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RESUMO 

 

 

Nesta pesquisa, pretendemos focalizar o gênero anúncio publicitário impresso naquilo que ele 

revela da sua condição de gênero discursivo que circula na esfera midiática impressa, 

especificamente, em quatro revistas: Playboy, Placar, GQ e Men’s Health. O objetivo geral 

do presente trabalho é analisar a identidade no gênero anúncio publicitário direcionado ao 

público masculino na mídia impressa, considerando como os anúncios publicitários atuam na 

sociedade de consumo ao buscarem satisfazer a um grupo determinado, o leitor/consumidor 

masculino, com costumes e condutas modernos. Para tanto, foram reunidos anúncios das 

quatro revistas dos meses de janeiro, abril, julho e outubro, totalizando dezesseis revistas e 

vinte e sete peças do gênero durante o período de um ano: de janeiro a dezembro de 2012. 

Selecionamos em média 27 peças em que os anunciantes trataram de expor o corpo no espaço 

dos anúncios, tendo como consequência uma valorização exacerbada da aparência física. 

Assim, dividimos nosso corpus em uma categoria, corpo adiáforo, e três subcategorias: o 

body building, o corpo tatuado e o corpo consumo. Este trabalho insere-se numa abordagem 

qualitativa-interpretativista, como forma de investigar a realidade social, paradigma defendido 

por linguistas aplicados, assim, volta-se para uma atividade relacionada com as questões de 

linguagem, presente na esfera da mídia impressa. O anúncio é compreendido enquanto 

unidade real da comunicação, portanto, discursivo e intersubjetivo, mantendo relações com 

outros enunciados já ditos e prefigurados e convocando outros a se estabelecerem. Partindo 

dessas conjecturas, apresentamos uma análise do gênero anúncio publicitário impresso em 

revistas masculinas fundamentando-nos nas pesquisas contemporâneas em Análise Dialógica 

do Discurso, nos estudos do Círculo de Mikhail Bakhtin, revisitando seus aspectos teórico-

metodológicos, e nas concepções de identidade e de cultura, assim como em autores da esfera 

da publicidade. A pesquisa apresenta-se relevante à medida que contribui para uma análise da 

dimensão verbo-visual do anúncio direcionado ao público masculino, considerado um gênero 

discursivo que circula na mídia impressa e publicitária, impregnado de relações dialógicas, e, 

também, colabora para a construção e o desenvolvimento de referenciais teóricos, 

metodológicos e aplicados para professores e profissionais interessados na temática. Os 

resultados apontam dados que demonstram que a busca por uma completude jamais chegará, 

pois o homem se autoconstrói pela procura do corpo perfeito, do estereótipo primoroso e de 

produtos que contribuam para essa sua autoafirmação, sempre transitória e em construção. 

Concluímos que a temática do corpo é recorrente nas quatro revistas. O corpo sob medida é 

sempre apresentado como o ideal que todo homem deve alcançar. 

 

Palavras-chave: Círculo de Bakhtin. Revistas impressas. Anúncio publicitário masculino. 

Corpo. Identidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

ABSTRACT 

 

 

In this study, we intend to focus on the printed advertisement genre which reveals its 

discursive genre condition circulating in printed media sphere, specifically in four magazines: 

Playboy, Score, GQ and Men's Health. The overall objective of this study is to analyze the 

identity in advertisement gender directed at male audience in printing, by considering how 

commercials work in the consumer society by seeking to satisfy a particular group, the 

reader/male consumer with modern customs and behaviors. For this, advertisements from four 

magazines of January, April, July and October were gathered,  totaling sixteen magazines and 

twenty-seven types of genre pieces  over a period of one year: from January to December 

2012. We have selected about 27 pieces that advertisers tried to expose the body on the space 

of advertisements, resulting in a heightened appreciation of physical appearance. So we divide 

our corpus in a category, adiáforo body, and three sub-categories: the body building; the 

tattooed body and the consumption body. This work is part of a qualitative-interpretative 

approach, in order to investigate the social reality, paradigm advocated by applied linguists. 

Thus, our study is turned to a related activity with language issues present in the printed 

media sphere. Advertisement is understood as real unity of discursive and inter-subjective 

communication, maintaining relationships with others statements already said and prefigured 

and calling others to settle. Based on these assumptions, we have presented an analysis of the 

printed advertisement gender in men's magazines basing ourselves in contemporary research 

on Discourse Dialogic Analysis in Circle studies by Mikhail Bakhtin, revisiting his theoretical 

and methodological aspects and the identity concepts and culture as well as authors of the 

advertising sphere. This research has been presented relevant as it has contributed to an 

analysis of the verbal-visual dimension of advertising directed at male audience, considered as 

a discursive genre that circulates in the printed media and advertising, steeped in dialogical 

relations and have also contributed to the construction and development of theoretical  and 

methodological frameworks, and applied to teachers and professionals interested in the theme. 

Results have shown data demonstrating that the search for a completeness never come, the 

man have built himself  the search of the perfect body, the pursuit of exquisite stereotype, the 

search for products that contribute to this his self-assertion always transient and in 

construction. It is concluded that the body is a recurring theme in the four magazines. The 

body tailored is always presented as the ideal to which every man must achieve. 

 

Key-words: Bakhtin Circle. Printed magazines. Male Advertisement. Body. Identity. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

RESUMEN 

 

 

En esta investigación se pretende focalizar el género anuncio publicitario impreso en lo que 

revela su condición de género discursivo que circula en la esfera mediática impresa, 

específicamente, en cuatro revistas: Playboy, Placar, GQ y Men’s Health. El objetivo general 

de este trabajo es analizar la identidad en el género anuncio publicitario dirigido al público 

masculino en la media impresa, considerando como los anuncios publicitarios actúan en la 

sociedad de consumo buscando satisfacer un grupo determinado, el lector/consumidor 

masculino, con costumbres y conductas modernas. Para ello, fueron seleccionados anuncios 

de cuatro revistas de los meses de enero, abril, julio y octubre, sumando dieciséis revistas y 

veinte y siete piezas del género durante un período de un año: enero a diciembre del 2012. 

Seleccionamos un promedio de 27 piezas en las que los anunciantes trataron de exponer el 

cuerpo en el espacio de los anuncios, teniendo como consecuencia una valorización 

exacerbada de la apariencia física. De esa manera, dividimos nuestro corpus en una categoría, 

cuerpo adiáforo, y tres subcategorías: el body building; el cuerpo tatuado y el cuerpo 

consumo. Este trabajo está insertado en un abordaje cualitativo-interpretativista, como forma 

de investigar la realidad social, paradigma defendido por lingüistas aplicados. Por lo tanto, 

nuestro estudio se dirige para una actividad relacionada con las cuestiones de lenguaje, 

presente en la esfera de la media impresa. El anuncio es comprendido como unidad real de 

comunicación, luego, discursivo e intersubjetivo, manteniendo relaciones con otros 

enunciados ya dichos y prefigurados, convocando otros para que se establezcan. A partir de 

esas conjeturas, presentamos un análisis del género anuncio publicitario impreso en revistas 

masculinas teniendo como fundamento las investigaciones contemporáneas del Análisis 

Dialógica del Discurso, en los estudios del Círculo de Mikhail Bakhtin, revisitando sus 

aspectos teórico-metodológicos y en las concepciones de identidad y de cultura como también 

en autores de la esfera de la publicidad. La investigación es relevante a medida que contribuye 

para un análisis de la dimensión verbo-visual del anuncio dirigido al público masculino, 

considerado como un género discursivo que circula en la media impresa y publicitaria, 

impregnado de relaciones dialógicas y también colabora para la construcción y desarrollo de 

referenciales teóricos, metodológicos y aplicados para profesores y profesionales con 

intereses en la temática. Los resultados aportan datos que demuestran que la búsqueda por una 

totalidad nunca llegará, pues el hombre se autoconstruye por la procura del cuerpo perfecto, 

del estereotipo primoroso y por productos que contribuyan para su autoafirmación siempre 

transitoria y en construcción. Se concluye que la temática del cuerpo es recurrente en las 

cuatro revistas. El cuerpo perfecto es siempre presentado como el ideal que todo hombre debe 

alcanzar.  

