão do corpo e da vida, a busca de um aperfeiçoamento 

individual, e as formas de organização social que derivam desses critérios de performance. Este 

conceito será central em nossa análise para a compreensão das convocações para práticas de consumo 

relacionadas à gestão do corpo diferente na publicidade de moda contemporânea. 

No que diz respeito à metodologia, entendemos neste trabalho, tal qual Lopes (2001, p.99) 

que a metodologia se realiza como estratégia elaborada ao longo do processo de investigação, e que 
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orienta a dinâmica real da investigação. Para Bonin (2010, p.3), “a metodologia, no concreto da 

pesquisa, pode ser assumida como construção pensada, refletida dos objetos”. De tal modo, como uma 

construção consciente do pesquisador, norteia-se pela sustentação teórica do campo e pelas 

especificidades próprias do objeto. 

Dessa forma, concordamos com Bonin (2010, p.3), que considera que “um dos grandes 

desafios que se colocam à formação do pesquisador é tornar esta operação metodológica um processo 

consciente” e entendemos que este talvez tenha sido o maior desafio em nosso processo de pesquisa. 

A escolha metodológica fez parte da construção do objeto teórico e essa operação se deu via 

problematização do tema da pesquisa, buscando as proposições de autores que já escreveram sobre 

estas temáticas, além de da linha de pesquisa deste programa e de nossa orientadora.  

O recorte empírico resultou de uma seleção feita no espaço temporal, de acordo com os 

propósitos e a viabilidade de nossa pesquisa. Entendemos que qualquer recorte realizado não deve 

anular a perspectiva histórica, no entanto nossa pesquisa se caracteriza pela busca da compreensão da 

atualidade, dado que a alteração dos regimes de visibilidade do corpo diferente – e os deslocamentos 

de sentido relativos ao corpo diferente – na publicidade é um fenômeno contemporâneo, como 

percebeu Hoff (2015). Definimos trabalhar, portanto com um período de três anos (2012-2015), que 

resume o início da segunda década do século XXI.  

Quanto ao suporte, considerando os cenários e possibilidades existentes, entendemos que o 

audiovisual seja o suporte ideal para nossa análise, dadas sua circulação, abrangência e por ser central 

nas narrativas das redes varejistas C&A e Marisa. As peças impressas também têm importância para 

esses anunciantes, em especial no momento de lançamento de campanhas. Mas tratam-se de 

complementos que reforçam o conceito central das campanhas em vídeo. Algumas peças impressas 

serão inclusive citadas ao longo deste trabalho a título de complementar a análise, mas não serão o foco 

desta pesquisa.  

Quanto ao meio digital, em nosso estudo inicial, chegamos a considerar outros meios, mas 

percebemos que o conteúdo audiovisual destas marcas de moda está cada vez mais concentrado em 

seus canais digitais. E ainda que elas continuem veiculando anúncios em TV aberta, trata-se muitas 

vezes de uma versão reduzida do conteúdo completo que é disponibilizado em suas redes sociais. 

Esperamos que as alterações feitas a partir das contribuições da banca na etapa de qualificação 

deste trabalho mostrem uma evolução deste processo de pesquisa. Por outro lado, entendemos que 
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qualquer pesquisa não é um dado acabado, é sempre um trabalho em construção, feito a cada passo 

com sucessivos retoques e aberto a contribuições também por outros pesquisadores do campo. 

Quanto à organização dos capítulos, esta dissertação é composta, além desta introdução - onde 

explicamos e contextualizamos a pesquisa, retomando tema, objeto e problema, além de justificar a 

relevância do tema para o campo e apontar os caminhos que serão percorridos ao longo dos capítulos 

- de três capítulos e de uma última parte que contempla as considerações finais. 

No capítulo 1, intitulado Discurso Midiático e Consumo, estabelecemos as articulações teóricas 

entre Comunicação e Consumo, a partir de um entendimento do consumo como fenômeno social e 

da comunicação midiática enquanto discurso exemplar do consumo. Para isso, buscamos aporte 

teórico em autores que entendem o consumo como meio de construção de identidade, inclusão e 

pertencimento, tais como Douglas e Isherwood, e Everardo Rocha. Procuramos articulá-los a 

pesquisadores que entendem a mídia, e em especial, a publicidade, como discurso, e as narrativas 

publicitárias como uma materialidade discursiva, como Carrascoza e Hoff. A partir disso fizemos uma 

retomada de conceitos da Análise de Discurso de linha francesa que serão essenciais para a construção 

de nosso dispositivo de análise. 

O segundo capítulo, Corpo, Moda e Biossocibilidade, contempla as questões do Corpo, da 

Moda e da Biossociabilidade, a partir de um entendimento das convocações para a gestão de si nas 

narrativas publicitárias de moda. Neste capítulo, partimos de alguns estudiosos do pensamento de 

Foucault, como Rabinow, Ortega e Hoff, que propõem o conceito de biossociabilidade, a partir do 

conceito de biopolítica proposto pelo filósofo. Relacionamos nossas reflexões a estudos sobre o corpo, 

em especial aqueles que abordam o corpo como produção sociocultural: dentre eles, Hoff, Courtine e 

Vigarello. Partiremos também de autores que abordam a questão da visibilidade e das convocações 

para a gestão do corpo diferente, como Prado. Por fim, buscaremos aporte em pesquisadores 

brasileiros que estudam a perspectiva sociocultural e político-econômica do país, como Jessé Souza. 

O capítulo final, Biossociabilidades do consumo e convocações para a gestão do corpo 

diferente nas narrativas publicitárias da Marisa e C&A, é dedicado a explicitar o protocolo 

metodológico e as etapas de análise, descrever as peças selecionadas para compor o corpus e, por fim, 

analisar e interpretar os dados acerca do objeto, buscando contribuições para o campo da comunicação 

e do consumo. 
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1 DISCURSO MIDIÁTICO E CONSUMO 

 

Para trabalhar o corpo diferente como objeto do campo da comunicação midiática e, em 

especial, dos estudos de publicidade de moda, tomamos o consumo como questão paradigmática. 

Neste capítulo, buscamos estabelecer as articulações teóricas do campo Comunicação e Consumo, a 

partir de um entendimento do consumo como fenômeno social e da comunicação midiática como 

instância que abriga discursos do consumo, a fim de problematizar a diferença a partir do consumo e 

da publicidade: como o consumo abriga a diferença – e, na história das marcas, quando a diferença 

começa a aparecer. Nesta perspectiva, faremos uma retomada de conceitos da Análise de Discurso de 

linha francesa que serão essenciais para a construção de nosso dispositivo de análise. 

 

1.1 COMUNICAÇÃO, CONSUMO E MODA NA CONTEMPORANEIDADE 

 

O campo da pesquisa em Comunicação, conforme nota Lopes (2001), tem vivido já há algum 

tempo um movimento de “convergência de saberes especializados sobre a comunicação”. A autora 

entende esse movimento como uma intersecção, característica – acrescentamos – da 

interdisciplinaridade que é própria do campo desde o seu surgimento, como parte das ciências sociais. 

A definição do termo ou delimitação do campo teórico Comunicação de forma mais aprofundada não 

interessa nem cabe ao espaço de tempo e recorte deste trabalho. Cabe, no entanto, esclarecer de que 

comunicação estamos falando aqui. Tratamos aqui da Comunicação midiática, ou seja, que se dá por 

intermédio dos meios, mas não a considerados a partir exclusivamente das tecnologias, e sim como 

processo de mediação entre produção e recepção. 

Nesse sentido, Silverstone (2011, p.33) afirma que devemos pensar na mídia como um 

processo de mediação, compreendendo que ela “se estende para além do ponto de contato entre os 

textos midiáticos e seus leitores e espectadores” e “implica o movimento de significado de um texto 

para o outro, de um discurso para o outro”. Já Baccega (2014, p.189) acrescenta que “podemos 

entender a comunicação como produção social de sentido, o qual se constrói nas relações sócio-

históricas da sociedade”. Para a autora (2014, p.189), os meios de comunicação atuam 

privilegiadamente no cotidiano, onde editam o mundo e agendam temas e, “por essa característica, a 

comunicação entra no processo permanente de produção de significado”, de forma que os discursos 
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são a “base na qual se assentam os meios de comunicação – permanentemente reconfigurados na 

realidade histórica, onde se constroem seus significados”. 

A comunicação midiática é, portanto, compreendida aqui como discurso, dado que a mídia 

estabelece relações entre os âmbitos da produção e recepção por meio dos sentidos que produz. Como 

destaca Fiske (2001, p.63), não se pode tratar a mídia como um discurso fechado, onde a ideologia 

dominante exerce total influência sobre sua estrutura ideológica e, portanto, sobre o receptor. Para o 

autor (2001, p.62), os receptores não são sujeitos de um único texto, mas estão inseridos na história, 

vivendo em formações sociais, de forma que a leitura não é um acúmulo de significados, mas um 

diálogo entre o texto e o leitor, socialmente situado. O sujeito social tem uma história, vive em uma 

formação social particular (uma mistura de classe, gênero, idade, região, etc.) e é constituído por uma 

história cultural complexa que é tanto social quanto textual. A subjetividade resulta da experiência 

social “real” e da experiência textual ou mediada.  

Como aponta Silverstone (2011, p.33), produtores e consumidores de mídia se encontram em 

uma “atividade mais ou menos contínua de engajamento e desengajamento”, em que os significados 

têm como fonte os textos mediados, mas que vão além disso: 

A mediação implica o movimento de significado de um texto para o outro, de um 
discurso para o outro, de um evento para o outro. Implica a constante transformação 
de significados, em grande e pequena escala, importante e desimportante, à medida 
que os textos da mídia e textos sobre a mídia circulam em forma escrita, oral e 
audiovisual, e à medida que nós, individual e coletivamente, direta e indiretamente, 
colaboramos para sua produção. (SILVERSTONE, 2011, p.33) 

 

Hjarvard (2015) esclarece que o uso do termo “mediação” feito por Silverstone (2007) se deu 

em formas que lembram o sentido de “midiatização”, ou seja, no sentido da influência estrutural de 

longo prazo da mídia na sociedade. (HJARVARD, 2015, p.53) 

Por midiatização da cultura e da sociedade, nos referimos aos processos por meio 
dos quais cultura e sociedade tornam-se cada vez mais dependentes das mídias e 
seus modus operandi, ou lógica da mídia. Tais processos mostram uma dualidade, 
na qual os vários formatos de mídia tornam-se integrados às práticas cotidianas de 
outras instituições sociais e esferas culturais, e ao mesmo tempo adquirem o status 
de uma instituição semi-independente em si mesmos. (HJARVARD, 2015, p.53) 

 

“Na ‘sociedade em vias de midiatização’ estamos diante de um novo cenário sócio-técnico 

discursivo que constitui as novas interações entre produção/recepção. Estas resultam diretamente, de 

novas formas de organização de circulação dos discursos” (FAUSTO NETO, 2010, p. 6). Estas novas 



21 
 

 

formas de organização de circulação dos discursos se dão a partir da institucionalização de padrões de 

interação particulares da mídia: a adoção de suas regras e recursos em instituições sociais ou esferas 

culturais distintas. Assim, a lógica da mídia tem se tornado parte integrante da interação social e de das 

instituições sociais: 

As mídias estão ao mesmo tempo “lá fora” da sociedade, compreendendo uma 
instituição com força própria, e também está “aqui dentro”, como parte das práticas 
do mundo vivido na família, no local de trabalho etc. Como resultado, a interação 
social – dentro das instituições, entre as instituições e na sociedade em geral - cada 
vez mais envolve a mídia. Por uma “lógica da mídia”, não nos referimos a uma lógica 
única ou unificada comum a todos os formatos de mídia; a lógica da mídia 
representa, aqui, uma simplificação conceitual do modus operandi institucional, 
estético e tecnológico da mídia, incluindo-se aí as formas pelas quais a mídia 
distribui recursos materiais e simbólicos assim como opera com a ajuda de regras 
formais e informais. (HJARVARD, 2015, p.53) 

 

O processo de midiatização altera práticas sociais, bem como a organização e circulação de 

discursos, e por consequência, a construção de significados e a produção de sentido na sociedade. As 

lógicas da mídia estão incorporadas às práticas sociais, entre elas as práticas de consumo, que 

entendemos aqui, dada sua natureza cultural e simbólica, como um dos principais mediadores de 

significados na contemporaneidade, pois, como defende Baccega (2015, p.23), “é nas práticas culturais 

que se constituem as mediações, as quais orientam a construção de significados”. Para a autora (2015, 

p.23), “por terem como alicerce o signo, (...) os meios de comunicação são grandes responsáveis pela 

circulação de formas simbólicas mercantilizadas, ou seja, pela circulação de bens materiais e 

simbólicos”. 

Assim, tanto as práticas do consumo como a mídia, têm lugar central na produção de discursos 

e de sentidos da sociedade contemporânea. Nessa perspectiva, Silverstone (2011, p.150) reforça a 

ideia de que a comunicação e o consumo são fundamentalmente interdependentes. Em seu estudo da 

mídia, o autor aponta que: 

Consumimos a mídia. Consumimos pela mídia. Aprendemos como e o que 
consumir pela mídia. Somos persuadidos a consumir pela mídia. A mídia, não é 
exagero dizer, nos consome. E, como já opinei e continuarei a argumentar, o 
consumo é, ele mesmo, uma forma de mediação, à medida que os valores e 
significados dados de objetos e serviços são traduzidos e transformados nas 
linguagens do privado, do pessoal e do particular. Consumimos objetos. 
Consumimos bens. Consumimos informação. Mas, nesse consumo, em sua 
trivialidade cotidiana, construímos nossos próprios significados, negociamos nossos 
valores e, ao fazê-lo, tonamos nosso mundo significativo. 
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 Para Silverstone (2011, p.149), o consumo é uma maneira de mediar, em que comprar é 

apenas o começo, “um estágio no ciclo de vida da mercadoria, mas um ciclo que não tem início nem 

fim: um jogo contínuo, constante de produtos e significados”. Entendemos, assim como Silverstone 

(2011, p.150) que o consumo vai além do ato ou decisão de compra, é uma atividade social 

fundamental, “pela qual nos envolvemos, diariamente, com a cultura de nossos tempos”. E dessa forma, 

assim como a mídia, o consumo tem lógicas específicas que dialogam com a nossa cultura moderno-

industrial-capitalista. Rocha (2005, p.135) o interpreta como um elemento-chave para compreender a 

sociedade contemporânea: 

(...) o consumo começa a se impor como uma exigência teórica que não nasce da 
fantasia de pesquisadores isolados, e sim do fato de que é um fenômeno-chave para 
compreender a sociedade contemporânea. Coisas como moda, objetos, produtos, 
serviços, design, marcas, grifes, shoppings, televisão, publicidade, comunicação de 
massa, são traços indeléveis no espírito do tempo, e cada um à sua maneira, dá ampla 
visibilidade ao consumo na nossa vida social cotidiana. 

  

Slater (2002, p.11), por sua vez, aponta que “a cultura do consumo é um tema que faz parte da 

trama da modernidade, um tema que retoma as preocupações e formas de pensar características do 

Ocidente Moderno”: ao consumir não reproduzimos apenas nossa existência física; também 

reproduzimos modos de vida específicos, construímos identidades e relações a partir de recursos 

sociais com os quais nos envolvemos como agentes sociais qualificados (SLATER, 2002, p.14).  

Como sugere Slater, esse papel fundamental do consumo na contemporaneidade está ligado a 

valores sociais e morais que se constituíram a partir de importantes mudanças ocorridas entre os 

séculos XIX e XX, período compreendido como modernidade. Cabe salientar que, enquanto por um 

lado para alguns autores o período que vivemos hoje é compreendido ainda como modernidade, para 

outros a contemporaneidade difere de tal forma da modernidade, que se entende que os valores e 

particularidades modernos já não podem mais servir para a compreensão do momento que vivemos.  

Não compete a este trabalho posicionar-se em relação a essas discussões, nem revisar com 

profundidade o estudo do consumo do ponto de vista histórico, entretanto é importante perceber de 

que forma os valores modernos influenciam os fenômenos sociais contemporâneos que são objetos do 

campo comunicação e consumo, em especial em relação ao corpo e a moda. Assim, ainda que não 

abordemos aqui todas as questões pertinentes à modernidade, buscamos compreender como estes 

processos históricos foram determinantes na constituição da sociedade de consumo conforme a 

compreendemos hoje, não apenas no sentido econômico, mas também, e principalmente, cultural. 
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O consumo aqui é compreendido, portanto, como fenômeno social, levando-se em conta seu 

aspecto subjetivo – como um elemento constitutivo das práticas culturais e da produção de sentido, 

pois os indivíduos constroem sua subjetividade também através das mercadorias. Compreendemos 

assim o consumo, em especial o de moda, a partir da produção de sentidos e de seu papel como meio 

de construção de identidade. Douglas e Isherwood (2004) apontam que a função essencial do 

consumo é dar sentido. Sendo o mundo socialmente construído, podemos compreender o consumo 

por seu papel na construção de um universo inteligível para cada indivíduo, a partir da escolha dos bens 

(DOUGLAS; ISHERWOOD, 2004, p.113).  

Nesse sentido, salientamos que ainda que os bens existam em seu papel de construir 

significações anteriormente à modernidade, a organização da sociedade da forma em que vivemos hoje 

– em que o papel do consumo de mercadorias é central – tem sua origem no período de intensas 

mudanças constitutivo da modernidade, associadas principalmente à consolidação do sistema 

capitalista, à industrialização, à ascensão da burguesia como classe dominante no sentido ideológico. 

Pesavento (1997, p.17) aponta que estas mudanças levaram ao que a autora chama de princípio de 

mercantilização da vida: “no processo de mercantilização da vida, apesar dos ataques e reveses, o 

sistema capitalista se apresenta, ele próprio, como uma mercadoria que se oferece, convence e seduz, 

com apelos renovados de marketing”. 

Para Simmel (2005, p. 577), a própria experiência subjetiva do indivíduo na sociedade se 

alterou na modernidade. O autor, observador destas mudanças, percebeu a aceleração da vida nas 

grandes cidades, cujo excesso de estímulos resultou em uma intensificação da vida nervosa, como 

fundamento psicológico para a individualidade e a indiferença e reserva nas relações sociais. Para ele, 

os habitantes das cidades grandes adquirem um caráter blasé, à medida que se tornam incapazes de 

reagir aos constantes estímulos, e que os objetos perdem suas singularidades mediante a alçada do 

dinheiro como denominador comum de todos os objetos. 

Por um lado, a vida torna-se infinitamente mais fácil, na medida em que estímulos, 
interesses, preenchimentos de tempo e consciência se lhe oferecem de todos os 
lados e a sugam em uma corrente na qual ela praticamente prescinde de qualquer 
movimento para nadar. Mas por outro lado, a vida compõe-se cada vez mais desses 
conteúdos e programas impessoais, que pretendem recalcar as colorações 
verdadeiramente pessoais e o que é incomparável. E isso de tal modo que para salvar 
o que há de mais pessoal é preciso convocar o que há de extremo em peculiaridade 
e particularização, e é preciso exagerá-las para que se possa tornar audível, inclusive 
para si mesmo. (SIMMEL, 2005, p.588) 
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Para o autor, nesse contexto onde tudo é muito efêmero e cada vez mais impessoal, para 

diferenciar-se passa a ser necessária uma particularização exagerada. Nesse cenário as mercadorias – 

entre elas aquelas do universo da moda – ganham espaço, como coloca Sennet (1998, p.183), à medida 

que os compradores são estimulados a revestir os objetos de significações pessoais, acima e além de 

sua utilidade:  

Um vestido, em 1750, não era uma questão de como a pessoa se sentia: era uma 
marcação, elaborada e arbitrária, do lugar que ela ocupava na sociedade. (...) Por 
volta de 1891, possuir o vestido certo, fosse ele produzido em massa e não muito 
bonito, leva uma mulher a sentir-se casta ou sexy, uma vez que suas roupas “a” 
expressavam. (SENNET, 1998, p.186) 

 

Podemos perceber na observação de Sennet algo que se manifesta  hoje na sociedade e com 

bastante intensidade: a importância das mercadorias na expressão da personalidade e na construção de 

identidades, em especial no universo da moda. Nesse sentido, Garcia e Miranda (2007, p.22), em seu 

estudo da moda como comunicação, afirmam que “o processo de construção das aparências é mediado 

pela aquisição e pelo uso de produtos, compreendidos em sua concepção mais ampla”. Para as autoras 

(2007, p.24) as pessoas expressam suas identidades através do consumo, e “veem as posses, por 

conseguinte, como parte ou extensão do seu eu”. Dessa forma, 

vestir o corpo humano é o ato de fazer escolhas com o objetivo de alterar sua 
exterioridade (...), pondo tais opções em uso de maneira a imprimir nesse corpo 
marcas que vão, ao longo da história, edificar uma identidade, tanto do usuário das 
vestes em relação à comunidade na qual se insere quanto desse mesmo grupo social 
em relação à humanidade. (GARCIA; MIRANDA, 2007, p.23) 

 

Examinemos alguns resultados da pesquisa “Pesquisa sobre usos, hábitos e costumes do 

consumidor de vestuário”, realizada em 2011 pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria e 

Comércio Exterior, em parceria com a ABIT – Associação Brasileira da Indústria Têxtil e Confecção1, 

cujos respondentes eram em sua maioria (49%) indivíduos de classe C (renda de R$ 510,00 a R$ 

5.100,00, de acordo com a pesquisa), justamente o principal público consumidor das grandes redes 

                                                 
1 PORTAL BRASIL. Mdic realiza pesquisa sobre perfil do consumidor de vestuário. Disponível em: 

<http://www.brasil.gov.br/economia-e-emprego/2011/11/mdic-realiza-pesquisa-sobre-perfil-do-consumidor-de-

vestuario>. Acesso em fev. 2017. 
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varejistas de moda23, cujas narrativas publicitárias constituem nosso objeto. Nesta, um indicador a 

respeito da primeira palavra que vinha à cabeça dos entrevistados quando pensam em moda 

demonstrou que os consumidores associam moda em primeiro lugar à palavra “personalidade”, antes 

de “peças de roupa” e “acessórios”, que apareceram em segundo e terceiro lugares respectivamente.4 

Percebe-se que antes de seu caráter material e funcional, a vestimenta aparece ligada ao seu significado 

subjetivo, associado à personalidade. 

A importância do vestuário nas práticas de consumo deste grupo fica clara à medida que, 

conforme Pesquisa de Orçamentos Familiares (POF), do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE), o público de classe C, que corresponde à maior parte do público consumidor das grandes 

redes varejistas de moda, consiste num grupo cujo poder aquisitivo é limitado, mas que ainda assim 

gasta em média mais de 23% do orçamento familiar por mês com vestuário5. Enquanto, por muitas 

vezes, determinados produtos ou serviços mais caros e que também carregam significações sociais 

importantes, como carro, imóvel, viagens, restaurantes, entre outros, estão fora do alcance de seu poder 

aquisitivo, a vestimenta - acessível em termos econômicos - assume um lugar preponderante para a 

construção do sujeito nas relações sociais.  

Dessa forma, para esse público, a construção da identidade está bastante centrada no corpo e 

naquilo que está para sua conformação, como os produtos de beleza e o vestuário – e significa inserção 

social. Para Brandini (2009, p.7), a “mistificação em torno da imagem como reveladora da 

personalidade, cria um novo estatuto do corpo, a crença na subjetividade revelada na corporalidade”, 

de tal modo que “o corpo assume de forma mais explícita e contínua o estatuto de representação de 

subjetividades, de individualidade, de personalidade, de exteriorização de conteúdos do sujeito”. 

(BRANDINI, 2009, p.8) 

                                                 
2 MANSUR, C. Classe C brasileira descobre a moda. Estado de Minas. 2012. Disponível em: 

<http://www.em.com.br/app/noticia/economia/2012/10/28/internas_economia,325990/classe-c-brasileira-

descobre-a-moda.shtml>. Acesso em fev. 2017 

3 DEARO, G. As lojas preferidas de cada classe social em 8 categorias. Exame. 2016. Disponível em: 

<http://exame.abril.com.br/marketing/as-lojas-preferidas-de-cada-classe-social-em-8-categorias/>. Acesso em fev.2017 

4 BRASIL. Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. 2011. Pesquisa sobre Usos, Hábitos e Costumes 

do Consumidor Brasileiro de Vestuário. Disponível em: 

<http://abit.org.br/habitosdeconsumos/Banco_Dadosrpt.asp#cht_Classe>. Acesso em fev. 2017. 

5 BATISTA, V.; CASTRO, M. Classe C gasta mais com vestuário que com educação dos filhos. Estado de Minas. 2012. 

Disponível em: <http://www.em.com.br/app/noticia/economia/2012/08/05/internas_economia,310067/classe-c-
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Nesse sentido, a afirmação de Ortega (2008), de que “o corpo, como tela em que projetamos 

nossos ideais de eu – nosso cartão de visitas na rede de relações sociais –, é o último reduto em que os 

indivíduos se sentem capazes de reinventar-se” – reforçada no que diz respeito a esse grupo também 

pelo caráter econômico – serve para compreender como o vestuário, a partir das significações 

associadas aos objetos através dos discursos em circulação na sociedade, entre eles o da moda, está 

associado à constituição de identidades via práticas do consumo. 

Garcia e Miranda (2007, p.27) relembram que, historicamente, “corpos humanos mostram-se 

sempre, de alguma maneira, como corpos vestidos”, e que “desde o século XIV, fatores ligados à 

natureza e à cultura, determinantes dos padrões em voga, estabeleceram quais são os corpos vestidos 

adequadamente”. Para inserir-se e diferenciar-se socialmente, o indivíduo precisa conhecer e saber usar 

as mercadorias para constituir sua identidade, a partir de suas significações: “é o saber vestir do sujeito 

que lhe propicia o poder fazer. Considera-se o vestir como um ato de aquisição de competência do 

sujeito para realizar a performance de fabricar simulacros de identidade por meio da aparência”. 

(GARCIA; MIRANDA, 2007, p.28) 

Para Hoff (2012, p.8), no contexto da contemporaneidade “a corporeidade humana emerge 

como aspecto central nos modos de existir (...) e as representações da comunicação publicitária tomam 

o lugar de arauto de um projeto coletivo de sociedade que abriga as principais concepções da 

modernidade”. Projeto este construído, segundo a autora (2012), sobre as noções modernas de 

progresso, organização e controle da vida. Estas noções estão representadas nos discursos publicitários, 

que constroem uma concepção de mundo e convocam para determinados estilos de vida. Na sociedade 

do consumo, em que a publicidade tem lugar preponderante, a construção de identidades passa pela 

construção de uma imagem de si mesmo, onde a moda tem papel diretamente ligado ao corpo – em 

especial o feminino. A biossociabilidade, nesse contexto, se caracteriza pelos novos agrupamentos para 

o consumo (camadas populares), pelos organizadores da vida social e subjetiva desses grupos, que 

surgem a partir desta gestão do corpo, baseada na disciplina e no nos cuidados individuais com a gestão 

do corpo, mas também pela possibilidade de pertencimento, de visibilidade, de reconhecimento social 

e valorização de suas práticas, como o vestir e o comer. 

 

1.2 DISCURSO E NARRATIVAS PUBLICITÁRIAS: CONSIDERAÇÕES TEÓRICAS E 

METODOLÓGICAS 
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A fim de estudar o discurso publicitário contemporâneo, retomamos Baccega (2014, p.53), 

que considera que, “na sociedade contemporânea, comunicação e consumo formam um todo 

indivisível, interdependente” – no qual o discurso publicitário é reconhecido como uma das pontes 

que liga produção e consumo – e para quem os bens constituem uma das bases da construção de 

identidades do sujeito: “com suas faces inseparáveis – material e simbólica – circulam e divulgam-se 

num processo permanente de interação com a sociedade, respeitando os processos cultuais instalados, 

de maneira que possam ser inteligíveis”. Dessa forma, assim como Baccega, aqui compreendemos a 

comunicação publicitária como um tipo de discurso que carrega representações da concepção de 

mundo da sociedade contemporânea e que liga produção e consumo, por meio dos sentidos que 

produz. 

Conforme Gregolin (1995, p.17), entendemos discurso “como um dos patamares do percurso 

de geração de sentido de um texto, o lugar onde se manifesta o sujeito da enunciação e onde se pode 

recuperar as relações entre o texto e o contexto sócio-histórico que o produziu”: 

Os dizeres não são (...) apenas mensagens a serem decodificadas. São efeitos de 
sentidos que são produzidos em condições determinadas e que estão de alguma 
forma presentes no modo como se diz, deixando vestígios que o analista de discurso 
tem de apreender. São pistas que ele aprende a seguir para compreender os sentidos 
aí produzidos, pondo em relação o dizer com sua exterioridade, suas condições de 
produção. (ORLANDI, 2007, p.30) 

 

Ao falarmos em discurso, é importante observar que, como coloca Orlandi (2007, p.9), o uso 

dos signos nunca é neutro, ele é sempre simbólico e está sempre comprometido com os sentidos e o 

político. Na Análise de Discurso, “procura-se compreender a língua enquanto trabalho simbólico, parte 

do trabalho social geral, constitutivo do homem na sua história” (ORLANDI, 2007, p.15), onde o 

discurso é um objeto sócio-histórico. Dessa forma, para a Análise de Discurso, a linguagem é uma 

mediação entre o homem a sua realidade: 

A primeira coisa a se observar é que a Análise de Discurso não trabalha com a língua 
enquanto um sistema abstrato, mas com a língua no mundo, com maneiras de 
significar, com homens falando, considerando a produção de sentidos como parte 
de suas vidas, seja enquanto sujeitos, seja enquanto membros de uma determinada 
forma de sociedade. (ORLANDI, 2007, p.15). 

 

Na perspectiva do estudo do discurso, portanto, nesta pesquisa delimitamos como foco de 

nossa análise o discurso midiático, entendido como um tipo de discurso exemplar do consumo. A 

materialidade a partir da qual analisamos este discurso, são as narrativas publicitárias, o que implica 
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que partimos de uma compreensão da publicidade como narrativa. Froés (2006, p.4) retoma o 

conceito de narrativa de Ricouer para explicar o processo das narrativas publicitárias: 

Ao apresentar os anúncios, a campanha publicitária conta estórias que escrevem e 
inscreve-se nas narrativas que perspectivam a realidade a ser compartilhada e 
organizam o processo de funcionamento social. (...) O anúncio, como aspecto 
pragmático, apresenta novidades e aspectos inusitados, inesperados e 
extraordinários que buscam satisfazer os desejos do público-alvo, no entanto, como 
aspecto cultural, transmite acontecimentos familiares, cujos temas parecem repetir-
se, e embora se refiram a aspectos diferentes, podem ser codificados em estruturas 
pré-concebidas e previsíveis. 

 

Como propõe Carrascoza (2014, p.11), “as narrativas publicitárias carregam em sua trama, 

explícitos ou não, aspectos relacionados à sua produção (procedimentos retóricos, por exemplo) e ao 

seu consumo (material, de produtos; simbólicos, de discursos)”. As narrativas publicitárias mobilizam 

a memória discursiva, recorrendo aos diversos discursos em circulação na trama cultural 

(CARRASCOZA, 2015, p.218). Partindo, portanto, de uma compreensão da comunicação 

publicitária como um discurso – dado que a publicidade somente é capaz de interligar os âmbitos da 

produção e recepção através dos sentidos que produz –, e das narrativas publicitárias como a 

materialidade através das quais podemos perceber e analisar esses discursos, a seguir apresentamos 

considerações teóricas e metodológicas acerca desta perspectiva, à medida que abordamos alguns 

conceitos da Análise de Discurso que serão essenciais à construção de nosso dispositivo de análise para 

esta pesquisa. 

Conforme Courtine (2006, p.37), a Análise de Discurso surgiu na década de 1960, a partir da 

pesquisa em linguística na França, como um “lugar privilegiado de um encontro entre a linguística e a 

história” (COURTINE, 2006, p.40), articulando o sistema linguístico com “as condições históricas da 

língua em uso (por meio da determinação das ‘condições de produção’ do discurso)” (COURTINE, 

2006, p.41).  

Segundo Hansen (2013, p.38), que comenta reflexões de Orlandi (1996), renomada analista 

de discurso brasileira, a Análise de Discurso é uma “disciplina de entremeio” que: 

se move no espaço entre a linguística e as ciências das formações sociais, trabalhando 
conceitos exteriores ao domínio da linguística. (...) O campo é determinado 
epistemologicamente pelo materialismo histórico e pela linguística, que deram 
sustentação à teoria do discurso 
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Os estudos da Escola Francesa de Análise de Discurso, preconizados por Michel Pechêux, 

voltaram-se inicialmente para as questões do materialismo histórico, e depois passaram a contemplar 

o ideológico nos estudos da linguagem. (HANSEN, 2013, p.41): “por extensão, a questão do sentido 

se tornou primordial na interpretação dos discursos, à medida que não há literalidade de sentido, mas 

sim incompletude, produzindo distintos efeitos, de acordo com as condições sócio-históricas e 

ideológicas que afetam o discurso” (HANSEN, 2013, p.41).  

Hansen (2013 p.43) retoma de Pêcheux (1997) a atenção para a impossibilidade de se analisar 

um discurso como um texto fechado em si mesmo. Pelo contrário, o texto precisa ser tomado como 

discurso, a partir da existência de um conjunto de discursos possíveis, uma vez que para a Análise de 

Discurso, a linguagem é uma mediação entre o homem a sua realidade: 

Levando em conta o homem na sua história, considera os processos e as condições 
de produção da linguagem, pela análise da relação estabelecida pela língua com os 
sujeitos que a falam e as situações em que se produz o dizer. Desse modo, para 
encontrar as regularidades da linguagem em sua produção, o analista de discurso 
relaciona a linguagem à sua exterioridade. (ORLANDI, 2007, p.15-16) 

 

Uma vez que “não há somente transmissão de informação (...), mas efeito de sentido entre os 

interlocutores” (HANSEN, 2013, p.44), a Análise de Discurso examina as transformações de sentido 

e os efeitos de sentido, que mostram a língua como processo. O sentido, na Análise de Discurso, é, além 

de linguístico, social. Seu centro organizador, além de semântico, é ideológico.  

Segundo Orlandi (2007, p.25-26), a Análise de Discurso teoriza a interpretação, buscando 

compreender como os objetos simbólicos produzem sentidos, e pretende, portanto: 

estabelecer uma nova maneira de ler as materialidades escritas e orais pelo uso de 
instrumentos linguísticos, conduzindo o analista de discurso à evitar a possibilidade 
de efetuar apenas uma análise de conteúdo de textos, eliminando o risco de 
esquecimento do aparelho ideológico que os rege e de trata-los afastados de seu 
contexto (HANSEN, 2013, p.43). 