 

Palabras clave: Círculo de Bakhtin. Revistas impresas. Anuncio publicitario masculino. 

Cuerpo. Identidad. 
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1 INTRODUÇÃO   

 

 O presente trabalho procura investigar a identidade no gênero anúncio publicitário 

direcionado ao público masculino na mídia impressa, partindo dos estudos do Círculo de 

Mikhail Bakhtin, revisitando seus aspectos teórico-metodológicos e considerando-os na 

análise do gênero no campo da mídia impressa e da esfera da publicidade. É essa a base que 

orienta nosso estudo, filiado à Análise Dialógica do Discurso (ADD), à sociologia, às 

questões de identidade e cultura (BAUMAN, 2001, 2007; CANCLINI, 2005, 2010; HALL, 

2002, 2003; LE BRETON, 2003). 

 Sob essa perspectiva teórica, uma questão norteia nossa problemática de trabalho: 

como o anúncio publicitário, fazendo uso da linguagem verbal e da não verbal, atua no mundo 

contemporâneo sobre os consumidores, informando, argumentando, comparando, bem como 

se utilizando da racionalidade e da subjetividade em seus enunciados, a depender da 

mercadoria a ser negociada, propagada? 

O objetivo geral do presente estudo é analisar a identidade no gênero anúncio 

publicitário direcionado ao público masculino na mídia impressa, considerando como os 

anúncios publicitários atuam na sociedade de consumo ao buscarem satisfazer a um grupo 

determinado, o leitor/consumidor masculino, com costumes e condutas modernos. 

 Partindo desse objetivo geral, outro objetivo específico foi delineado:  

 Compreender como se apresentam as identidades masculinas a partir do que a 

indústria midiática oferece aos homens, orientando as suas opções, por meio 

dos anúncios.  

O trabalho apresenta-se relevante à medida que partiu de um levantamento 

quantitativo de pesquisas contemporâneas da Linguística Aplicada (LA), nos campos da 

análise do discurso e da análise de gênero, mesmo que tenhamos verificado, ainda, um 

número reduzido de investigações sobre esse gênero nessa perspectiva proposta. Concluímos 

que a temática do corpo é recorrente nas quatro revistas. Destacamos em média 27 peças em 

que os anunciantes tratam de expor o corpo no espaço dos anúncios, tendo como 

consequência uma valorização exacerbada da aparência física. Assim, dividimos nosso corpus 

em uma categoria, corpo adiáforo, e três subcategorias: o body building, o corpo tatuado e o 

corpo consumo. O corpo sob medida é sempre apresentado como o ideal que todo homem 

deve alcançar. 
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A escolha é a de trabalhar com a esfera da publicidade pela percepção, em minha 

prática docente, das diferentes possibilidades de abordagem desse gênero na disciplina de 

Produção Textual, na esfera acadêmica, haja vista o interesse dos graduandos pelo gênero 

anúncio e outros com aspectos visuais presentes em sua constituição. 

 Do ponto de vista da sua inclusão no campo da Linguística Aplicada, a análise da 

identidade no anúncio publicitário aspira estabelecer um conjunto de conhecimentos acerca da 

composição e do funcionamento desse gênero na comunicação publicitária, capaz de fornecer 

fundamento teórico para o enfrentamento de textos e de discursos em sua historicidade, em 

sua força expressiva e ideológica.  

 A escolha pelo gênero anúncio publicitário, frente aos demais da esfera publicitária, 

também se deu pela observação de que as primeiras revistas masculinas direcionadas, de 

modo geral, ao apelo da nudez feminina surgiram há pouco tempo, aproximadamente na 

década de 1980. A partir dos anos 1990, com a ascensão de um novo público e de novas 

práticas sociais, houve uma ressignificação de um novo horizonte apreciativo, pois o homem 

começou a admitir mais possibilidades para a masculinidade e passou a perceber a vida por 

um novo ângulo, não somente pelo sexo e pelo esporte.  

 Apesar dessas transformações, apenas em 2001, revistas como a GQ e Men’s Health 

foram lançadas no mercado, oferecendo novas possibilidades ao público masculino. Existia 

um leitor insatisfeito e o mercado editorial passou a investir de forma significativa em 

publicidade para chegar aos homens. 

 Dessa forma, acreditamos na pertinência desse tema, na necessidade de uma 

investigação mais profunda acerca do funcionamento do gênero sob o escopo dialógico e de 

questões de identidade e cultura (BAUMAN, 2001, 2007; CANCLINI, 2005, 2008, 2010; 

HALL, 2002, 2003).  

 Ressaltamos, ainda, a relevância de reflexões, como a proposta neste trabalho, pois 

com a frequência do tema “gêneros discursivos” nas propostas curriculares, sob a influência 

dos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN), assim como com a presença dos anúncios nos 

livros didáticos de português, adotados nas escolas do Ensino Fundamental e Médio da rede 

pública e privada de nosso país
1
, percebemos a necessidade de uma investigação mais 

sedimentada, crítica e reflexiva a respeito desse gênero discursivo, considerando a produção, a 

circulação e a recepção desses enunciados, tendo em vista a sua ampla circulação social. 
                                                           
1
 Para saber mais acerca da abordagem do anúncio publicitário em livros didáticos de língua portuguesa para o 

ensino médio, consultar a dissertação de mestrado de Tacicleide Dantas Vieira, intitulada: “Consumo c(l)iente: 

abordagem do gênero anúncio publicitário em livros didáticos de língua portuguesa do ensino médio”. 
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O domínio do modo de constituição desse gênero mostra-se relevante para o 

desenvolvimento dos objetivos de ensino no tocante à leitura da verbo-visualidade, conforme 

sugestões presentes nas anotações constantes em Problemas da Poética de Dostoievski 

(BAKHTIN, 2010). 

 Assim, este trabalho apresenta-se relevante à medida que contribui para análise da 

identidade no gênero anúncio direcionado ao público masculino, considerado como um 

gênero discursivo que circula na mídia impressa e publicitária, impregnado de relações 

dialógicas. Além disso, colabora para a construção e o desenvolvimento de referenciais 

teóricos, metodológicos e aplicados para professores e profissionais interessados na temática. 

Diante do que foi até aqui explicitado, apoiamo-nos em um referencial teórico que 

viabiliza a reflexão sobre o gênero em questão. Para tanto, partimos, com vistas ao 

embasamento teórico do nosso trabalho, da concepção de gêneros do discurso de Mikhail 

Bakhtin e dos escritos do Círculo (BAKHTIN/VOLOSCHINOV, 1999 [1929]; BAKHTIN, 

2010 [1920/1924/1929/1975/1979]). Ademais, buscamos as contribuições de estudiosos 

contemporâneos em Análise Dialógica do Discurso (BRAIT, 2010a, 2010b, 2012; FARACO, 

2009; PONZIO, 2009; RODRIGUES, 2001, 2005, 2007; ROJO, 2005, 2007), assim como de 

autores da esfera da comunicação midiática (SANDMANN, 2010; SETTON, 2010; 

PIETROFORTE, 2011; SAMPAIO, 2003; MARTINS, 2010; DE CARLI, 2009; SCALZO, 

2008) e da sociologia e cultura (BAUMAN, 2001, 2007; CANCLINI, 2005, 2010; HALL, 

2002, 2003; LE BRETON, 2003). 

A fim de ampliarmos a análise do gênero anúncio publicitário, buscamos apoio em 

pesquisas atuais em Linguística e Linguística Aplicada direcionadas à investigação dos 

gêneros do discurso em esferas sociais específicas, procurando entender não apenas o papel 

dos gêneros na regulação, como também na significação das diferentes práticas sociais 

(BAZERMAN; DIONISIO; HOFFNAGEL, 2005; BONINI, 2005; CHARAUDEAU, 2004, 

2006; MOTTA-ROTH, 2005; RODRIGUES, 2001, 2005, 2007; ROJO, 2005, 2007; 

SIGNORINI, 2006).  

A Análise Dialógica do Discurso se mostra como um campo profícuo de pesquisas e, 

conforme explica Brait (2010b), não se pode estabelecer uma definição fechada do que seria a 

análise/teoria dialógica do discurso, mas é possível explicitar seu embasamento constitutivo, 

ou seja, “a indissolúvel relação existente entre língua, linguagem, história e sujeitos que 

instaura os estudos da linguagem como lugares de produção de conhecimento de forma 



20 
 

 
 

comprometida [...]”, revelando uma concepção de linguagem, de criação e de produção de 

sentidos historicamente situados (BRAIT, 2010b, p. 10). 

 Conforme Brait explica, no capítulo “O discurso em Dostoievski”, encontramos os 

primeiros registros de uma “análise/teoria dialógica do discurso”, que tem como registro 

importante a não exclusão da linguística. 

 

A linguística e a Metalinguística estudam um mesmo fenômeno concreto, 

muito complexo e multifacético – o discurso, mas estudam sob diferentes 

aspectos e diferentes ângulos de visão. Devem completar-se mutuamente, e 

não se fundir. Na prática, os limites entre elas são violados com muita 

frequência (BAKHTIN, 2010a, p. 207). 

 

Outro destaque importante feito pela autora, nesse mesmo artigo, diz respeito às 

relações dialógicas e seu caráter extralinguístico, apontando o fato de a abordagem do 

discurso “não poder se dar somente a partir de um ponto de vista interno ou, ao contrário, de 

uma perspectiva exclusivamente externa” (BRAIT, 2010b, p. 12-13).  

Tomando esse ponto como constitutivo da ADD, Brait (2010b) toca em outro aspecto 

relevante, que é o da não existência de categorias a priori, ou seja, não há categorias 

aplicáveis de forma mecânica a textos e discursos com o objetivo da compreensão das formas 

de produção de sentido numa dada prática discursiva, mas podemos “chegar a uma categoria, 

a um conceito, a uma noção, a partir da análise de um corpus discursivo, dos sujeitos e das 

relações que ele instaura” (BRAIT, 2010b, p. 24), desse modo, é a partir do texto que o 

conceito é formulado, constituído, como fez Bakhtin com os escritos de Dostoievski. Assim, 

como uma das características de uma teoria/análise dialógica do discurso, temos os discursos 

revelando sua forma de produzir sentido, partindo de um ponto de vista inteiramente 

dialógico. 

 Com esse pensamento, a autora vê na Análise Dialógica do Discurso o propósito de 

“[...] esmiuçar campos semânticos, descrever e analisar micro e macro organizações 

sintáticas, reconhecer, recuperar e interpretar marcas e articulações enunciativas que 

caracterizam o(s) discurso(s) e indicam sua heterogeneidade constitutiva [...]” (BRAIT, 

2010b, p. 13-14), mostrando-o como um campo profícuo de pesquisas. 

A partir desses posicionamentos, verificamos a pertinência da abordagem dialógica da 

linguagem (BAKHTIN, 1999 [1929], 2010a, 2010b) e o necessário estudo e apreciação de 

seus aspectos teórico-metodológicos para as análises da identidade no gênero anúncio 

publicitário direcionado ao público masculino na mídia impressa.  
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 Para Bakhtin (2010a, p. 261), todos os campos da atividade humana estão ligados ao 

uso da linguagem em suas variadas manifestações. Quando o locutor utiliza a língua numa 

determinada “esfera da atividade humana”, ele o faz sob a forma de “enunciados (orais e 

escritos) concretos e únicos”, que passam a refletir as situações específicas e as intenções de 

cada uma delas. O enunciado é considerado, nessa perspectiva, como a real unidade da 

comunicação discursiva, refletindo as condições específicas de cada campo por meio do seu 

conteúdo (temático), do estilo da linguagem (seleção dos recursos lexicais, fraseológicos e 

gramaticais da língua) e por sua construção composicional. O que constitui a linguagem, 

portanto, é o fenômeno social da interação verbal, que se realiza por meio de enunciados. 

 Esses enunciados possuem características estruturais comuns e limites precisos, 

decorrentes das diferentes esferas sociais de atividade humana, que se constituem como 

campos de legitimação, regularização e significação das interações sociais que se tipificam, 

originando os gêneros do discurso. Nesse sentido, cada campo de utilização da língua está 

relacionado com o uso da linguagem, elaborando seus tipos relativamente estáveis de 

enunciados, denominados gêneros do discurso. 

 Conforme Bakhtin (2010a), os limites de cada enunciado são definidos pela: (1) 

alternância dos sujeitos do discurso; (2) conclusibilidade do enunciado; e (3) expressividade. 

A alternância é de natureza distinta e pode assumir formas variadas, criando limites precisos 

do enunciado nos diversos campos da atividade humana e da vida, dependendo das variadas 

situações de comunicação. A conclusibilidade do enunciado é considerada como um aspecto 

interno da alternância dos sujeitos do discurso e para se realizar necessita de três elementos 

indissoluvelmente inter-relacionados no todo do enunciado, segundo Bakhtin (2010a, p. 281): 

a) exauribilidade do objeto e do sentido; b) o projeto de discurso ou vontade de discurso do 

falante; e c) as formas típicas composicionais e de gênero do acabamento. A expressividade é, 

para Bakhtin (2010a, p. 293), “a expressão de gênero da palavra – e a expressão de gênero da 

entonação – é impessoal como impessoais são os próprios gêneros do discurso”. 

 De acordo com o teórico, o gênero do discurso é uma forma relativamente estável e 

normativa do enunciado. Para a sua constituição, Bakhtin (2010a) define três elementos 

importantes, a saber: o conteúdo temático, o estilo e a construção composicional. 

 Levando em conta que as atividades humanas são infindas e abundantes, os gêneros do 

discurso passam a ter um caráter também infinito em decorrência dessas multiformes 

atividades do ser, além disso, em cada campo dessas atividades, o gênero tende a crescer, a se 

modificar e a se tornar complexo. Em decorrência disso, Bakhtin (2010a) salienta a 
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importância da heterogeneidade dos gêneros, apontando dois tipos: os gêneros primários 

(simples) e os secundários (complexos). Daí sua preocupação quando afirma: “Não se deve, 

de modo algum, minimizar a extrema heterogeneidade dos gêneros discursivos e a dificuldade 

daí advinda de definir a natureza geral do enunciado” (BAKHTIN, 2010a, p. 263). 

 Partindo dessa conjectura, ressaltamos a importância de uma análise da identidade no 

gênero anúncio publicitário direcionado ao público masculino, considerado como um gênero 

discursivo que circula na mídia impressa e publicitária, impregnado de relações dialógicas. 

Além disso, os enunciados presentes nos anúncios emanam de uma dada esfera social da 

atividade humana, a esfera da publicidade, que se constitui como campo de legitimação, de 

regularização e de significação das interações sociais que se tipificam, originando esse gênero 

publicístico.  