 

Para isso, analisa os próprios gestos de interpretação, uma vez que estes intervêm no real do 

sentido: 

A Análise do Discurso não estaciona na interpretação, trabalha seus limites, seus 
mecanismos, como parte dos processos de significação. Também não procura um 
sentido verdadeiro através de uma “chave” de interpretação. Não há esta chave, há 
método, há construção de um dispositivo teórico. Não há uma verdade absoluta 
escondida atrás do texto. Há gestos de interpretação que o constituem e que o 
analista, com seu dispositivo, deve ser capaz de compreender. (ORLANDI, 2007, 
p.26) 



30 
 

 

 

Nesse sentido, cada material de análise exige que seu analista, de acordo com a questão que 

formula, mobilize conceitos diferentes, e por isso distingue-se o dispositivo teórico da interpretação e 

o dispositivo analítico, que é um dispositivo teórico já “individualizado” em uma análise específica, a 

partir da questão própria do analista, assim como da natureza de seu objeto, conforme Orlandi (2007, 

p.27). O dispositivo teórico, por outro lado, “sustenta-se em princípios gerais da Análise de Discurso 

enquanto uma forma de conhecimento com seus conceitos e método. Ele se mantém inalterado, 

segundo a teoria do discurso, na construção dos diferentes dispositivos analíticos. (ORLANDI, 2007, 

p.28) 

 

A natureza dos materiais analisados, a questão colocada, as diferentes teorias dos 
distintos campos disciplinares – tudo isso constitui o dispositivo analítico 
construído pelo analista. Daí deriva (...) a riqueza da Análise de Discurso ao permitir 
explorar de muitas maneiras essa relação trabalhada com o simbólico, sem apagar as 
diferenças, significando-as teoricamente, no jogo que se estabelece na distinção 
entre o dispositivo teórico da interpretação e os dispositivos analíticos que lhes 
correspondem. (ORLANDI, 2007, p.28) 

 

Dessa forma, vamos propor aqui um dispositivo analítico próprio, construído a partir do 

contato inicial com os discursos publicitários de moda. Para isso, retomaremos alguns conceitos que 

serão essenciais em nossa análise, como o conceito de ditos e não-ditos, de interdiscurso e de memória 

discursiva, a partir de autores como Gregolin e Orlandi. 

Nas palavras de Orlandi (2007, p.32), “o fato de que há um já-dito que sustenta a possibilidade 

mesma de todo dizer, é fundamental para se compreender o funcionamento do discurso, a sua relação 

com os sujeitos e com a ideologia”. Sob o ponto de vista da Análise de Discurso de linha francesa, o 

sentido é constituído não só pelo que é dito pelo sujeito, mas também pelo que é dito em outros 

lugares, “assim como o que não é dito, e com o que poderia ser dito e não foi. Desse modo, as margens 

do dizer, do texto, também fazem parte dele”. (ORLANDI, 2007, p.30).  

Não só o registro, mas o modo como ele é midiatizado, assim como os demais discursos que 

estão em seu contexto, tem papel importante na produção de sentidos. Devemos, portanto, considerar 

no estudo destas narrativas as condições de produção, tanto em seu contexto imediato (as 

circunstâncias de enunciação) como em sentido amplo, que inclui o contexto sócio-histórico, 

ideológico (ORLANDI, 2007): As palavras “significam pela história e pela língua. O que é dito em 

outro lugar também significa nas ‘nossas’ palavras” (ORLANDI, 2007, p.32). À margem dos dizeres, 
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há um universo de não dizeres que são silenciados 1) pela impossibilidade natural 
de serem ditos uma vez que, em seu lugar, algo já foi e 2) pela estratégia discursiva 
adotada por seu enunciador, que privilegia determinados ditos, em detrimento de 
outros que não lhe convém mover por diversos motivos. (CARRASCOZA, 2015, 
p.217) 

 

Para Orlandi (2007, p.32), o interdiscurso é “todo o conjunto de formulações feitas e já 

esquecidas que determinam o que dizemos” (ORLANDI, 2007, p.33). Isso significa que só podemos 

dizer algo a partir do que é dizível, uma vez que “há uma relação entre o já-dito e o que se está dizendo 

que é a que existe entre o interdiscurso e o intradiscurso ou, em outras palavras, entre a constituição do 

sentido e sua formulação”. Para Gregolin (2007, p.15), “como o interdiscurso não é transparente nem, 

muito menos, o sujeito é a origem dos sentidos, ninguém consegue enxergar a totalidade significativa 

nem compreender todos os percursos de sentido produzidos socialmente”. Dessa forma, para a autora 

(2007, p.16), “a coerência visível em cada discurso particular é efeito da construção discursiva”: 

O efeito de coerência e unidade de cada texto é construído por agenciamentos 
discursivos que controlam, delimitam, classificam, ordenam e distribuem os 
acontecimentos discursivos em dispersão e permitem que um texto possa “estar em 
relação com um domínio de objetos, prescrever uma posição definida a qualquer 
sujeito possível, estar situado entre outras performances verbais, estar dotado, 
enfim, de uma materialidade repetível” (FOUCAULT apud GREGOLIN, 2007, 
p.16) 

 

Assim como Gregolin (2007), neste trabalho consideramos que, na sociedade contemporânea, 

a mídia é um dos principais dispositivos discursivos por meio do qual se produz sentidos e é construída 

uma “história do presente”, como um acontecimento que mobiliza a memória e o esquecimento: “é 

ela, em grande medida, que formata a historicidade que nos atravessa e nos constitui, modelando a 

identidade histórica que nos liga ao passado e ao presente” (GREGOLIN, 2007, p.16).  

Esse jogo entre atualidade e memória está presente na construção e interpretação das diversas 

narrativas, onde tanto a memória, como os sujeitos e a situação integram as condições de produção, 

que se consideradas em sentido estrito podem ser compreendidas como “circunstâncias da 

enunciação: é o contexto imediato. E se as considerarmos em sentido amplo, as condições de produção 

incluem o contexto sócio-histórico, ideológico”. (ORLANDI, 2007, p.30).  

Nesse sentido, consideramos aqui, assim como Orlandi (2007, p.31), que a memória, quando 

pensada em relação ao discurso, é tratada como interdiscurso. Este é definido como aquilo que fala 

antes, em outro lugar, independentemente. Ou seja, é o que chamamos memória discursiva: o saber 

discursivo que torna possível todo dizer e que retorna sob a forma do pré-construído, o já-dito que está 
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na base do dizível, sustentando cada tomada da palavra. O interdiscurso disponibiliza dizeres que 

afetam o modo como o sujeito significa uma situação discursiva dada. (ORLANDI, 2007, p.31) 

Neste trabalho, examinamos, enfim, a construção discursiva midiática contemporânea, 

considerando as narrativas publicitárias como sua materialidade, pois entendemos, tal qual Gregolin 

(2007, p.16), que, dada sua instantaneidade, a mídia cria um efeito de “história ao vivo”, “que interpela 

incessantemente o leitor através de textos verbais e não-verbais, compondo o movimento da história 

presente por meio da ressignificação de imagens e palavras enraizadas no passado”. É a partir deste 

entendimento da mídia em seu papel de construção de uma “história do presente” através da mediação 

entre seus leitores e a realidade, por meio da produção de sentidos, que buscaremos nos capítulos 

seguintes investigar e analisar as narrativas publicitárias de moda, buscando compreendê-las a partir de 

sua relação com a língua, a história e a ideologia.  

 

1.3 NARRATIVAS PUBLICITÁRIAS: CRIAÇÃO DE UM MUNDO FAVORÁVEL À MARCA 

 

Considerando a comunicação publicitária como discurso e as narrativas publicitárias como a 

materialidade através das quais podemos percebê-lo e analisá-lo, buscamos aqui teóricos que nos 

ajudem a compreender como as marcas constroem – por meio da publicidade – narrativas que dão 

sentido ao consumo, tanto pela convocação dos consumidores quanto pela a criação de um mundo 

favorável a elas, como propõe Semprini (2006). 

Um dos papéis da publicidade, num sentido mercadológico, é o posicionamento da marca no 

mercado, sua diferenciação frente ao consumidor. No entanto, uma vez que aqui apreendemos a 

publicidade para além de sua função mercadológica, entendemos que a comunicação midiática assume 

um papel na mediação entre as marcas e os indivíduos – enquanto consumidores – que ultrapassa seus 

objetivos mercadológicos: ela se insere na sociedade como uma das narrativas que constroem ou se 

apropriam de discursos ideológicos – de mistificação das mercadorias e reforço de uma ideologia 

baseada no consumo.  

Carrascoza (2014, p.10) retomando a compreensão da publicidade a partir de Berger (1974) 

e Kellner (2001), aponta que podemos compreendê-la, por um lado, como um “‘sistema filosófico’, 

pois apresenta uma visão particular do mundo, a qual, podemos afirmar, costuma coincidir com a 

ideologia dominante, ao favorecer, em sua lógica, o status quo” (idem). Por outro lado, também 

podemos compreender a publicidade como um “produto ficcional – que traz enraizado em sua 
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materialidade e em seu discurso as condições existenciais da sociedade, o pensamento e o imaginário 

da época em que foi criado” (CARRASCOZA, 2014, p.11). A publicidade é compreendida, portanto, 

como um traço da cultura capaz de expressar o espírito do tempo da contemporaneidade.  

Para Semprini (2006), o primeiro objetivo de uma marca na contemporaneidade é o de propor 

um projeto de sentido. Para o autor, as marcas pós-modernas ocupam um lugar estratégico no 

cruzamento de três dimensões essenciais no espaço social contemporâneo: a comunicação, o consumo 

e a economia: “a marca está, ao mesmo tempo, profundamente ligada à esfera do consumo, alimenta-

se de comunicação e representa uma manifestação da economia pós-moderna de suma importância” 

(SEMPRINI, 2006, p.20). O autor indica ainda que, para entender porque os indivíduos reagem tão 

intensamente às marcas, é preciso compreender sua capacidade de gerar mundos possíveis: 

Um mundo possível é uma construção de sentido altamente organizado, no qual 
confluem elementos narrativos, fragmentos de imaginário, referências 
socioculturais, elementos arquétipos, e qualquer outro componente que possa 
contribuir para tornar este mundo significativo para o destinatário. (...) Estes 
mundos oferecem ao indivíduo propostas imaginárias, sistemas de sentido 
organizados que funcionam como estímulos e recursos para construir sua 
identidade, seus projetos, seus imaginários pessoais e sincréticos. (SEMPRINI, 
2006, p.21) 

 

O mundo possível da marca, segundo Semprini (2006, p.306), depende da densidade e o 

desenvolvimento dados ao núcleo conceitual do Projeto de sentido desta, ou seja, da história que a 

marca é capaz de contar. São estes fatores que conferem “um verdadeiro conteúdo à marca, uma 

densidade, um desenvolvimento narrativo, uma riqueza de detalhes, uma carne e uma concretude, um 

imaginário” (SEMPRINI, 2006, P.306). O poder de um mundo possível, no entanto, depende não só 

do fato de saber contar uma bela história, mas principalmente ao sentido e aos valores que esta história 

evoca junto aos receptores (SEMPRINI, 2006, p.307). E, ainda que outras manifestações possam ter 

papel tão ou mais importante que a publicidade na criação deste mundo possível, “em razão de seu 

impacto e do poder de sua força narrativa, a comunicação publicitária desempenha um papel 

privilegiado nesta operação” (SEMPRINI, 2006, p.308). 

Dessa forma, entendemos aqui, a partir do que propõem Semprini (2006) e Carrascoza (2014, 

p.11), a publicidade como um conjunto de narrativas possíveis e favoráveis às marcas: por meio de sua 

comunicação publicitária, as marcas criam uma narrativa favorável a seu universo, além de convocar o 

consumidor a partir de narrativas que dão sentido ao consumo. Para isso, partimos de uma 
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compreensão da comunicação publicitária como discurso – que liga os âmbitos da produção e recepção 

por meio dos sentidos que produz – e das narrativas publicitárias como materialidade discursiva.  

Carrascoza (2015, p.218) entende que as narrativas publicitárias mobilizam a memória 

discursiva, recorrendo aos diversos discursos em circulação na trama cultural. Para o autor (2015, 

p.217), a publicidade “traz em seu bojo valores, implícitos e explícitos, do contexto histórico no qual 

ela foi enunciada”. Para o autor, ainda que um anúncio esteja estruturado principalmente em dizeres 

(tanto verbais como visuais) relativos ao produto divulgado, estes dizeres deixam implícitos conflitos 

de ideias no imaginário coletivo. Ou seja, tanto aquilo que é dito, como o que não é, concorrem para a 

produção de sentidos.  

Na narrativa publicitária, “o ‘dito’ e o ‘não dito’ são escolhas orientadas pela estratégia 

discursiva – que segue a mercadológica – das corporações” (CARRASCOZA, 2015, p.222), e está, 

portanto, condicionada aos objetivos mercadológicos do seu enunciador. Dessa forma, ainda que não 

dê conta de apresentar todos os entendimentos possíveis sobre cada época, já que uma narrativa 

pressupõe um trabalho de seleção – no caso, regido pelos objetivos de marketing e comunicacionais 

dos anunciantes (CARRASCOZA, 2015, p.221-222), a narrativa publicitária pode ser considerada 

como documento que registra determinados entendimentos de aspectos uma dada sociedade: 

Trata-se de uma enunciação contextualizada e abriga a percepção e o entendimento 
do mundo de sujeitos que ocupam certos lugares e em certa situação sócio-histórica. 
A narrativa publicitária é produção sócio-histórica, fruto dos acontecimentos 
econômicos, políticos e culturais (RICOEUR, 1997). Para além de mensagem 
comercial, a publicidade é enunciação da sociedade que resulta da polifonia e da 
heterogeneidade discursiva, conforme Bakhtin (1997). Assim, a publicidade é 
memória discursiva, ou seja, enunciação polifônica, pois o discurso geralmente se 
mistura a outros, em processos interdiscursivos e intertextuais (HOFF; 
CARRASCOZA, 2014, p. 211). 

 

Conforme Rocha (2014, p.162), a publicidade “oferece pistas sobre o processo através do qual 

os atores sociais ordenam e atualizam constantemente os movimentos do mundo em que estão 

inseridos, dinamizando assim as representações e práticas sociais, inserindo-as na cultura e na história”.  

Neste trabalho buscamos analisar as narrativas publicitárias de grandes varejistas de moda, 

portanto, pois entendemos, tal qual Rocha, Carrascoza e Hoff, que – indo além de sua mensagem 

comercial - a narrativa publicitária pode ser compreendida como uma produção sócio-histórica, uma 

enunciação capaz de oferecer pistas a respeito de nossa sociedade. 
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1.3.1 Linguagem Audiovisual 

 

Nosso objeto neste trabalho são as narrativas publicitárias de duas grandes redes varejistas de 

moda brasileiras, C&A e Marisa. Dado nosso recorte pela análise de peças publicitárias audiovisuais, 

veiculadas nas redes sociais das duas marcas - e em alguns casos, também em televisão -, é importante 

compreender as características específicas da linguagem audiovisual a fim de examinar essas narrativas.  

Os filmes publicitários buscam atrair a atenção do espectador, e com isso mobilizá-lo ao 

consumo, em um tempo determinado – em geral entre 15 e 60 segundos. Ainda que com a internet os 

formatos e tempos estejam mudando, ultrapassando muitas vezes os 30 a 60 segundos - padrão da 

televisão - os filmes publicitários tendem a ser curtos. Sua linguagem, por sua vez, tem muito em 

comum com a linguagem do cinema, até porque foi a partir deste que a publicidade em vídeo se 

originou. Por isso, o filme publicitário é um dos formatos comunicacionais em que mais 

frequentemente faz-se o uso das narrativas (MENDES, 2010, p.2), 

Conforme Ribeiro, a narrativa, um dos principais pontos de uma produção audiovisual, é 

construída na perspectiva do leitor-espectador, e é constituída por um grupo de elementos 

significantes que, se arrumados de forma estratégica, produzem determinados efeitos de sentido. 

(RIBEIRO, 2008, p.11) 

Para Trindade (2010, p.159), o discurso publicitário televisivo possui características 

diferenciadas quanto às suas condições de produção e realização: 

Trata-se de um discurso assimétrico em que existe um domínio maior de um dos 
interlocutores, aquele que produz o discurso. A mensagem produzida e veiculada 
pelo autor não é transmitida face a face ao seu receptor. (...) Apenas o autor cria e 
procura não deixar sinais do processo de elaboração. (TRINDADE, 2010, P.160) 

 

Ou seja, o criativo tem a possibilidade de planejar, escrever, reescrever sua mensagem, que 

chega ao receptor tal qual a intenção do anunciante. O que não significa que o receptor seja passivo: 

sua leitura se dá como um diálogo, conforme seu contexto social. E é no momento da leitura que 

entendemos, assim como Gregolin (2004, p.1) que se completa a produção de sentidos de um 

discurso: 

O encontro entre um leitor e um texto é determinado – em linhas gerais – por dois 
conjuntos de elementos que possibilitam a compreensão e que atuam 
simultaneamente para inserir o ato de leitura no processo sócio-histórico de 
produção de sentidos.  De uma parte é necessário reconhecer a forma do conteúdo 
que, inscrita no texto, configura o sentido em um percurso coerente, legível, 
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interpretável. Ao mesmo tempo, o sentido só se torna legível porque está 
configurado em uma forma da expressão, em uma materialidade.  

 

Ao considerarmos a narrativa publicitária em sua materialidade audiovisual, é essencial 

observar que nessa forma de expressão, o verbal e o não-verbal se completam para compor uma 

mensagem (TRINDADE, 2010, p.164): 

Na linguagem publicitária, a força do verbal se encontra no valor dos fonemas, no 
uso das palavras, na construção de enunciados mais técnicos e no uso de recursos 
estilísticos. A imagem surge como complementação do texto verbal, potencializa o 
pensamento visual, intuitivo e global. É bastante comum que por meio da imagem 
se façam associações, facilitando, portanto, a compreensão da mensagem. 

 

Para Ribeiro (2008, p.3), é a junção dos componentes: imagem, som e discurso – assim como 

a maneira como são entrelaçados, que produz determinado sentido em narrativas audiovisuais. 

A expressividade está presente nas formas de realização linguística do discurso 
publicitário televisivo e manifesta-se pelo texto escrito, falado e pela linguagem não-
verbal, como por exemplo som, cores, personagens, cenários, gestos e expressões. 
Ao produzir o texto publicitário, o autor busca as formas mais expressivas para 
manifestação de seu pensamento e ainda possibilita a quem redige a reflexão, a 
escolha, a substituição, correção e a construção melhorada de textos, títulos, slogans 
ou roteiros. (TRINDADE, 2010, P.164) 

 

Considerando, assim, as especificidades da linguagem audiovisual, faremos, no terceiro 

capítulo, a descrição e análise dos vídeos que compõem nosso corpus, a partir da decupagem de cada 

peça.  

Já o tópico a seguir será dedicado às duas marcas escolhidas como objeto desse trabalho: a 

partir de uma retomada de autores que abordam a publicidade e a moda, detalharemos o formato de 

negócio das redes varejistas de moda C&A e Marisa, e sua relevância em termos econômicos e de 

pesquisa, reconstruindo o contexto em que estas redes se inserem na sociedade brasileira 

contemporânea.  

 

1.4 PUBLICIDADE DE MODA E O CONTEXTO DAS MARCAS C&A E MARISA 

 

Artur Morão (2008, p.9), na introdução de Filosofia da Moda, de Georg Simmel, nos lembra 

que a moda, de forma concreta através das roupas, expressa a realidade dialética e dinâmica da 
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sociedade, “feita de interconexões e liames, mas também de inevitáveis conflitos entre os indivíduos, 

entre as múltiplas e diferentes formações sociais, entre os indivíduos e os grupos ou as classes”.  

Para McCracken (2007, p.105), na contemporaneidade, tanto a moda como a publicidade são 

instrumentos de movimentação dos significados culturais, o que significa que, na perspectiva do autor, 

eles têm a capacidade de transferir significados culturais existentes na sociedade para os bens – e dos 

bens para os indivíduos. O autor entende a sociedade do consumo como um sistema onde os 

significados se movem de uma localização cultural para outra, em trajetórias dadas. As localizações 

nesse sistema seriam respectivamente o “mundo culturalmente constituído”, os bens de consumo e o 

consumidor final. E as ferramentas para movimentar os significados entre essas localizações, seriam os 

rituais de consumo, a publicidade e o sistema da moda. 

Ainda que Simmel e McCracken não sejam contemporâneos entre si, e que o segundo tenda a 

uma compreensão mais esquemática da questão dos significados culturais do consumo, podemos 

perceber proximidades em suas linhas de pensamento: ambos compreendem o consumo, em especial 

o de moda, a partir de seus significados, e de seu papel como meio de construção de identidade – 

perspectiva que adotamos nesse trabalho. 

Para Simmel (2008, p.34), “a moda é a arena apropriada para indivíduos que, interiormente, 

não são autônomos e que precisam de apoio, mas cujo sentimento de si carece, no entanto, ao mesmo 

tempo de uma certa distinção, atenção, particularização”. Para o autor, no contexto da modernidade, 

onde o ritmo acelerado das grades cidades torna os relacionamentos mais efêmeros e cada vez mais 

impessoais, a mercadoria assume um papel de particularização e diferenciação dos indivíduos. A moda 

exerce papel central nessa lógica, em que as roupas ganham importância ao auxiliar os indivíduos a 

expressarem sua identidade.  

Sennet observou o papel das mercadorias, em especial do vestuário, na sociedade do final do 

século XIX e percebeu que “com a estimulação do comprador para revestir os objetos de significações 

pessoais, acima e além de sua utilidade, surge um código de credibilidade que tornará lucrativo o 

comércio varejista de massa”. (SENNET, 1998, p.183-184). Não só a associação de significados 

culturais às mercadorias, mas também a possibilidade de produção em massa, associada a novos 

modelos de administração e ao surgimento de um numeroso grupo de consumidores devido à 

urbanização e industrialização, “tudo isso levava o vendedor a abandonar os antigos padrões de 

comércio varejista para aumentar o lucro”. (SENNET, 1998, p.182). Criou-se assim, na época, um 
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novo modelo de negócios de varejo, baseado em altos volumes de produção e grandes lojas com 

formato departamentalizado, a fim de atender a esse novo perfil de consumidores que se constituía. 

Podemos dizer que as grandes redes varejistas da atualidade, em especial as marcas C&A e 

Marisa, que estudamos nesse trabalho, são de certa forma descendentes dos magazines descritos por 

Sennet no final do século XIX, e fazem parte do “espetáculo que deveria dotar as mercadorias, por 

associação, de um interesse que a mercadoria poderia intrinsecamente não ter” (SENNET, 1998, 

p.182).   

Assim como os magazines da época, as redes varejistas aqui estudadas têm significativa 

importância econômica para o mercado brasileiro e ampla abrangência frente às consumidoras do país. 

No levantamento inicial em reportagens publicadas em veículos de comunicação especializados em 

negócios, varejo e moda, a C&A - multinacional de origem holandesa presente no Brasil desde 1970 - 

aparece como líder de mercado em faturamento entre as principais redes varejistas no Brasil6, enquanto 

a marca Marisa é a que detém a maior cadeia de lojas, 4007. Somadas, as cinco cadeias varejistas de 

moda que mais vendiam no país em 2012 tinham 1.284 lojas em todos os estados brasileiros e um 

faturamento médio de R$ 4,5 milhões/ano cada. Além do espaço físico que as lojas ocupam no 

universo social e de consumo, elas ocupam um significativo espaço midiático através de alto 

investimento publicitário em mídias tradicionais e digitais, o que justifica a opção por esse objeto.  

Essas redes, massificadas e até homogeneizadas em termos de produtos, competem pela 

atenção de um mesmo grupo amplo de consumidoras, pois são, como explicado por Dillon (2012, 

p.63): 

Cadeias de lojas de moda (...) que contam com mais de vinte lojas. Esse setor 
cresceu bastante nos últimos quinze, vinte anos, uma vez que grupos de pequenas 
lojas se uniram às grandes. (...) Tais empresas, com administração centralizada, se 
aproveitam de uma economia de escala [redução de custos ao se aumentar o número 
de itens produzidos e vendidos] e, por esta mesma razão, correm o risco de se 
tornarem homogêneas em termos de ofertas de produtos. 

 

Elas têm em comum um modelo de negócios baseado em altos volumes de venda a preços 

baixos, com ampla distribuição em cadeia de grandes lojas próprias com formato departamentalizado. 

                                                 
6 BARBOSA, Daniela. 11 varejistas de moda que mais vendem no Brasil. Revista Exame. Disponível em: 

<http://exame.abril.com.br/negocios/noticias/11-varejistas-de-moda-que-mais-vendem-no-brasil> Acesso em fev. 2017. 
7 SOUSA, D. Após prejuízo, Marisa pode fechar mais lojas. O Estado de São Paulo. Disponível em: 

<http://economia.estadao.com.br/noticias/negocios,apos-prejuizo--marisa-pode-fechar-mais-lojas,10000048990>. 

Acesso em fev. 2017. 
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As similaridades entre elas se refletem no sortimento de produtos e preços. Como registrado por 

Sennet, o modelo de negócio que as influencia até hoje tem origem ainda no século XIX, em Paris:  

Em 1852, Aristide Boucicault abriu uma pequena loja de venda a varejo em Paris, 
chamada Bon Marché. A loja se baseava em três ideias inéditas. A margem de lucro 
de cada item seria pequena, mas o volume de mercadorias vendidas seria grande. Os 
preços das mercadorias seriam fixos e claramente marcados. Qualquer pessoa 
poderia entrar nessa loja apenas para olhar, sem sentir qualquer obrigação de 
compra. (SENNET, 1998, p.180) 

 

Os princípios descritos pelo autor podem ser observados ainda hoje nas grandes varejistas que 

são nosso objeto, assim como em novos formatos que surgiram na indústria do entretenimento, como 

os shoppings centers, parques de diversões, ou cidades inteiras orientadas para o consumo.  

Por outro lado, como observado por Sennet, a “padronização” das mercadorias, com o 

surgimento de produtos com qualidade e preço intermediários e que não se destinavam a classes sociais 

específicas, gerou outro desafio: o de convencer os consumidores a adquirirem mercadorias tão 

“indefinidas”. Em suma, para os magazines de então – assim como para as grandes redes varejistas de 

hoje – para garantir o lucro foi preciso, além de buscar grandes volumes de vendas, diferenciar-se frente 

as similaridades das principais marcas e produtos concorrentes, a fim de atrair e conquistar os 

consumidores. 

Para isso, as grandes varejistas que estudamos nesse trabalho, utilizam-se até hoje de inúmeras 

estratégias: desde as vitrines à ambientação das lojas – criando as chamadas experiências de compra –, 

assessoria de imprensa (que envolve ações como inserção de produtos em editoriais de revistas, blogs 

e sites de moda), além de parcerias com estilistas e grifes de moda nacionais e internacionais, e 

patrocínios e participações em eventos como São Paulo Fashion Week e Vogue Fashion’s Night Out, 

passando pelas diversas estratégias de comunicação midiática, onde podemos destacar campanhas 

publicitárias em TV, páginas na internet, redes sociais. Neste trabalho priorizamos o estudo das 

campanhas publicitárias dessas marcas, em especial as peças em vídeo veiculadas em meio digital.  

A partir, portanto, de uma compreensão das narrativas publicitárias como materialidade 

discursiva da comunicação midiática, buscaremos nos próximos capítulos investigar as narrativas 

publicitárias de moda, em seu contexto sócio-histórico. Para isso, a fim de compreender como, por 

meio de suas narrativas publicitárias, as marcas de moda promovem convocações para a gestão do 

corpo diferente, faremos, no próximo capítulo uma retomada teórica do conceito de biossociabilidade, 

a partir de alguns estudiosos do pensamento de Foucault, como Rabinow, Ortega e Hoff. E 
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relacionaremos nossas reflexões a de estudiosos do corpo, em especial aqueles que abordam o corpo 

como produção sociocultural, como Hoff, Courtine e Vigarello. Assim como a questão das 

convocações para gestão do corpo, a partir de Prado e Ortega. 

No capítulo seguinte, o terceiro e último, faremos a análise de oito vídeos de campanhas 

publicitárias das marcas C&A e Marisa, buscando identificar sentidos produzidos em relação ao corpo 

diferente e caracterizar as estratégias de produção de sentidos da diferença em imagens de corpo fora 

do padrão estético na narrativa publicitária destas duas marcas, no período entre 2012-2015. 
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2 CORPO, MODA E BIOSSOCIABILIDADE 

 

Este segundo capítulo é dedicado à reflexão teórica acerca do corpo diferente e da moda, à luz 

da noção de biossociabilidade. Para isso, retomamos autores que falam sobre corpo e moda, como 

Castilho e Oliveira, Courtine e Vigarello, assim como partimos de alguns estudiosos do pensamento 

de Foucault, como Rabinow, Ortega e Hoff, para explicar o conceito de biossociabilidade. 

 

2.1 MODA E O CORPO DIFERENTE 

 

Como colocam Castilho e Oliveira (2008, p.7), “o corpo e a moda são um dos principais 

referenciais do sujeito contemporâneo”. Suas representações nos diferentes discursos, assim como as 

significações pessoais e coletivas atribuídas a eles “expõem a pluralidade que baliza o ser e estar do 

sujeito no mundo” (CASTILHO; OLIVEIRA; 2008, p.7). Para as autoras, a moda compõe um 

universo de significações onde o corpo aparece como meio de expressão de subjetividade, de 

comunicação individual e coletiva, de identificação de grupos. 

Castilho e Oliveira (2008, p.7) destacam ainda a importante relação entre corpo e moda como 

campo de estudos, apontando que este demanda investigações interdisciplinares, a fim de explorar suas 

fronteiras, assim como interpenetrações. Elas sugerem articulações entre corpo e moda como discursos 

das culturas; ou através da investigação das interações sociais; ou ainda a partir seu papel na circulação 

de valores na construção da identidade e da sociedade. 

Os estudiosos do corpo alegam que na contemporaneidade ele “é o protagonista do processo 

de subjetivação e construção de uma imagem de si mesmo” (CASTILHO; OLIVEIRA, 2008, p.7). 

Através do corpo o indivíduo se apresenta ao mundo, e, da mesma forma, através do corpo do outro o 

interpreta. Na contemporaneidade, o papel do corpo vai além da materialidade física individual. 

Corbin, Courtine e Vigarello (2008, p.7) afirmam que o “século XX inventa o corpo”, colocando-o em 

lugar central nas investigações culturais e debates científicos, e, neste contexto, o corpo também é 

entendido em seu papel social, cultural e histórico.  

Corbin, Courtine e Vigarello (2008, p.8) relembram que os movimentos sociais de protesto 

dos anos 60 e 70 tiveram um importante papel para colocar o corpo no centro dos debates culturais. 

Com slogans como “Nosso corpo nos pertence!” entoados em protestos a favor do aborto e da 

liberdade dos homossexuais, “as minorias de raça, de classe e gênero pensavam ter apenas o próprio 
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corpo para se opor ao discurso do poder, à linguagem como instrumento para impor silêncio aos 

corpos” (CORBIN; COURTINE; VIGARELLO, 2008, p.9). É neste sentido que Castilho e Oliveira 

(2008, p.76) ponderam que “a utilização do corpo em sistema de signos, como linguagem, implica 

necessariamente um posicionamento ideológico”, tendo papel importante tanto no reforço quanto na 

resistência aos padrões. Se até então o discurso fazia do corpo instrumento de repressão, as resistências 

passaram a investi-lo como instrumento de libertação, e foi esta emergência do corpo nas lutas políticas 

e debates culturais a responsável por transformar a existência do corpo como objeto de pensamento: 

“ele carrega, desde então, as marcas de gênero, de classe ou de origem, e estas não podem mais ser 

apagadas” (CORBIN; COURTINE; VIGARELLO, 2008, p.9).  

Conforme Hoff (2012, p.5): 

estudiosos da modernidade apontam para os efeitos provocados pelas 
transformações sociais e econômicas: quando os tradicionais sistemas de sentido e 
as referências sociais desapareceram, a identidade passou a ser um problema 
individual e localizado. Neste sentido, (...) se o papel social deixou de ser referência 
para construção da identidade e de relações de poder, a aparência do corpo constitui 
o último reduto de atuação e expressão do sujeito. 

 

As imagens do corpo visibilizadas nas e pelas narrativas midiáticas, portanto, carregam uma 

ideologia e estão associadas a um lugar de poder simbólico. Para Hoff, que estuda o corpo diferente 

nas narrativas publicitárias contemporâneas, “o corpo diferente se constitui como o ‘outro’ que se 

distingue do modelo de estéticas corporais hegemônicas que a comunicação publicitária veicula e 

implica o que poderíamos chamar de ‘enunciação publicitária do outro’”. (HOFF, 2015, p.2) 

Partindo dessa compreensão, podemos refletir sobre o corpo diferente nas narrativas 

publicitárias de moda, cujos padrões estéticos hegemônicos não são necessariamente idênticos ao das 

narrativas publicitárias de forma geral, estudadas por Hoff, e costumam ter um determinado espaço 

para a diferença, dado que muitas vezes buscam inspiração na “beleza exótica”. 

Como afirma Hoff (2015), no discurso publicitário o corpo tem um padrão que, talvez por 

memória discursiva, privilegia o corpo magro, branco e loiro. Em seu estudo sobre os regimes de 

visibilidade do corpo diferente, a autora aponta uma tendência na publicidade brasileira, a partir da 

segunda metade dos anos 1990, de abrigar com recorrência diferentes estéticas corporais, em 

campanhas nas quais “as marcas textuais de preconceito e de estereótipo – comumente identificadas 

em peças publicitárias com presença de modelos cuja estética corporal se distancia do padrão de beleza 

hegemônico – encontram-se bastante diluídas ou inexistentes”. (HOFF, 2015, p.165), em um 
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movimento que a autora chama de enunciação legitimadora, isto é, “aquela enunciação da diferença 

que apresenta deslocamentos de sentido apontando para sua valorização” (HOFF, 2016, p. 22).  

O discurso da moda, por sua vez, também reflete em seu padrão estético hegemônico traços 

característicos europeus pois, como afirma Brandini (2009), a recorrência deste padrão está 

relacionada às relações de poder da sociedade, que na sociedade de consumo, são definidas em grande 

parte pelo mercado: 

Se atualmente o padrão de beleza reificado pelo fenômeno moda apresenta 
mulheres esqueléticas, de 1,80m, com rostos encovados, e se esse padrão é tomado 
como modelo desde o México até o Japão, passando pelo Brasil e países baixos, não 
é pela admiração e eleição consensual de tal modelo, (...) e sim que o modelo étnico 
que prevalece no mundo contemporâneo, é o modelo da etnia dominante, neste 
caso, dos detentores do poder econômico, já que o poder está nas mãos de quem 
domina a economia de mercado. “o modelo étnico que prevalece no mundo 
contemporâneo, é o modelo da etnia dominante, neste caso, dos detentores do 
poder econômico, já que o poder está nas mãos de quem domina a economia de 
mercado. (BRANDINI, 2009, p.22) 

 

Anúncios das grandes redes varejistas de moda brasileiras (Figuras 1, 2, 3) permitem 

exemplificar como a publicidade de moda costuma construir suas narrativas a partir das imagens do 

corpo feminino idealizado: mulheres jovens, altas, magras, de pele, olhos claros, e cabelos loiros e lisos. 