  Com relação à organização da tese, nós a dividimos em Introdução e Briefings
2
. Neste 

capítulo introdutório, dedicamo-nos a explicitar o tema, o objeto e a relevância deste estudo, 

bem como seus objetivos e questão de pesquisa. 

 No Briefing 2, apresentamos o contexto da pesquisa, organizado em duas seções: 2.1 

A inserção no campo da Linguística Aplicada, em que apresentamos uma reflexão sobre o 

fazer pesquisa em Linguística Aplicada numa perspectiva bakhtiniana, enfocando a 

especificidade do objeto de pesquisa, e 2.2) Os fundamentos e procedimentos metodológicos, 

que serão adotados a fim de apresentarmos uma análise da identidade no gênero anúncio 

publicitário. Esta última seção está organizada em cinco subseções: (2.2.1) O ato de 

pesquisar; (2.2.2) A abordagem e o tipo de pesquisa; (2.2.3) O contexto e as fontes – 

delimitação do universo de análise; (2.2.4) Os instrumentos de produção de dados; e (2.2.5) 

Os procedimentos de análise dos resultados. 

 No Briefing 3, expomos o referencial teórico do nosso trabalho, ancorados nos 

pressupostos do pensamento de Bakhtin e do Círculo, proeminentes ao nosso estudo. Para 

tanto, abordamos os conceitos de enunciado, gêneros do discurso, dialogismo, ideologia e 

valoração. Outros conceitos como identidade e cultura, fundamentais em nossa análise, 

também são discutidos no trabalho e na análise dos dados. 

No Briefing 4, apresentamos a dimensão social do gênero anúncio publicitário, 

descrevendo a esfera da comunicação publicitária, assim como tecendo considerações sobre 

                                                           
2
 Utilizamos o termo Briefing como metáfora de capítulo, porque este, como o capítulo, sintetiza, resume e traz 

informações sobre o conteúdo enfocado. Conforme Sant’anna (2011), o termo é uma palavra derivada do verbo 

to brief (resumir, sintetizar) e, entre suas denominações, representa uma fase completa de levantamentos e 

estudos e que compreende todas as informações acerca do produto, do mercado, do consumidor, da empresa, 

buscando responder às questões para um completo e produtivo planejamento publicitário.  
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as condições sócio-históricas da origem e do desenvolvimento do jornalismo. Na sequência, 

abordamos o jornalismo de revista e, por fim, discorremos acerca da evolução da linguagem 

publicitária, delimitando o que nosso estudo analisa como sendo o gênero anúncio 

publicitário. 

No Briefing 5, partimos para a análise de 27 peças publicitárias do gênero anúncio, 

levando em conta nossos pressupostos teórico-metodológicos, o caráter das peças publicitárias 

e das abordagens enfocadas e os aspectos verbais e não verbais presentes nos anúncios 

selecionados. Para tanto, analisamos as peças a partir da categoria denominada de corpo 

adiáforo, na qual estão inclusos os enunciados que tratam do corpo como objeto transitório de 

um sujeito, que foi subdividida em três subcategorias: body building, na qual estão incluídos 

os enunciados que tratam do corpo como objeto transitório de um sujeito em busca de uma 

identidade num mundo fluido; marcas corporais, especificamente, as tatuagens encontradas 

nas peças; corpo consumo, considerando os enunciados que tratam da questão do consumo na 

modernidade fluida. 

No Briefing 6, tecemos nossas considerações finais sobre as análises do trabalho, a 

partir de nosso olhar como pesquisadora. 

Assim, finalizamos algumas observações prévias que amparam o trabalho e partimos 

para a seção que explana sobre a inserção no campo da LA, os fundamentos e os 

procedimentos metodológicos. 
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BRIEFING 2 – O CONTEXTO DA PESQUISA 

 

2.1 Inserção no campo da Linguística Aplicada 

 

 

A Linguística Aplicada (LA) começou sob a visão de que seu objetivo principal seria 

aplicar teorias linguísticas, principalmente, ao ensino de línguas (CONDER, 1973 apud 

MOITA LOPES, 2008). Para Moita Lopes (2006, p. 18), essa é uma “formulação reducionista 

e unidirecional de que as teorias linguísticas forneceriam a solução para os problemas 

relativos à linguagem com que se defrontam professores e alunos em sala de aula”. Assim, a 

LA nasce como uma disciplina voltada para os estudos sobre o ensino de línguas estrangeiras 

e como resultado dos avanços da Linguística como ciência no século XX. Em seguida, nos 

anos 1960, passa a abarcar questões relativas à tradução e nos anos 1970 e início dos anos 

1980 ainda se estende como aplicação da Linguística. 

No final dos anos 1970, começa a aparecer a distinção entre a LA e a aplicação da 

Linguística com os trabalhos de Widdowson (1979 apud MOITA LOPES, 2006), o qual faz 

uma restrição da LA a contextos educacionais e à necessidade de uma teoria linguística para a 

LA que não dependa de uma teoria linguística. A partir daí, o objeto de investigação da LA 

passa a ser estabelecido com base na importância que teorias de outros campos do 

conhecimento possam ter para sua compreensão (PEREIRA; ROCA, 2009). Dessa forma, o 

pensamento de Widdowson propõe uma mudança significativa na LA, a qual se liberta do que 

Moita Lopes (2006) declara ser uma formulação reducionista e unidirecional entre teoria 

linguística e ensino de línguas. O objeto investigativo passa a interagir com teorias de outros 

campos do conhecimento: teorias linguísticas, da Psicologia Cognitiva, da Sociologia, da 

Sociolinguística, da Análise do Discurso, da Educação, entre outras. 

Com o avanço da LA, conforme Moita Lopes (2006), surge um arcabouço teórico 

interdisciplinar e outros contextos passam a fazer parte das investigações da LA. Iniciam-se as 

pesquisas no campo dos letramentos, da mídia, da formação de professores, do ensino e da 

aprendizagem de língua materna e em inúmeros contextos institucionais: hospitais, empresas, 

escolas, igrejas etc. 

Assim, a LA passa a ser uma área autônoma de produção do conhecimento, tendo 

como objeto de investigação a linguagem como prática social em qualquer contexto em que 

apareçam questões relevantes sobre o seu uso. Ela amplia seu objeto de estudo para além de 

sua relação inicial e seguida com a temática linguagem e escola e outras temáticas emergem 
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em vários congressos nacionais e internacionais: linguagem e gênero (não discursivo, mas 

social); linguagem e identidade; linguagem e tecnologia; linguagem e trabalho; linguagem e 

neurolinguística; linguagem e tradução; política linguística; linguagem e mídia; linguagem e 

ecologia; linguagem dos sinais, dentre outras. 

Como pudemos observar nessa breve contextualização, as orientações da LA estão em 

consonância com nosso objeto de estudo. Este trabalho se insere numa abordagem qualitativa-

interpretativista, como forma de investigar a realidade social, paradigma defendido por 

linguistas aplicados. Nesse sentido, este estudo volta-se para uma atividade relacionada com 

as questões de linguagem, presente na esfera da mídia impressa. 

Muitas linhas de pesquisa são desenvolvidas na LA, especificamente, e nossa 

investigação se volta para a busca da compreensão dos sentidos e dos valores do material 

verbo-visual à luz dos pressupostos bakhtinianos e das questões culturais. Assim, incluímos 

nosso trabalho no campo da Linguística Aplicada, com a análise da identidade no anúncio 

publicitário, já que aspira estabelecer um conjunto de conhecimentos acerca do gênero 

anúncio publicitário direcionado ao público masculino na mídia impressa, proporcionando 

uma nova perspectiva de estudo no campo verbo-visual, mobilizando um olhar mais crítico e 

reflexivo para a análise desse gênero. 

  Dessa forma, este trabalho pretende colaborar para os estudos contemporâneos sobre 

linguagem verbo-visual, sobre as práticas discursivas, sobre identidade, bem como entender 

questões de linguagem que respondam às exigências da sociedade contemporânea. Inseridos 

nas práticas sociais, os enunciados concretos presentes no gênero anúncio publicitário não 

apenas as representam, mas também podem ser considerados como constituintes e 

constituídos dessas práticas. 

 

2.2 Fundamentos e procedimentos metodológicos 

  

 Nesta seção, demonstram-se os procedimentos metodológicos que serão adotados a fim 

de investigar a identidade no gênero anúncio publicitário em revistas direcionadas ao público 

masculino da mídia impressa. A seção está organizada em cinco subseções: o ato de 

pesquisar; a abordagem e o tipo de pesquisa; o contexto e as fontes – delimitação do universo 

de análise; os instrumentos de produção de dados; e os procedimentos de análise dos 

resultados. 
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2.2.1 O ato de pesquisar em perspectiva dialógica  

 

Bakhtin está vinculado a um pensamento que, conforme Faraco (2009), aponta para o 

envolvimento do autor com uma reflexão filosófica mais ampla, que atravessa todos os seus 

escritos e da qual surgem algumas questões que são pertinentes à sua concepção de 

linguagem: (i) a questão da unicidade e eventicidade do ser; (ii) o tema da contraposição 

eu/outro; e (iii) o componente axiológico intrínseco ao existir humano (FARACO, 2009, p. 

18).  

 Souza (2011, p. 35) também considera que a epistemologia das ciências humanas de 

Bakhtin, orientada em sua filosofia da linguagem, “tem como premissa problematizar a forte 

presença do positivismo no pensamento ocidental moderno”. Dessa forma, Bakhtin vincula-se 

a um pensamento sedimentado a partir da distinção entre as ciências naturais e as ciências 

humanas. 

 Opondo-se a uma posição positivista, a visão passa a ter um caráter sócio-histórico-

cultural que leva em consideração a relação do pesquisador com seu outro; o dialogismo e a 

alteridade; o compromisso ético e a responsabilidade; a crítica ao conhecimento instrumental; 

a confiança na singularidade da experiência subjetiva; e, sobretudo, a promoção da pesquisa 

com os sujeitos, constituída a partir de uma abordagem dialógica, trazendo para o estudo a 

diversidade de vozes sociais. 

 Neste trabalho, assumimos a filosofia da linguagem de Bakhtin como embasamento de 

nossas reflexões e preocupações epistemológicas no âmbito da pesquisa em ciências humanas. 

Tomar como fundamento essa filosofia da linguagem e pensar nessa abordagem 

epistemológica significa abranger tudo o que é da ordem da criação, da novidade, da 

singularidade da experiência humana (SOUZA, 2011). A esse respeito, Bakhtin (2010a, p. 

395) indica: “o objeto das ciências humanas é o ser expressivo e falante. Esse ser nunca 

coincide consigo mesmo e por isso é inesgotável em seu sentido e significado”. 

 A nossa investigação do gênero anúncio publicitário em revistas masculinas da mídia 

impressa baseia-se no método sociológico do Círculo de Bakhtin (1999). Também 

revisitaremos as considerações propostas por Brait (2010a, 2010b), acerca dos estudos 

dialógicos e da dimensão verbo-visual de gêneros; por Bauman (2001, 2007), sobre questões 

de identidade; e por Hall (2002, 2003) e Canclini (2005, 2008, 2010), a respeito de questões 

culturais. Dialogando com autores contemporâneos, compreendemos e corroboramos o que 

nos propõe Souza (2011) em relação a alguns princípios que orientam o ato de pesquisar: 
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O pesquisador deve estar atento aos diálogos e às relações de reciprocidade 

que se estabelecem no contexto de uma determinada pesquisa, [...]; O 

contexto de pesquisa é um espaço de construção de consciência de si e do 

outro na produção do conhecimento responsável. [...]; Faz-se necessário 

caracterizar a especificidade do momento em que o pesquisador deve levar 

em conta a dimensão ética do ato de pesquisar em seus dois momentos 

constitutivos: o encontro do pesquisador e seu outro, e o encontro do 

pesquisador e seu texto. A pesquisa que tem como premissa o dialogismo e a 

alteridade, na perspectiva bakhtiniana, é um tipo especial do que 

denominamos pesquisa-intervenção em ciências humanas (SOUZA, 2011, p. 

40).       

 

Sob essa perspectiva, a investigação busca compreender a identidade no gênero 

anúncio publicitário direcionado ao público masculino, visando entender como os anúncios 

publicitários orientam os leitores para a construção das suas identidades. 

 

2.2.2 A abordagem e o tipo de pesquisa 

 

       A abordagem metodológica de nosso trabalho se opõe a uma abordagem objetiva 

(positivismo) do mundo social e que trata o fenômeno natural como sendo rígido, real e 

externo ao indivíduo. Nossa escolha está em consonância com uma abordagem mais 

subjetiva, que enfatiza a importância da experiência particular dos indivíduos na criação do 

mundo social, ou seja, a visão passa a ter um caráter sócio-histórico-cultural. Estando o 

pesquisador apoiado nessa perspectiva, sua preocupação é com um entendimento da maneira 

pela qual o indivíduo cria, modifica e interpreta o mundo em que ele se encontra. 

  A nossa escolha, em consonância com o acima exposto, é pelo paradigma 

interpretativista como forma de investigar a realidade social, o qual é defendido por linguistas 

aplicados e pesquisadores das áreas da Sociologia, da Antropologia e da Educação. Ele está 

baseado no pressuposto implícito de que não existe diferença qualitativa entre os mundos 

natural e social. Dessa forma, conforme Moreira e Caleffe (2008, p. 52),  

 

[...] os pesquisadores sociais interpretativos [...] fazem objeção à tendência 

do positivismo e dos pressupostos implícitos no método científico que 

colocam a ênfase na correlação, leis e objetividade para fazer com que os 

seres humanos sejam coisas cujas ações não têm problemas evidentes, 

quantificáveis e capazes de serem objetivamente investigados. 
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 Entender os anúncios publicitários e outros formatos que compõem uma campanha 

publicitária como sendo textos sociais, que respondem às concepções fundamentais do 

período em que aparecem, fornecendo, portanto, modelos de identidade para os leitores a que 

se destinam e podendo também revelar mudanças importantes desses leitores, significa 

compreender que o mundo social é um mundo significativo e que os sujeitos constroem e 

reconstroem constantemente os fatos de suas vidas e as suas realidades. 

A abordagem qualitativa de pesquisa tem suas origens no final do século XIX, quando 

o paradigma positivista começou a ser questionado, sobretudo, no que se refere aos estudos 

dos fenômenos humanos e sociais, sendo considerado por muitos críticos como um método de 

visão mecânica e desumana dos seres humanos. Passou-se, assim, à defesa de uma abordagem 

qualitativa, subjetiva, conforme afirmam Moreira e Caleffe (2008, p. 59): 

 

Para alguns autores (Erickson, 1986; Creswell, 1998; Hitchcock e Hughes, 

1989; Sparkes, 1992) o termo “interpretativo” refere-se a uma família de 

abordagem e é muito útil por três razões básicas: a) ele é mais inclusivo do 

que outros termos [...] b) ele evita que essas abordagens tenham a conotação 

de essencialmente não quantitativas, uma vez que algum tipo de 

quantificação pode se reutilizada no estudo; e c) ele aponta para 

características comuns às várias abordagens – o interesse central de todas as 

pesquisas nesse paradigma é o significado humano da vida social e a sua 

elucidação e exposição pelo pesquisador. 