 

FIGURA 1 - Anúncio C&A 2005 

 

Fonte: Clicrbs8 

 

                                                 
8 IOSCHPE, C. Negócio fechado: Gisele Bündchen na C&A. Clicrbs. 2011. Disponível em: 

<http://wp.clicrbs.com.br/n9ve/2011/03/11/?topo=13,1,1,,18,13&status=encerrado>. Acesso em fev. 2017. 
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FIGURA 2 - Anúncio Marisa 2011 

 

Fonte: Portal da Propaganda9 

 

FIGURA 3 - Anúncio Renner 2009 

 
Fonte: Olha que eu te escuto10 

 

Como afirma Jones (2005), em seu livro “Fashion Design: o manual do estilista”, para os 

profissionais de moda, especialmente os estilistas, o corpo é inspiração, além de “espaço último” de 

exposição da sua arte. Nas palavras de Jones (2005, p.101),  

criadores, estilistas e fotógrafos de moda sempre identificam uma modelo ou uma 

                                                 
9 MARISA e Marisa Lingerie lançam coleção de moda íntima primavera-verão. Portal da Propaganda. 2012. Disponível em: 

<http://www.portaldapropaganda.com.br/portal/propaganda/31546-marisa-e-marisa-lingerie-lancam-colecao-de-

moda-intima-primavera-verao>. Acesso em fev. 2017. 

10 ABREU, Márcio. Anúncio Cortelle Lojas Renner. Olha que eu te escuto. 2009. Disponível em: 

<http://olhaqueeuteescuto.blogspot.com.br/2009/03/anuncio-cortelle-lojas-renner.html>. Acesso em fev. 2017. 
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personalidade com o sua inspiração ou síntese de seu ideal. Eles querem ter suas 
roupas apresentadas pelos corpos mais desejáveis do momento, ou encontrar 
alguma atitude irresistível que a modelo personifica. (...) O que é requerido varia de 
acordo com o estilista e, talvez, com cada coleção. (...) Em geral, as roupas têm um 
bom caimento a partir de ombros largos e retos. Pernas compridas valorizam saias 
curtas ou podem arrastar uma maior extensão de tecido em um vestido longo. Poses 
são enfatizadas por pernas e braços longos. 

 

Deste modo, para os criadores da moda, o corpo é um suporte, uma tela, que, para exibir 

adequadamente suas criações, precisa ter dimensões específicas e que – como objeto dado à criação – 

está sujeito a ter sua imagem tratada e alterada para atender às suas expectativas nas campanhas 

publicitárias: 

Por sua própria natureza, a beleza é uma raridade, e por isso aquelas que 
consideramos belas não são representativas das massas. Menos de 5% das mulheres 
tem as medidas de uma modelo de moda. Hoje as modelos pesam 23% menos que 
a média das pessoas. Há vinte anos essa diferença era de 8%. Fomos tão 
acostumados a ver modelos absurdamente magras nas revistas e nos anúncios que 
mulheres de peso normal se consideram gordas. Somos irrealistas em relação ao 
aspecto verdadeiro do corpo. (...) Com efeito, muitos dos corpos perfeitos 
mostrados na mídia não existem de fato; os publicitários usam a tecnologia digital 
para manipular as imagens de mulheres e criar padrões impossíveis de serem 
atingidos. Dentes e olhos são clareados, cinturas são esculpidas, pernas são 
alongadas e marcas de celulite, rugas e espinhas, apagadas. (JONES, 2005, p.101) 

 

Na estética privilegiada pelo discurso da moda, a magreza e a altura, a fim de garantir uma figura 

longilínea, são as características mais marcantes. No entanto, como Leitão (2007) exemplifica em seu 

estudo sobre o consumo do exotismo, no caso da moda, há um espaço específico para a diferença, 

geralmente tratada como “exótica”11. Brandini, em seu estudo da ‘fabricação’ estético/simbólica do 

corpo pela cultura, tomando a moda como exemplo, destaca a presença de modelos com traços étnicos 

diferentes em campanhas de moda e afirma que a emergência de imagens de corpos de diferentes etnias 

“significa que certas fronteiras políticas e culturais têm se dissolvido e se reformulado nas últimas 

décadas do século XX. A moda não foi razão para essas reformas, mas antecipou as elucidações dos 

signos desta em seu repertório estético” (BRANDINI, 2009, p.23).  

                                                 
11 CONFIRA a nova geração de modelos fora do padrão que fazem sucesso. GNT/Globo.com. 2013. Disponível em: 

<http://gnt.globo.com/moda-e-beleza/materias/confira-a-nova-geracao-de-modelos-fora-do-padrao-que-fazem-

sucesso.htm#galeria_3090=0>. Acesso em fev. 2017. 
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A presença do corpo diferente no discurso publicitário de moda, trata-se, assim, de uma 

diferença também estetizada, que em termos de corpo está atrelada ao corpo magro e alto, mas da qual 

não se excluem necessariamente, por exemplo, os corpos com traços étnicos diferentes, ou com traços 

andróginos. Dado que muitas vezes busca sua inspiração no exotismo, o discurso publicitário da moda 

tem, portanto, como característica abrigar certa diversidade de estéticas corporais. E se, em cada nova 

coleção determinadas características físicas são preferidas em detrimento de outras, conforme as 

tendências ou perfil das marcas – a androginia ou a beleza de uma determinada etnia, por exemplo – 

uma delas permanece historicamente, que é a exigência do corpo magro.  

Importante mencionar que quando abordamos a questão dos padrões visibilizados na 

publicidade de moda contemporânea, podemos falar tanto em padrões estéticos quanto de 

comportamento. Safatle (2006), em um estudo sobre as representações sociais em campanhas 

publicitárias de marcas globalizadas, destaca que “algumas dessas representações mais importantes 

dizem respeito ao corpo e à sexualidade, já que são representações determinantes na constituição na 

noção de auto-identidade socialmente reconhecida”. (SAFATLE, 2006, p.52) Numa pesquisa que 

visava “definir os tipos ideais de corpo e sexualidade nos anos 90 e 2000”, Safatle (2006, p.52) percebeu 

que o processo de constituição de um imaginário global de consumo “não se deixa ler a partir da noção 

de repetição massiva de estereótipos e tipos ideais de conformação de corpo e da sexualidade” 

(SAFATLE, 2006, p.55). Pelo contrário, para o autor, 

se voltarmos os olhos para a retórica do consumo e da indústria cultural, veremos 
como elas passaram por mutações profundas que afetaram o regime de 
disponibilização das imagens ideais de corpo. Ao invés de locus da identidade 
estável, o corpo fornecido pela indústria cultural e pela retórica do consumo aparece 
cada vez mais como matéria plástica, espaço de afirmação da multiplicidade”. 
(SAFATLE, 2006, p.55)  

 

Não é de hoje, portanto, que se percebe o que Hoff (2015) chama de “conformação de um 

olhar múltiplo para a diferença” e Safatle (2006) chama de “afirmação da multiplicidade” em 

campanhas publicitárias, em especial nas de moda. O autor aponta um caminho para compreender o 

contexto que permite a emergência destes discursos a respeito do corpo na cultura do consumo: 

ao invés das operações de socialização através da exigência de identificação com um 
conjunto determinado de imagens ideais, estaríamos agora diante de uma indústria 
cultural que incita a reconfiguração contínua e a construção performativa de 
identidades. Na verdade, o setor mais avançado da cultura do consumo não 
forneceria mais ao eu a positividade de modelos estáticos de identificação. Ele 
forneceria apenas a forma vazia da reconfiguração contínua de si que parece aceitar, 
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dissolver e passar por todos conteúdos. Isto pode nos explicar porque temos cada 
vez menos necessidade de padrões claros de conformação do corpo a ideais sociais. 
(SAFATLE, 2006, p.55) 

 

Para Hoff, assim como para Safatle, os padrões de ideais em relação ao corpo se encontram 

menos imperativos, à medida que os regimes de visibilidade da publicidade passam a englobar outros 

modelos de corpo, tanto no sentido estético, como de saúde e comportamento.  

Hoff (2015, p.166), assinala que “do ponto de vista das lógicas da produção do sistema de 

consumo, a diversidade de estéticas corporais ganha lugar na comunicação publicitária em decorrência 

das necessidades econômicas e mercadológicas”, considerando que “a indústria publicitária brasileira 

está inserida num cenário de intensas transformações na sociedade e nas culturas de consumo do 

Brasil”. Ou seja, para a autora, os deslocamentos no discurso publicitário da moda, que passa a dar 

visibilidade a corpos diferentes do padrão estético vigente, estão associados a estratégias 

mercadológicas que, por sua vez, estão relacionadas também a mudanças sociais, políticas e culturais 

na sociedade.  

Para Hoff (2015), na perspectiva do desenvolvimento do fenômeno do consumo no Brasil, a 

heterogeneidade dos enunciados a respeito do corpo da publicidade contemporânea está ligada aos 

processos de subjetivação que se configuram como biossociabilidades. Nesse sentido, a autora propõe 

um questionamento: “este discurso midiático tem promovido biossociabilidades do consumo? Se sim, 

avançamos para a pergunta seguinte: do que se trata então, a diferença na publicidade brasileira?” 

(HOFF, 2015, p.167), 

No próximo tópico, inspirados pelo debate proposto por Hoff, vamos retomar o conceito de 

biossociabilidade, assim como de biopolítica. Conceitos estes que serão aprofundados à medida que 

entrarmos na análise de nosso corpus, no terceiro capítulo, a fim de problematizar o fenômeno do 

consumo, em especial no âmbito da moda, para desenvolver uma reflexão a respeito das convocações 

para a gestão do corpo diferente no discurso publicitário contemporâneo. 

 

2.2 BIOSSOCIABILIDADES E AS CONVOCAÇÕES PARA A GESTÃO DO CORPO 

DIFERENTE 

 

Neste subitem, nossa análise recai no conceito de biossociabilidade. Para tal percurso, faz-se 

necessário retomarmos brevemente também o conceito de biopolítica, proposto por Foucault (1997), 
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em seu estudo do poder na sociedade. Para isso, neste tópico, nosso aporte será construído com base 

nos estudos de Prado, Ortega e Hoff, a partir das reflexões do filósofo. 

Segundo Prado (2013, p.26), para Foucault, até o século XVI, esteve vigente o poder soberano, 

que tinha direito sobre a vida e morte dos súditos: ele podia causar a morte ou deixar viver. Já a partir 

dos séculos XVII e XVIII, surge um novo tipo de poder, que Foucault chamou de poder disciplinar, cuja 

função não é mais de matar, mas de investir sobre a vida, com técnicas centradas no corpo individual:  

Procedimentos pelos quais se assegurava a distribuição espacial dos corpos 
individuais; (...) técnicas pelas quais se incumbiam desses corpos, tentando 
aumentar sua vida útil através do exercício, do treinamento, etc. Eram também 
técnicas de racionalização e de economia estrita de um poder que devia se exercer, 
de maneira menos onerosa possível, mediante um sistema de vigilância, de 
hierarquias, de inspeções, de escriturações, de relatórios: toda essa tecnologia, que 
podemos chamar de tecnologia disciplinar do trabalho (FOUCAULT, 1999, 
p.288). 

 

A partir da segunda metade do século XIX, surge um novo tipo de poder, que Foucault chama 

de uma biopolítica da espécie humana: agora o poder é dirigido ao homem-espécie, integrando as 

tecnologias disciplinares aos processos coletivos que são próprios da vida, como o nascimento, a morte, 

a reprodução, a doença, etc. Ao contrário dos modelos tradicionais de poder, baseados na ameaça de 

morte, a biopolítica se trata de uma “medicina social” que se aplica às populações. A preocupação com 

a regulação do corpo e a proteção da vida se tornam políticas e a vida passa a fazer parte do campo do 

poder, à medida que tecnologias do comportamento do ser humano passam a ser utilizadas como 

meios de correção e transformação dos indivíduos, classificados entre o normal e o patológico, em um 

sistema que busca a normalização dos comportamentos. 

Em suma, as práticas disciplinares utilizadas até então visavam governar o indivíduo – poder 

soberano e poder disciplinar - enquanto a biopolítica tem como alvo o conjunto dos indivíduos, a 

população: na biopolítica, o Estado passa a se ocupar da gestão da saúde, da higiene, da alimentação, 

da sexualidade, da natalidade, dos costumes, etc. E com isso as disciplinas, a normalização por meio da 

medicalização social, e a aparição de tecnologias do comportamento formam uma nova configuração 

do poder: 

O pensador francês Michel Foucault compreende a biopolítica enquanto tecnologia 
de governo através da qual os mecanismos biológicos dos indivíduos passam a 
integrar o cálculo da gestão do poder. Desaparece a sociedade como simples 
conjunto de sujeitos e passa a figurar, no cenário político, a espécie humana. Essa 
tecnologia é manejada por um conjunto de técnicas (biopoder), de mecanismos que 
são desenvolvidos a partir de um saber-poder que se mostra capaz de interferir 
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diretamente nos destinos da vida humana (FOUCAULT, 1988, p. 134). Isso 
viabiliza a “estatização do biológico” (FOUCAULT, 1999, p. 286), ou seja, a espécie 
humana torna-se acessível ao Estado, que nela poderá intervir, por exemplo, 
regulando a proporção de nascimentos e de óbitos, a taxa de reprodução, a 
fecundidade da população, a incidência de doenças, a longevidade, etc. 
(FOUCAULT, 1999, p. 289-290). (HACHEM; PIVETTA, 2011, p.334) 

 

Já o conceito de biossociabilidade, cunhado por Rabinow (1999), e derivado da biopolítica, 

enfatiza, conforme Ferraz (2012, p.71) “a formação de novas identidades, de certas práticas individuais 

e grupais presentes nas sociedades liberais avançadas”: o aprofundamento de estratégias biopolíticas 

na contemporaneidade encontra uma de suas expressões em determinadas alterações por que estão 

passando nossos roteiros de subjetivação. Segundo Ortega (2008, p.63): 

De uma maneira ampla, a noção de biossociabilidade visa descrever e analisar as 
novas formas de sociabilidade apolítica, constituída por grupos de interesses 
privados, não mais reunidos segundo critérios de agrupamento tradicionais como 
raça, classe, estamento, orientação política, como acontecia na biopolítica clássica, 
mas segundo critérios de saúde, performances corporais, doenças específicas, 
longevidade, etc. Criam-se novos critérios de mérito e reconhecimento, novos 
valores com base em regras higiênicas, regimes de ocupação de tempo, criação de 
modelos ideiais de sujeito baseados no desempenho físico. 

 

Para o autor, “trata-se de uma formação de um sujeito que se autocontrola, autovigia e 

autogoverna” (ORTEGA, 2008, p.64): os procedimentos individuais de cuidados corporais, médicos, 

higiênicos e estéticos tornam-se centrais na construção das identidades pessoais, das bioidentidades. 

As práticas ascéticas, ou bioasceses, como Ortega propõe, tendem a produzir subjetividades  e, nesta 

instância subjetiva, as regras da biossociabilidade se constituem indicadores para se viver a vida.  

Biossociabilidade é, portanto, um conceito que deriva da noção de bioidentidentidades, 

relacionado à gestão do corpo de forma individual: autoprodução; natureza modelada pela cultura 

através da técnica (RABINOW, 1999, p.143). São formas de sociabilidade que derivam dessa auto-

gestão. Para Rabinow biossociabilidade está relacionada à identidade: “uma biologização da identidade 

que não se assemelha às outras categorias preexistentes (como raça e gênero) no que compreendemos 

como manipulável e passível de aperfeiçoamento” (RABINOW, 1999, p. 13). Como o autor ressalta, 

nessa lógica a vida está no centro das preocupações dos indivíduos: 

cada vez mais, novas formas de organização tem surgido, conjugando diferentes 
atores, interesses, temporalidades, ou mesmo espacialidades, dentro de um novo 
modo de existência em que a vida se encontra no centro de nossas preocupações. 
(RABINOW, 1999, p.180) 
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Importante salientar que na base desse processo está a compreensão do self como um projeto 

reflexivo (ORTEGA, 2008, p.64): o próprio indivíduo se autogoverna e forma sua (bio)identidade 

através de toda uma série de recursos reflexivos e de práticas de bioascese (manuais de auto-ajuda, 

terapias, fitness), segundo o imperativo de saúde e performance: 

O auto-aperfeiçoamento individual tornou-se um significante privilegiado por meio 
do qual os indivíduos exprimem sua autonomia e se constituem num mundo 
competitivo. Através das numerosas práticas bioascéticas, o indivíduo demonstra 
sua competência para cuidar de si e construir sua identidade. (ORTEGA, 2008, 
p.65)  

 

Nesse contexto, Prado (2013, p.28) assinala a importância da mídia, relembrando que 

aparelhos de comunicação (os media) entram na história da biopolítica após a Segunda Guerra 

Mundial, quando as novas formas de controle, ao ar livre, substituem as disciplinas que operavam num 

sistema fechado: 

Cada um se autoconstrói sem parar, passando, quando necessário, pelos espaços de 
relativo confinamento, de disciplinas inseridas dentro de um sistema mais amplo em 
que discursos modalizadores oferecem sem cessar formas de automelhoria de 
indivíduos, de empresa, de famílias.  

 

Estes discursos modalizadores dos quais fala Prado, são os que promovem ação baseados nos 

verbos modais: poder, querer, dever, fazer, ser. São as receitas de vida para atingir o modelo ideal (de 

corpo, de carreira, de família, etc.). Para Prado (2013, p.26), “as modalizações biopolíticas se referem 

a projetos de boa vida a partir de modalizações dos analistas simbólicos”: enunciadores que auxiliam 

na “administração da vida pessoal”, entre eles “jornalistas, médicos e psicólogos”. Numa metáfora com 

os sistemas de GPS GPS (do inglês Global Positioning System), em que um enunciador, a partir de 

determinadas programações, indica os caminhos para um determinado destino em viagens urbanas, 

Prado destaca que estes “analistas simbólicos”, que ocupam espaços midiáticos, ensinam como chegar 

ao “lugar” almejado na vida, um lugar idealizado, baseado em uma concepção da vida e dos sentidos de 

futuro disponibilizados a cada um pelo sistema de mercadorias, no sentido financeiro, amoroso, do 

corpo, etc., a partir de produtos e serviços disponíveis no mercado. 

Segundo Prado, portanto, a mídia promove modos de viver, padrões de sucesso e de corpo, 

receitas de felicidade, supostamente alcançáveis via práticas do consumo: 

Os indivíduos em falta são convocados pelos enunciadores múltiplos, sendo 
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tipificados em segmentos de públicos, e a eles é oferecido um conjunto de 
modalizações biopolíticas para que tipos de cada segmento possam empreender seu 
caminho para a plenitude, para o gozo. (PRADO, 2013, p.59) 

 

Imagens que exemplificam o fenômeno descrito por Prado estão presentes em nosso corpus 

nesta pesquisa - que será descrito e examinado em profundidade no próximo capítulo. Em um dos 

anúncios da marca C&A, por exemplo, “Poderosas do Brasil”, podemos identificar a promoção de um 

padrão de sucesso e de corpo associado à imagem de Gisele Bündchen, que conforme Zovin (2016, 

p.93) “com sua beleza triunfante”, encarna “as facetas da imagem perfeita da mulher na atualidade: 

linda, moderna, magra e famosa, o que podemos considerar a construção de um padrão social”. Além 

disso, “alegre e animada, Bündchen fortalece o clichê brasileiro existente no exterior” (ZOVIN, 2016, 

p. 95); e “é vista como uma encarnação das qualidades brasileiras (...): divertidas, novas e informais”. 

(LEITÃO, 2007, p.211). 

Nesta campanha (Figura 4), em que Gisele Bünchen visita casas de clientes da marca, mulheres 

“comuns”, cujos corpos não se encaixam nos padrões da moda, podemos interpretar a imagem da 

modelo como convocação para a gestão destes corpos diferentes: receber a visita de Gisele Bündchen 

e reconhecer-se, como ela - ou ainda, espelhar-se nela -, como uma mulher brasileira implica dizer que 

as anônimas mulheres brasileiras devem ser, considerando as representações midiáticas de Gisele 

identificadas por Zovin (2016, p.96): despojadas, charmosas, sofisticadas, impetuosas e estarem 

sempre de bem com a vida. Paralelo a isso a mesma campanha, traz uma convocação para que se 

valorize a beleza brasileira, que é tanto a da Gisele quanto a da anônima. 

 

FIGURA 4 – Anúncio C&A - Poderosas do Brasil 2012 
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Fonte: Vox News12 

 

Prado (2013, p.52), em sua análise das convocações presentes em revistas, identifica um 

princípio subjacente de sucesso ligado ao mercado, que justifica uma certa regularidade em termos de 

temáticas e dos contratos de comunicação de diferentes enunciadores midiáticos: 

Há uma fórmula geral para esse sucesso, que vale para todos os grupos e para a 
maioria das revistas, postas poucas exceções: a vida vale a pena para os que tem 
autodisciplina em termos de uma vida saudável dirigida ao sucesso pessoal, dentro 
da carreira, mantendo equilíbrio, saúde e desejo, e para tal é necessário consumir os 
objetos culturais específicos e adequados, dentro do segmento social em que essa 
“pessoa” se projeta. Consumir um objeto não é simplesmente comprá-lo, mas saber 
onde fazê-lo, como escolhê-lo, como e quando usá-lo.  

 

Ou seja, ainda que as convocações sejam específicas para cada grupo, de forma geral, por meio 

das narrativas midiáticas os indivíduos pautam aspectos de suas histórias de vida sob a perspectiva dos 

projetos biopolíticos ligados ao consumo, ancorados em valores de sucesso individual, alta 

performance, e busca da riqueza e do corpo perfeito.  

Quando a Marisa apresenta, por exemplo, em sua campanha “Mulheres Marisa”, depoimentos 

de suas consumidoras falando sobre si mesmas, sobre otimismo e sobre suas conquistas pessoais, entre 

elas: graduação, pós-graduação, carro, casa, “marido lindo”, filhos, identifica-se uma convocação para 

a autodisciplina dirigida ao sucesso pessoal, dentro da carreira e da família. E, para isso, os objetos a 

serem consumidos, no caso do grupo social das “mulheres Marisa”, são, além do carro e da casa própria, 

a roupa sedutora sem ser vulgar, o jantar no japonês, a viagem com a família, etc. Destaca-se aí também 

a estratégia escolhida pela marca: utilizar-se testemunhos, para, conforme Prado (2013, p.53), buscar 

o efeito de realidade - “não basta apresentar as receitas biopolíticas para erigir o eu capital; é preciso 

mostrar que ela funciona em casos concretos, por meio de testemunhos”. Estas “mulheres reais”, ao 

protagonizarem a campanha, são exemplos de como o sucesso individual está sim ao alcance de todos 

os que se esforçam para conquistá-lo. 

Nota-se, a partir destes exemplos, que as convocações midiáticas são parte fundamental da 

engrenagem do capitalismo: na lógica do consumo, a gestão de si e do corpo passa necessariamente 

pelo consumo de mercadorias e de determinados estilos de vida. Nesse sentido, segundo Hoff (2015, 

                                                 
12 GISELE Bündchen apresenta “Poderosas do Brasil” para C&A. Vox News. 2012. Disponível em: 

<http://voxnews.com.br/gisele-bundchen-apresenta-poderosas-do-brasil-para-ca/>. Acesso em fev.2017 
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p. 172), nas últimas décadas do século passado, o dispositivo midiático acolhe o corpo e “promove a 

sua estetização, isto é, a proliferação de imagens de corpo que significam enquanto imagem, 

distanciadas do referente, e que, devido ao excesso de exposição, superficializam-no”. Para a autora, 

tal situação se manifesta de modo exemplar na cultura do consumo, a partir dos 
processos de intensificação das práticas de consumo (...). Vale dizer que a mídia 
ocupou-se do corpo ao longo de todo o século XX, tomando-o como elemento 
central nos processos disciplinadores e nos agenciamentos do consumo. A 
publicidade, por exemplo, sempre buscou no corpo o ancoradouro ou a instância 
privilegiada para a experiência do consumo. (HOFF, 2015, p. 172) 

 

É essa proliferação de imagens do corpo na mídia que alicerça as culturas do consumo, e que, 

para Hoff (2015, p.172), permite as condições necessárias para o desenvolvimento de 

biossociabilidades por meio do agenciamento dos sujeitos:  

Numa perspectiva foucaultiana, a comunicação publicitária consiste numa 
enunciação coletiva e numa prática discursiva que promove discursos do corpo e 
discursos sobre o corpo os quais, por sua vez, tornam possíveis e visíveis as 
convocações biopolíticas e a constituição de biossociabilidades por meio de 
produção de subjetividade ou agenciamento dos sujeitos. (HOFF, 2015, p.172-
173) 

 

À medida que os enunciados carregam convocações biopolíticas, o discurso publicitário – 

como subsistema da mídia – e seus regimes de visibilidade podem ser entendidos como promotores 

de biossociabilidades: 

As convocações para o consumo tornam-se visíveis por meio da retórica, das 
estratégias e das imagens publicitárias, o que justifica considera-las um dos gêneros 
midiáticos mais fertéis para promover a constituição de biossociabilidades e, em 
última escala, promover as convocações biopolíticas. (HOFF, 2015, p.173) 

 

Katz (2011, p.17), afirma que “a moda tem um papel na biopolítica quando publiciza um tipo 

de corpo que colabora com a domesticação da nossa percepção”. Tomando os exemplos das 

campanhas publicitárias das grandes redes varejistas que compõem nosso corpus, que serão 

aprofundadas no próximo capítulo, podemos perceber uma série de convocações biopolíticas 

relacionadas ao corpo em suas estratégias comunicacionais. Também podemos observar, numa 

perspectiva biopolítica, que as grandes redes varejistas de moda como C&A e Marisa, comercializam 

moda para todo o país a preços acessíveis, levando o mesmo tipo de mercadoria a diferentes segmentos 

populacionais. Ainda que apresentem especificidades regionais e que este seja muitas vezes o mote de 
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suas campanhas, como é o caso de “Poderosas do Brasil”, trata-se de um sortimento de produto em 

maior parte padronizado, que contribui, podemos dizer, para uma padronização/normalização dos 

comportamentos ou perfis de corpos, à medida que apenas determinados tamanhos são considerados 

adequados para a venda nessas lojas e que o “estilo” seja pautado pelo que é tendência no universo da 

moda – onde a sensualidade, por exemplo, precisa ser adequada a um determinado padrão de 

comportamento e não deve ser associada à vulgaridade. 

A biossociabilidade, por sua vez, se constitui na medida em que ao comprar nestas lojas as 

mulheres estão afeitas ao que lá vende, às cores e aos tamanhos ofertados, de forma que estas grandes 

redes de lojas passam, assim, a definir as medidas do corpo segundo as medidas das roupas ali vendidas, 

e passam a criar novas sociabilidades para a escolha compra de vestimentas, à medida que a prática de 

se visitar uma grande loja e comprar o que ali se apresenta, sem a possibilidade de uma criação 

individual e personalizada das peças, como se fazia com as costureiras e alfaiates antigamente, passa a 

ser a prática padrão. Desde o surgimento desse novo modelo de negócio, analisado por Sennet, ainda 

no século XIX, a prática de ter uma costureira que faz a vestimenta conforme o corpo da pessoa e 

conforme o tecido comprado ao sabor do gosto pessoal tem cada vez menos adeptos, cedendo lugar à 

prática de ir visitar uma grande loja de moda feminina e ali comprar o que se apresenta: tecidos, cores, 

estilo de roupa – tudo pré-definido. 

Nesse contexto, o modo de convívio também muda: se a costureira era alguém próximo, nas 

grandes redes de varejo, o comprador escolhe dentre as roupas expostas, penduradas em grandes 

araras, num formato de autoatendimento. Nesse modelo, o indivíduo escolhe, experimenta, paga e leva 

para casa sem convívio, ou com um mínimo de interação. A roupa e o dizer sobre a roupa passa a fazer 

parte de outro contexto, caracterizado por relações sociais de outro tipo, ou seja, por novas formas de 

biossociabilidade, em que ao invés de adequar a roupa a seu corpo e estilo de vida, o indivíduo precisa 

se adaptar aos modelos pré-definidos, tanto de corpo como de comportamento, para se “encaixar” nas 

roupas e nos estilos de vida ofertados pelo mercado de moda. 

Por outro lado, recentemente, a falta de oferta de determinados produtos, como linhas plus size 

ou modelos sem gênero, também têm promovido biossociabilidades, pois novos grupos de indivíduos 

se formam reunindo aqueles que não se sentem atendidos nem por estas nem por outras marcas do 

mercado mainstream. Estes grupos se organizam, seja nas redes sociais, seja off-line, trocando 

informações sobre marcas e produtos que atendam às suas necessidades e expectativas, e muitas vezes 

até criando novas marcas. Como consequência, criam-se novos nichos de mercado – e após algum 
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tempo estas grandes redes também adequam seu sortimento, procurando atender a essas novas 

demandas, pois como coloca Prado (2013, p.12), no capitalismo atual “qualquer signo da diferença 

emitido na mais remota aldeia do planeta é rapidamente captado (...) e transformado em input de um 

sistema cognitivo, que apreende o caos semiótico e o transforma em tendência de moda, de vivência, 

de busca do futuro”. 

Para Prado (2013), a dinâmica das convocações está relacionada a mudanças no papel do 

mercado no mundo atual: entre elas a diferença de vivência do tempo e do espaço e os modos de 

construir a própria individualidade. Esses enunciadores, buscando públicos mais ou menos 

segmentados, convocam para programas específicos, apoiados em atividades e serviços oferecidos no 

mercado: “A convocação oferece, portanto, não uma satisfação pura e simples para uma necessidade 

‘natural’, mas dá forma a uma demanda latente, fazendo-a expressar-se num querer cultural” (PRADO, 

2013, p. 12): 

Se aprofundarmos um pouco nossa percepção sobre os regimes de visibilidade e 
interação propostos por essa rede de produtos e serviços oferecidos pelos analistas 
simbólicos, veremos que há um não dito subjacente, ligado ao que se entende por 
bem viver no mundo atual sob a perspectiva da racionalidade instrumental desse 
sistema hegemônico. (PRADO, 2013, p. 10) 

  
Como nos lembra Hoff (2015), os regimes de visibilidade têm historicidade e sua manifestação 

depende dos fluxos comunicacionais que integram biossociabilidades e seus processos de subjetivação. 

Em seu estudo sobre os regimes de visibilidade de corpos diferentes na publicidade brasileira, Hoff 

(2015, p.177) percebeu que: 

nas primeiras décadas do século passado o corpo branco adulto é presença quase 
absoluta e não representa o corpo brasileiro, negro, mestiço, indígena, etc., cuja 
aparição é rara. (...) Após os anos 1960 (...) a faixa etária se diversifica e emergem 
representações pontuais da diversidade. Esse quadro perdura até os anos 1990, 
quando a comunicação publicitária passa a veicular certa variedade de estéticas 
corporais, conferindo visibilidade ao negro, ao oriental e ao idoso, dentre outros. 

  

Nesse sentido, Hoff (2015, p.169) nos lembra que a mídia – a publicidade incluída aqui como 

um subsistema da mídia – encontra-se sempre num movimento de ir e vir com a sociedade: 

na contemporaneidade, a mídia é um dispositivo, um operador do poder, que 
investe na produção de subjetividade (...), ela tem as condições necessárias para 
viabilizar acontecimentos, pessoas ou objetos. Assim, a mídia tanto torna visível o já 
visto ou o mesmo/semelhante – referimo-nos aos mecanismos de reiteração que 
fazem parecer haver novidade num sistema que mais repete do que se modifica – 
quanto pode conferir visibilidade a questões que estavam invisibilizadas ou ocultas. 
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Ao visibilizar o mesmo, a mídia reforça a ideologia capitalista, renovando os sentidos 
já atribuídos a certos objetos; entretanto, ao visibilizar algo que estava invisibilizado 
ou fora da cena midiática, a mídia promove alteração nos seus regimes de 
visibilidade. 

 

Safatle (2006, p.58) pondera que “a publicidade enquanto estrutura retórica tem uma 

dinâmica própria de investimento e desinvestimento de estratégias persuasivas. A repetição contínua 

de certas estratégias impõe uma lógica de desgaste de certos conteúdos retóricos”. E prevê nessa 

alteração dos regimes de visibilidade do corpo diferente, uma lógica na qual a frustração com o universo 

publicitário vira a mola do próprio discurso publicitário (SAFATLE, p.57): 

estamos falando de um processo de mercantilização do que aparentemente seria o 
avesso da forma-mercadoria. Pois estamos diante da mercantilização midiática de 
representações do corpo aparentemente avessas à imagem ideal do corpo 
fetichizado (como são as representações do corpo doente e do corpo ambivalente) 
que circulava de maneira hegemônica na própria publicidade. 

 

Nesse sentido, podemos citar novamente o exemplo da campanha “Mulheres Marisa”, 

estudada neste trabalho, pois esta exemplifica essa lógica do desinvestimento: ao invés de trazer a 

celebridade como protagonista, vestindo a roupa, traz a anônima para este papel - a mulher “comum”, 

cujo corpo não se encaixa nos padrões.  

Para Safatle (2006, p.57), a emergência de representações de corpos diferentes em campanhas 

publicitárias de moda  

Talvez indique uma nova etapa da retórica do consumo, já que vemos uma retórica 
prestes a flertar com noções aparentemente des-harmônicas do desejo e que pode 
indicar o advento de novos processos de mercantilização da negatividade da 
autodestruição e da revolta contra as imagens ideais do corpo. Talvez valha neste 
caso o dito premonitório de Debord: “À aceitação dócil do que existe pode juntar-
se à revolta puramente espetacular: isso mostra que a própria insatisfação tornou-se 
mercadoria, a partir do momento em que a abundância econômica foi capaz de 
estender sua produção até o tratamento desta matéria-prima” (DEBORD, 2002, p. 
40). Ou seja, nada impede que o a frustração com o universo fetichizado da forma-
mercadoria e de suas imagens ideais possa se transformar também em uma 
mercadoria.  

 

Assim como Safatle, Hoff também aponta para a relevância dessas alterações nos regimes de 

visibilidade do corpo diferente na promoção do consumo. Enquanto o primeiro atenta-se para como 

visibilidade dos corpos diferentes na mídia coloca-os também como mercadoria, a autora (2015, 



57 
 

 

p.174) destaca que, com a publicização de estéticas corporais diferentes do padrão de beleza, saúde e 

normalidade construídos pelo discurso publicitário: 

a população passa a ser convocada para o consumo e não apenas alguns pequenos 
grupos demarcados pelo poder aquisitivo. Não se trata de revolução das estruturas 
sociais, mas de alteração nas biossociabilidades, já que os processos de subjetivação 
para o consumo são ampliados para outras camadas da população. 

 

É o caso de “Mulheres Marisa”, cujas convocações são direcionadas a camadas da população 

que até recentemente não se encontravam inseridas nas práticas do consumo – percebemos aí como 

as alterações nos regimes de visibilidade do corpo diferente estão relacionadas também às 

biossociabilidades, já que “processos comunicacionais participam de processos de produção de novas 

subjetividades, principalmente, para aqueles grupos invisibilizados na sociedade brasileira”, e as 

imagens do corpo diferente nas narrativas publicitária representam grupos que até então excluídos do 

universo do consumo, passam a produzir subjetividades e constituir relações a partir dele.  

Neste capítulo, revisamos os conceitos de biossociabilidade e biopolítica, do ponto de vista do 

consumo e da moda, a partir de autores como Prado, Ortega e Hoff, trazendo imagens de nosso corpus 

que serviram para exemplificar estas reflexões. A descrição e análise dessas peças, que visibilizam 

corpos fora do padrão estético hegemônico, será aprofundada no próximo capítulo, a fim de investigar, 

nas narrativas publicitárias de moda, as convocações para a gestão do corpo diferente, à luz do conceito 

de biossociabilidade, na sociedade de consumo contemporânea.  

No próximo capítulo trataremos dos procedimentos metodológicos desenvolvidos nesta 

dissertação, apresentado as etapas de análise. Em seguida descreveremos o corpus e por fim partimos 

para a análise e interpretação dos dados acerca do objeto, buscando contribuições para o campo da 

comunicação e do consumo. 
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3 BIOSSOCIABILIDADES DO CONSUMO E CONVOCAÇÕES PARA A GESTÃO DO 

CORPO DIFERENTE NAS NARRATIVAS PUBLICITÁRIAS DA MARISA E C&A 

 

Neste capítulo, trataremos dos procedimentos metodológicos desenvolvidos nesta 

dissertação, apresentando primeiramente o corpus, e a justificativa pelo recorte, e em seguida 

detalharemos as etapas de análise: 1) coleta; 2) seleção; 3) descrição; 4) análise e interpretação. 

Depois, descreveremos as peças que compõem o corpus, à medida que construímos as análises e 

interpretação dos dados acerca do objeto, buscando contribuições para o campo da comunicação e do 

consumo. Por fim, faremos uma síntese da análise, apontando, de forma geral, os temas abordados 

pelos anúncios, a partir das noções de interdiscurso e ditos e não-ditos. 

Entendemos, assim como Orlandi (2007), que o início de um trabalho de análise se dá pela 

delineação dos limites e recortes que configuram o corpus. De tal forma, compreendemos o recorte 

empírico como uma forma de seleção criteriosa que atende à pertinência da pesquisa, assim como aos 

seus propósitos, objetivos e condições de viabilidade. Nos próximos parágrafos, justificaremos a 

escolha pelo recorte pelo qual optamos neste trabalho, cujo corpus compõe-se por 8 anúncios 

audiovisuais - que tiveram a diferença como aspecto central, nos quais há a visibilidade associada a uma 

enunciação do corpo diferente -, das marcas C&A e Marisa, duas das principais redes varejistas no país, 

veiculados em mídia digital no período de 2012 a 2015 - recorte temporal que se deu para atender ao 

objetivo de investigar, usando as palavras de Gregolin (2007), uma “história do presente”, ou seja, 

identificar os discursos da contemporaneidade à medida em que acontecem. 

Considerando que, segundo Orlandi (2007, p.27), “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” - e 

dada a natureza audiovisual das peças, que exigiu um processo de descrição mais detalhado -, 

selecionamos um número limitado de 8 anúncios, tendo como critério principal além de imagens de 

“corpos diferentes”, também elementos verbais ou textuais que fizessem menção a esses corpos, que 

explicitassem de alguma forma que se tratavam ali de corpos diferentes. A escolha das marcas C&A e 

Marisa, duas das principais redes varejistas de moda no país, levou em consideração o espaço que estas 

marcas têm no cotidiano de consumo no Brasil, considerando seu alcance midiático e sua presença 

física em lojas distribuídas por todo o país: no Brasil, as quatro maiores redes varejistas (Renner, C&A, 
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Marisa e Riachuelo) mantêm 1.236 lojas e empregam 91,7 mil pessoas13. Em pesquisa de 2012, C&A 

aparecia como líder de mercado em faturamento no varejo de moda brasileiro14, investindo R$ 36 

bilhões em publicidade em mídias tradicionais e digitais15 (2014); Marisa, em 2014, era a magazine 

com maior número de lojas no país, 40716. Dessa forma, entendemos que são marcas cujos pontos de 

contato tanto midiáticos quanto físicos, através de produto e de materiais de ponto-de-venda, têm 

presença no cotidiano de uma parcela significativa das consumidoras brasileiras.  

De natureza qualitativa, a análise proposta neste trabalho teve inspiração em delineamentos 

teórico-metodológicos de outros trabalhos do campo Comunicação e Consumo desenvolvidos pelos 

pesquisadores do PPGCOM-ESPM, como o trabalho de Hoff e Carrascoza (2014, p.207), buscando 

“na Análise de Discurso de linha francesa – associada a estudos de comunicação e consumo - uma 

proposta de conduta investigativa, mais que um procedimento definido em todos os seus passos”. 

Considerando, portanto, nosso principal objetivo, de problematizar o fenômeno do consumo, 

em especial no âmbito da moda - tendo a noção de biossociabilidade como condução teórica - para 

desenvolver uma reflexão a respeito da gestão de si e do corpo diferente no discurso publicitário 

contemporâneo, mobilizamos alguns conceitos da Análise de Discurso, como o interdiscurso e a 

memória discursiva, e os ditos e não ditos, para analisarmos o discurso produzido pelas redes varejistas 

de moda no Brasil contemporâneo. Inter-relacionando comunicação, consumo e biossociabilidade, 

buscamos mapear os sentidos atribuídos ao corpo diferente e as convocações para a gestão deste, 

procurando, a partir daí, caracterizar estratégias de produção de sentidos da diferença em imagens de 

corpo fora do padrão estético na narrativa publicitária, bem como investigar os modos de produção 

dos sentidos relativos ao corpo diferente no discurso publicitário de moda brasileiro, tendo a noção de 

biossociabilidade como condução teórica para problematizar as convocações para gestão de si na 

contemporaneidade. 

                                                 
13 MARISA, Riachuelo, Renner e C&A demitem funcionários. O negócio do varejo. 2015. Disponível em: 

<http://onegociodovarejo.com.br/marisa-riachuelo-renner-e-ca-demitem-funcionarios/>. Acesso em fev. 2017. 

14 BARBOSA, D. 11 varejistas de moda que mais vendem no Brasil. Exame. 2012. Disponível em: 

<http://exame.abril.com.br/negocios/noticias/11-varejistas-de-moda-que-mais-vendem-no-brasil>. Acesso em fev. 

2017. 

15 LEMOS, A. AlmapBBDO vence concorrência da C&A. Meio & Mensagem. 2015. Disponível em: 

<http://www.meioemensagem.com.br/home/comunicacao/2015/11/10/almapbbdo-vence-concorrencia-da-ca.html>. 

Acesso em fev. 2017. 

16 SAIBA quem são as 13 redes de moda que mais vendem no Brasil. Varejista. 2014. Disponível em: 

<http://www.varejista.com.br/noticias/9275/saiba-quem-sao-as-13-redes-de-moda-que-mais-vendem-no-brasil>. 

Acesso em fev. 2017. 
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As quatro etapas de construção e análise do corpus serão apresentadas nos tópicos seguintes: 

1) coleta; 2) seleção; 3) descrição; 4) análise e interpretação. 

  

3.1 CONSTRUÇÃO DO CORPUS: COLETA E SELEÇÃO 

 

A primeira etapa metodológica realizada nesta pesquisa foi a coleta de material. Buscamos, em 

internet e acervo de material audiovisual da ESPM, anúncios de marcas de moda em que houvesse 

imagens de corpos diferentes. Nesta etapa, optamos por um recorte que privilegiasse as grandes marcas 

varejistas de moda, pois dados seu faturamento, sua ampla distribuição e seu número de seguidores nas 

redes sociais, entendemos que estas marcas estão presentes no cotidiano de uma parcela significativa 

da sociedade brasileira, em especial do público feminino. Esse recorte não significa, entretanto, que 

marcas mais segmentadas ou voltadas para outros públicos por sua vez também não sejam relevantes 

no que diz respeito à produção de sentido relativa ao corpo diferente. Pelo contrário: campanhas de 

marcas mais segmentadas no universo da moda, já foram objeto de estudo em outras ocasiões, como é 

o caso da Benneton, Versace e Calvin Klein, estudadas por Safatle (2006), por exemplo. 

Entendemos que o processo de seleção já está ligado ao processo de análise, uma vez que como 

nos lembra Orlandi (2007), a seleção direciona as propriedades discursivas e analíticas e influencia 

diretamente a decisão dos caminhos de análise. Neste trabalho, definimos como principal critério para 

a seleção das peças que compõem o corpus deste trabalho a presença do “corpo diferente”. Dessa forma, 

levamos em consideração para a seleção das peças - a partir do critério de relevância e pertinência 

destes anúncios ao nosso objeto de estudo - a presença de imagens de corpo diferente e o fato de haver 

algum tipo de menção à diferença nos textos que as acompanhassem, considerando, conforme Hoff 

(2015, p.2), que “o corpo diferente se constitui como o ‘outro’ que se distingue do modelo de estéticas 

corporais hegemônicas que a comunicação publicitária veicula e implica o que poderíamos chamar de 

‘enunciação publicitária do outro’”.  

Brandini (2009), para quem a ditadura estética da moda é marca cultural do nosso tempo, 

examina as estéticas corporais reiteradas no universo da moda. Em seu estudo, da primeira década do 

século XXI, sobre a ‘fabricação’ estético/simbólica do corpo pela cultura na pós-modernidade, 

tomando a moda como um exemplo empírico, a autora identificou um padrão estético relacionado ao 

poder econômico sendo reiterado: 

O modelo anglo-americano de mulheres alvas de olhos claros, com altura superior a 
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1,75m e vinte quilos a menos que o normal é o padrão étnico predominante (...), 
motivo pelo qual, em meio à diversidade cultural, de biótipos, de estética, de 
artifícios de beleza, este padrão sobrepõe-se aos demais e torna-se aceito como o 
padrão de beleza contemporâneo. (BRANDINI, 2009, p.22) 

 

 Por outro lado, um movimento de visibilização de corpos que não se encaixam (ou não 

perfeitamente) nesse perfil é estudado por Safatle (2006) e Hoff (2015), conforme retomamos no 

capítulo 2 deste trabalho. Como aponta Safatle (2006, p.52), para quem as representações de corpo e 

sexualidade “são determinantes na constituição da noção de auto-identidade socialmente 

reconhecida”, esse movimento se explica pela frustração coletiva com os padrões hegemônicos. 

Frustração esta que, inserida nas lógicas do capitalismo, também passa a se tornar mercadoria 

(SAFATLE, 2006, p.57).  

Aqui buscamos trazer este tema para a discussão por meio da análise de narrativas publicitárias 

de duas grandes redes varejistas brasileiras, C&A e Marisa. Interessa-nos compreender o discurso sobre 

a diferença, assim como as convocações para a gestão destes corpos diferentes, a partir do que é dito - 

tanto nos elementos visuais como textuais desses vídeos - e do que não é dito, mas que está subjacente 

no contexto sócio-histórico. 

Assim sendo, nosso corpus é composto por oito peças publicitárias audiovisuais, que fazem 

parte de três campanhas publicitárias, duas da marca Marisa e uma da marca C&A, veiculadas em 

mídias digitais entre 2012 e 2015. Os oito anúncios que compõem o corpus serão apresentados a seguir 

sintetizam um material rico em um universo passível de descrição e análise em suas características 

linguísticas e iconográficas.  

Abaixo, uma breve contextualização acerca da veiculação de cada campanha e a seguir a tabela 

(Quadro 1) que apresenta a relação dos vídeos analisados neste trabalho. 

Campanha C&A: 

1) Poderosas do Brasil: teve três edições, produzidas e veiculadas em tevê aberta, mídia 

impressa e redes sociais entre 2012 e 2014, sempre no mês de outubro dos três anos. Dos 

materiais publicados na campanha, analisaremos três vídeos, veiculados em 2012: 

“Poderosas do Brasil - Versão 30'” “Poderosas do Brasil – Episódio Belém” e “Poderosas 

do Brasil – Episódio Salvador”. 

 

Campanhas Marisa:  



62 
 

 

1) Homenagem: esta campanha é composta por dois vídeos, o primeiro deles, intitulado 

“Homenagem”17, veiculado em outubro de 2012, tanto na tevê aberta quanto nas redes 

sociais da marca. O segundo vídeo, “‘Conversa’ Marisa”18, foi veiculado duas semanas 

depois nas redes sociais da marca, e produzido e em resposta às reações de consumidoras 

ao primeiro.  

2) Mulheres Marisa: a segunda campanha da marca – veiculada em suas redes sociais em 

março de 2015, na ocasião do lançamento da coleção de Outono/Inverno – intitula-se 

“Mulheres Marisa” e foi composta no total por sete vídeos, sendo que neste trabalho 

abordaremos três deles: “Mulheres Marisa”; “Dia da Mulher – Danyella” e “Dia da Mulher 

– Lilian”. 

 

QUADRO 1- Tabela de vídeos analisados 

  Marca Campanha Ano Vídeo 

1 C&A Poderosas do Brasil 2012 Poderosas do Brasil - Versão 30' 

2 C&A Poderosas do Brasil 2012 Poderosas do Brasil - Episódio Belém 

3 C&A Poderosas do Brasil 2012 Poderosas do Brasil - Episódio Salvador 

4 Marisa Homenagem 2012 Homenagem 

5 Marisa Homenagem 2012 Conversa 

6 Marisa Mulheres Marisa 2015 Marisa Outono Inverno 2015 

7 Marisa Mulheres Marisa 2015 Dia da Mulher – Danyela 

8 Marisa Mulheres Marisa 2015 Dia da Mulher – Lilian 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

 Esse corpus permitirá investigar o objeto na tentativa de responder ao nosso problema de 

pesquisa: “como as narrativas publicitárias de moda convocam para a gestão do corpo diferente à luz 

da noção de biossociabilidades do consumo?”, analisando aspectos do discurso publicitário a partir de 

suas narrativas acerca do corpo e da diferença, articuladas à noção de biossociabilidade, sob aporte 

teórico-metodológico da Análise de Discurso. 

                                                 
17 HOMENAGEM. Youtube. 2012. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=3iKNi8CSIEk>. Acesso em fev. 

2017. 

18 “CONVERSA” Marisa. Youtube. 2012. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=xI4fjME2OZw>. Acesso 

em fev. 2017. 
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Entendemos que a análise de oito anúncios de duas marcas não esgota as possibilidades de 

reflexão sobre o tema, mas certamente contribui para o campo no que diz respeito às reflexões sobre as 

convocações para o cuidado de si/gestão de si nos processos comunicacionais nas culturas do 

consumo, em especial na publicidade de moda. E, como é da natureza da pesquisa, se mantém aberta 

a revisões, complementos e contribuições também por outros pesquisadores do campo. 

 

3.2 DESCRIÇÃO E INTERPRETAÇÃO DO CORPUS 

 

Neste trabalho, sustentamos, conforme Lopes (2001, p.149), “a tese de que a descrição 

constitui a primeira etapa de análise dos dados da pesquisa”. E que “a explicação da interpretação é a 

segunda etapa da análise e com ela a pesquisa atinge a condição própria de cientificidade. É a fase que 

envolve a teorização dos dados empíricos dentro da perspectiva teórica adotada no início da pesquisa” 

(LOPES, 2001, p.151).  

A interpretação, do ponto de vista da Análise de Discurso, “não se limita à decodificação dos 

signos, nem se restringe ao desvendamento de sentidos exteriores ao texto” (GREGOLIN, 2003, p.47). 

Ao contrário, trata das duas coisas simultaneamente. De tal forma, “os sentidos nunca se dão em 

definitivo; existem sempre aberturas por onde é possível o movimento da contradição, do 

deslocamento e da polêmica”. (GREGOLIN, 2003, p.47) 

Neste trabalho buscamos, através da descrição e análise de nosso objeto, identificar e 

caracterizar estratégias de produção de sentidos da diferença em imagens de corpo fora do padrão 

estético na narrativa publicitária e investigar modos de produção dos sentidos relativos ao corpo 

diferente no discurso publicitário de moda brasileiro, relacionando as descrições dos anúncios que 

compõem o corpus à construção teórica que fizemos nos primeiros capítulos dessa dissertação - acerca 

do corpo, da moda e da noção de biossociabilidade - a fim problematizar as convocações para gestão 

de si na contemporaneidade. 

Nossa conduta investigativa para analisar o discurso produzido pelas grandes varejistas de 

moda no Brasil contemporâneo é baseada na Análise de Discurso de linha francesa – associada a 

estudos de comunicação e consumo.  

Em termos de procedimentos metodológicos fizemos primeiramente a decupagem de cada um 

dos oito vídeos (conforme Apêndices A à H). Este procedimento envolveu a apropriação, 
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desconstrução e caracterização dos materiais, de forma a olhar para seus elementos de forma separada: 

imagem e áudio/narração. 

Posteriormente, na etapa da descrição, elaboramos um quadro sintético para descrever os 

principais tópicos de cada peça, resumindo as características observadas em cada uma delas. Os 

elementos que compuseram o quadro foram escolhidos de acordo com o problema de pesquisa e com 

as características formais dos dispositivos. Assim, para facilitar o entendimento e o processo de análise, 

construímos três divisões para agruparmos as temáticas de cada vídeo: “Características físicas dos 

personagens”, “Comportamento/Estilo de vida” e “Convocações biopolíticas”. Nesta etapa, 

procuramos compreender a evidência dos padrões corporais, as regularidades e os diferentes aspectos 

dos textos, as estratégias midiáticas e as lógicas comunicacionais. Estes quadros acabaram por servir 

também como importantes ferramentas na análise, a fim de mapear os sentidos atribuídos ao corpo 

diferente e as convocações para a gestão deste.  

Para analisar o conteúdo dos vídeos, fizemos um mapeamento dos elementos textuais e 

imagéticos (signos linguísticos, aspectos icônicos, aspectos externos ao texto) mais evidenciados nos 

anúncios, considerando as categorias criadas. Além dos aspectos internos do texto em suas variáveis 

linguísticas e imagéticas, analisamos também aspectos externos, como evidências situacionais e sociais, 

uma vez que como propõe a Análise de Discurso, o objeto não pode ser observado descolado do 

momento histórico. 

A seguir, apresentamos os resultados dos processos de descrição e interpretação de cada uma 

das oito peças audiovisuais, reunidas pelas três campanhas das quais fazem parte: “Poderosas do 

Brasil”; “Homenagem”; e “Mulheres Marisa”. E por fim, sintetizamos as análises, a partir dos ditos e 

não ditos e do interdiscurso e memória discursiva. 

 

3.2.1 “Poderosas do Brasil” 

 

A campanha “Poderosas do Brasil” da C&A teve três edições: 2012, 2013 e 2014. Para a análise 

proposta para este trabalho, decupamos e descrevemos, através de um quadro sintético, três vídeos da 

primeira edição, de 2012: “Poderosas do Brasil - Versão 30'” “Poderosas do Brasil – Episódio Belém” 

e “Poderosas do Brasil – Episódio Salvador”. Antes de apresentarmos o quadro sintético de análise de 

cada vídeo, apresentamos abaixo, uma contextualização da campanha em suas três edições. 
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Poderosas do Brasil é uma campanha que traz à tona imagens de mulheres com corpos 

diferentes do padrão hegemônico da moda, principalmente no que diz respeito aos traços étnicos, 

associando estas imagens a ideias de brasilidade e feminilidade. A primeira edição, veiculada em 2012, 

trouxe a modelo Gisele Bündchen como protagonista numa viagem por quatro capitais de diferentes 

estados do país: Rio de Janeiro, Porto Alegre, Salvador e Belém, para visitar as casas de quatro 

consumidoras selecionadas.  

Em cinco vídeos, de pouco mais de três minutos cada, a modelo visita casas de consumidoras 

comuns, perguntando sobre seu estilo de vida, seus hábitos de consumo e seu estilo de vestir ao som 

de “Mulher brasileira”, música do compositor Benito di Paula. A música em questão exalta uma 

“mulher brasileira” bastante associada aos estereótipos de sensualidade e romance ligados ao feminino 

no Brasil: é “mulher de verdade” uma vez que “caminha sambando” e é “feita de amor"19. 

Agora chegou a vez, vou cantar 

Mulher brasileira em primeiro lugar 

Norte a sul, do meu Brasil 

Caminha sambando, quem não viu 

Mulher de verdade, sim senhor 

Mulher brasileira é feita de amor 

 

A marca, que ocupa um lugar de fala da moda, traz Gisele Bündchen como porta-voz, modelo 

que representa uma referência de brasilidade para o mundo, associada principalmente a ideias de 

sensualidade, alegria, juventude e saúde, enquanto se encaixa no padrão de beleza do universo da 

moda: corpo alto, magro, traços europeus, pele branca, cabelos e olhos claros. Conforme Leitão (2007, 

p.211), em seu estudo sobre o consumo do exótico da moda brasileira na França, “Gisele Bünchen (...) 

é vista como uma encarnação das qualidades brasileiras (...): a moda brasileira no exterior se apresenta 

e é recebida nos mesmos parâmetros de Gisele, ambas são encantadoras porque divertidas, novas e 

informais”.  

Podemos perceber, nesse contexto, que a imagem da modelo serve como legitimação para a 

presença dos corpos femininos diferentes deste padrão: não se trata apenas de trazer a mulher 

“comum” para o discurso midiático, mas trazê-la para uma posição de proximidade à de Gisele, ou seja, 

a dos padrões da moda e a de uma referência de brasilidade para o mundo. 

                                                 
19 COLEÇÃO Poderosas do Brasil. Youtube. 2012. Disponível em: 

<https://www.youtube.com/watch?v=Mhuh9WPjZ4Y&index=1&list=PLz6dH8dDrCGpus1vmJu5464yyx-GuMfcR> 

Acesso em fev. 2017. 
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No ano seguinte, Gisele já não seria mais protagonista, mas outras quatro consumidoras de 

cidades diferentes foram escolhidas20 para compor o time de “estrelas” da campanha, que culminou em 

um desfile aberto ao público realizado no Jockey Club do Rio de Janeiro e comandado por Regina 

Casé, com participação de grupos musicais que também misturaram regionalismos como a Bateria da 

Grande Rio, Afro Reggae (Rio de Janeiro), Rapadura (Nordeste), Gang do Eletro (Belém) e Mariene 

de Castro (Salvador). No evento, as consumidoras desfilaram ao lado de modelos como Izabel 

Goulart, a fim de representar, conforme release da campanha21, “a diversidade da mulher brasileira” 

(Figura 5).  

 

FIGURA 5 – Anúncio C&A - Poderosas do Brasil 2013 

 

Fonte: Facebook C&A22 

 

Novamente, este vídeo traz a consumidora “comum” para o centro da narrativa, exaltando sua 

beleza miscigenada, associada à brasilidade, e colocando-a lado a lado a modelos que são referência 

como padrão de beleza do universo da moda. E, ao trazer a apresentadora de televisão Regina Casé e 

grupos de música regionais, a marca associou sua narrativa de identidade de mulher brasileira - 

construída sobre as imagens de corpos diferentes do padrão hegemônico, em especial por seus traços 

étnicos - a elementos da cultura popular, como um reforço para a ideia de brasilidade. 

Já em 2014 a campanha contou com uma participação maior das consumidoras, 

principalmente nas redes sociais. Ao invés de selecionar consumidoras que representassem a 

                                                 
20 COLEÇÃO Poderosas do Brasil - versão estendida. Youtube. 2013. Disponível em: 

<https://www.youtube.com/watch?v=lQ4C7csXuq8&index=9&list=PLz6dH8dDrCGpus1vmJu5464yyx-GuMfcR> 

Acesso em fev. 2017. 

21 C&A inova na campanha Poderosas do Brasil. DM9DDB. 2013. Disponível em:  

<http://www.dm9ddb.com.br/?p=2525> Acesso em fev. 2017. 

22 Facebook C&A. Disponível em: <www.facebook.com.br/cea>. Acesso em fev.2017. 
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diversidade para protagonizarem suas peças publicitárias, como nos anos anteriores, em 2014 a 

proposta da C&A foi interagir com as consumidoras através de uma ação que envolveu um “fashion 

truck”, (caminhão carregado de roupas da coleção, além de workshops e serviços de maquiagem e 

beleza, que passou por diversas cidades) e da interação com as seguidoras da marca no Instagram e na 

fanpage do Facebook, convidadas a postarem fotos suas, usando as hashtags da marca, para participar 

da campanha (Figura 6). 

FIGURA 6 - Fanpage C&A - Poderosas do Brasil 2013 

 

Fonte: wwww.facebook.com.br/cea 

 

Já as peças publicitárias foram protagonizadas por Sabrina Sato e modelos que, apesar da altura 

e porte magro, em conformidade com os padrões da moda, representaram a diversidade em seus tons 

de pele e cabelo (Figura 7). Sabrina Sato é uma referência à miscigenação, com traços orientais, cor de 

pele parda e corpo curvilíneo, e também está associada à cultura popular, por sua participação em 

programas de televisão como Big Brother e Pânico na TV. 

 

FIGURA 7 - Anúncio C&A - Poderosas do Brasil 2014 

 

Fonte: Facebook C&A23 

 

                                                 
23 Facebook C&A. Disponível em: <www.facebook.com.br/cea>. Acesso em fev.2017. 
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De modo geral, a campanha passou por algumas alterações entre 2012 e 2014: as 

“consumidoras reais” deram lugar a modelos, ainda que estas últimas com traços estéticos 

miscigenados. Além disso, destaca-se a mudança das celebridades que foram protagonistas: a top model 

Gisele Bündchen, referência ao padrão de beleza hegemônico no universo da moda contemporâneo – 

“O modelo anglo-americano de mulheres alvas de olhos claros, com altura superior a 1,75m e vinte 

quilos a menos que o normal” (BRANDINI, 2009, p.22) - deu lugar à Sabrina Sato, também referência 

de beleza, mas num padrão que não se encaixa no das passarelas. Morena, de baixa estatura e traços 

miscigenados, a figura de Sabrina está mais próxima do corpo da brasileira “comum”. Ainda assim, seu 

tipo físico modelado pela prática de atividades físicas se encaixa em outro padrão estético que 

recentemente tem obtido ampla visibilidade na mídia, especialmente na TV aberta, o das “panicats” e 

“mulheres-fruta”: cintura fina, corpo curvilíneo, musculoso e bronzeado.  

No desenvolvimento dessa campanha da C&A, podemos dizer que se houveram mudanças nas 

protagonistas, manteve-se o conceito: associação/aproximação entre o padrão de beleza da moda à 

beleza da mulher “comum”, representados pelo corpo alto e magro das modelos que contracenam com 

personagens de corpos curvilíneos, baixa estatura e traços étnicos diferentes, como a pele negra e parda 

e os cabelos escuros e crespos, na busca de uma “identidade da mulher brasileira”. 

Em estudos preliminares da empiria, quando definimos o corpus a ser investigado, 

identificamos algumas categorias que adotamos para o desenvolvimento da análise: características 

físicas ou a beleza da brasileira; comportamento da mulher brasileira. As duas mencionadas categorias 

evidenciam as convocações midiáticas presentes em cada peça ou cada campanha publicitária 

analisada. 

A seguir apresentamos os quadros com a síntese de cada um dos vídeos analisados nessa 

campanha, considerando as categorias mencionadas: 

 

QUADRO 2 - Vídeo “Poderosas do Brasil – Versão 30’” 

Características físicas dos 

personagens 

Comportamento e estilo de vida Convocações biopolíticas 

 

 Gisele Bündchen: ícone - loira, 

alta, magra, olhos claros 

 Mais quatro mulheres de 

diferentes perfis, representando 

a "cara da mulher brasileira" 

 Caminha sambando 

 Mulher brasileira é feita de amor 

 Arquitetura regional 

 Sorrisos 

 Ser como a imagem midiáticas 

de Gisele Bündchen: alegre, 

charmosa, despojada, etc. 

 Valorizar a diversidade da 

beleza brasileira. 
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 Mulher negra de cabelo afro, 

não é alta, nem magra 

 Mulher parda de cabelo 

cacheado e olhos verdes, não é 

alta nem magra 

 Mulher branca, de cabelos 

ruivas, sardas: não é alta, mas é 

magra 

 Mulher branca, de cabelo escuro 

e liso, tatuagens. Não é alta nem 

magra. 

 Dança 

 Cores 

 Alegria 

 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

No quadro 2, apresentado acima, em relação aos signos linguísticos, apontamos a ênfase na 

ideia de uma coleção inspirada na “mulher brasileira”, que se refere à busca do estilo e das 

características de diferentes regiões de país, conceito sobre o qual se sustenta a campanha. Na chamada 

inicial o narrador avisa “a C&A e a Gisele Bündchen viajaram o Brasil de norte a sul para criar uma 

coleção com a cara da mulher brasileira”, evidenciando assim que a marca e a modelo têm a posição de 

criadoras de moda, determinam o que vai ser ou não produzido e vendido, e que nesse momento estão 

buscando na inspiração na cultura popular e regional do país. 

A regionalidade aparece também entre os signos icônicos, com o uso de imagens de paisagens 

e de elementos da arquitetura local das diferentes cidades onde a campanha foi gravada. Os signos 

icônicos também trazem imagens de corpo: de um lado Gisele Bündchen, ícone do padrão de beleza 

hegemônico: loira, alta, magra, olhos claros; e de outro, corpos diferentes nas figuras das demais 

personagens: corpos jovens, saudáveis e bonitos, mas cujas características físicas (estatura, peso, cor de 

pele, cabelos) não se encaixam nos padrões da moda. Destacam-se nestas mulheres os traços étnicos 

específicos, assim como as características de comportamento e estilo de vida que trazem à tona 

regionalidades, como as roupas e o sotaque. Em comum entre as personagens, destaca-se a juventude, 

a beleza, e a alegria representada pelos sorrisos e pela dança - características que segundo Leitão (2007, 

p.210), em seu estudo a respeito do consumo do exótico na moda brasileira na França, correspondem 

a um estereótipo de um determinado tipo ou caráter brasileiro:  

nossa moda, vista como alegre, divertida, criativa, enérgica (...) seria um reflexo do 
povo brasileiro, frequentemente citado como “informal”, “alegre”, “livre” e 
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“criativo”. (...) A moda brasileira é vista tal qual imagem do país e de seu povo 
“tropical e feliz (...) de uma alegria que não se encontra em parte alguma”. 

 

Entre os signos linguísticos, destaca-se também a música, que conforme Alves (2012, p. 93), 

“constitui um dos mais poderosos elementos dramáticos da produção audiovisual” e, nesse caso, 

determina o ritmo acelerado e alegre do vídeo, assim como traduz os regionalismos da campanha. 

Entre as principais convocações biopolíticas identificamos a convocação para que a mulher 

brasileira seja como a imagem midiática de Gisele Bündchen, que conforme identificado por Zovin 

(2016, p.96) é associada a adjetivos como despojada, charmosa, sofisticada, impetuosa. Além disso, há 

a convocação para a valorização da diversidade da beleza brasileira: tanto a da Gisele quanto a da 

anônima. 

 

QUADRO 3 - Vídeo “Poderosas do Brasil – Episódio Salvador” 

Características físicas dos 

personagens 

Comportamento e estilo de vida Convocações biopolíticas 

 Gisele Bündchen: ícone - loira, 

alta, magra, olhos claros 

 Fernanda - personagem baiana: 

mulher negra de cabelo afro, 

não é alta, nem magra 

 Imagens de mulheres mais 

velhas: uma mulher negra de 

cabelo afro e uma mulher parda 

usando um turbante 

 Música regional (berimbau) 

 Religião: orixás 

 Arquitetura local: prédios 

históricos 

 Feira: frutas, cores, amuletos, 

santos 

 Energia, cor, vivacidade 

 Mora numa república com 

quatro jovens artistas 

 "Sou artista, mulher, negra" 

 Roupa confortável, reflete o 

estado de espírito 

 Arquitetura da república: laje, 

portão, quadros e objetos de 

decoração, cortinas de miçanga 

 "Multitalentosa: perna de pau, 

toca instrumentos, dá aula de 

teatro" 

 Curiosa 

 "Você tem um sonho e você tem 

que seguir ele" 

 Inspiração: continuar fazendo 

arte na vida 



71 
 

 

 A laje é o céu 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

O segundo vídeo que analisamos da campanha Poderosas do Brasil tem como protagonista 

Fernanda, de Salvador. Entre os signos icônicos destacam-se as imagens de paisagens, arquitetura e 

detalhes da cultura local: praia, imagens de santos, artesanato – elementos que reforçam o regionalismo 

que a campanha busca exaltar, assim como os sons de berimbau ao longo do vídeo. Em relação ao corpo 

destacam-se as imagens de Fernanda, mulher negra de cabelos cacheados, de baixa estatura, e dos 

rostos de outras duas mulheres negras, uma usando turbante e a outra com tranças nos cabelos; em 

contraste com a figura de Gisele Bündchen. 

Entre os signos linguísticos, os dizeres de afirmação e otimismo se repetem ao longo do vídeo 

na fala de Fernanda: “É muito digno eu estar nesse lugar de mulher baiana, representando milhares de 

mulheres”; “sou artista, sou mulher, negra, sou muito feliz”, “a vida pra mim é um palco”. Tanto na fala 

de Fernanda, quanto na de Gisele a identidade de “mulher baiana” está associada à energia: “essa 

energia, essa cor, essa vivacidade, acho que isso toda mulher baiana tem”; “a vida pra mim é um palco”; 

“andando pelo Pelourinho, me deu vontade de girar. Não sei se eu me inspirei naquelas baianas que 

ficam girando, sabe assim? Eu falei ‘também quero’”. Estas características remetem ao estereótipo de 

“alegria e espírito festivo” associado ao caráter brasileiro, conforme Leitão (2007, p.210). 

A república, onde Fernanda afirma morar com quatro outros jovens artistas, traz uma série de 

signos icônicos, como as cortinas de miçanga, as paredes cor de laranja decoradas com quadros e 

esculturas, as imagens de santos: elementos decorativos que trabalham na criação de um universo 

estético agradável, a partir do que é exótico, que conforme Machado apud Lobato (2012, p.278) tem 

uma conotação positiva: o exótico “é aquilo que me fascina no diferente”. Para Leitão (2007, p.210), 

trata-se de uma maneira de ver e atitude diferente frente aos outros: 

o exotismo é, ao contrário do racismo, uma positivação do outro. Seus costumes, seu 
modo de vida, seus valores, sua produção não apenas são dignos de estima, mas 
mesmo almejados. Através dele as características do que é diverso adquirem valência 
positiva. Mas ainda que se mostre enquanto celebração do outro, o exotismo talvez 
não esteja tão distante daquele que em aparência é seu oposto, o etnocentrismo. 
Indo da desconfiança à hostilidade, este último rejeita toda forma cultural que seja 
diferente da sua própria. É nesse ponto que etnocentrismo e exotismo se 
aproximam. Mesmo que difiram em conteúdo, um valorizando e outro repelindo, 
ambos têm em comum o fato de ser um enunciado sobre si próprio ainda mais do 
que sobre o outro. 