 

 Com ancoragem nesse paradigma interpretativista, a pesquisa qualitativa emergiu 

como uma escolha metodológica que dialoga com os pressupostos bakhtinianos sobre a 

pesquisa em Ciências Humanas, com as discussões contemporâneas acerca da 

transdisciplinaridade na LA e nos permite o diálogo entre diferentes autores, teorias e áreas do 

conhecimento. Assim: 

 

A pesquisa qualitativa envolve o estudo do uso e a coleta de uma variedade 

de matérias empíricas – estudo de caso; experiência pessoal; introspecção; 

história de vida; entrevista; artefatos; textos e produção culturais; textos 

observacionais, históricos, interativos e visuais [...]. Entende-se, contudo, 

que cada prática garante uma visibilidade diferente ao mundo. Logo, 

geralmente existe um compromisso no sentido do emprego de mais de uma 

prática interpretativa em qualquer estudo (DENZIN; LINCOLN, 2005, p. 

17). 

 

 Nesse sentido, surge o entendimento de que a pesquisa qualitativa “explora as 

características dos indivíduos e cenários que não podem ser facilmente descritos 

numericamente” (MOREIRA; CALEFFE, 2008, p. 73), bem como aborda uma variedade de 
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técnicas com a finalidade de apreender e interpretar os sentidos existentes no cronotopo da 

investigação. 

 Conforme Freitas (2007), as pesquisas em ciências humanas apontam a perspectiva 

sócio-histórica como uma direção significativa para uma forma de produzir conhecimento no 

campo das ciências humanas. Pensando em como essa abordagem sócio-histórica pode ser 

realizada, a autora sintetiza algumas características para a pesquisa qualitativa que estão em 

total consonância com a escolha metodológica adotada por nós neste trabalho, a qual segue a 

ordem proposta por Bakhtin para o estudo da língua a partir de uma perspectiva sócio-

histórica-cultural, presente em toda a sua obra e delineada por Bakhtin/Voloschinov 

especialmente em Marxismo e filosofia da linguagem.  

Vejamos o que nos apresenta Freitas (2007, p. 27) acerca da pesquisa qualitativa, de 

forma resumida: a fonte dos dados é o texto (contexto) no qual o acontecimento emerge, 

focalizando o particular enquanto instância de uma totalidade social; as questões formuladas 

para a pesquisa não são estabelecidas a partir de operacionalização de variáveis, mas se 

orientam para a compreensão dos fenômenos em toda a sua complexidade e seu acontecer 

histórico; o processo de coleta de dados caracteriza-se pela ênfase na compreensão, valendo-

se da arte da descrição, que deve ser complementada, porém, pela explicação dos fenômenos 

em estudo, procurando as possíveis relações entre os eventos investigados e uma integração 

do individual com o social; a ênfase no pesquisador situa-se no processo de transformação e 

mudança em que se desenrolam os fenômenos humanos, procurando reconstruir a história de 

sua origem e de seu desenvolvimento; o pesquisador é um dos principais instrumentos da 

pesquisa porque, sendo parte integrante da investigação, sua compreensão se constrói a partir 

do lugar sócio-histórico no qual se situa e depende das relações intersubjetivas que estabelece 

com os sujeitos com quem pesquisa; e o critério que se busca numa pesquisa não é a precisão 

do conhecimento, mas a profundidade da penetração e a participação ativa tanto do 

investigador quanto do investigado. 

Acreditamos, assim como os teóricos e pesquisadores acima citados, ser esse tipo de 

pesquisa, a qualitativa, que melhor nos possibilitará o desenvolvimento de nosso estudo, por 

ser ela que, segundo Freitas (2007, p. 26), assume “o caráter histórico-cultural do objeto de 

estudo e do próprio conhecimento como uma construção que se realiza entre sujeitos”, numa 

visão humana da construção do conhecimento. 
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2.2.3 O contexto e as fontes: delimitação do universo de análise 

 

 A partir de 2001, notou-se, no mercado editorial brasileiro, um público masculino 

insatisfeito. Dessa forma, com uma gama de investidores interessados em “gastar dinheiro” 

em publicidade para chegar aos homens, as revistas começaram a investir nesse mercado e a 

perceber que o negócio era viável e lucrativo
3
. Pensando nisso, percebemos que o corpus 

deste trabalho será composto de exemplares do gênero anúncio publicitário retirados de 

quatro grandes revistas de circulação nacional com periodicidade mensal: Men’s Health, 

Placar, Playboy e GQ, que estão dentro do universo de um mercado editorial voltado para o 

público masculino. Os dados foram coletados trimestralmente, durante o período de um ano: 

de janeiro a dezembro de 2012. Durante esse período, foram coletados anúncios das quatro 

revistas dos meses de janeiro, abril, julho e outubro, totalizando 16 revistas.   

 Para a escolha do corpus, levamos em consideração a representatividade jornalística, 

posto que as revistas são de circulação mensal e reconhecidas por fazerem parte de dois 

grandes grupos empresariais: o primeiro é a Editora Abril, que publicou, segundo dados 

extraídos do seu site, 54 títulos em 2010 e é líder em 22 dos 26 segmentos em que atua. Suas 

publicações tiveram ao longo do ano uma circulação de 194,3 milhões de exemplares, em um 

universo de quase 28 milhões de leitores e 4,4 milhões de assinaturas
4
. O Grupo Abril teve e 

tem um papel relevante na sociedade brasileira, pois esteve divulgando o crescimento da 

indústria automobilística, do turismo, das revistas femininas e masculinas, dentre outros 

temas. 

 O segundo grupo, as Edições Globo Condé Nast, surgiu em julho de 2011, advindo da 

união entre a Editora Globo
1
 e a Condé Nast, de origem francesa. O seu capital foi distribuído 

da seguinte forma entre as empresas: Editora Globo: 70% e Condé Nast: 30%.  

 A Editora Globo foi fundada há 58 anos e é uma empresa reconhecida como sendo um 

dos maiores grupos empresariais do Brasil, no âmbito da mídia. Ela tem as seguintes marcas 

no seu portfólio: ÉPOCA e QUEM Acontece (revistas semanais e sites), Época NEGÓCIOS, 

Época São Paulo, Marie Claire, Criativa, Casa e Jardim, Casa e Comida, Crescer, 

Autoesporte, Galileu, Pequenas Empresas & Grandes Negócios, Globo Rural e Monet 

(revistas mensais e sites), além de revistas customizadas e a Globo Livros. A sua atual 

                                                           
3
 Disponível em: <http://www.clubedejornalistas.pt/uploads/jj35/jj35_24.pdf>.  Acesso em: 20 jun. 2011. 

4
 Haja vista a inexistência de pesquisas científicas acerca dos dados institucionais das revistas em análise, as 

informações específicas da Men’s Health, Placar e Playboy foram coletadas do site da Editora Abril e de sites de 

pesquisa em geral. 



31 
 

 
 

parceira, a Condé Nast, tem sob sua responsabilidade a publicação de 126 revistas em 25 

países, dentre elas, Vogue, Glamour, Vanity Fair e The New Yorker. Como integra a Advance 

Publications, controla mais 20 jornais diários nos Estados Unidos.  

 Outro fator que norteou nossa escolha foi a diversidade temática. Mesmo que três das 

quatro revistas pertençam a uma mesma editora, cada uma possui direcionamentos distintos e 

linhas editoriais heterogêneas. A quarta revista foi também escolhida pela diversidade de 

temas nos anúncios. Realizaremos, agora, uma breve explicação acerca das revistas nas quais 

os anúncios são veiculados, apresentando alguns dados sobre as edições selecionadas. 