72 
 

 

 

Dessa forma, na narrativa da C&A destaca-se o que há de “bonito” na cultura popular brasileira. 

Mostra-se o que convém à narrativa publicitária, para reforçar a beleza que se quer destacar, pois como 

afirma Leitão (2007, p.210) no exotismo “o que é valorizado não é propriamente o outro, mas um 

ideal”. Alguns elementos como as fiações elétricas aparentes, as paredes inacabadas de tijolos e a laje - 

que Fernanda, demonstrando o otimismo esperado das classes populares, chama de céu -, aparecem 

em algumas sequências, como que para dar veracidade à construção simbólica do universo desse grupo.  

As reações das protagonistas ao se encontrarem denotam por um lado a admiração pela figura 

de Gisele, e por outro a curiosidade desta pela cultura de Fernanda, que explica de forma quase que 

didática acerca dos orixás, por exemplo. Nesse sentido, o conceito de exótico sociocultural, retomado 

por Lobato (2012, p.284), serve para compreender essa relação: 

O exótico sociocultural é o que (...) poderíamos denominar “o estranho dentro do 
familiar”; são as narrativas, costumes e tradições de grupos sociais que 
compartilham códigos com as representações legitimadas em seu ambiente, mas 
não a ponto de se configurarem como familiares aos sujeitos ‘de fora’. 

 

Elas protagonizam o encontro destes dois universos bastante diferentes entre si: nessa 

narrativa de alteridade Gisele ocupa o lugar de fala do padrão hegemônico do universo da moda e 

Fernanda o lugar do outro, do exótico ao representar a cultura baiana/popular. 

Entre as convocações biopolíticas, destacamos o sonho: "Você tem um sonho e você tem que 

seguir ele”, “Gisele me inspirou para eu continuar fazendo arte na minha vida” e a energia, otimismo e 

vivacidade para conquistá-lo. O sonho, de forma geral, pode ser entendido como um motor das 

convocações biopolíticas, do capitalismo. Ao consumirmos a mídia, consumimos seus símbolos, suas 

representações e sentidos produzidos, consumimos como lembra Herman (2016, p.103): 

ideias, sonhos, planos, estilos de vida, que são refletidos na constituição da 
subjetividade de cada um e na forma como cada indivíduo lida com a vida (...) Dessa 
forma, com base nos discursos consumidos, cada um (re)constrói seus próprios 
significados e (re)significa as coisas e o mundo a sua volta. Os bens e serviços 
consumidos, além da questão da sobrevivência, são formas de praticar gostos e 
performar identidades e estilos de vida. 

 

QUADRO 4 - Vídeo “Poderosas do Brasil – Episódio Belém” 

Características físicas dos 

personagens 

Comportamento e estilo de vida Convocações biopolíticas 
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Gisele Bündchen: ícone - loira, alta, 

magra, olhos claros 

Isadora - personagem paraense: 

Mulher parda de cabelo cacheado e 

olhos verdes, baixa, não é magra 

Imagens de mulheres mais velhas: 

mulheres pardas e com traços 

indígenas em um ambiente de feira 

Música regional (carimbó) 

Você escuta da carioca, você escuta 

da gaúcha, você escuta da baiana, 

mas você não escuta muito da 

mulher do Pará 

Clima quente 

Família de artistas 

Teatro é minha vida 

Arquitetura local: prédios históricos 

Feira: frutas, peixes, cores, amuletos, 

perfumes 

Arquitetura da casa: móveis e 

quadros antigos 

Silêncio/choro na presença da Gisele 

Égua: expressão local de surpresa, 

felicidade, etc. 

Música clássica 

Cores claras, tecidos leves 

Seguir seu sonho de fazer teatro 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

No quadro 4, apresentado acima, sintetizamos as observações quanto ao terceiro e último 

vídeo que analisamos da campanha “Poderosas do Brasil”. Neste episódio, Gisele Bündchen visita 

Isadora, em Belém do Pará. Entre os signos icônicos destacam-se, assim como no vídeo de Salvador, as 

imagens de paisagens, arquitetura e detalhes da cultura local: porto, barcos, frutas, peixes - assim como 

o estilo musical do carimbó ao longo do vídeo –, elementos que reforçam o regionalismo que a 

campanha exalta.  

Nos aspectos linguísticos, a primeira afirmação de Gisele, na locução do vídeo, se destaca: 

“Você escuta da carioca, você escuta da gaúcha, você escuta da baiana, mas você não escuta muito da 

mulher do Pará, então eu acho que é uma coisa. É um segredo pra mim essa mulher”. A fala de Fernanda 

em seguida, responde: “A mulher paraense, acho que é cor, é verdade”. Os signos icônicos mostram aí 

as imagens de Isadora, mulher jovem, parda, de cabelos cacheados e olhos verdes e de outras duas 

mulheres: mais velhas, pardas e com traços indígenas em um ambiente de feira. 

Ainda nos aspectos icônicos, destaca-se a cena do encontro entre Isadora e Gisele: o silêncio 

que se segue como reação de Isadora ao enxergar a modelo, remete, novamente, ao mesmo e o outro, 
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e remete de certa forma à memória discursiva acerca do encontro do europeu com o indígena, no 

período colonial. Isadora, em choque ao ver Gisele, leva à mão à boca e parece não conseguir reagir aos 

vários chamados da modelo para se aproximar.  

Predominantemente, os enquadramentos na narrativa dessa campanha indicam um olhar de 

observador terceiro, acompanhando em planos inteiros, planos de conjunto ou planos próximos as 

interações entre as personagens. Em alguns momentos destaca-se também a câmera sobre o ombro de 

Gisele, o que revela o ponto de vista de um observador que a acompanha em suas descobertas. Mas 

nesta cena em especial, a câmera assume o ponto de vista de Gisele. E ainda que este não seja o 

posicionamento de câmera predominante na narrativa, ele revela o olhar exógeno justamente nesse 

momento de “descoberta” do outro, que até então era tido como um “segredo”.  

Ainda nessa cena, podemos observar que o comportamento de Isadora remete ao estereótipo 

do indígena “selvagem”. Finalmente atendendo aos diversos chamados de Gisele, ela se aproxima aos 

poucos, os olhos marejados. Gisele, por sua vez, também se emociona. Quando enfim Isadora se 

manifesta, sua fala é mais um fator de exotismo: a expressão local “égua” é usada por Isadora, que em 

seguida precisa explicar o significado. 

A arte também está presente em diversos signos icônicos e linguísticos da narrativa: “a família 

é todinha de artistas”; “teatro é a minha vida”; imagem de Isadora cantando. E está associada a sonhos: 

“como é que foi essa história de você seguir seu sonho de fazer teatro?”; “o fato de Gisele ter vindo à 

minha casa aumenta a esperança de continuar lutando pelos sonhos que eu tenho”. Novamente, 

convocações biopolíticas baseadas na ideia do sonho: “Parte de nosso sonho de consumo em relação à 

moda é, assim como em culturas primitivas, sofrer a transformação, construção estética do corpo para 

integrar-nos ao padrão de imagem vigente — Seja jovem, magra e alta, seja bela... Esteja na moda!” 

(BRANDINI, 2009, p.24) 

Na análise destes três vídeos da campanha “Poderosas do Brasil” da C&A, percebemos que ao 

trazer para o discurso publicitário a imagem de mulheres comuns, fora dos padrões de beleza 

hegemônicos, a marca desloca estes corpos diferentes para um lugar de legitimação. Trata-se de um 

deslocamento de sentidos no discurso publicitário, à medida em que enuncia e exalta corpos diferentes 

do padrão estético vigente. Conforme Hoff (2015, p.176), ainda que motivado por interesses 

econômicos, tornar visível grupos anteriormente invisíveis gera uma alteração nos regimes de 

visibilidade, de forma que a representação da diferença passa a fazer parte do sistema de representação 

do dispositivo midiático. 
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A campanha, que durante três anos exaltou a beleza da “mulher brasileira”, trazendo à tona 

representações de mulheres negras, brancas, pardas, morenas, loiras, ruivas, orientais, promoveu em 

sua narrativa uma produção de sentido que associava beleza à miscigenação e características de um 

estereótipo de brasilidade. Nesse sentido, Leitão (2007, p.206) percebeu na primeira década do século 

XXI,  

um retorno, por parte da produção e divulgação de moda no Brasil à temática do 
nacional. (...) Nos discursos de produtores de moda e da imprensa especializada tal 
presença toma consistência em falas sobre “procurar raízes”, “valorizar nossa cultura 
popular”, “positivar nossa natureza”, e fazer uso do que há de mais “autenticamente 
brasileiro”. Nas imagens (...), materializam-se tipos nacionais/regionais, 
religiosidade popular, patrimônio histórico e paisagens turísticas. 

 

Todos estes signos icônicos estão presentes na campanha da C&A: imagens de paisagens e de 

elementos da arquitetura local das diferentes regiões, tipos de caráter regional e religiosidade popular. 

É interessante perceber que por mais que se fale de uma identidade de “mulher brasileira” esta 

campanha pode ser entendida como uma narrativa de alteridade, pois mostra a “descoberta” das 

diferentes mulheres brasileiras de cada região: destacam-se aí “elementos culturais e grupos sociais que, 

embora inseridos num ambiente reconhecível, distinguem-se dele em vários aspectos” (LOBATO, 

2012, p.284). No processo de construção das representações nas narrativas de alteridade, um dos 

mecanismos mais comuns, lembra Lobato (2012, p.279), “é o de trabalhar com elementos 

‘fronteiriços’, capazes de simultaneamente apresentar familiaridades e exotismos – que estimulam, na 

mesma medida – processos de identificação e vivencias de alteridade”. 

 

3.2.2 “Homenagem” 

 

Os vídeos “Homenagem”24 e “‘Conversa’ Marisa”25, produzidos e veiculados entre outubro e 

novembro de 2012 pela agência AlmapBBDO para a marca Marisa não foram originalmente 

planejados como uma campanha. Foi a repercussão negativa de “Homenagem”26 que levou à produção 

                                                 
24 HOMENAGEM. Youtube. 2012. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=3iKNi8CSIEk>. Acesso em fev. 

2017. 

25 “CONVERSA” Marisa. Youtube. 2012. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=xI4fjME2OZw>. Acesso 

em fev. 2017. 

26 MARISA responde às críticas ao comercial acusado de incentivar anorexia. Vírgula. Disponível em: 
<http://virgula.uol.com.br/modaebeleza/marisa-responde-as-criticas-ao-comercial-acusado-de-incentivar-
anorexia/#img=2&galleryId=507166>. Acesso em fev. 2017. 
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e veiculação do segundo, menos de duas semanas depois, além da publicação de um comunicado por 

parte da marca, cinco dias após a publicação do primeiro vídeo27. 

Em “Homenagem”, uma modelo jovem, que aparenta ter entre 20 e 30 anos, é protagonista. 

Sua imagem é central ao longo do vídeo, e a voz feminina ao fundo narrando em primeira pessoa dá a 

ideia de que é a modelo quem fala. Nas primeiras cenas, o cenário é intimista: ela aparece em um 

quarto, deitada sobre um tapete, segurando um espelho. Nessas cenas, ainda vestida, ela se admira em 

um espelho, com luzes, desfoques e reflexos que remetem a um cenário de sonho.  

Intercalam-se a isso cenas curtas com imagens em planos de detalhe que remetem à ansiedade, 

como seus pés balançando impacientes sobre uma balança, sua boca mastigando um lápis, ou seus 

dedos tamborilando na guarda de um sofá. Além disso, aparecem recortes de pratos de verduras e 

legumes, e cenas de seu “percurso” e “esforço”, como sua boca mordendo uma folha de couve (Figura 

8), suas mãos fechando um zíper.  

 

FIGURA 8 - Reprodução Vídeo “Homenagem” 

 

Fonte: Youtube Voudemarisa28 

 

Por fim a beira de uma piscina, em um dia ensolarado é o cenário para as cenas em que a modelo 

desfila de biquíni frente aos olhares admirados de observadores, tanto masculinos como femininos 

(Figura 9). 

 

                                                 
27 SOARES-CORREIA, M. J. A Distinção e o Consumo do Corpo na “Homenagem” Marisa. In: Comunicon, 3, 2013. São 

Paulo. Anais eletrônicos do Comunicon 2013. Disponível em: 

<http://www.espm.br/download/Anais_Comunicon_2013/comunicon_2013/gts/gtcinco/GT05_SOARES_CORRE

IA.pdf>. Acesso em fev. 2017. 

28 HOMENAGEM. Youtube. 2012. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=3iKNi8CSIEk>. Acesso em fev. 

2017. 
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FIGURA 9 - Reprodução Vídeo “Homenagem” 

 

Fonte: Youtube Voudemarisa29 

 

Com um fundo musical instrumental, a narração ao fundo explica, como numa ode, a 

homenagem a que se refere título:  

Esta é uma homenagem a todos vocês que me ajudaram a chegar até aqui. A todos 
os chuchus que eu comi este ano, aos pepinos fatiados, baby cenouras e quinoas que 
acalmaram meus momentos de ansiedade. Uma justa homenagem às leguminosas e 
sopas ralas que fizeram minhas refeições menos alegres, mas que farão meu verão 
mais feliz. Coleção alto verão Marisa. Tudo vale a pena para viver bem o verão. De 
mulher para mulher, Marisa. 

 

Os pepinos e chuchus que tiraram a alegria de suas refeições ao longo do ano são também os 

responsáveis por lhe garantir a felicidade que exibir um corpo perfeito no verão é capaz de dar. Não por 

acaso as cenas em que a modelo aparece desfilando de biquíni coincidem com o momento em que a 

narradora enuncia “que farão o meu verão mais feliz”.  

As reações negativas ao vídeo levantaram a questão dos padrões de beleza e magreza impostos 

às mulheres no Brasil. E a marca reagiu, primeiro com um comunicado explicando o conceito proposto 

na campanha, e depois com um novo vídeo: “‘Conversa’ Marisa”. 

O vídeo “‘Conversa’ Marisa”, de 1 minuto e 16 segundos, traz outra modelo no cenário de uma 

casa, onde fala em direção à câmera, como se falasse com a pessoa que assiste. Em cenas em diferentes 

cômodos, o cenário passa a ideia de que ela está à vontade e confortável naquele ambiente, como se 

falasse informalmente com uma amiga em sua casa. Ainda assim, ela fala com assertividade, com uma 

postura que inspira certeza, mas seus gestos com braços e pernas cruzados e sorrisos contidos, denotam 

que está na defensiva (Figura 10). 

                                                 
29 HOMENAGEM. Youtube. 2012. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=3iKNi8CSIEk>. Acesso em fev. 

2017. 
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FIGURA 10 - Reprodução Vídeo “‘Conversa’ Marisa” 

 

Fonte: Youtube Voudemarisa30 

 

A frase inicial é um convite para um bate-papo, mas, como alguns comentários críticos na 

postagem do vídeo observaram, o vídeo por vezes soa como uma provocação. A postura e a entonação 

da modelo deixam claro o tom de resposta: o texto é um monólogo, em que a marca elenca tipos de 

mulheres e coloca que os padrões, em especial, os de beleza, só são seguidos por quem quer, e que “o 

legal de ser mulher é a diversidade”.  

No entanto, a fala da modelo ainda reforça no final que “uma coisa todas tem em comum: toda 

mulher gosta de se sentir bonita. E gosta de receber elogio, sim”. Sabendo que esta generalização 

geraria respostas negativas, a marca, por intermédio da modelo, já emenda a pergunta: “Você não 

concorda? Ótimo, porque outra coisa que a gente adora é discutir e debater. Apareça aqui e deixe sua 

opinião. É pra ser uma conversa sincera mesmo. De mulher pra mulher”. Na tela, aparece o link para 

que a consumidora visite e deixe suas opiniões (Figura 11). 

                                                 
30 “CONVERSA” Marisa. Youtube. 2012. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=xI4fjME2OZw>. Acesso 

em fev. 2017. 
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FIGURA 11 - Reprodução Vídeo “‘Conversa’ Marisa” 

 

Fonte: Youtube Voudemarisa31 

 

A seguir apresentamos os quadros com a síntese de cada um dos vídeos analisados nessa 

campanha, considerando as categorias propostas neste trabalho: 

 

QUADRO 5 - Vídeo “Homenagem” 

Características físicas dos 

personagens 

Comportamento e estilo de vida Convocações biopolíticas 

Mulher aparentando pouco mais de 

20 anos: jovem, alta, magra, cabelos 

longos e ondulados, cabelos claros. 

Homens jovens, magros e bonitos 

Comida: couve, chuchus, pepinos 

fatiados, baby cenouras, quinuas, 

leguminosas, sopas ralas 

Balança 

Ansiedade 

Refeições menos alegres 

Segurança ao andar de biquini, 

exibindo o corpo 

Tudo vale a pena para viver bem o 

verão – viver bem é viver magra 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

No quadro 5, apresentado acima, em relação aos signos icônicos apontamos o principal deles 

o próprio corpo feminino. A protagonista, uma modelo que aparenta ter entre 20 e 30 anos passa os 

primeiros 20” de um total de 30”, coberta, enumerando – através dos signos linguísticos e icônicos – 

seus esforços para manter o corpo em forma. Entre os signos icônicos e linguísticos, destacamos 

                                                 
31 “CONVERSA” Marisa. Youtube. 2012. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=xI4fjME2OZw>. Acesso 

em fev. 2017. 
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aqueles ligados ao sofrimento e ao estresse para alcançar este objetivo: “Ansiedade”, “refeições menos 

alegres”, morder o lápis, tamborilar, balão estourando etc. As imagens de comidas (legumes, verduras, 

cupcakes tristes) também são signos icônicos importantes na construção desse conceito de esforço para 

manter-se saudável. 

No final do vídeo, à medida que a música cresce, os signos icônicos se alteram, mostrando a 

modelo caminhando segura, tirando uma por uma suas peças de roupa, para chegar ao clímax da 

narrativa ao desfilar confiante de biquíni à beira de uma piscina com todos os olhares voltados para si. 

Entre as convocações biopolíticas, destacamos a questão do cuidado com o corpo para atingir 

a magreza: o signo linguístico de que “tudo vale a pena para viver bem o verão” é reforçado pelos signos 

imagéticos da modelo desfilando confiante à beira da piscina; assim como pelos ícones que 

demonstram o esforço e a disciplina necessários para alcançar o corpo magro. 

 

QUADRO 6 - Vídeo “Conversa” 

Características físicas dos 

personagens 

Comportamento e estilo de vida Convocações biopolíticas 

 Mulher aparentando pouco 

mais de 20 anos: jovem, alta, 

magra, cabelos longos e 

ondulados, cabelos claros. 

 Ambiente de uma casa de alto 

padrão: piscina, orquídeas, 

móveis claros e decoração 

 Personagem à vontade em casa. 

 “De mulher pra mulher” 

 “Mulheres são seres complexos” 

 “Ditadura da magreza? Siga 

quem quiser”. 

 “Formas generosas? Que as 

tenham quem as quiserem”. 

 “Apareça aqui e deixe sua 

opinião” 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

Neste vídeo, em relação aos aspectos icônicos, destacam-se o corpo feminino, novamente um 

corpo padrão, e o ambiente da casa onde as cenas se passam: decorado e organizado num cenário de 

uma casa de alto padrão, identificável por alguns elementos visuais: orquídeas, móveis claros, cortinas, 

objetos de decoração. Percebe-se que a protagonista se sente à vontade na casa, por sua postura em 

algumas cenas sentada à borda do sofá, em outras deitada sobre a cama. Com isso, procura-se fazer 

com que a interlocutora também se sinta à vontade com a “conversa”, já que a modelo dirige-se o tempo 

todo a ela, falando diretamente para a câmera. 

Quanto aos aspectos linguísticos, destacam-se as interpelações frequentes à interlocutora: “a 

gente pode falar de mulher pra mulher e fazer de conta que não tem mais ninguém ouvindo?”; “Você 
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não concorda? Ótimo, porque outra coisa que a gente adora é discutir e debater. Apareça aqui e deixe 

sua opinião”.; e as afirmações da protagonista acerca das mulheres, falando na primeira pessoa: “a gente 

não é fácil, não”; ou na terceira, generalizando: “mulheres são seres complexos”; “uma coisa todas tem 

em comum: toda mulher gosta de se sentir bonita, e de receber elogio, sim”. 

Como nos mostra Prado (2013, p.14), no entanto, essa troca entre enunciador e enunciatário 

não é um diálogo em ato. E essa interpelação da receptora para a “conversa” pode ser compreendida 

como uma estratégia de convocação, em que 

De um lado, a convocação fala na primeira pessoa, convocando um você: estamos 
aqui para ajudar, você, leitora, estamos pertinho de suas necessidades, sabemos de 
você, conhecemos o seu mundo, ele é nosso. Por outro, há a construção de um nós, 
um conjunto de pertencimento em que os valores comuns são postos e repostos na 
busca de uma identidade dessa mulher imaginarizada, idealizada, que se realiza na 
medida em que a comunidade funciona como grupo de sociabilidade alimentador 
das identificações de seus membros. (PRADO, 2013, p. 54) 

 

A partir do processo de descrição e análise destes dois vídeos, percebemos uma dualidade nos 

temas, mas a mesma lógica de convocações. Enquanto o primeiro convoca para a gestão do corpo 

diferente a fim de adequá-lo aos padrões, o segundo exalta uma suposta autonomia feminina em relação 

aos padrões, convocando a receptora a participar do universo da marca, pretensamente aberto à 

diversidade de opiniões e comportamentos. 

No primeiro, entre as convocações biopolíticas “o imperativo do cuidado, da vigilância e da 

ascese constante de si (...) que exige uma disciplina enorme”, do qual fala Ortega (2008, p.66): “ao 

narcisismo próprio de uma sociedade hedonista da busca do prazer e do consumo desenfreado, foi 

acrescentado o imperativo da disciplina e do controle corporal, provocando uma ansiedade e um 

sentimento de ambivalência”. 

O vídeo “Homenagem” traduz essa ideologia de saúde e perfeição corporal associadas ao corpo 

magro da qual fala Ortega, e reforça a crença de que uma “saúde pobre deriva exclusivamente de uma 

falha de caráter, um defeito de personalidade, uma fraqueza individual, uma falta de vontade” 

(ORTEGA, 2008, p.72) Nesse sentido, Herman (2016, p.20), em seu estudo das convocações 

biopolíticas em revistas femininas, afirma que 

Os temas biopolíticos (PRADO, 2011) presentes nos discursos midiáticos estão 
inseridos em uma lógica neoliberal que sugere depender única e exclusivamente da 
mulher ser feliz, ter sucesso, ser bonita, ter filhos saudáveis e inteligentes etc. É a 
gestão de si em busca da alta performance, uma gestão que passa, necessariamente, 
pelo consumo de mercadorias: objetos, viagens, educação, tratamentos de beleza 
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etc. 

  

O vídeo “Conversa” também reflete esta lógica, e o receptor é convocado, usando os termos 

de Prado (2013, p.54), não apenas a assistir ao vídeo, mas a entrar em sociabilidade com a comunidade 

que a marca projeta: esteja com a gente, agregue-se ao nosso mundo, seja uma de nós; e indica uma 

série de caminhos entre os quais a mulher pode escolher seguir para ser feliz. 

 

3.2.3  “Mulheres Marisa” 

 

Na campanha Mulheres Marisa, produzida e veiculada em 2015, a marca põe em destaque a 

imagem da consumidora comum (Figura 12), colocando-a para falar de si. Para isso, a marca convida 

seis consumidoras reais – abordadas e convidadas a participar enquanto faziam compras na loja – para 

protagonizarem cada uma um vídeo onde falam sobre si mesmas, sua história e sua relação com a 

marca.  

 

FIGURA 12 - Anúncio da campanha "Mulheres Marisa" 2015 

 

Fonte: Grandes Nomes da Propaganda32 

 

Ao todo são seis vídeos individuais e um vídeo coletivo (Figura 13). O cenário é sempre o 

mesmo: um estúdio fotográfico, com um fundo de árvores em tons de rosa. As cenas intercalam planos 

inteiros, planos próximos e closes nas personagens. A música de fundo é animada e remete a assobios. 

No vídeo que reúne todas as personagens há um narrador, e as imagens das seis protagonistas vestidas 

                                                 
32 MARISA lança novo canal de conteúdo. Grandes Nomes da Propaganda. 2015. Disponível em: 

<http://grandesnomesdapropaganda.com.br/anunciantes/marisa-lanca-novo-canal-de-conteudo/>. Acesso em fev. 

2017. 
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com roupões brancos, preparando-se nos bastidores de uma sessão de fotos, ou desfilando com peças 

da marca.  

 

FIGURA 13 - Reprodução Vídeo “Marisa Outono Inverno 2015” 

 

Fonte: Youtube Voudemarisa33 

 

Nos demais vídeos, além das cenas dos bastidores da produção de fotos para a campanha, cada 

uma das protagonistas fala de si, em geral citando sua família, sua profissão e suas conquistas pessoais 

e profissionais. Os vídeos individuais têm um roteiro em comum: o fundo musical, a abertura com o 

título “Depoimento Mulheres Marisa”, cerca de um a dois minutos de fala da consumidora, cujo nome 

e profissão aparecem como legenda nos primeiros 10 segundos, enquanto sua imagem está em 

primeiro plano. Ela fala sem dirigir o olhar para a câmera, como se respondesse a algum entrevistador 

que não aparece, nem em imagem nem em som – formato que remete aos documentários. Em cenas 

que se intercalam à entrevista, cada uma delas também aparece desfilando, ou sendo maquiada – 

imagens que remetem ao glamour dos bastidores da produção de fotos para a campanha.  

 Abaixo apresentamos o quadro sintético feito para cada um dos três vídeos aqui 

analisados. 

 

QUADRO 7 - Vídeo “Mulheres Marisa” 

Características físicas dos 

personagens 

Comportamento e estilo de vida Convocações biopolíticas 

                                                 
33 MARISA Outono Inverno 2015. Youtube. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=KDvP1DbZEpA>. 

Acesso em fev. 2017. 
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 Ao todo, 6 personagens: 5 

mulheres jovens, uma mulher 

mais velha, nenhuma 

absolutamente magra, uma 

delas gorda. Uma mulher parda.  

 Mulheres comuns, que não se 

encaixam no padrão 

hegemônico. 

 Todas estão maquiadas e 

usando looks completos: 

sobreposições, acessórios, salto 

alto, etc. 

 Na segunda parte do vídeo, 

aparecem sem a produção 

(roupas e maquiagem) e usam 

roupões brancos e chinelos. 

 Sorridentes, “desfilam”, ou 

melhor, mimetizam os 

movimentos do desfilar das 

modelos: mão na cintura, pivô, 

jogam o cabelo, etc. - o vento 

nos cabelos e a câmera lenta 

enfatizam esses movimentos. 

 Seus nomes e profissões/cargos 

aparecem como legenda para 

suas imagens: Beatriz - Analista 

de Registro, Simone - 

Coordenadora de Telecom; 

Laura – Analista de Marketing; 

Rosângela – Secretária; Lilian – 

empreendedora; Danyela – 

Recursos Humanos. 

 Divertem-se montando 

combinações de roupas e 

mostrando umas às outras. 

 “Peças tão incríveis que você 

nem reparou que nossas 

modelos não são modelos”. 

 Produzir-se, maquiar-se, vestir-

se com roupas da Marisa faz 

com que pessoas comuns 

possam parecer modelos. 

  

Fonte: Elaborado pela autora 

 

Em 1’59’’, o vídeo “Mulheres Marisa” reúne cenas de todas as seis personagens que 

protagonizam a campanha. Ao fundo, uma música animada e a voz masculina do narrador, que anuncia 

a homenagem da marca “para todas as mulheres”, e afirma que as peças são tão incríveis que o receptor 

nem percebe que as “modelos não são modelos”, conforme transcrição abaixo: 

Outono inverno Marisa 

Você vai se surpreender 

Peças tão incríveis que você nem reparou que nossas modelos não são modelos. 

Reparou? 

Uma homenagem da Marisa para todas as mulheres. 

 

No quadro 7, apresentado acima, em relação aos signos linguísticos destacamos a ênfase dada 

às profissões/cargos das personagens, que aparecem como legendas para a imagem de cada uma, logo 

em seguida à afirmação do narrador de que o interlocutor “nem reparou que nossas modelos não são 
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modelos”. Certamente o interlocutor que esteja familiarizado com os padrões estéticos da moda a esta 

altura do vídeo já pôde perceber as diferenças entre as protagonistas e modelos: os signos icônicos 

trazem corpos cujas características físicas (estatura, peso, juventude, etc.) os diferenciam claramente 

do padrão hegemônico do universo da moda e ainda que o comportamento das protagonistas ao longo 

do vídeo mimetize o de modelos, em especial nos movimentos e postura – a naturalidade dos gestos 

evidencia a imitação. 

Importante perceber que a partir do momento da afirmação do locutor: “Peças tão incríveis 

que você nem reparou que nossas modelos não são modelos”, e da pergunta que se segue “Reparou?”, 

aos 40’’, os signos icônicos se alteram de forma sutil: as mesmas mulheres que até então apareciam 

desfilando looks completos, maquiadas passam a aparecer vestindo roupões brancos, de chinelos e sem 

maquiagem, como se essas imagens confirmassem a diferença entre o “antes” e o “depois” de sua 

produção. As evidências estéticas de que não são modelos, ou seja, de que não se encaixam nos padrões 

hegemônicos e que se tratam de corpos diferentes são reforçadas nesse momento também pelos signos 

linguísticos presentes nas legendas que acompanham suas imagens no seguinte formato: “Nome – 

Cliente Marisa – Profissão/Cargo”. Ao contrário das modelos que geralmente protagonizam as 

campanhas de moda, cujos nomes raramente são exibidos nas campanhas - ora são mulheres que se 

mantém anônimas, e apenas assumem os papéis idealizados e designados pelos criativos e profissionais 

de marketing que as contratam, ora são tão conhecidas que são reconhecidas mesmo sem que seu nome 

seja dito -, essas mulheres são identificadas ao longo do vídeo através de legendas, que deixam claro 

seus papéis, entre eles o de “cliente Marisa”, o que funciona como uma forma de trazer veracidade ao 

conceito de serem pessoas “comuns”. 

No campo das convocações biopolíticas, podemos destacar que a construção do vídeo convoca 

para a adequação do corpo diferente aos padrões através do consumo das roupas certas, do uso de 

artifícios como a maquiagem e do comportamento que mimetize o comportamento de modelos.  

 

QUADRO 8 - Vídeo “Dia da Mulher - Danyela” 

Características físicas dos 

personagens 

Comportamento e estilo de vida Convocações biopolíticas 

 Mulher branca, alta, não é 

magra, mas também não é 

gorda: porte curvilíneo e essas 

 Profissão: Recursos Humanos 

 Nervosa por estar frente às 

câmeras. Mas não é tímida. 

 Sempre estar no salto 

 Ser sensual sem ser vulgar 
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características são evidenciadas 

pela roupa que veste ao longo 

do vídeo.  

 Maquiagem, trança nos cabelos, 

acessórios. 

 Focada nos meus objetivos, 

batalhadora. 

 Faculdade, pós-graduação, 

MBA, carro, casa. 

 Família 

 Sensualidade. Mas não pode ser 

vulgar. 

 Lingerie: deixa a mulher fica 

mais atraente, sedutora, gosto 

de me sentir bem. 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

Neste vídeo, Danyela, a protagonista, aparece falando sobre si mesma. Ela não se dirige 

diretamente à câmera, está posicionada como se falasse para um interlocutor/entrevistador oculto. O 

posicionamento da câmera, coloca o receptor como observador dessa fala, como num documentário. 

Quanto aos aspectos icônicos, a imagem da personagem, uma mulher branca, alta, de porte curvilíneo 

é central ao longo do vídeo. Suas características físicas são evidenciadas pela roupa que veste: em 

algumas cenas uma blusa branca estampada com motivos florais, em outras um vestido longo 

acinturado, assim como maquiagem, trança nos cabelos, brincos e pulseira. Em relação aos signos 

linguísticos destacamos, conforme apresentado no Quadro 8, a ênfase dada a como aconteceu e como 

ela se sentiu com a experiência de ser modelo para a campanha da marca: “nesse momento eu estou 

um pouco tímida”, “eu fui até a loja Marisa e acabei encontrando algumas meninas que me abordaram 

pra vir até aqui”, “fiquei muito surpresa, na hora eu fiquei um pouco assustada”, “mas aí eu gostei da 

ideia, fiquei muito feliz”, “eu achei bem bacana, bem diferente. Um pouco difícil, né? Na hora dá um 

nervoso, mas depois a gente se acalma” – mostrando a ansiedade em estar em um lugar que não é 

habitualmente o seu - o que reforça o conceito da campanha: uma homenagem a mulheres comuns 

convidadas a ocupar o lugar de modelos.  

Além disso, atentamos para suas características de personalidade e comportamento que 

Danyela destaca, falando em primeira pessoa: “eu não sou tímida, sou super comunicativa”, “gosto de 

conversar, gosto de amizades, gosto de sair”, “eu sou uma pessoa totalmente focada nos meus objetivos, 

super batalhadora”, por exemplo. Como argumento para justificar essas afirmações sobre suas 

características pessoais, destacamos ainda entre os signos linguísticos a enumeração de suas principais 
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realizações pessoais: “eu concluí minha faculdade, agora eu estou terminando minha pós-graduação”; 

“esse ano pretendo fazer um MBA”, “meu carro eu já conquistei o ano passado, agora minha meta é 

comprar uma casa”, “é importante ter a casa, e estar do lado da família, é claro” Percebe-se que suas 

principais conquistas são do âmbito da educação e da carreira. Destaque também a questão do 

consumo: o carro e a casa, cuja importância também está associada à família. 

Nos aspectos linguísticos destacamos por fim a relação da protagonista com as roupas: são 

descritas como uma forma de sentir-se bem, segura, atraente e sedutora. Nesse sentido, a maquiagem 

e a roupa usadas pela personagem, assim como sua postura, seu olhar para a câmera, e os efeitos de 

câmera lenta da produção do vídeo são signos icônicos que reforçam essa autoconfiança e sedução. Por 

outro lado, em sua fala Danyela destaca que a composição do visual precisa ser equilibrada pois “na 

verdade você não pode ficar muito vulgar, né?”. 

No campo das convocações biopolíticas, podemos destacar que a construção do vídeo convoca 

para a adequação do corpo diferente aos padrões através do consumo das roupas certas, do uso de 

artifícios como a maquiagem e o salto alto e do comportamento que mimetize o comportamento de 

modelos – e o cuidado ao escolher o look para não ficar vulgar, o que implica na necessidade de um 

aprendizado do que é ou não considerado vulgar, que pode ser adquirido através das práticas de 

consumo na própria loja, através das vitrines e do visual merchandising. 

As convocações para um auto aperfeiçoamento individual, em especial no que diz respeito à 

carreira também são claras. E, como já citado no capítulo 2 desta dissertação, destaca-se nesse caso a 

estratégia definida pela marca: utilizar-se testemunhos. Como se tratam de anônimas, cujo estilo de 

vida, à medida que falam, mostra-se similar ao das receptoras (ou ao que almejam alcançar), seus 

testemunhos produzem efeitos de realidade, à medida que são exemplos de como o sucesso individual 

está ao alcance daqueles que se esforçam para conquistá-lo. 

 

QUADRO 9 - Vídeo “Dia da Mulher - Lilian” 

Características físicas dos 

personagens 

Comportamento e estilo de vida Convocações biopolíticas 

 Mulher branca, alta, gorda, 

cabelos tingidos de loiro. 

 Maquiagem, escova nos cabelos, 

acessórios 

 

 Filhos 

 Marido lindo 

 Sou cara de pau, expansiva 

 Otimismo move: "eu vou 

tentar” – “Não, você vai 

conseguir" 

 "Você olhou no espelho, gostou, 

vai" 
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 Orgulho de representar as plus 

size 

 Realista 

 Otimismo é por dia: conseguir 

pagar as contas, fazer uma 

viagem, ir a um restaurante 

japonês. 

 "Gorda não é pejorativo" 

 "Gorda, use roupa justa" 

 "Vista o que você mais gosta" 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

No Quadro 9, apresentado acima, identificamos entre os signos linguísticos novamente a 

ênfase dada a como aconteceu e como a personagem se sentiu com a experiência de ser modelo para a 

campanha da marca: “eu sou um pouco cara-de-pau, assim, eu fico nervosa, eu fico suando, sou muito 

expansiva, abro a mão e, estou até me controlando aqui”; “eu não tenho vergonha e por conta disso 

uma pessoa da Marisa me chamou”; “eu vim fazer super feliz, super satisfeita e super orgulhosa de 

representar as plus size”. Percebe-se aí o desconforto em ocupar uma posição que normalmente não se 

ocupa. Além disso, a questão da representação é importante: o orgulho em representar as plus size, um 

tipo específico de corpo que em geral não é representado.  

Além disso, ao falar de suas conquistas, Lilian destaca sua família: “Tenho uma filha de 18, a 

Maria Clara, e tenho o Guilherme, de 10. Sou casada, meu marido é um lindo”, e enfatiza o otimismo 

para lidar com as dificuldades no âmbito financeiro/profissional: “Eu tenho a tendência a ser mais 

realista, então o otimismo pra mim é por dia. 2014 foi um ano muito difícil financeiramente. E eu e 

meu marido estamos muito empolgados, porque como eu comentei a gente tem um café e abriu uma 

faculdade na frente do café então o movimento vai aumentar, daí a gente vai conseguir pagar as contas”. 

Nesse sentido, o que ela valoriza é a possibilidade de se dar a pequenos luxos, um consumo hedonista 

no cotidiano: “Eu gosto do dia a dia, de ir ao cinema”; “é uma viagem com os meus filhos, com a minha 

família, poder comer um japonês, poder, sabe, ter uma vida, um pouco, financeira, mais tranquila”. 

Quanto aos signos icônicos, destaca-se a figura de Lilian, uma mulher branca, alta, gorda, com 

os cabelos tingidos de loiro e escovados (Figura 14). 
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FIGURA 14 - Reprodução Vídeo “Dia da Mulher - Lilian” 2015 

 

Fonte: Youtube Voudemarisa 34 

 

Suas características físicas são evidenciadas pela roupa que veste: saia curta, blusa estampada, 

sapato de salto. A maquiagem e o cabelo solto, que em algumas cenas se movimenta contra o vento, 

assim como a postura, os sorrisos denotam a segurança e o conforto da personagem com o seu corpo, 

sua beleza e sensualidade. 

Quanto às convocações biopolíticas, dois aspectos se destacam neste vídeo: o otimismo em 

relação às conquistas: “Você vai conseguir, coloca isso como uma meta que consegue, eu acho que 

otimismo move”; e a afirmação e aceitação do corpo diferente, no caso o corpo gordo: "Você olhou no 

espelho, gostou, vai"; "Gorda não é pejorativo"; "Gorda, use roupa justa"; "Vista o que você mais gosta".  

O otimismo exemplifica novamente as modalizações biopolíticas - modos de viver, padrões de 

sucesso e de corpo, receitas de felicidade, supostamente alcançáveis via práticas do consumo -, das 

quais fala Prado (2013, p.26): as receitas de vida para atingir o modelo ideal (de carreira, de família, 

etc.), que ensinam como chegar ao “lugar” idealizado, baseado em uma concepção da vida e dos 

sentidos de futuro disponibilizados a cada um pelo sistema de mercadorias, no sentido financeiro, 

amoroso, etc., a partir de produtos e serviços disponíveis no mercado. Por outro lado, as convocações 

a respeito do corpo gordo convocam não para adequá-lo ao modelo ideal de corpo magro, mas para 

aceita-lo, e valorizá-lo através das roupas. 

Considerando-se os três vídeos desta campanha aqui analisados, percebe-se, nos aspectos 

linguísticos e icônicos características e valores do grupo que Jessé Souza trata como “Batalhadores 

Brasileiros”, uma classe que emergiu nas últimas décadas no Brasil, “incluída no sistema econômico, 

                                                 
34 DIA da Mulher Marisa | Lilian. Youtube. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=uORydobGCu4>. 

Acesso em fev.2017 
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como produtora de bens e serviços valorizados, ou como consumidora crescente de bens duráveis e 

serviços que antes eram privilégio das classes média e alta” (SOUZA, 2010, p.26), um grupo “capaz de 

ascensão social – desde que existam oportunidades de qualificação e de inserção produtiva no mercado 

competitivo” (SOUZA, 2010, p.47): 

Um dos acontecimentos mais importantes no Brasil das últimas décadas é o 
surgimento, ao lado da classe média tradicional, de uma segunda classe média. 
Morena, vinda de baixo, (...) compõe-se de milhões de pessoas que lutam para abrir 
ou para manter pequenos empreendimentos ou para avançar dentro de empresas 
constituídas, pessoas que estudam à noite, que se filiam a novas igrejas e a novas 
associações, e que empunham uma cultura de autoajuda e iniciativa. Quase 
desconhecida das elites do poder, do dinheiro e da cultura, já estão no comando do 
imaginário popular, representam o horizonte que a maioria do nosso povo quer 
seguir (UNGER apud SOUZA, 2010, P.9). 

 

Percebe-se, enfim, que as mudanças econômicas e sociais pelas quais o Brasil passou nos 

últimos anos permitiram a inserção de um novo grupo no mercado de trabalho e de consumo, um 

grupo que se tornou público importante para as grandes redes varejistas de moda, e que hoje aparece 

representado nas narrativas publicitárias destas. Entende-se aqui que essa inserção nas dinâmicas de 

consumo não se dá em caráter apenas econômico, mas também cultural e social, pois como colocam 

Douglas e Isherwood (2004, p.103), os bens estabelecem e mantém relações sociais, são parte visível 

da cultura.  

Conforme coloca Hoff (2015, p.176), ainda que motivado por interesses econômicos, tornar 

visível grupos anteriormente invisíveis gera uma alteração nos regimes de visibilidade, de forma que a 

representação da diferença passa a fazer parte do sistema de representação do dispositivo midiático. 

Até aqui, fizemos uma descrição individual dos anúncios audiovisuais que compõem o corpus 

deste trabalho, mapeando dos elementos textuais e imagéticos (signos linguísticos, aspectos icônicos) 

mais evidenciados em cada peça, considerando as categorias “Características físicas dos personagens”, 

“Comportamento/Estilo de vida” e “Convocações biopolíticas”. No próximo subitem, faremos uma 

síntese dos principais resultados de nossa análise, no que diz respeito ao interdiscurso e memória 

discursiva, assim como aos ditos e não-ditos, considerando, para isso, além dos aspectos internos do 

texto também seus aspectos externos, seu contexto sócio-histórico. 

 

3.3 OS SENTIDOS DA DIFERENÇA NO DISCURSO PUBLICITÁRIO DE MODA 
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Conforme explicado no primeiro capítulo deste trabalho, aqui examinamos as narrativas 

publicitárias como materialidade discursiva, entendendo, tal qual Gregolin (2007, p.16), que a mídia é 

um dos principais operadores discursivos contemporâneos, capaz de criar um efeito de “história ao 

vivo”, ao interpelar o leitor através de seus textos, que compõem o movimento da história presente por 

meio da ressignificação de imagens e palavras cuja origem está no passado. Partindo deste 

entendimento das narrativas publicitárias como materialidade dos discursos em seu papel de 

construção de uma “história do presente” buscamos identificar nos anúncios que compõem nosso 

corpus sua relação com a língua, a história e a ideologia.  

Neste trabalho, buscamos as convocações para a gestão do corpo diferente e, dado que a gestão 

do corpo se relaciona à gestão da vida, as convocações, ou as estratégias de construção das convocações 

passam por temas relacionados tanto ao corpo quanto ao comportamento e estilo de vida. Entre as 

principais convocações que identificamos em nosso corpus, destacamos: a exaltação da diversidade, a 

autonomia individual, a busca pelo sucesso e pelos sonhos/conquistas pessoais – que implica a 

superação de dificuldades. 

Considerando a contemporaneidade como o contexto sócio histórico que abriga as narrativas, 

tomamos os sentidos atribuídos ao corpo diferente e ao consumo como balizadores para o discurso 

publicitário e seu modo de narrar as transformações socioculturais e econômicas do Brasil nas últimas 

décadas. Identificamos aí, de forma geral, aquilo que Hoff (2016, p.22) classifica como “‘enunciação 

legitimadora’, isto é, aquela enunciação da diferença que apresenta deslocamentos de sentido, 

apontando para sua valorização”. Nessas narrativas, percebemos a preferência por exaltar o corpo 

diferente, materializada em imagens e nos textos propriamente ditos dos anúncios. Exceto pelo vídeo 

“Homenagem”, que convoca justamente para a adequação do corpo diferente aos padrões, os demais 

vídeos trazem uma valorização da diversidade. E, assim como Hoff (idem) em seu estudo dos regimes 

de visibilidade do corpo diferente, percebemos a valorização do corpo negro, do corpo mulato, do 

corpo obeso, por exemplo, assim como a percepção do corpo diferente como capital simbólico, 

apresentando grupos/sujeitos no papel de consumidores. 

  

3.3.1 A publicidade e os ideais femininos na sociedade de consumo contemporânea: interdiscurso e 

memória discursiva 
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Como revisamos no capítulo 2, a principal exigência do padrão estético hegemônico do 

discurso da moda, é predominantemente o corpo magro e alto. Diferentemente do discurso 

publicitário em geral, a moda costuma ter um pouco mais de espaço para alguns traços de diversidade, 

como a diferença a étnica por exemplo, pois muitas vezes, conforme as tendências ou perfil das marcas, 

busca sua inspiração nessa “beleza exótica”. Dessa forma, em geral, quando as narrativas publicitárias 

de moda visibilizam a diferença, trata-se de uma diferença também estetizada, que privilegia o corpo 

longilíneo e magro, mas que não exclui necessariamente, por exemplo, os corpos com traços étnicos 

diferentes, ou com traços andróginos, conforme as expectativas e inspirações dos criadores.  

Se tomarmos os discursos em circulação nas mídias voltadas para o público feminino no Brasil 

– incluindo-se aí os veículos de moda – no período de veiculação dos anúncios que aqui estudamos, de 

2012 a 2015, podemos perceber a emergência de pautas relativas ao corpo diferente. Revistas 

femininas, programas televisivos, assim como blogs e redes sociais, têm inserido em sua agenda 

conteúdos referentes a este tema. É o caso da edição de fevereiro de 2014 da revista Elle, por exemplo, 

que trouxe na capa a imagem de três mulheres, uma ruiva, uma loira e uma negra, com a chamada “Be 

yourself: estilo, idade, peso, raça. Na democracia da moda os tabus começam a cair e tudo é possível” 

(Figura 15). O conteúdo da revista era pautado por esse tema, trazendo na carta da editora a afirmação 

de que “é a diversidade absoluta que torna o mundo mais interessante”. Ou na edição de maio de 2015 

da revista Elle digital, que trouxe Juliana Romano, uma modelo plus size, na capa, acompanhada das 

chamadas: “Love-se”; “Liberte-se”; “Divirta-se” (Figura 16). 

 

FIGURA 15 - Revista Elle – Fev/2014 
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Fonte: Christopher Alexander35 

FIGURA 16 - Revista Elle – Mai/2015 

 

Fonte: Blog Coisas de Diva36 

 

Já em dezembro de 2015, três grandes publicações nacionais voltadas para o público feminino: 

Estilo, Elle e Cláudia, trouxeram três mulheres negras em suas capas: a atriz Taís Araújo, a modelo 

Mahany Pery e a jornalista Maria Júlia Coutinho, a Maju do Jornal Nacional. A Elle, nesta edição, levou 

às bancas quatro opções de capa, trazendo quatro mulheres com traços étnicos diferentes (cabelo e 

tom de pele), mas com um tipo físico bastante similar entre si: magro e longilíneo, padrão no universo 

da moda. Nas quatro capas o conceito visual se mantém, mas as frases se alteram, mantendo o padrão 

de serem afirmações sobre a autonomia feminina, os direitos femininos e o respeito à mulher, 

relacionados ao corpo e às roupas (Figura 17).  

 

                                                 
35 CHRISTOPHER Alexander. 2014. Disponível em: <http://christopheralexander.com.br/featured/fevereiro-de-

2014/>. Acesso em fev. 2017. 

36 OLIVETTI, Sabrina. Pode gorda na capa sim! Coisas de diva. 2015. Disponível em: 

<http://www.coisasdediva.com.br/2015/04/pode-gorda-na-capa-sim/>. Acesso em fev. 2017. 
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FIGURA 17 - Capas revista Elle Dez/2015 

    

Fonte: Facebook37 

 

As frases, conforme release da revista38, foram inspiradas em frases que marcaram diversos atos 

em defesa dos direitos das mulheres ao longo do ano de 2015,: “Vestida ou pelada, quero ser 

respeitada”, “Meu corpo, minhas regras”, “Meu decote não dá direitos”, “Minha roupa não é um 

convite” e “Mexeu com uma, mexeu com todas”. Percebe-se que a construção retórica dos textos das 

capas se assemelha ao que Corbin, Courtine e Vigarello (2008, p.8) descrevem acerca dos movimentos 

sociais de protesto dos anos 1960 e 1970, cujo slogan “Nosso corpo nos pertence!” colocou o corpo 

no centro dos debates, tornando-o meio de resistência das minorias sociais. Percebe-se nas capas da 

revista Elle, um deslocamento destes textos, que vão do gênero discursivo político para o gênero 

midiático, constituindo novos efeitos de sentido.  

Nos últimos anos, as causas feministas também adquiriram mais espaço no universo da moda 

através da web. Assim como a imagem e o texto já o haviam feito, a produção individual de conteúdos 

audiovisuais se popularizou na internet através principalmente de plataformas de compartilhamento 

como o Youtube e o Snapchat. Nas redes sociais, novos ícones, mulheres “reais”, surgem todos os dias, 

angariando milhões de seguidores em seus canais do Youtube, contas do Instagram e Facebook, nos 

quais engajam o público com conteúdo de afirmação, falando entre outros assuntos sobre corpo, moda 

e beleza. Mulheres obesas, mulheres negras, mulheres “comuns” que se manifestam acerca destes 

temas e também convocam, a seu modo, para uma afirmação deste corpo diferente. Estas mudanças, 

                                                 
37 FACEBOOK Elle. Disponível em: 

<https://www.facebook.com/ElleBrasil/photos/a.189707134049.159304.91682244049/10153936638404050/?type=

3&pnref=story> Acesso em fev. 2017. 

38 ELLE cria plataforma para as leitoras colocarem suas próprias fotos na capa do feminismo. Portal da Propaganda. 2015. 

Disponível em: <http://portaldapropaganda.com.br/noticias/3430/elle-cria-plataforma-para-as-leitoras-colocarem-

suas-proprias-fotos-na-capa-do-feminismo/> Acesso em fev. 2017. 
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entre outros fatores, dinamizaram a agenda feminina. E, neste cenário, a publicidade de moda, ainda 

que não mude totalmente, passa a acrescentar novos vetores ao seu discurso. A ênfase dada ao corpo 

padrão cede, aos poucos, espaço para corpos menos idealizados.  

Conforme Hoff, em seu estudo sobre os regimes de visibilidade de corpos diferentes na 

publicidade brasileira de 2000 a 2015, a emergência de corpos diferentes na publicidade tem se 

ampliado, de forma que o corpo diferente se configura hoje, no âmbito do discurso publicitário, “como 

‘mais um’, pois a diferença parece ter sido apropriada pelo discurso publicitário em suas estratégias de 

estetização do corpo” (HOFF, 2016, p.21). Entretanto, Hoff atenta para o funcionamento do discurso 

e a necessidade de uma problematização, no contexto da sociedade brasileira contemporânea, da 

presença dessas imagens e da enunciação desta diferença. 

Nesse sentido observamos na análise aqui desenvolvida o funcionamento do discurso em 

relação aos corpos diferentes, percebendo como os sentidos emergem na dinâmica sociocultural e 

histórica brasileira, explicitando relações de poder, dado que a base dos processos de posicionamento 

do indivíduo em relação ao outro está associada às relações políticas e às desigualdades de poder. A 

partir da análise do corpus, observamos que, de forma geral, os sentidos produzidos pelos anúncios 

privilegiam a exaltação da diversidade, a autonomia individual, a busca pelo sucesso e pelos 

sonhos/conquistas pessoais. 

Em todos os vídeos aqui analisados percebemos, por exemplo, a associação do feminino com 

a autonomia, a possibilidade de conquistas pessoais, etc. É o caso da campanha “Poderosas do Brasil”, 

que traz a ideia de poder no próprio título, associando uma representação de “mulher brasileira” a um 

lugar de competência na sociedade, o que, considerando as condições de produção no contexto 

sociocultural do Brasil contemporâneo, reflete o espaço que as mulheres têm conquistado nas últimas 

décadas em ambientes antes restritos ao universo masculino, como no trabalho e, de forma bastante 

significativa, como consumidoras. Evidencia-se a ideia de autonomia e possibilidade de vencer os 

problemas sociais. No entanto, essa estratégia discursiva silencia os discursos de opressão e a situação 

de submissão a que historicamente este grupo mantem associado, tanto em narrativas publicitárias 

quanto nos demais discursos em circulação na sociedade.  

As “Poderosas do Brasil”, exaltadas no discurso da C&A podem ser relacionadas ao grupo de 

“batalhadores brasileiros” estudados por Jessé Souza: “uma segunda classe média, morena, vinda de 

baixo, composta por milhões de pessoas que empunham uma cultura de autoajuda e de iniciativa, e 

representam para o imaginário popular o horizonte que a maioria do nosso povo quer seguir” 
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(UNGER apud SOUZA, 2010, p.9). É o caso também da campanha “Mulheres Marisa”. Em ambas as 

campanhas, consumidoras comuns ocupam o lugar de protagonistas e refletem a multiplicidade 

estética do país, em termos étnicos, de altura, peso e idade. Todas falam de suas conquistas pessoais, 

em que determinados “marcos” aparecem como confirmações de um determinado estilo de vida de 

sucesso: carro, casa, graduação, pós-graduação. 

No entanto, é importante observar que, considerando os aspectos externos ao texto, sob os 

ditos de otimismo, sucesso e conquistas, ficam ocultas as memórias dos conflitos, das desigualdades e 

das contradições que este grupo também enfrenta no caminho de transformações frente à ideologia 

dominante. São as meias-verdades sobre as quais também fala Souza:  

As “mentiras” da ideologia e da violência simbólica dominante não são simples 
mentiras, e sim “meias-verdades”. Elas também são verdade porque de algum modo 
se referem a mudanças reais. São mentira, por outro lado, porque essas mudanças 
reais são todas interpretadas de modo distorcido, sem conflitos e sem contradições. 
Sua função não é esclarecer o que acontece, mas reforçar o domínio do novo tipo de 
capitalismo que tomou o Brasil e o corpo e a alma de toda a sua população. 
Interpretar o mundo como “rosa” é dizer que ele é o melhor – e na verdade o único 
– dos mundos possíveis e ridicularizar qualquer crítica. Com isso naturaliza-se a 
sociedade tal como ela se apresenta e se constrói a violência simbólica necessária 
para sua reprodução infinita. (SOUZA, 2010, p.20) 

 

Meias-verdades são constituintes da narrativa publicitária. Na retórica da sedução para o 

consumo, os problemas ficam ocultos, pois como nos lembra Carrascoza (2014, p.55), o compromisso 

da publicidade não é nem com anunciar um mundo ideal e asséptico, nem tampouco expressar o 

mundo real. A publicidade, para o autor, 

anuncia um mundo favorável, preferível, de recompensas. E como toda a peça 
publicitária é um texto social que responde a desenvolvimentos fundamentais do 
período em que aparece (KELLNER, 2001, p.320), em cada época ela apresentará 
a sua versão do que é um mundo favorável e a sua gratificação correspondente. 
(CARRASCOZA, 2014, p.55) 

 

Sob esse ponto de vista, o mundo “cor de rosa” proposto na campanha “Mulheres Marisa”, que 

traz imagens de mulheres comuns associadas a um universo de beleza e glamour, assim como em 

“Conversa”, que apresenta a mulher como livre para escolher seguir ou não os padrões, e também em 

“Poderosas do Brasil”, que aproxima mulheres reais de seus sonhos de serem estrelas, pode ser 

compreendido por sua vez como uma forma de reforçar padrões, em especial padrões de 

comportamento e consumo considerados ideais a este grupo em nossa sociedade. Este reforço de 
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padrões de comportamento também reitera sentidos e, nesta perspectiva, reforça valores ideológicos, 

de modo que, ao pensar o mundo como “rosa” para lembrar Souza (2010), ficam silenciados ou 

desconhecidas as disputas e os conflitos perpetuados na histórica desigualdade social brasileira.  

Ao enunciar a diferença na cena publicitária de modo a legitimá-la, a publicidade deixa entrever 

não só os enfrentamentos discursivos, no âmbito comunicacional ou da circulação de mensagens, mas 

também no âmbito político, dos conflitos sociais e das relações de poder, pois, tal como se apresenta 

no corpus analisado, a enunciação publicitária deixa mais evidente o reconhecimento da diferença 

concedido pelo olhar da modelo ou da marca do que a conquista de um lugar de poder alcançado pelas 

mulheres convidadas para as campanhas.  

 

3.3.2 Ditos e não-ditos nas convocações publicitárias promotoras de biossociabilidade 

 

Nos anúncios aqui analisados, identificamos uma série de convocações midiáticas para a 

mulher brasileira referentes às características físicas e seu comportamento e estilo de vida. Nas 

convocações, destacamos os principais temas: padrões de beleza/magreza; conquistas 

pessoais/carreira; afirmação/representação de grupos/capital simbólico. 

Reunimos os ditos mais relevantes no corpus que mostram as convocações para cada tema. E, 

observando os aspectos externos ao texto, identificamos, entre os não-ditos subjacentes, aquilo que fica 

fora da convocação. Assim, a partir dos ditos presentes em maior número no corpus analisado, 

identificamos os não ditos relevantes, tanto pressupostos como (principalmente) subentendidos. 

Percebemos, a partir disso, que os ditos abrigam convocações que solicitam certo modo de viver e de 

se socializar (biossociabilidades), através de determinadas práticas de consumo. 

Quanto às convocações a respeito dos padrões de beleza/magreza, elas são dúbias. Por um 

lado, no caso do vídeo Homenagem, por exemplo, a principal convocação é a afirmação de que viver 

bem o verão é viver magra o verão. Para isso, a mulher precisa ter disciplina, se privando de 

determinadas comidas e adotando determinados comportamentos. Por outro lado, no vídeo seguinte, 

“Conversa Marisa” e nos demais vídeos aqui analisados, os ditos ressaltam a autonomia da mulher em 

escolher seguir ou não os padrões e exaltam a diversidade. Ainda que esta diversidade não esteja sendo 

mostrada imageticamente em todos eles. No caso do vídeo “Conversa Marisa”, por exemplo, os ditos 

ressaltam que a mulher tem poder de escolha para seguir ou não os padrões, mas entre os não-ditos 



98 
 

 

relevantes está oculto o papel da mídia, e da moda, em influenciar o consumidor nesses padrões. Nesse 

sentido, para Brandini (2009, p.14): 

Existem vários estatutos da ornamentação do corpo em períodos históricos e 
culturas diferentes. Mas, além de instância de significações vividas, habitus, objeto 
de representação de subjetividades, de crenças, de culturas vivenciadas, o corpo 
metamorfoseado, fabricado, vestido, estilizado, malhado, sarado, operado é, 
sobretudo nos dias de hoje produzido em função de um ideal de “beleza” tornado 
vigente pela moda e por significações políticas (como padrões étnicos) que ela 
agrega. 

 

Ainda em relação aos padrões de magreza, no vídeo “Dia da Mulher - Lilian” as convocações 

são a respeito do corpo gordo especificamente, e convocam não para adequá-lo ao modelo ideal de 

corpo magro, mas para aceita-lo, e valorizá-lo através das roupas. Entretanto, se por um lado há o dito 

“gorda, use roupa justa”, por outro há o não-dito pressuposto de que há uma reserva ou preconceito 

quanto às gordas usarem roupas que mostrem o corpo, subentende-se que se espera que elas o cubram. 

“Mulheres Marisa” é uma campanha fértil quanto aos sentidos relativos aos padrões de beleza. 

Em sua narrativa percebemos uma enunciação da diferença em que por um lado, tem-se o dito da 

homenagem a todas as mulheres, e por outro subentende-se - a partir dos textos da campanha e dos 

demais discursos em circulação -, que estas mulheres não atendem aos padrões estéticos esperados 

para uma protagonista de uma campanha publicitária. Percebemos que o enunciador usa um recurso 

retórico para, a partir dessa enunciação da diferença, criar um universo favorável à marca, dando a 

entender que usando as roupas da Marisa, mesmo as mulheres comuns parecem modelos. O produto 

é tão bom que é capaz de suplantar as características estéticas que as diferenciam do que é esperado 

como padrão, conferindo a elas a beleza ideal das modelos.  

As lógicas do consumo estão presentes nesta narrativa: por um lado, está dito que vestir as 

roupas da Marisa é capaz promover a beleza ideal mesmo para os corpos que não atendem aos padrões. 

Por outro, esta “redenção” se dá para aquele sujeito que atende às convocações para o consumo, não 

apenas no sentido material de comprar e usar as roupas da Marisa, mas no sentido de adequar-se às 

condições de vida e comportamento ideais ao nosso tempo. Nesse sentido, percebemos aí uma 

segunda convocação, que diz respeito à auto-disciplina para alcançar um estilo de vida de sucesso, em 

diversos aspectos da vida, e que está presente em todos os vídeos do corpus analisado.  

No caso de Homenagem, a convocação para a disciplina está relacionada ao alcance do corpo 

magro, no caso de Conversa, a diferentes padrões de vida, priorizando ou família, ou carreira, ou 
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equilibrando os dois. No caso de Poderosas do Brasil, ao alcance dos sonhos, no sucesso em uma 

carreira ligada à arte. E, no caso de “Mulheres Marisa” essa autodisciplina está relacionada à carreira, 

uma vez que, apesar de todas as dificuldades, num percurso de superação de sua condição 

socioeconômica, estas mulheres alcançam a realização e o sucesso, “mensurados” de certa forma por 

determinados marcos que demonstram seu estilo de vida e hábitos de consumo: pós-graduação, 

família, carro, casa, etc. Nesse sentido, observamos, como indicado por Prado (2013, p.66) uma 

construção midiática biopolítica que se apresenta como universalizada na sociedade de consumo, 

associada aos valores das classes A e B, colocados como válidos para as demais classes: “cada qual é 

empuxado a se construir como se fosse uma microempresa, um capital de si, como se isso valesse para 

todos e como se os valores das classes A e B devessem ser colocados como válidos para as demais 

classes”. Essas convocações biopolíticas ligadas aos estilos de vida se propõem a “resolver tudo pelo 

trabalho e pelo consumo, sendo mostrado como autoevidente e “natural”, constituindo um processo 

de modalização, de aprendizagem”. 

Para Prado (2013, p.66),  

O grave problema dessa generalização é que ela naturaliza o princípio do 
desempenho individualizante, que caracteriza a ideologia espontânea do 
capitalismo, deixando invisíveis ou soterrados outros princípios e valores simbólicos 
importantes para a vida social, outros tipos de identidades e/ou identificações, ao 
construir a figura do sujeito de sucesso unicamente como o “cidadão completo” 
ligado ao mercado. 

 

Em suma, estes vídeos convocam para a disciplina na gestão do corpo diferente, tanto no 

sentido estético, quanto na vida, através do consumo, deixando explícito que estas mulheres, que são 

“diferentes”, não atendem aos padrões hegemônicos de corpo da publicidade e da moda, e estão 

ocupando, nesta narrativa, um lugar que por definição não é o delas: ocupam este espaço midiático 

momentaneamente, como uma recompensa ou reconhecimento por corresponderem aos ideais de 

superação e consumo da nossa época. Ser protagonista de uma campanha publicitária funciona aí como 

uma “gratificação”, de onde interpretamos o não-dito relevante de que sob os holofotes, estrelando 

uma campanha publicitária – no espaço simbólico da ideologia dominante – é o lugar para se querer 

estar. 

O terceiro tema que destacamos entre as convocações diz respeito à questão da 

representação. O dito frequente de orgulho em representar determinado grupo nestes anúncios, tem 

muito a ver com o modelo persuasivo dessas campanhas. No vídeo “Dia da Mulher - Lilian”, a 
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personagem afirma seu orgulho em representar as plus size. No vídeo “Poderosas do Brasil – Episódio 

Salvador”, o orgulho em representar a mulher baiana, negra. As campanhas em questão exaltam grupos 

até então invisibilizados e por isso o tema do orgulho é frequente. Há por trás dessa afirmação o não-

dito subentendido relacionado à invisibilidade a que estes grupos de brasileiros estiveram 

historicamente associados.   

Nesse sentido, a campanha “Poderosas do Brasil” é exemplo de “enunciação legitimadora”, 

pois traz corpos com traços étnicos diferentes, como corpos mulatos e negros, no papel de 

consumidores do universo da moda, assim como de protagonistas de suas vidas, empreendedores de 

si que representam o sucesso de seu grupo social. E embora haja referências a regionalismos, e o ponto 

de vista em alguns momentos seja o do exotismo, o conceito da campanha é aproximar essas mulheres 

à Gisele Bündchen - que representa o universo da moda e do consumo - estabelecendo uma ponte 

entre os grupos até então invisibilizados e as práticas de consumo contemporâneas. Gisele vai ao 

encontro da mulher comum, num movimento de legitimação desta beleza do corpo diferente.  

Assim, é importante observar nessa campanha, que o lugar da beleza padrão se mantem, pois, 

o reconhecimento da beleza exótica dá-se por meio da modelo de beleza padrão. O fato de Gisele 

reconhecer a beleza da mulher comum, por si só, já é um signo relevante: Gisele é ícone da beleza 

padrão; e a beleza exótica da mulher comum ganha visibilidade por meio do olhar e da voz da beleza 

padrão. As “poderosas do Brasil”, quando se encontram com a modelo Gisele, exaltam-na: choram, 

gritam ao encontra-la, relatam que o reconhecimento lhes dá esperança.  Deste modo, nessa narrativa, 

a diferença ganha destaque, é valorizada, mas ainda assim, há um certo lugar de fala que mantém a 

relação de poder tal como estava. 

Conforme Hoff (2015), as alterações no regime de visibilidade de corpos diferentes 

promovem deslocamentos de sentido, e essa tensão em termos discursivos, entre o hegemônico e o 

diferente, parece propiciar o início de um processo de visibilização e de construção de subjetividade a 

partir da valorização da diferença. No nível da produção de sentidos, algo se altera quando, dentre as 

representações midiáticas de beleza, insere-se a beleza da mulher morena, de quadris largos, cabelos 

crespos.  

Relacionados às mudanças sociais e econômicas do Brasil contemporâneo, esses 

deslocamentos de sentido podem ser lidos como uma apropriação da diferença pelo mercado, que se 

explica pelo cenário socioeconômico do país no período. O fato de haver visibilidade para estes grupos 

– ainda que motivada pelo interesse mercadológico e mesmo não sendo suficiente para alterar o quadro 



101 
 

 

de desigualdades e lutas sociais do país –, cria-se uma possibilidade de identificação com as 

representações midiáticas capaz de alterar as produções de sentido relativas ao corpo diferente nessas 

narrativas.  

Vale lembrar também que os enfrentamentos discursivos e as inúmeras enunciações que 

denunciam as desigualdades de nossa sociedade e denunciam o modo como a mídia edita o mundo, 

reforçando certos valores em detrimento de outros - blogs e redes sociais que reúnem denúncias na 

internet em relação às marcas e suas campanhas publicitárias, por exemplo - também tem um papel no 

contexto dos discursos publicitários de moda do Brasil contemporâneo. Ou seja, há um movimento de 

mercado em vários níveis, que abarca desde a questão mercadológica e econômica, por um lado, até a 

disputa simbólica que se dá na mídia e nos enfrentamentos dos discursos a partir do que a mídia veicula, 

por outro. Essas polêmicas também “pressionam” a narrativa publicitária da moda a se ressignificar ou 

a alterar suas estratégias. 

Percebemos aqui que os ditos e não-ditos bem revelam as convocações biopolíticas para gestão 

do corpo diferente, baseados em projetos de vida ideais, presentes nas narrativas publicitárias de moda 

estudadas em nosso corpus. Prado (2013) afirma que é característico das culturas do consumo 

contemporâneas oferecer projetos de vida ideais para os quais, através de programas midiáticos 

construídos sobre o imaginário da publicidade, do consumo e do marketing, os indivíduos são 

convocados, com o objetivo de obter sucesso por meio do consumo de determinados 

produtos/serviços. 

Essas convocações podem ser compreendidas como promotoras de biossociabilidade, à 

medida que os anúncios aqui analisados apresentam discursos sobre o corpo diferente que o convocam 

para ações individuais, com o objetivo de obter um estilo de vida ideal, recomendando novos modos 

de construção da subjetividade por meio da promoção, direta e indireta, de inúmeras mercadorias 

(materiais ou simbólicas) que vão compor esse estilo de vida ideal. As campanhas analisadas, de 

grandes redes varejistas de moda, anunciam formas de vestir, de se comportar, de pensar: nesta 

perspectiva, estão sugerindo formas de cuidar do corpo e de cuidar da vida. Trata-se de uma produção 

de sentido que inter-relaciona vida (corpo) e sociabilidade.  