 

2.2.3.1 A revista Men’s Health 

 

A revista Men’s Health é considerada a maior revista direcionada ao público 

masculino do mundo, publicada pela primeira vez nos EUA, em 1987, pela Editora Rodale 

Press. Trata de temas relacionados ao bem-estar do homem moderno, como saúde, fitness, 

nutrição, relacionamento, estilo, sexo, tecnologia e carreira. Ela não pretende ser apenas uma 

revista dedicada à boa forma física, mas, acima de tudo, uma revista de comportamento. Seus 

leitores acompanham as transformações pelas quais a revista passa, engajados na elaboração 

de um estilo único e diferenciado. 

Tem seu surgimento datado, no Brasil, em maio de 2006, quando a Editora Abril 

obteve os seus direitos de licenciamento. Ela está presente em mais de 43 países, como 

África, Alemanha, Portugal, China, Grécia e Argentina, com 37 edições e 18 milhões de 

leitores. É uma revista de estilo de vida, que trata de forma prática e objetiva de temas 

voltados para o bem-estar do homem moderno, conforme informação do site da editora. 

Desde seu lançamento em nosso país, é considerada a segunda maior revista masculina 

brasileira. Nela, há a imagem estereotipada do homem saudável, seja no seu layout, seja nos 

textos apresentados, seja nas propagandas veiculadas, sem recorrer a um discurso da 

vulgaridade, desconsiderando a tradicional conotação ligada ao sexo em que o corpo feminino 

é coisificado. Ela aponta direções, por meio de suas imagens e discursos, a serem seguidas 

pelo homem que busca juventude, beleza e bem-estar. 

Seu público-alvo são homens heterossexuais, de classe social A/B, a partir dos 25 

anos. Essa publicação, portanto, é uma revista do “bem-estar”, possuindo endereço para 

correspondências, serviço de atendimento ao leitor por telefone, e-mail e site na Internet.  
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2.2.3.2 A revista Playboy  

 

A segunda revista é a Playboy, fundada em 1953 por Hugh Hefner, possuindo edições 

internacionais em vários países. A primeira revista Playboy no Brasil tem como destaque 

Livia Mund
5
, em agosto de 1975. No Brasil, é publicada pela Editora Abril.  

A revista trata de beleza, consumo sofisticado, gastronomia, bebida, sexo, cultura e 

lazer. Era uma revista unicamente de entretenimento erótico direcionada para o público 

masculino, mas atualmente apresenta modelos estéticos. Segundo o site da Editora Abril, é 

uma revista feita para o homem que “sabe viver”. A primeira edição norte-americana teve na 

capa a atriz Marilyn Monroe, sendo levada, curiosamente, às bancas sem número da edição, 

pela incerteza de sua continuidade por parte de seu fundador. Na época de seu lançamento, a 

revista destacou-se como pioneira na exibição de fotografias de mulheres nuas. 

Mensalmente, a revista Playboy apresenta a seus leitores uma estrela principal: a capa 

da revista com uma celebridade, normalmente nua ou seminua, além de entrevista, anúncios e 

reportagens sobre assuntos diversos no âmbito do universo masculino. 

 

2.2.3.3 A revista Placar  

 

A revista Placar, fundada em 1950, é uma das publicações mensais mais tradicionais 

do futebol brasileiro, lida e respeitada por profissionais e torcedores de todo o país. Segundo o 

site da Editora Abril
6

, é considerada, das revistas dirigidas ao público masculino 

comercializadas pela editora, a segunda mais bem vendida. Placar trata de assuntos 

eminentemente esportivos. Seu público é preferencialmente masculino, o que não significa 

que também não seja lida por mulheres, certamente em menor número. A revista subdivide 

suas reportagens, entrevistas, comentários e propagandas em seções com nomes bem 

específicos e sempre repetidos, como: voz da galera, tira-teima, placar na rede, imagens, 

aquecimento, meu time dos sonhos, Milton Neves, planeta bola, chuteira de ouro, bate-bola: 

                                                           
5
 Livia Mund posou para a primeira capa da revista Playboy aos 19 anos, em agosto de 1975, quando a 

publicação ainda se chamava Revista do Homem. Atualmente, tem 56 anos, é casada e mãe de um menino de 25 

anos e de uma menina de 22. A ex-modelo é produtora executiva de seu próprio estúdio fotográfico, além de 

atuar como voluntária em um centro que atende jovens carentes em São Paulo. 
6

 As informações acerca da revista Placar foram coletadas do site da Editora Abril. Disponível em: 

<http://www.assine.abril.com.br/portal/assinar/revistas-mais-vendidas?ua=true&codCampanha=F469>. Acesso 

em: 20 dez. 2014. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/1953
http://pt.wikipedia.org/wiki/Hugh_Hefner
http://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil
http://pt.wikipedia.org/wiki/Livia_Mund
http://pt.wikipedia.org/wiki/Agosto
http://pt.wikipedia.org/wiki/1975
http://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil
http://pt.wikipedia.org/wiki/Editora_Abril
http://pt.wikipedia.org/wiki/Revista
http://pt.wikipedia.org/wiki/Norte-americana
http://pt.wikipedia.org/wiki/Marilyn_Monroe
http://pt.wikipedia.org/wiki/Reportagem#Entrevista
http://www.assine.abril.com.br/portal/assinar/revistas-mais-vendidas?ua=true&codCampanha=F469
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Patrícia Amorim e mortos-vivos. Mensalmente, sua capa traz uma estrela do futebol em 

evidência que já atuou ou está atuando em algum time brasileiro. 

 

2.2.3.4 A revista GQ 

 

 A revista GQ, segundo dados do site da Editora Globo, é a revista masculina de luxo 

mais vendida no mundo, lançada pelas Edições Globo Condé Nast, em março de 2011, e 

vendida em cerca de 18 países. Nela, constam seções variadas, como: home, estilo, news, 

cultura, musa, motor, ação, sabor e blogs, todas voltadas para o interesse de um homem 

moderno e atualizado. Considerada um guia essencial de moda, cultura, comportamento e 

lifestyle para o homem sofisticado, a GQ Brasil faz reportagens e entrevistas fundamentais ao 

universo masculino, abordando as seguintes temáticas: mulheres, cuidados, esportes, 

novidades em tecnologia, música, cinema, arte, fitness, política, gastronomia, carros e motos
7
. 

 

2.2.4 Os instrumentos de produção de dados 

 

Os dados foram fornecidos por fontes de informação, ou seja, durante a análise da 

documentação direta dos anúncios publicitários pertencentes às revistas impressas – Men’s 

Health, Placar, Playboy e GQ –, no período de janeiro a dezembro de 2012, gerados 

trimestralmente.  

Durante o período de um ano, reunimos anúncios das quatro revistas dos meses de 

janeiro, abril, julho e outubro, totalizando 16 edições. Para nossa análise, selecionamos 27 

peças do gênero em estudo. Na escolha dos anúncios, elegemos textos de temáticas diversas, 

que serão detalhadas nas análises. A seleção de um conjunto temático diversificado nos 

possibilita uma análise mais proficiente do gênero anúncio publicitário, assim, peças variadas 

fizeram parte de nosso corpus. 

 

2.2.5 Os procedimentos de análise dos resultados 

                                                           
7
 Assim como as revistas Men’s Health, Placar e Playboy, as informações acerca da revista GQ foram coletadas 

do site da Editora Globo e em sites de pesquisa em geral. 
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Assim como as técnicas de pesquisa, a escolha dos procedimentos de análise dos 

dados está intrinsecamente ligada à abordagem metodológica adotada e ao tipo de pesquisa 

que nos propomos a realizar. 