Há, por fim, por trás das convocações biopolíticas, uma lógica do mercado, que se coloca como 

agenciador de biossociabilidades, à medida que institucionaliza o modo de vestir desses grupos da 

população brasileira. As grandes varejistas de moda, detentoras do poder de decidir o que entra ou não 

em seu sortimento de produto e o que é oferecido às clientes nas araras das lojas, influenciam, em 
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grande escala, o que vai ser consumido por essas mulheres. Ao desenharem uma coleção “inspirada na 

mulher brasileira” ou estabelecerem um sortimento de “peças tão incríveis” que faz com que mulheres 

comuns se passem por modelos, estão produzindo modelos de vestimenta que se adequam ao estilo de 

vida e comportamento apresentados para o consumo destes grupos: por exemplo, a roupa sedutora 

sem ser vulgar da mulher com curvas, ou a roupa colorida e confortável, para ajustar-se ao cotidiano 

agitado de uma “batalhadora” baiana. Estas supostas adequações no sortimento – que podem ser 

apenas da ordem do discurso – estão ligadas aos projetos de vida ideal colocados em circulação nos 

discursos midiáticos acerca e para estes públicos. 

No entanto, não podemos esquecer que nesta relação, o consumidor tem o poder de compra, 

e considerando o cenário da sociedade midiatizada, tem as condições de reagir e se organizar em 

grupos que reivindicam seu espaço nas práticas de consumo. Esse movimento oposto, de reação à falta 

de opções para os corpos diferentes, tanto pressiona o mercado a mudar suas estratégias, tanto do 

ponto de vista do discurso quanto de produtos quanto incentiva a criação de novas marcas que 

atendam aos interesses específicos de cada grupo que se organiza a partir de suas características físicas 

e comportamentais. 

Podemos interpretar, afinal, que as convocações midiáticas para a gestão do corpo diferente se 

dão a partir do consumo do próprio corpo diferente como um produto. Os “batalhadores”, os 

disciplinados, que merecem destaque nas campanhas publicitárias, são aceitos e tem sua representação 

legitimada nos discursos midiáticos pois atendem às convocações para participarem como 

consumidores ativos de produtos e de um estilo de vida, projetado como ideal, que antes só era 

acessível, principalmente em termos simbólicos e subjetivos, aos sujeitos que se encaixavam nos 

padrões de corpo – em especial no sentido estético. 

Neste capítulo abordamos dos procedimentos metodológicos desenvolvidos nesta 

dissertação, apresentado as etapas de análise; descrevemos o corpus e fizemos a análise de oito vídeos 

de campanhas publicitárias das marcas C&A e Marisa, produzidos e veiculados entre 2012 e 2015, 

buscando identificar sentidos produzidos em relação ao corpo diferente e caracterizar as estratégias de 

produção de sentidos em imagens de corpo fora do padrão estético, assim como as convocações para 

a gestão do corpo diferente na narrativa publicitária destas duas marcas, à luz da noção de 

biossociabilidade. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Nesta etapa conclusiva do processo de investigação, que avaliamos, tal qual Lopes (2001, 

p.135), como um tópico em que se faz o balanço dos resultados alcançados, buscamos trazer uma 

exposição dos objetivos alcançados e das possíveis contribuições deste trabalho para o debate sobre as 

biossociabilidades do consumo no campo da Comunicação. Entendemos que a análise das narrativas 

publicitárias das grandes redes varejistas de moda, compreendidas como parte importante do sistema 

de moda, do ponto de vista das lógicas de produção, pode servir para apreender o cenário social da 

atualidade – em que a comunicação e consumo ocupam lugares centrais.  

Buscamos nesse trabalho, a partir da investigação do discurso de duas grandes cadeias 

varejistas de moda, C&A e Marisa, levando em conta suas condições de produção, responder à 

questão-problema: como as narrativas publicitárias de moda convocam para a gestão do corpo 

diferente à luz da noção de biossociabilidades do consumo? E, como mencionado na Introdução, 

definimos como objetivo problematizar o fenômeno do consumo, em especial no âmbito da moda - 

tendo a noção de biossociabilidade como condução teórica - para desenvolver uma reflexão a respeito 

da gestão de si e do corpo diferente no discurso publicitário contemporâneo. 

Para isso, em nosso percurso teórico, a partir do campo Comunicação e Consumo, levantamos 

questões acerca do corpo e da diferença no discurso da moda, articuladas à noção de biossociabilidade, 

a partir da conduta teórico-metodológica da Análise de Discurso. E, a partir de uma compreensão das 

narrativas publicitárias de moda como materialidade discursiva da comunicação midiática 

contemporânea, construímos um entendimento do lugar do corpo no universo da moda e dos 

discursos publicitários deste universo, a fim de investigarmos as convocações para a gestão do corpo 

diferente presentes nas narrativas publicitárias de moda. 

Nosso objeto empírico foram os signos linguísticos e imagéticos de um corpus composto por 

oito vídeos publicitários, veiculados no período entre 2012-2015, das marcas C&A e Marisa, que 

tivessem o “corpo diferente” e nos quais a diferença fosse enunciada. A partir dos enunciados 

analisados, identificamos que as convocações biopolíticas das narrativas publicitárias de moda 

atribuem aos indivíduos o poder e a capacidade de gerir o corpo e a vida, especialmente por meio de 

práticas do consumo, tanto material – de objetos, dado que as vestimentas tem um papel na 

constituição de identidades – quanto de práticas que os adequem aos projetos de vida ideal 

preconizados nesse universo – em especial aquelas relacionadas à disciplina e à autonomia, orientadas 



104 
 

 

para o crescimento pessoal, medido através de determinados marcos em termos de aparência, carreira, 

família, hábitos de consumo, etc. 

Ao longo dos capítulos, apresentamos como as mudanças sociais e econômicas influenciaram 

a mudança no papel do corpo e o colocaram em um lugar de centralidade na contemporaneidade 

como, usando as palavras de Hoff, o último reduto de atuação e expressão do sujeito. Identificamos 

também de que forma ele se relaciona à moda, como meio de expressão de subjetividade, de 

comunicação individual e coletiva, e constituição de identidades, apontando os sentidos relativos ao 

corpo diferente geralmente presentes em campanhas publicitárias de moda, a fim de problematizarmos 

os sentidos produzidos sobre o corpo diferente nas campanhas publicitárias analisadas neste trabalho. 

No plano metodológico, a partir da constituição de um dispositivo de análise baseado nos 

conceitos de interdiscurso, memória discursiva e ditos e não-ditos, avançamos na elaboração de 

determinados procedimentos metodológicos. Decupamos os oito vídeos e em seguida os descrevemos, 

identificando os principais signos linguísticos e icônicos relativos à aparência das personagens e seu 

comportamento e estilo de vida. Buscamos, a partir daí, mapear os sentidos atribuídos ao corpo 

diferente e as convocações para a gestão deste, procurando caracterizar estratégias de produção de 

sentidos da diferença em imagens de corpo fora do padrão estético na narrativa publicitária. Por fim, 

fizemos uma síntese geral da análise, identificando, nos aspectos externos ao texto, as movimentações 

do discurso em relação à memória discursiva e ao interdiscurso; e através da identificação dos ditos e 

não-ditos investigamos as convocações para gestão do corpo diferente na contemporaneidade, 

problematizando seus principais temas, à luz do conceito de biossociabilidade. 

Em nossa análise, relacionamos a presença dos corpos diferentes nas narrativas publicitárias de 

moda, e os deslocamentos de sentido associados à exaltação desta diversidade, às mudanças sociais e 

econômicas do Brasil contemporâneo. Há um movimento de mercado em vários níveis, que abarca 

desde o interesse econômico dessas marcas por esses públicos enquanto consumidores, até os debates 

gerados pelos consumidores, que evidenciam disputas simbólicas e enfrentamentos dos discursos da 

mídia. O consumidor tem gerado debates sobre como as marcas e a mídia abordam temas como a 

beleza e estética corporal, e podemos perceber que estes debates têm promovido modificação na 

comunicação midiática das marcas e no modo como o consumidor se relaciona com elas. 

Essas disputas simbólicas que se dão na mídia e nos enfrentamentos dos discursos da mídia – 

que denunciam as desigualdades de nossa sociedade e denunciam o modo como a mídia edita o mundo 

– tem um papel relevante no contexto dos discursos publicitários de moda do Brasil contemporâneo à 
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medida que “pressionam” a narrativa publicitária da moda a se ressignificar ou a alterar suas estratégias. 

Assim, nesta perspectiva, o fato de Gisele, modelo brasileira renomada internacionalmente, por 

exemplo, visitar a consumidora comum e reconhecer sua beleza é um indício de alteração no âmbito 

do discurso. 

A partir da análise do corpus, identificamos também que as convocações biopolíticas são 

conformadas pela lógica do mercado, pois estas marcas se colocam como agenciadoras de 

biossociabilidades do consumo, à medida que institucionalizam modos de vestir desses grupos. Uma 

vez que determinam o que será vendido em cada uma de suas lojas, as grandes redes varejistas de moda 

influenciam, em grande escala, o que vai ser consumido pelas mulheres, público de suas campanhas 

publicitárias. As supostas adequações no sortimento, afirmadas em suas narrativas publicitárias – que 

podem ser apenas da ordem do discurso – estão ligadas aos projetos de vida ideal colocados em 

circulação nos discursos midiáticos acerca e para estes públicos. 

Vale considerar que, no cenário da sociedade midiatizada contemporânea, o consumidor reage 

e se organiza em grupos que reivindicam seu espaço nas práticas de consumo. Esse movimento de 

reação à falta de opções para os corpos diferentes, que tanto pressiona o mercado a mudar suas 

estratégias, quanto incentiva a criação de novas marcas que atendam aos interesses específicos de cada 

grupo que se organiza a partir de suas características físicas e comportamentais, também se caracteriza 

como uma forma de biossociabilidade.  

Entre os resultados de nossa análise, identificamos, portanto, que existe nas narrativas 

publicitárias analisadas, a promoção de uma biossociabilidade do consumo, em que o corpo tem um 

papel preponderante. Esta promoção da biossociabilidade se dá a partir daquilo que nas narrativas 

publicitárias de moda consiste em modos de viver (peso, vestuário, trabalho, hábitos de consumo), e 

que aparece através das convocações biopolíticas. Esse modo de viver a vida que está dito no corpus 

analisado convoca o consumidor, a partir de sua experiência de corpo, de como ele se sente em relação 

ao seu corpo e a sua vida, como no caso de “Poderosas do Brasil”, que convoca o consumidor a acreditar 

em seus sonhos, ter energia para batalhar por eles, ou no caso de “Mulheres Marisa”, que convoca para 

o otimismo em relação aos desafios do dia-a-dia, e à aceitação do corpo gordo; e de “Homenagem”, 

que convoca para a disciplina no cuidado com o corpo, a fim de alcançar o ideal de corpo magro. 

 Neste contexto a moda e as marcas apresentam suas convocações para que o sujeito-

consumidor mulher de corpo diferente faça a gestão de seu corpo e consequentemente de sua vida, 

através do controle do peso e da adequação dos modos de vestir por exemplo, ao modelo de vida ideal 



106 
 

 

proposto pelo sistema do consumo e da mídia. Neste processo de convocação biopolítica, realizado 

por meio da promoção de biossociabilidade, o consumo é o fenômeno que enfeixa todas estas 

convocações, na medida em que são os serviços, as mercadorias, as marcas que auxiliam na gestão do 

corpo e criam as condições para que o consumidor viva sua vida na perspectiva de uma 

biossociabilidade do consumo. 

 Percebemos, então, num primeiro nível de análise dos discursos, alterações nos regimes de 

visibilidade de corpos fora do padrão estético, que promovem deslocamentos de sentido relativos ao 

corpo diferente. No entanto, na perspectiva das lógicas do consumo, é essencial observar que as novas 

representações também se acham inseridas na dinâmica da efemeridade que é característica do 

capitalismo – usando a própria mercadoria como metáfora, os sentidos também têm sua obsolescência 

programada, estando “em uso” por um tempo, para sair de cena em seguida. Esses deslocamentos de 

sentido carregam, portanto, uma complexidade que é característica do capitalismo tardio. Ao mesmo 

tempo em que essa alteração cria novos discursos, ela também promove, na dinâmica discursiva da 

sociedade midiatizada, disputas simbólicas. 

Entendemos que os resultados que aqui alcançamos não se pretendem definitivos, entretanto 

entendemos que eles contribuem para o debate do campo da comunicação articulado ao consumo, 

notadamente para os estudos sobre o corpo, as narrativas publicitárias e as biopolíticas e 

biossociabilidades associadas ao consumo. Como qualquer pesquisa, esta não se encerra aqui, trata-se 

de um trabalho em construção, que tem limitações, mas que cumpre a função de sinalizar a importância 

de se pensar sobre como os sentidos atribuídos à diferença no tocante ao consumo em uma sociedade 

tão complexa e de quadro social com tantas desigualdades. 

Buscamos, com esse trabalho, desenvolver uma pesquisa de relevância acadêmica nos sentidos: 

de aprendizagem e crescimento como pesquisadora, dado se tratar de minha primeira experiência na 

área da pesquisa acadêmica; de pertinência e importância no âmbito das pesquisas desenvolvidas pelo 

PPGCOM-ESPM e pela orientadora, Profa. Dra. Tania Hoff; e de contribuição para os debates do 

campo Comunicação e Consumo, em especial no que diz respeito às convocações para a gestão do 

corpo diferente e às biossociabilidades do consumo.  
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APÊNDICES 

 
APÊNDICE A – DECUPAGEM DO VÍDEO 1: “HOMENAGEM” MARISA 

Seqüência Imagem Vídeo Áudio 

1 

 

Personagem em primeiro plano - deitada em um tapete no chão - vira-se 
suavemente e sorri serena para a câmera. [Locução - voz feminina] Essa é uma homenagem a 

todos 

2 

 

Personagem em plano americano - em um quarto com a janela aberta por onde 
entra uma luz natural suave - caminha em direção a um espelho, com a mesma 

expressão serena, e o queixo erguido. vocês que me ajudaram a chegar aqui 

3 

 

Em plano de detalhe, vê-se uma folha de couve em frente ao rosto da personagem, 
que aparece só até a altura das maçãs do rosto, de modo que não se vê os olhos. O  
fundo está desfocado e não há qualquer tipo de cenário, nem acessórios ou demais 
detalhes. A personagem dá uma mordida na folha de couve, e em seguida suspira. 

A todos os chuchus 

4 

 

Em plano de detalhe, vê-se duas mãos fechando o zíper e o botão de uma calça 
corde-rosa. que eu comi esse ano 

5 

 

A personagem aparece em plano inteiro, deitada no tapete do chão do quarto, 
segurando um espelho em que se olha com um sorriso. Aos pepinos  

6 

 

Em plano próximo, vê-se o reflexo da personagem com a mesma expressão de 
sorriso sereno do início do vídeo. fatiados 

7 

 

Em plano de detalhe, vê-se baby cenouras em água. Baby cenouras 

8 

 

Vê-se de cima para baixo uma mesa, onde à esquerda está um prato de salada de 
alface e tomate e à direita aparece uma mão colocando um prato de quinua. E quinuas 

9 

 

Em plano de detalhe aparece uma mulher sentada em uma poltrona, onde apóia o 
braço e tamborila com os dedos. que acalmaram 

10 

 

Em plano de detalhe, aparece um corpo feminino usando um vestido com listras 
horizontais saltitando nervosamente. meus  

11 

 

Em plano de detalhe, aparece o recorte de um rosto feminino até a altura das 
maçãs do rosto, de forma que não se vê os olhos. A personagem leva um lápis à 

boca para morder. momentos 
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12 

 

Em plano de detalhe duas bexigas, uma delas estoura, soltando um pó branco. de  

13 

 

Em plano de detalhe, pés femininos com as unhas pintadas de vermelho estao sobre 
uma balança. As pontas dos pés se erguem e abaixam demonstrando impaciência. ansiedade 

14 

 

Close na personagem, em um cenário tropical, com céu azul e palmeiras, onde 
caminha de queixo erguido e a mesma expressão serena e orgulhosa, usando uma 

blusa regata listrada e um chapéu. uma justa  

15 

 

Em plano de detalhe, aparece uma boca feminina dublando a palavra "homenagem" 
no momento exato em que esta é dita pela locutora. homenagem 

16 

 

Em plano geral, a personagem aparece caminhando/desfilando em um gramado 
verde com um céu azul e palmeiras no cenário. Ela veste uma regata, um short e 

um chapéu. às leguminosas 

17 

 

Em plano americano, em contraplongée suave, a personagem continua caminhando 
vestida de regata e shorts enquanto tira seu chapéu com uma expressão segura e 

vencedora. No canto direito da tela, aparece o preço da blusa: R$ 25,90. e sopas ralas 

18 

 

Em plano geral, a personagem continua caminhando/desfilando em um gramado 
verde com um céu azul e palmeiras no cenário, enquanto deixa cair no chão o 

chapéu a seu lado. que fizeram minhas refeiçoes 

19 

 

Em plano de detalhe, o recorte de um corpo feminino - da barriga ao colo, vestindo 
uma regata, à frente do mar - aparece segurando um sorvete, que derrete e pinga. menos 

20 

 

em plongée, com vinheta escura, sete cupcakes decorados com carinhas tristes em 
cores pálidas estão dispostos formando um círculo alegres 

21 

 

Plano inteiro, personagem caminhando à beira de uma piscina, de biquini e com um 
sorriso aberto. Ao fundo o mesmo cenário de gramado e palmeiras em fernte ao  
mar. Pela primeira vez aparecem outras pessoas no filme: os demais frequentadores 

da piscina, entre eles um homem que caminha de bermuda e sem camisa no  
gramado atrás da piscina, duas mulheres sentadas em cadeiras de praia - usando  
vestidos e chapéus - e uma mulher que, sentada em uma cadeira de praia mais à 

frente, também usando um vestido, chapéu e óculos, percebe a chegada da 
protagonista, levando a mão ao óculos e observando a passagem dela. 

mas que farão o meu verão 

22 

 

Em plano americano, a personagem continua seu desfile à beira da piscina, 
mexendo nos cabelos e sorrindo. mais feliz 

23 

 

Três homens que estão sentado à mesa sob um guarda-sol usando camisas polo, 
viram-se para olhar enquanto ela passa, com expressões de admiração, 

aparentemente magnetizados pela imagem da moça, cuja barriga/bumbum passa 
em primeiro plano. 

[Locução - voz feminina] Coleção alto verão Marisa 



115 
 

 

24 

 

A protagonista segue seu desfile olhando para o lado oposto ao da mesa dos 
homens, como se não percebesse os olhares, sorrindo em direção à piscina, e à 

camera, de onde salta água na direção dela. Tudo vale a pena para viver bem o verão 

25 

 

A protagonista aparece em primeiro plano nadando sorridente em uma piscina. De mulher pra mulher 

26 

 

 

Marisa 
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APÊNDICE B – DECUPAGEM DO VÍDEO 2: “CONVERSA” MARISA  

Seqüência Imagem Vídeo Áudio 

1 

 

Personagem em plano americando, sentada em um encosto de um sofá, usando um 
vestido rosa, com as pernas e os braços cruzados fala olhando em direção à câmera, 
com uma expressão quase sorridente e gesticulando - o cenário é de uma casa, com 

uma janela com jardim, em uma sala com almofadas, livros, abajures, vasos. 

[Personagem falando] A gente pode falar de mulher 
pra mulher e fazer de conta que não tem mais 

ninguem ouvindo? É que assim fica mais fácil de 
assumir: 

2 

 

A mesma cena continua em um primeiro plano. A gente não é fácil, não. 

3 

 

Em outro cenário da mesma casa - uma mesa de jardim, com um pátio e uma 
piscina atrás - a personagem continua falando com a câmera. Mulheres são seres complexos, cheias de questões, 

nada decifráveis. 

4 

 

Em um terceiro cenário, também em casa, a personagem está em primeiro plano. Cada uma é de um jeito, e quem tenta rotular, acaba 
falando bobagem. Quer ver? 

5 

 

Em plano inteiro, a personagem continua a fala deitada de bruços em uma cama. Tem mulher que vive pros outros: pro marido, pros 
filhos, abdica da carreira, e tudo bem 

6 

 

Volta o cenário da piscina, em primeiro plano, a expressão da modelo se tornando 
menos simpática e mais "convincente". 

Na outra ponta, tem aquela que apostou todas as suas 
fichas no sucesso profissional, que se é feliz assim, tá  

tudo lindo também 

7 

 

Daí em diante, se alternam os cenários, e o "discurso" da personagem continua. No meio do caminho tem aquela que conseguiu 
equilibrar carreira e família. Palmas pra ela também.  

8 

 

 
E quando o assunto é padrão de beleza, então? Não 

tem nada menos unânime do que isso.  

9 

 

Em primeiro plano, a personagem, ao entrar no tema mais polêmico da "conversa" 
assume uma expressão mais séria/defensiva. Ditadura da magreza? Siga quem quiser. Formas 

generosas? Que as tenham quem as quiserem. 

10 

 

Daí em diante, se alternam os cenários, e o "discurso" da personagem continua. Rugas, cabelos brancos, celulite. Incrivel a mulher que 
não se preocupa com essas bobagens. 

11 

 

 
Mas também não tem nada de errado com quem quer 

esconder. 
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12 

 

A expressão muda ao se aproximar da conclusão de sua fala, voltando a ser mais 
positiva. O legal 

13 

 

 

de ser mulher 

14 

 

 

é isso. 

15 

 

 

A diversidade. 

16 

 

 

Mas uma coisa todas tem em comum 

17 

 

Nesse momento, a personagem fala como se estivesse respondendo à alguma 
afirmação anterior. Subentende-se que seja aos comentários negativos que o vídeo 

anterior recebeu. 
Toda mulher gosta de se sentir bonita. E gosta de 

receber elogio sim. 

18 

 

Sabendo que daí surgiria a polêmica, a personagem assume um tom de desafio, 
ainda que mantendo o sorriso e a simpatia. E como se esperasse a resposta 

polêmica, convida a interlocutora a "aparecer aqui para debater", indicando o link 
para o site da marca. 

Você não concorda? Ótimo. Porque outra coisa que a 
gente adora é discutir e debater. Apareça aqui e deixe 

sua opinião. 

19 

 

O tom volta a ser de simpatia/desafio. É pra ser uma conversa sincera mesmo. De mulher pra 
mulher. 
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APÊNDICE C – DECUPAGEM DO VÍDEO 3: PODEROSAS DO BRASIL 
Seqüência Imagem Vídeo Áudio 

1 

 

Plano geral aberto: pôr do sol em uma das cidades visitadas. [Narração - voz masculina] A C&A 

2 

 

Gisele Bünchen em plano próximo caminha em um cenário a céu aberto, olhando 
para a paisagem. e a Gisele Bündchen 

3 

 

Plano de detalhe de elementos da paisagem de uma das cidades visitadas. viajaram 

4 

 

Gisele Bündchen em plano próximo caminha em um cenário de praia, com cabelos 
ao vento, atenta ao movimento. o Brasil 

5 

 

Plano geral aberto: arquitetura de uma das cidades. de Norte 

6 

 

Plano americano: Gisele Bündchen caminhando em um cenário a céu aberto. a Sul 

7 

 

Plano geral aberto: pôr do sol em uma das cidades visitadas. para criar 

8 

 

Plano de detalhe de uma arara com cabides uma coleção 

9 

 

Plano americano: Gisele Bündchen caminhando em um cenário a céu aberto. com a cara da mulher brasileira 

10 

 

Plano geral fechado: camarim onde as personagens da campanha estão sendo 
maquiadas - espelho com luzes, bancadas e cenário escuro, profissionais fazendo a 

maquiagem com roupas pretas. [Música] Agora 

11 

 

Close da personagem Isadora, de Belém, com uma legenda que a identifica, 
primeiro pela cidade, depois pelo nome. chegou a vez 
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12 

 

Gisele Bündchen em plano americano, entrando por uma porta de madeira com 
arabescos em metal. vou cantar 

13 

 

Isadora aparece em primeiro plano com uma expressão de choque. [Gisele] Isadora 
[Música] Mulher 

14 

 

Gisele e Isadora se abraçam em frente a um fundo branco. brasileira 

15 

 

Close da personagem Claudia, de Porto Alegre, com uma legenda que a identifica, 
primeiro pela cidade, depois pelo nome. em primeiro lugar 

16 

 

Câmera sobre o ombro de Gisele, focando na reação de Claudia. [Claudia] Ah, conterrânea 

17 

 

Zoom in em Claudia e Gisele fazendo poses em frente a um fundo branco. De norte 

18 

 

Close da personagem Sol, do Rio de Janeiro, com uma legenda que a identifica, 
primeiro pela cidade, depois pelo nome. a sul 

19 

 

Plano de conjunto aberto: Gisele e Sol dançando na sala de uma casa. do meu 

20 

 

Close em Sol gargalhando. Brasil 

21 

 

Primeiro plano de Gisele e Sol fazendo poses em frente a um fundo branco. caminha 

22 

 

Close da personagem Fernanda, de Salvador, com uma legenda que a identifica, 
primeiro pela cidade, depois pelo nome. sambando 

23 

 

Fernanda e Gisele se abraçam em frente a um portão.  
[Fernanda] Ave maria, mulher 
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24 

 

Fernanda e Gisele dançando em plano americano em frente à um fundo branco. [Música] Quem 

25 

 

Fernanda dança em plano inteiro, onde aparece o cenário do estúdio e dos 
profissionais que a fotografam para a campanha. não viu 

26 

 

Todas as personagens abraçadas, com Gisele Bündchen ao centro. Roupas 
coloridas, rostos sorridentes, vento no cabelo. A marca d'água da campanha se 

sobrepõe à imagem. A logomarca da campanha tem uma referencia à bandeira do 
Brasil nas letras "o". 

Mulher de verdade 
[Narração - voz masculina] Poderosas do Brasil 

27 

 

Câmera em contraplongée em plano geral fechado, mostrando o estúdio - como um 
making of - onde as fotos da campanha estavam sendo feitas.  

28 

 

Close nos rostos das personagens ainda na mesma cena. [Música] Sim, senhor 

29 

 

Volta para as personagens fazendo pose. [Narração - voz masculina] Já nas lojas 

30 

 

Gisele Bündchen em plano americano, fazendo poses. a coleção 

31 

 

Close em Gisele Bündchen fazendo poses. inspirada 

32 

 

Close em Gisele Bündchen fazendo poses. na mulher 

33 

 

Close em Gisele Bündchen fazendo poses. brasileira 

34 

 

Close em Gisele Bündchen fazendo poses. [Música] Mulher brasileira 

35 

 

Plano geral fechado do estúdio, com as personagens andando em direção à câmera. é feita de amor 
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36 

 

Em câmera lenta, a image final do vídeo é das 5 personagens em plano de conjunto, 
com a logomarca da C&A sobreposta à imagem delas.  

 
  



122 
 

 

APÊNDICE D – DECUPAGEM DO VÍDEO 4: PODEROSAS DO BRASIL – EPISÓDIO 

SALVADOR 

 
Seqüência Imagem Vídeo Áudio 

1 

 

Plano geral da arquitetura de uma das cidades visitadas. 

 

2 

 

Plano geral do pôr do sol de uma das cidades visitadas. [Narração - voz masculina] A C&A 

3 

 

Gisele Bündchen em plano próximo caminha em um cenário a céu aberto, olhando 
para a paisagem. e a Gisele Bündchen 

4 

 

Plano geral aberto: arquitetura de uma das cidades. viajaram o Brasil 

5 

 

Primeiro plano: Gisele Bündchen girando de braços abertos olhando para o céu. para conhecer 

6 

 

Plano de detalhe de uma arara com cabides. o guarda-roupa das mullheres 

7 

 

Plano de detalhe de elementos da paisagem de uma das cidades visitadas. dos quatro 

8 

 

Gisele Bündchen em plano próximo caminha em um cenário de praia, com cabelos 
ao vento, atenta ao movimento. cantos do país 

9 

 

Plano de detalhe de elementos da paisagem de uma das cidades visitadas. e criar uma coleão 

10 

 

Plano geral fechado em plongée, em uma rua de paralelepípedos, onde Gisele 
Bündchen aparece girando de braço abertos. com a cara da mulher  

11 

 

Plano de conjunto aberto: Gisele e personagem dançando na sala de uma casa. brasileira 
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12 

 

Personagem saltando em frente a uma porta de garagem vermelha. [Música] Uhu 

13 

 

Imagens estáticas de frutas. Agora  

14 

 

Primeiro plano de Gisele Bünchen caminhando e erguendo os braços em frente a 
um píer. chegou a vez 

15 

 

Primeiro plano de Gisele Bünchen caminhando. Vou cantar 

16 

 

Close em uma das personagens sorrindo Mulher 

17 

 

Gisele Bünchen caminhando entre casas antigas coloridas. brasileira 

18 

 

Close em uma das personagens tomando um chimarrão. 

 

19 

 

Gisele Bünchen caminha em frente a um píer. 

 

20 

 

Close em uma das personagens, em frente a uma parede decorada com e uma 
frase. 

 

21 

 

Gisele Bünchen caminha em frente a uma praia. 

 

22 

 

Close em uma das personagens que caminha. em primeiro 

23 

 

Gisele Bünchen gira em um cenário histórico, com construções antigas e rua de 
paralelepípedos. lugar 
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24 

 

Quatro imagens de Gisele Bünchen abraçando cada uma das personagens aparecem 
lado a lado em cores diferentes, com a logomarca da campanha sobreposta. [Narração - voz masculina] Poderosas do Brasil 

25 

 

Imagem de uma baía com um farol ao fundo. Sobreposta à imagem, a legenda 
identifica "Salvador - BA". [Barulho  do mar] 

26 

 

A legenda desaparece, dando lugar à logomarca da C&A. [Som de berimbau] 

27 

 

Imagem de fitas do Nosso Senhor do Bom Fim balançando com o vento. 

 

28 

 

Imagem de um pôr do sol sobre o mar. 

 

29 

 

Imagem de uma santa. 

 

30 

 

À medida que começa a narração, a personagem aparece de costas andando. A 
pele é negra, o cabelo é crespo, usa um laço estampado amarrado, alem de uma 

blusa laranja, um brinco grande e um colar amarelo. 
[Fernanda] É muito digno eu ta nesse lugar de mulher 

baiana 

31 

 

A imagem da personagem aparece ao lado de uma imagem de mãos negras 
jogando runas, e de uma escultura de uma mulher negra usando roupas e 

acessórios coloridos. representando milhares de mulheres 

32 

 

Imagens de esculturas de cerâmica de mulheres negras e pardas usando vestidos 
estampados.  com formas diferentes 

33 

 

Close em uma mulher partda usando turbante vermelho  de vestir,  

34 

 

Close de uma mulher negra usando tranças no cabelo. de ser 

35 

 

Imagens de uma mulher lutando capoeira, um plano de detalhe de um brinco 
artesanal e de uma mulher sorrindo. mas todas com um ponto em comum 



125 
 

 

36 

 

Close da personagem caminhando e sorrindo. essa energia, essa cor, essa vivacidade. Acho que isso 
toda mulher baiana tem. 

37 

 

Close da personagem principal dançando e sorrindo, e se apresentando, com a 
legenda de seu nome e cidade: Fernanda, Salvador-BA 

Eu sou fernanda, eu sou artista, sou mulher negra, e 
sou muito feliz. E acho que a vida para mim é um  

palco 

38 

 

Close de Gisele Bundchen falando. [Gisele] Ela colocou  o dedo na tomada e foi "Uaaau" 

39 

 

Imagens de Gisele Bunchen e Fernanda lado a lado. [Música] 

40 

 

Plano americano de Gisele Bunchen andando. [Gisele] Caminhando pela bahia Você quer se 
movimentar, 

41 

 

Imagem da arquitetura da cidade de Salvador.  eu não sei o que acontece 

42 

 

Cena de Gisele Bünchen caminhando e girando numa calçada de paralelpípedos em 
Salvador. Eu estava andnando no Pelourinho e me deu vontade 

de girar. Não sei se eu me inpsirei  naquelas baianas 

43 

 

Close de Gisele Bundchen falando. Que ficam girando, sabe assim? Eu também quero 

44 

 

Cena de Gisele Bünchen subindo as escadas de uma casa, ao lado da imagem da 
personagem principal contando sobre onde mora. [Fernanda] Eu moro numa república  

45 

 

Gisele Bünchen suindo as escadas de entrada de uma casa com as paredes, a 
descascando, cabos de energia aparentes, escada de concreto. com quatro jovens,  

46 

 

Plano de detalhe dos cabos de energia nas paredes. artistas diversos 

47 

 

Close de uma mascara de teatro. A roupa  
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48 

 

Plano de detalhe de Fernanda mostrando roupas: uma blusa estampada, um short 
rosa. representa meu estado de espírito 

49 

 

Plano americano de Fernanda mostrando um vestido em um cabide em um quarto 
onde aparecem uma cama e cortinas. eu gosto de roupa confortável. Uso short e blusa, 

então vai pra minha arara 

50 

 

Plano americano de Gisele tocando a campainha em frente a um portão. [Gisele] Fernanda! 

51 

 

Fernanda sai para atender a porta e solta um grito ao reconhecer Gisele. [Fernanda] Tá doido! 

52 

 

Gisele sobe as escadas para encontrá-la [Gisele] Tudo bom? 

53 

 

Elas se encontram e se abraçam [Fernanda] Ave Maria, mulher! 
[Gisele] Prazer. 

[Fernanda] Eu tava muito curiosa, ansiosa 

54 

 

Close em Gisele perguntando sobre as expectativas de Fernanda sobre quem estava 
vindo. [Gisele] O que voce estava achando? 

55 

 

Fernanda conta sobre as expectativas. [Fernanda] Tava cheia de conspiração aí pra saber 
quem é que vinha aqui. 

56 

 

Gisele responde com expressão tímida que é "só ela" [Gisele] Sou eu, sou só eu.  

57 

 

Em contralongée, Gisele pede para entrar [Fernanda] É, Só você. 
[Gisele] Posso entrando ai? 

58 

 

Gisele entra pela porta passando uma cortina de miçangas, sorrindo. 

 

59 

 

Em plano inteiro, elas conversam sobre a carreira e os sonhos de Fernanda em 
frente a uma parede laranja com quadros, um aparador com objetos decorativos. [Gisele] Eu sei que você é uma multitalentosa, que faz 



127 
 

 

60 

 

Em close, Gisele fala sobre os talentos de Fernanda. Perna de pau, toca instrumentos 

60 

 

Fernanda conta sobre seu trabalho. 

[Fernanda] Eu também dou aula. 

61 

 

Gisele reage, demonstrando interesse na conversa. 
[Gisele] Aula de que? 
[Fernanda] De teatro. 

[Gisele] Uau. 
[Fernanda] Numa escola pública. 

62 

 

Em plano inteiro, elas conversam sobre a carreira e os sonhos de Fernanda em 
frente a uma parede laranja com quadros, um aparador com objetos decorativos. [Gisele] E daonde vem toda essa energia? Como é que 

é isso? 

63 

 

Câmera sobre o ombro de Gisele mostra Fernanda contando sobre si. [Fernanda] É porque eu sou muito curiosa na verdade.  

64 

 

Gisele reage sorrindo, atenta. então eu fico vendo as pessoas fazendo e fico assim 

65 

 

Em plano inteiro, elas conversam sobre a carreira e os sonhos de Fernanda em 
frente a uma parede laranja com quadros, um aparador com objetos decorativos. Ai, como é que será que é que faz? Aí eu fico olhando, 

aí eu fico ensaiando, treino. 

66 

 

Gisele conclui a conversa sorrindo e expressando sua admiração pelo trabalho de 
Fernanda. 

[Gisele] É muito legal ver assim uma pessoa que tá 
começando, e você tem um sonho, e você tem que 

seguir ele, né? 

67 

 

Plano de detalhe de uma vela sendo acesa [Som de berimbau] 

68 

 

Plano de detalhe de um braço de uma imagem de um orixá 

 

69 

 

Plano de detalhe de amuletos de madeira (terço e figa) 

 

70 

 

Em plano americano, Gisele pergunta sobre os orixás. [Gisele] Eu tenho muita curiosidade de saber 
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71 

 

Em câmera sobre o ombro de Gisele, Fernanda explica sobre a cultura dos orixás. como é que funciona esses 

72 

 

Plano de detalhe da cabeça de uma imagem de santo. orixás 

73 

 

Plano de detalhe da cabeça de uma imagem de santo. 

 

74 

 

Plano de detalhe da cabeça de uma imagem de santo. [Fernanda] Então, 

75 

 

Plano de detalhe a de uma imagem de santo. cada orixá 

76 

 

Plano de detalhe da cabeça de uma imagem de santo. tem o seu o seu dia 

77 

 

Plano de detalhe de velas.  a ser cultuado 

78 

 

 

cada orixá tem a sua comida, tem a sua cor 

79 

 

Em câmera sobre o ombro de Gisele, Fernanda explica sobre a cultura dos orixás. por exemplo, a cor de ogum é azul, o dia é terça 

80 

 

Gisele faz perguntas, interessada sobre a cultura dos orixás. [Gisele] Então terça-feira você usa azul 

81 

 

Gisele reage, falando em direação à equipe de filmagem, demonstrando que está 
fascinada pela explicação. [Gisele] Obrigada por me explicar, eu estou fascinada, 

estou assim ó: Ahn? 

82 

 

Em câmera sobre o ombro de Gisele, Fernanda fala animada sobre uma surpresa. [Fernanda] Eu tenho uma surpresa pra você sabe 
aonde? 
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83 

 

Gisele reage confusa. [Gisele] Aonde?  
[Fernanda] No céu.  

[Gisele] No céu? 

84 

 

Em close, Fernanda se diverte, convidando Gisele para ir ao céu. Transição da 
imagem através da saturação na cor laranja. [Fernanda] É, tá lá em cima 

85 

 

Imagem do céu, sobre prédios antigos. [Gisele] O que que é? 

86 

 

Imagem do céu sobre uma igreja. [Fernanda] Quer ir lá comigo agora? [Gisele] No 
céu? 

87 

 

Imagem do céu sobre prédios antigos. [Fernanda] É, vamos lá. [Gisele] Vamos lá 

88 

 

Imagem de Fernanda junto a uma arara em um terraço/laje entre prédios. [Gisele] Aqui então, estamos no céu. [Fernanda] 
No céu, que eu falei. 

89 

 

Em câmera sobre o ombro de Fernanda, Gisele e Fernanda conversam. Ao fundo, 
uma parede de tijolos sem acabamento, cabos de energia, grades. 

[Gisele] Então me fala aqui o que voce separou aqui.  
Como é que a baiana se expressa? 

[Fernanda] Cheia de cores 

90 

 

Imagens de colares de miçangas, lenços e amuletos aparecem lado a lado à Gisele e 
Fernanda, que conversam sobre as características do vestuário da baiana. [Gisele] Cores vibrantes? 

91 

 

Imagens de colares de miçangas, lenços e amuletos aparecem lado a lado à Gisele e 
Fernanda, que conversam sobre as características do vestuário da baiana. [Fernanda]  Isso, cores vivas, né. Que é essa coisa da 

energia, da vivacidade, da energia 

92 

 

Gisele demonstra interesse nas peças de roupa selecionadas por Fernanda. Ao 
fundo, a imagem da laje. Esse aqui é um shortinho que eu adoro. Que qualquer 

batinha assim dá pra usar. 

93 

 

A imagem de Fernanda falando é intercalada à imagem de seus pés enquanto 
caminha em uma rua de paralelepípedos. [Gisele] E o que você usa no pé? 

[Fernanda] Sandalinha, sandália de couro, sapatilha. 

94 

 

Fernanda mostra suas peças, enquanto Gisele reage, demonstrando interesse. 

Tem uma blusa que uso com salto. 
[Gisele] Ah, que linda também. 

 [Fernanda] Essa aqui ela é simplesinha, você põe uma 
calça jeans, põe um salto, está pronto. 
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95 

 

Close em Gisele comentando sobre as roupas. [Gisele] Amei essa blusa, gente 

96 

 

Gisele faz combinações com as peçs no ar. 
[Fernanda] Essa aqui é minha batinha, você põe um 

shortinho jeans, já foi. 
[Gisele] Isso que eu estou notando também, você tem 

bastante estampas grnades. 

97 

 

Fernanda mostra uma saia que usa para dançar. [Fernanda] Essa daqui é bem velhinha assim, mas ela é 
otima pra sambar. 

98 

 

Close em Fernanda demonstrando como roda com a saia. [Fernanda] Quando você roda, fica uma coisa linda 

99 

 

Gisele sorri, demonstrando se divertir, olhando para a equipe de gravação. [Gisele] Adoro. 

100 

 

Elas se abraçam, enquanto Gisele narra o que vai levar de Salvador. [Gisele] O que eu vou levar de Salvador vai ser o 
shortinho, 

101 

 

Fernanda aparece defilando em frente a uma casa antiga, de paredes azuis e portas 
verdes. rasteirinha,  

102 

 

Enquanto caminha, as roupas de Fernanda vão alternando entre shorts jeans e 
blusas coloridas, vestidos  estampados, etc. e também batinha, bastante estampas grandes  

103 

 

Enquanto caminha, as roupas de Fernanda vão alternando entre shorts jeans e 
blusas coloridas, vestidos  estampados, etc. e muita cor 

104 

 

Imagem de uma baía com um farol. 

 

105 

 

Plano de detalhe de amuletos de cruzes coloridas. 

 

106 

 

Close em Fernanda falando. [Fernanda] A minha auto-estima está la em cima 
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107 

 

Close em Fernanda caminhando e sorrindo. [Gisele] eu acho que a palavra que melhor descreve  

108 

 

Plano americano de Gisele girando de vestido estampado em uma rua antiga. tudo isso é muita energia, né 

109 

 

A imagem de Gisele girando divide-se com a imagem de Fernanda girando de 
vestido amarelo. [Fernanda] Eu inspirei Gisele na próxima  

110 

 

Fernanda segue caminhando em frente a uma casa antiga. coleção da C&A 

111 

 

Imagem de um pôr do sol sobre o mar. e ela inspirou pra que eu pudesse continuar fazendo 
arte na minha vida. 
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APÊNDICE E – DECUPAGEM DO VÍDEO 5: PODEROSAS DO BRASIL – EPISÓDIO 

BELÉM 
Seqüência Imagem Vídeo Áudio 

1 

 

Plano geral da arquitetura de uma das cidades visitadas. 

 

2 

 

Plano geral do pôr do sol de uma das cidades visitadas. [Narração - voz masculina] A C&A 

3 

 

Gisele Bündchen em plano próximo caminha em um cenário a céu aberto, olhando 
para a paisagem. e a Gisele Bündchen 

4 

 

Plano geral aberto: arquitetura de uma das cidades. viajaram o Brasil 

5 

 

Primeiro plano: Gisele Bündchen girando de braços abertos olhando para o céu. para conhecer 

6 

 

Plano de detalhe de uma arara com cabides. o guarda-roupa das mullheres 

7 

 

Plano de detalhe de elementos da paisagem de uma das cidades visitadas. dos quatro 

8 

 

Gisele Bündchen em plano próximo caminha em um cenário de praia, com cabelos 
ao vento, atenta ao movimento. cantos do país 

9 

 

Plano de detalhe de elementos da paisagem de uma das cidades visitadas. e criar uma coleão 

10 

 

Plano geral fechado em plongée, em uma rua de paralelepípedos, onde Gisele 
Bündchen aparece girando de braço abertos. com a cara da mulher  

11 

 

Plano de conjunto aberto: Gisele e personagem dançando na sala de uma casa. brasileira 
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12 

 

Personagem saltando em frente a uma porta de garagem vermelha. [Música] Uhu 

13 

 

Imagens estáticas de frutas. Agora  

14 

 

Gisele Bünchen caminha erguendo os braços em frente a um píer. chegou a vez 

15 

 

 

Vou cantar 

16 

 

Close em uma das personagens sorrindo Mulher 

17 

 

Gisele Bünchen caminhando entre casas antigas coloridas. brasileira 

18 

 

Close em uma das personagens tomando um chimarrão. 

 

19 

 

Gisele Bünchen caminha em frente a um píer. 

 

20 

 

Close em uma das personagens, em frente a uma parede decorada com quadros e 
uma frase. 

 

21 

 

Gisele Bünchen caminha em frente a uma praia. 

 

22 

 

Close em uma das personagens que caminha. em primeiro 

23 

 

Gisele Bünchen gira em um cenário histórico, com construções antigas e rua de 
paralelepípedos. lugar 



134 
 

 

24 

 

Quatro imagens de Gisele Bünchen abraçando cada uma das personagens aparecem 
lado a lado em cores diferentes, com a logomarca da campanha sobreposta. [Narração - voz masculina] Poderosas do Brasil 

25 

 

Imagem de uma baía com um farol ao fundo. Sobreposta à imagem, a legenda 
identifica "Belém". [Música] Mínha preta chegou na roda 

26 

 

A legenda desaparece, dando lugar à logomarca da C&A. Pra dançar o carimbó 

27 

 

Plano de detalhe da corda de um barco atracado em um trapiche. E mamãe já me falou 

28 

 

Plano de detalhe da corda de um barco atracado em um trapiche. Casaco não dança só 

29 

 

Imagem do céu, sobre uma bússola. [Narração - Gisele Bünchen] Você escuta da carioca, 
você escuta da gaúcha, você escuta da baiana 

30 

 

Imagem de um rio Mas você não escuta muito da mulher do Pará, enta eu 
acho que é uma coisa 

31 

 

Close de Gisele falando. é um segredo pra mim essa mulher 

32 

 

Imagem de mãos descascando frutas. [Sons do mercado público] 

33 

 

Imagem de uma mulher parda rindo em frente a uma barraca de ervas. [Mulher] Risada 

34 

 

Imagem de frutas em um cesto de mercado. 

 

35 

 

Imagem de frutas em um cesto de mercado. 
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36 

 

Imagem de frutas em um cesto de mercado. 

 

37 

 

Close de uma mulher parda sorrindo. [Narração - Isadora] A mulher paraense é 

38 

 

Primeiro plano: a personagem Isadora, de pele parda, cabelos cacheados e olhos 
verdes, falando, com a legenda que a identifica pelo nome e pela cidade.  Eu acho que é cor, 

39 

 

Close de Gisele caminhando com os cabelos ao vento.  é verdade 

40 

 

Close de uma mulher parda sorrindo. 

 

41 

 

Imagem do porto de Belém. 

 

42 

 

Imagem do céu em um porto. [Trovoadas] 

43 

 

Imagem do tempo virando, nuvens escuras sobre os barcos. [Barulho da chuva] 

44 

 

Plano de detalhe de uma cerca de ferro, com a chuva caindo. [Isadora] Eu falo que Belém é uma das poucas cidades 
que a gente compra roupa de outono inverno 

45 

 

Plano de detalhe da chuva sobre um piso de azulejo colorido. pra usar no ar condicionado, né? 

46 

 

Imagem da chuva em um rio. Eu escolhi o maior número de 

47 

 

Plano americano de Isadora em um quarto, separando roupas em uma arara. Ao 
fundo, móveis antigos, como uma penteadeira. regatas possíveis 
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48 

 

Primeiro plano de Isadora separando peças em uma arara. pra ir para a arara: renda cores vivas, essas cores 
abertas, porque Belém é muito quente 

49 

 

Close de Gisele falando. [Gisele] É quente. É quente, é umido. 

50 

 

Plano de detalhe de cabides em uma arara. [Isabela] Eu moro  

51 

 

Plano inteiro de Gisele caminhando no porto. com a minha tia 

52 

 

Primeiro plano: a personagem Isadora falando. com meus tios, com minhas primas 

53 

 

Gisele chegando ao portão de uma casa, com uma árvore forida em frente. essa parte da minha familia todinha é de artistas 

54 

 

Imagem de quadros e obras de arte. sabe? Querendo ou não a família 

55 

 

Plano de detalhe de um quadro e um violoncelo.  pode ter influenciado eu acabar indo pra essa área 

56 

 

Gisele  entra pelo portão entre as flores. teatro assim 

57 

 

Primeiro plano: Isadora falando. é a minha vida 

58 

 

Gisele entra por uma porta antiga com vidro e arabescos de metal. Ao lado, 
quadros pintados na parede. Gisele chama por Isadora. [Gisele] Isadora 

59 

 

Isadora aparece na porta de uma sala, com quadros e pinturas antigas na parede, 
além de uma mesa com cadeiras antigas. A-há! Vem aqui 
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60 

 

Em plano americano, frente à reação de choque de Isadora ao reconhecer Gisele, a 
modelo ri e a chama para se aproximar. Vem aqui! 

60 

 

Em primeiro plano, Isadora sorri em choque, sem reação.  Olha que linda! Tudo bom? 

61 

 

Gisele chama Isadora novamente, que se aproxima ainda sem falar. Vem aqui!  

62 

 

Close em Giisele abraçando Isadora. Como é que você tá? 

63 

 

 

Que linda!  

64 

 

Os olhos de Isadora estão marejados e Gisele também começa a chorar. Desculpa que eu to..  

65 

 

Close em Isadora rindo, ainda em choque. Olha, vaicomeçar a chorar eu vou começar a chorar,  

66 

 

Em plano de conjunto, Gisele se dirige à equipe de filmagem. pelo amor de deus 

67 

 

Em primeiro plano, Isadora fala. [Isadora] É o égua 

68 

 

Close de Gisele curiosa com a expressão usada pela Isadora. [Gisele] Égua? O que que é isso? 

69 

 

Câmera sobre o ombro de Gisele mostrando Isadora explicando. [Isadora] É uma expressão paraense, é uma 
exclamação 

70 

 

Plano de conjunto aberto mostrando a sala da casa, onde aparecem quadros nas 
paredes, móveis e objetos de decoração antigos, e um violoncelo.  [Gisele] O que significa égua? 
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71 

 

Primeiro plano: Isadora falando. [Isadora] A gente usa essa expressão pra qualquer 
coisa. 

72 

 

Close em Gisele sorrindo. Surpresa, felicidade. 

73 

 

Primeiro plano: Isadora falando. "Égua, não acredito." Ou então, "égua.." Ou então 
"égu-a". 

74 

 

Câmera sobre o ombro de Gisele mostrando Isadora explicando. É exclamação, entendeu?  

75 

 

Close em Gisele sorrindo em questionamento. [Gisele] É uma coisa positiva? 

76 

 

Câmera sobre o ombro de Gisele mostrando Isadora explicando. [Isadora] É, nesse caso é. 

77 

 

Plano de detalhe de um violino 

 

78 

 

Plano de conjunto aberto: Gisele e Isadora conversando em uma sala onde na 
parede ao fundo aparecem dois quadros de imagens católicas. [Gisele] Como é que foi essa história de você seguir  

79 

 

Câmera sobre o ombro de Isadora mostrando Gisele demonstrando interesse na 
carreira de Isadora. seu sonho de fazer teatro? 

80 

 

Close em Isadora contando sobre sua carreira. [Isadora] Tá tudo acontecendo muito rápido, sabe? 

81 

 

Plano de detalhe em fotos de Isadora em um mural. Eu entrei na Universidade Federal do Pará, e aí veio 
um teste pra um curta 

82 

 

Plano de detalhe em fotos de Isadora em um mural. Da apresentação do curta já me viram 
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83 

 

Plano de conjunto aberto: Gisele e Isadora conversando em uma sala onde na 
parede ao fundo aparecem dois quadros de imagens católicas. E aí quando eu vejo tá a Gisele na minha sala 

84 

 

Câmera sobre o ombro de Gisele mostrando Isadora cantando. [Isadora cantando] Ora, deixe isso pra lá 

85 

 

Close em Gisele, com uma expressão de surpresa com o talento de Isadora. 

 

86 

 

Imagem de frutas em um cesto de mercado. [Gisele] Eu estou vendo cores aqui 

87 

 

Plano de detalhe de vidros de perfume. Eu vejo voce de verde e rosa 

88 

 

Imagem de peixes expostos em um balcão. e eu estou andando pela cidade 

89 

 

Imagem da parte interna de um barco. e eu vejo uns prédios lindos 

90 

 

Imagem de um ponto turístico de Belém. 

 

91 

 

Imagem de um prédio antigo de Belém. 

 

92 

 

Imagem do céu sobre o alto de barcos. 

 

93 

 

Imagem de um portão de ferro antigo vermelho e verde. 

 

94 

 

Plano de conjunto aberto mostrando Gisele e Isadora conversando em frente a 
uma arara com roupas. Ao fundo a porta da casa, mostrando uma arquitetura 

antiga, além de muitos quadros nas paredes. 
Quais são as coisas que voce acha que a mulher do 

Pará veste? 
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95 

 

Plano de detalhe de cabides em uma arara. [Música] Eu vou dançar o carimbó 

96 

 

Câmera sobre o ombro de Gisele mostrando Isadora falando sobre suas roupas. [Isadora] Bom, primeiro regata né? Roupa folgada, não 
pode ser qualquer regata, tem que ser aquelas regatas 

folgadas, de tecido leve. 

97 

 

Plano de conjunto aberto mostrando Gisele e Isadora conversando em frente a uma 
arara com roupas. Ao fundo a porta da casa, mostrando uma arquitetura antiga, 

além de muitos quadros nas paredes. 
Caso a gente saia, ou alguma coisa assim  ou entao 

tomar um soverte aqui em Belém, com esse calor todo 
numa praça. 

98 

 

Câmera sobre o ombro de Gisele mostrando Isadora falando sobre suas roupas. Cores escuras faz mais calor ainda, então.. 

99 

 

Câmera sobre o ombro de Isadora mostrando Gisele demonstrando interesse na 
fala de Isadora. [Gisele] Cores claras 

100 

 

Close em Isadora falando. [Isadora] Sempre. 
Gosto dessa daqui por causa da renda e tudo mais. Eu 

gosto muito de florido, particularmente 

101 

 

Plano de conjunto aberto mostrando Gisele e Isadora conversando em frente a uma 
arara com roupas. Ao fundo a porta da casa, mostrando uma arquitetura antiga, 

além de muitos quadros nas paredes. 
[Gisele] Já que voce usa sempre regatinha, coisas mais 

básicas, o acessório é seu amigo? 
[Isadora] É, quase sempre a gente usa colares, 

chapéus. 

102 

 

Close em Gisele falando enquanto olha para cima, como se estivesse se lembrando 
de algo. [Gisele] Entao eu to levando do Pará 

103 

 

Isadora caminha em frene a uma construção antiga, de azulejos, grades de ferro e 
detalhes amarelos. roupas leves, coloridas 

104 

 

Isadora caminha em frene a uma construção antiga, de azulejos, grades de ferro e 
detalhes amarelos, suas roupas alternando entre shorts, saias e blusas coloridas 

enquanto anda. e essas texturas 

105 

 

Isadora caminha em frene a uma construção antiga, de azulejos, grades de ferro e 
detalhes amarelos, suas roupas alternando entre shorts, saias e blusas coloridas 

enquanto anda. e gosto também de bastante acessorios 

106 

 

Câmera sobre o ombro de Gisele mostrando as duas brindando. [Isadora] Saúde 
[Gisele] e muito sucesso 
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107 

 

Imagem das ondas de um rio. 

 

108 

 

Plano de conjunto, mostrando um ceular fotografando Gisele entre um casal, 
dentro da mesma casa onde ela esteve conversando com Isadora. [Gisele] Quando que eu imagino que eu vou entrar 

nnuma casa de uma pessoa que eu não conheço 

109 

 

Plano de conjunto, mostrando Gisele entre a família de Isadora, na mesma casa. e saber um pouco da história dela 

110 

 

Plano aberto mostrando Gisele caminhando em uma calçada. Pra mim está sendo 

111 

 

Imagem do céu sobre prédios históricos. É uma troca sabe? 

112 

 

Close em Isadora falando. [Isadora] O fato da Gisele ter vindo até a porta da 
minha casa, ter conversado comigo 

113 

 

Close de Isadora caminhando em um cenário de prédios antigos. Aumenta a esperança 

114 

 

Close em Gisele caminhando. entendeu? De continuar lutando no sonho que eu 
tenho 

115 

 

Imagem do pôr do sol sobre o rio. 
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APÊNDICE F – DECUPAGEM DO VÍDEO 6: MULHERES MARISA 
Seqüência Imagem Vídeo Áudio 

1 

 

Imagem desfocada de folhas rolando no chão ao vento. [Sons de folhas ao vento] 
[Narração - voz feminina] Outono Inverno Marisa. 

2 

 

Abertura com o texto "Marisa 
Outono Inverno 2015 

Todo dia é dia da Mulher"  Você vai se surpreender. 

3 

 

Mulher jovem, baixa, branca, de cabelos escuros desfila em direção à câmera. Num 
cenário de estúdio, com piso branco coberto de folhas secas em frente a um fundo 

de uma imagem de árvores em tons de rosa. [Música que remete a assobios] 

4 

 

Close nas roupas. 

 

5 

 

Close na personagem girando, detalhe dos cabelos em movimento em câmera lenta. 

 

6 

 

Outra personagem desfilando em direção à câmera.Alta, parda, de cabelos loiros 
tingidos. 

 

7 

 

Close nas roupas. 

 

8 

 

Close no rosto da personagem, que sorri fazendo pose. 

 

9 

 

Primeiro plano da personagem mexendo nos cabelos, em câmera lenta. 

 

10 

 

Mulher alta, curvilínea, de pele branca e cabelos escuros e lisos desfila em direção à 
câmera. 

 

11 

 

Primeiro plano da personagem desfilando. 
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12 

 

Close na personagem fazendo charme com os cabelos. 

 

13 

 

Em primeiro plano, uma mulher jovem, baixa, branca, de cabelos escuros, franja e 
óculos de grau mexe nos óculos, sorrindo para a câmera. 

 

14 

 

A mesma personagem faz pose com a mão na cintura e erguendo o pé. 

 

15 

 

Close em seu rosto, enquanto se movimenta em câmera lenta. 

 

16 

 

Mulher branca, loira, mais velha, desfila com as mãos na cintura em direção à 
câmera. 

 

17 

 

Em primeiro plano, a personage sorri em direção à câmera. 

 

18 

 

Close nas roupas. Peças tão 

19 

 

Close no rosto da personagem, que sorri fazendo pose. incriveis que voce nem reparou 

20 

 

Mulher jovem, alta, branca, gorda, loira, desfile em direção à câmera. que nossas modelos 

21 

 

Primeiro plano mostrando a personagem sorrindo enquanto se dirige à câmera, 
com vento nos cabelos. não são modelos 

22 

 

A mesma personagem faz pose com a mão na cintura e erguendo o pé. 

 

23 

 

Uma das personagens faz pose com a mão na cintura. Reparou? 
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24 

 

Em primeiro plano, as personagens aparecem em duplas, vestidas com roupões 
brancos. Música 

25 

 

Em plano inteiro, os nomes das personagens aparecem sobrepostos à imagem delas. 

 

26 

 

Em plano inteiro, os nomes das personagens aparecem sobrepostos à imagem delas. 

 

27 

 

  

28 

 

Ainda de roupões brancos, as personagens conversam, mostrando peças de roupas 
umas às outras. 

 

29 

 

Em primeiro plano, uma das personagens coloca um vestido em frente à si. 

 

30 

 

Em primeiro plano, outra personagem, se olha colocando uma camiseta em frente 
ao corpo. 

 

31 

 

Em plano americano, ainda de roupões brancos, as personagens conversam, 
mostrando peças de roupas umas às outras, com uma arara atrás. 

 

32 

 

Em duplas, as personagens aparecem desfilando outros looks. 

 

33 

 

Em duplas, as personagens aparecem desfilando outros looks. 

 

34 

 

Uma personagem aparece em plano inteiro girando de saia e com os cabelos soltos, 
em câmera lenta. 

 

35 

 

A partir daí, intercalam-se cenas das personagens desfilando, interagindo e se 
movimentando, brincando, exibindo suas roupas da Marisa. 
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36 

 

  

37 

 

  

38 

 

  

39 

 

  

40 

 

  

41 

 

  

42 

 

 

[Narração - voz feminina] Uma homenagem  

43 

 

 

da Marisa 

44 

 

 

para todas 

45 

 

 

as mulheres 

46 

 

 
Mulheres Marisa. Gostou? Então acesse Agora todo o 
nossso catalogo digital e veja o que não pode faltar no 

seu guarda-roupa nessa estação 

47 

 

 
Outono Inverno 2015 - Na Marisa, todo dia é dia da 

mulher 
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48 

 

As seis personagens aparecem em plano americano lado a lado cantando. [Todas] De mulher pra mulher, Marisa 

49 

 

A câmera acompanha a seqüencia de mulheres que aplaudem e riem. [Aplausos] 

50 

 

 

[Música] 
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APÊNDICE G – DECUPAGEM DO VÍDEO 7: DIA DA MULHER – DANYELA 

 
Seqüência Imagem Vídeo Áudio 

1 

 

Abertura com o texto "Marisa 
Outono Inverno 2015 

Todo dia é dia da Mulher" [Música] 

2 

 

Em seguida os dizeres "Depoimento Mulheres Marisa" 

 

3 

 

Em primeiro plano, a personagem Danyela, identificada pela legenda, primeiro pelo 
nome, em seguida como "Cliente Marisa" e por fim por sua profissão "Recursos  
Humanos", aparece usando uma blusa estampada floral, uma trança nos cablos, 

brincos e maquiagem: sombra nos olhos, batom, blush marcados. Percebe-se pela  
postura que ela está sentada à frente de um fundo com uma imagem de um bosque 

em tons de rosa. Ela não está olhando para câmera, é como se a câmera a 
observasse enquanto ela conversa com um interlocutor oculto, num formato similar 

ao dos documentários.  

[Danyela] Eu não sou tímida na verdade, sou super 
comunicativa. Nesse momento estou um pouco tímida 

4 

 

Ao longo do vídeo, as cenas se alternam entre o primeiro plano e o close para 
mostarar suas expressões.  mas eu gosto de conversar, gosto de amizades, gosto 

de sair. 

5 

 

 
eu sou uma pessoa totalmente focada nos meus 

objetivos, sou super batalhadora 

6 

 

 
eu concluí minha faculdade, agora estou terminando 

minha pós-graduação esse mês 

7 

 

 
é meu ultimo mês. E esse ano eu pretendo fazer um  

MBA. 

8 

 

Às cenas de Danyela falando, intercalam-se cenas em plano inteiro, close e detalhes 
das roupas enquanto a personagem desfila em frente ao mesmo fundo, com uma 

atitude confiante e sorridente. Meu carro eu já conquistei o ano passado. 

9 

 

 

E agora a minha meta é comprar uma casa. 

10 

 

 
É importante ter a casa, e estar do lado da família, é 

claro. 

11 
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12 

 

 
Eu trabalho ali próximo à Paulista e fui numa loja 

Marisa comprar uma lingerie 

13 

 

 
e acabei encontrando algumas meninas que me 

abordaram 

14 

 

 

pra vir até aqui. 

15 

 

 

Fiquei muito surpresa, 

16 

 

 
na hora eu fiquei um pouco até assustada porque veio 

um monte de gente junto. 

17 

 

 

Mas aí eu gostei da idéia, fiquei muito feliz. 

18 

 

 
Eu achei bem bacana, bem diferente, um pouco difícil 

né. Na hora dá um nervoso. 

19 

 

 

O coração começa a disparar, mas depois a gente 

20 

 

 

se acalma. 

21 

 

 
Eu me identifico com a Marisa porque lá eu encontro 

além de praticidade, eu me sinto bem à vontade. 

22 

 

 
Tem vários estilos de roupa, eu consigo montar looks, 

a vitrine é muito bem feita. 

23 

 

 
Então assim, tem uns looks bem bacanas, então eu 

chego lá e 
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24 

 

 

me espelho nos looks. 

25 

 

 

Se eu fosse definir meu estilo,  

26 

 

 
eu usaria mais uma calça jeans, uma blusinha, e 

sempre estar no salto: 

27 

 

 

 uma sandália, um scarpin, 

28 

 

 

uma coisa mais sensual. 

29 

 

 
Na verdade, você não pode ficar muito vulgar, né. 

Então sempre ou eu uso uma saia jeans,  

30 

 

 
e acabo colocando uma camisetinha, uma blusinha por 

cima ou eu uso um decote 

31 

 

 
e coloco uma calça jeans. Eu gosto muito de lingerie, 

eu adoro. 

32 

 

 

Ah, eu acho que a mulher fica mais atraente, sedutora. 

33 

 

 

Gosto de me sentir bem. 

34 

 

 

[Música] 

35 

 

Ao final, a chamada "Acesse todo o nosso catálogo digital 
voudemarisa.com.br/outonoinverno escrito em rosa sobre o fundo cinza. 
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36 

 

Logomarca da Marisa em branco sobre o fundo rosa. 
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APÊNDICE H – DECUPAGEM DO VÍDEO 8: DIA DA MULHER – LILIAN 

 
Seqüência Imagem Vídeo Áudio 

1 

 

Abertura com o texto "Marisa 
Outono Inverno 2015 

Todo dia é dia da Mulher" [Música] 

2 

 

Em seguida os dizeres "Depoimento Mulheres Marisa" 

 

3 

 

Em primeiro plano, a personagem começa a sua fala. Tenho uma filha de 18: 

4 

 

Close na personagem, identificada pela legenda, primeiro pelo nome "Lilian", em 
seguida como "Cliente Marisa" e por fim por sua profissão "Empreendedora", 
aparece usando uma blusa cinza, os cabelos longos tingidos de loiro soltos e  

ondulados, acessórios e maquiagem: sombra nos olhos, batom, blush marcados.  
Percebe-se pela postura que ela está sentada à frente de um fundo com uma 

imagem de um bosque em tons de rosa. Ela não está olhando para câmera, é como 
se a câmera a observasse enquanto ela conversa com um interlocutor oculto, num 

formato similar ao dos documentários.  

a Maria Clara, e tenho o Guilherme de 10. 

5 

 

Ao longo do vídeo, as cenas se alternam entre o primeiro plano e o close para 
mostrar suas expressões.  Sou casada, meu marido é um lindo. 

6 

 

 

Eu sou um pouco cara de pau assim. Eu fico 

7 

 

 

nervosa, assim, eu fico suando. 

8 

 

 
Eu sou muito expansiva, abro a mão. Estou até me 

controlando aqui, então eu não tenho vergonha 

9 

 

 

e por conta disso um pessoa da Marisa 

10 

 

 

me chamou e me convidou e eu vim, vim fazer 

11 

 

Às cenas de Lilian falando, intercalam-se cenas em plano inteiro, close e detalhes 
das roupas enquanto a personagem desfila em frente ao mesmo fundo, com uma 

atitude confiante e sorridente. super feliz, super satisfeita e super 
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12 

 

 

orgulhosa de representar as plus size. 

13 

 

 

Eu tenho a tendência a ser mais realista 

14 

 

 

então otimismo pra mim é por dia. 

15 

 

 

2014 foi um ano bem dificil 

16 

 

 

financeiramente 

17 

 

 

e 

18 

 

 
eu e meu marido estamos muito empolgados porque a 

gente tem um café 

19 

 

 
e abriu uma faculdade na frente do café, então o 

movimento vai aumentar, então a gente vai conseguir 
pagar as contas. 

20 

 

 

Eu gosto do dia-a-dia,  

21 

 

 
de ir ao cinema, esses são os meus planos, sem clichê e 

sem 

22 

 

 
é isso, é uma viagem com meus filhos, com a minha 

familia, poder comer um japonês, poder sabe 

23 

 

 

ter uma vida um pouco, financeira, mais tranqüila 
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24 

 

 
eu lembro de uma coisa agora que eu falava pra minha 

filha 

25 

 

 

ela: "ah, mãe eu vou tentar",  

26 

 

 
e eu falei "não filha, você vai conseguir. Coloca isso 

como 

27 

 

 
um mantrinha, que consegue". Eu acho que o 

otimismo, move. 

28 

 

 

A principio, há uns anos 

29 

 

 
eu fiz o cartão Marisa para lingerie. Mas depoios eu 
comecei a ir, e principalmente de novo por conta da 

linha plus size. 

30 

 

 
É essa a minha relação, eu gosto, eu acho legal e é um 

programa, e um passeio, ir a Marisa. 

31 

 

 

Uma coisa que eu tenho muito de verdade pra mim 

32 

 

 

você gostou, pôs, olhou no espelho  

33 

 

 

e gostou, vai 

34 

 

 

e o justo: eu adoro roupa justa 

35 

 

Ao final, a chamada "Acesse todo o nosso catálogo digital 
voudemarisa.com.br/outonoinverno escrito em rosa sobre o fundo cinza. adoro gordinha de roupa justa, eu acho que tem qe 

usar 
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36 

 

Logomarca da Marisa em branco sobre o fundo rosa. eu acho que as mlheres gordas tem que se.. E gorda 
não é pejorativo. Gorda pra mim nunca pesa como 

"ah, porque ela é gorda". 

37 

 

 

Gorda, use roupa justa. Se você quiserer usar, use. 

38 

 

 
 Que essa daí pode ser pra sempre, eterna né. Eterna, 

não segue tendência. Ser você. 

39 

 

 

Vista o que você goste. 

40 

 

Ao final, a chamada "Acesse todo o nosso catálogo digital 
voudemarisa.com.br/outonoinverno escrito em rosa sobre o fundo cinza. [Música] 

41 

 

Logomarca da Marisa em branco sobre o fundo rosa. 

 

 