Para fins de análise, tomamos os anúncios publicitários veiculados nas quatro revistas: 

Men’s Health, Placar, Playboy e GQ, os quais constituem um corpus significativo para 

desenvolver uma pesquisa em ADD, levando em consideração que os discursos desses 

anúncios refletem processos sócio-historicamente situados e nos possibilitam analisar as 

relações dialógicas e os processos ideológicos e valorativos presentes nesse gênero discursivo. 

A perspectiva adotada segue a ordem metodológica proposta por Bakhtin para o 

estudo da língua, a partir de uma perspectiva sócio-histórica-cultural, presente em toda a sua 

obra e delineada por Bakhtin/Voloschinov especialmente em Marxismo e filosofia da 

linguagem (1999), relacionando-a com os pressupostos da Análise Dialógica do Discurso 

(BRAIT, 2010a, 2010b; ROJO, 2005). Como já posto, as considerações metodológicas de 

análise do uso da linguagem seguem estas etapas: 

 

1  As formas e os tipos de interação verbal em ligação com as condições 

concretas em que se realiza. 

2 As formas das distintas enunciações, dos atos de fala isolados, em 

ligação estreita com a interação de que constituem os elementos, isto é, as 

categorias de atos de fala na vida e na criação ideológica que se presta a uma 

determinação pela interação verbal. 

3 A partir daí, exame das formas da língua na sua interpretação 

linguística habitual (BAKHTIN, 1999, p. 124-125). 

 

Dessa forma, procuraremos construir resultados de análise do gênero em questão, 

estruturados partindo da ordem metodológica assumida, sem categorias preestabelecidas. 

Nesse sentido, sabemos que a concepção de linguagem, de construção e de produção de 

sentidos apoia-se nas relações discursivas empreendidas por sujeitos historicamente situados. 

Daí, inicialmente, a análise se dará no modo de constituição e de funcionamento da 

comunicação publicitária, especificamente, da mídia impressa, entendendo o contexto 

histórico no qual foram produzidos os anúncios, o universo sociopolítico do autor e daqueles 

a que foi destinado: os leitores, mais especificamente, os homens.  

Em seguida, nossa observação centrar-se-á no estudo específico do anúncio 

publicitário como gênero veiculado em revistas direcionadas ao público masculino, com uma 

orientação valorativa específica a ser descortinada pelas análises, considerando, é claro, que a 

análise e a descrição do gênero anúncio são de ordem interpretativa. Por esse motivo, o 

pesquisador, inserindo-se no processo de investigação, é movido e sugestionado por suas 
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descobertas, trazendo a diversidade de vozes sobre o objeto estudado para sua pesquisa e se 

permitindo ouvir e ser ouvido, alterando ou não suas respostas. 

 Outro momento do trabalho deve ter a preocupação de compreender as tomadas de 

posição que são dadas aos anúncios, se são ou não homogêneas, buscar entender os interesses 

do discurso instaurado, avaliando melhor a tomada de posição que transparece no dado, e 

procurar avaliar, a partir daí, como os anúncios publicitários orientam os leitores para a 

construção das suas próprias identidades no mundo contemporâneo. 

Para atingir os objetivos apresentados por nós, inicialmente, a proposta é proceder à 

análise da dimensão social do anúncio, que tem como resultado todos os dados, reflexões e 

entendimentos advindos das etapas descritas. Ao pesquisador, cabe a tarefa de interpretar e 

sintetizar as informações. 

Seguindo-se a essa etapa, trataremos do aspecto verbo-visual dos anúncios, que será 

perscrutado e se constituirá a partir das análises empreendidas pelo olhar do pesquisador. 

Nesse momento, dar-se-á a análise da identidade no gênero anúncio publicitário direcionado 

ao público masculino na mídia impressa. Para tanto, levaremos em consideração todo o 

arcabouço advindo dos trabalhos de Bakhtin e do Círculo e as contribuições de autores que 

desenvolvem trabalhos na área do texto verbo-visual, na área da cultura e da identidade. 

Para melhor detalharmos nosso percurso de estudo, seguimos os passos abaixo 

descritos: 

 Escolha das revistas que seriam motivo de nossa pesquisa, conforme 

justificativa já explicitada na Introdução deste trabalho. 

 Catalogação e escaneamento de todos os anúncios veiculados nas quatro 

revistas dos meses de janeiro, abril, julho e outubro, totalizando 16 revistas.   

 Elaboração de pastas com anúncios de cada revista selecionada. 

 Seleção de 27 textos do gênero em estudo das 16 revistas impressas. Na 

escolha dos anúncios, elegemos textos de temáticas diversas. 

 Seleção de um conjunto temático diversificado de anúncios que nos 

possibilitou a análise mais significativa do gênero. 

 Construção preliminar de categorias conduzidas pelo olhar do pesquisador para 

seu objeto. 

 Agrupamento por categoria e subcategorias estabelecidas durante o processo 

de análise. 
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 Análise dos anúncios com base nas categorias e nos aportes teóricos que 

amparam a pesquisa. 

 Preparação das conclusões com fundamento nos resultados obtidos e nas 

análises empreendidas. 

 

 Queremos realçar que todas as exposições, fases e considerações aqui expostas 

constituem o roteiro metodológico que procuraremos seguir para atingir o objetivo do nosso 

estudo. Nesse sentido, inventariamos como se deu o passo a passo da pesquisa, pois julgamos 

pertinente para compreendermos as opções teórico-metodológicas e epistemológicas 

utilizadas em nosso caminho de pesquisadora. 

 Julgamos pertinente o método de construção e os consequentes procedimentos de 

análises advindos dele, pois nos permitiram responder a nossa questão de pesquisa, a saber: 

Como o anúncio publicitário, fazendo uso da linguagem verbal e não verbal, atua no mundo 

contemporâneo sobre os consumidores, informando, argumentando, comparando e utilizando-

se da racionalidade e da subjetividade em seus enunciados, a depender da mercadoria a ser 

negociada, propagada?  

 Nesse sentido, nosso estudo de doutoramento esquadrinhou, sem ter inicialmente 

categorias predefinidas, a identidade no gênero anúncio publicitário impresso em revistas 

masculinas, analisando-o com vistas a uma conclusibilidade sobre a sua dimensão social e 

verbo-visual. O capítulo que se segue trata do arcabouço teórico que nos possibilitou os 

resultados aos quais chegamos. 
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BRIEFING 3: FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

 

Neste capítulo, apresentamos o referencial teórico que fundamenta o nosso trabalho, 

ancorados nos pressupostos do pensamento de Bakhtin e do Círculo
8
. Para tanto, abordamos o 

conceito de gêneros do discurso, a compreensão e o estudo da constituição dos enunciados, as 

relações dialógicas como relações semânticas entre toda espécie de enunciados na 

comunicação discursiva, a ideologia e a valoração. É essa a base que orienta nosso estudo, 

filiado à Análise Dialógica do Discurso (ADD), à sociologia, às questões de identidade e 

cultura (BAUMAN, 2001, 2007; CANCLINI, 2005, 2010; HALL, 2002, 2003; LE BRETON, 

2003).  

A seguir, procuramos esboçar alguns construtos do pensamento bakhtiniano, a fim de 

explicitar a abordagem teórica que conduzirá o olhar para o gênero anúncio publicitário 

masculino – ponto para o qual converge a análise deste trabalho. 

 

3.1 O enunciado: unidade concreta e real da comunicação discursiva 

 

Para Bakhtin (2010a, p. 261), todos os campos da atividade humana estão ligados ao 

uso da linguagem em suas variadas manifestações. Quando o falante utiliza a língua numa 

determinada “esfera da atividade humana”, ele o faz sob a forma de “enunciados (orais e 

escritos) concretos e únicos, proferidos pelos integrantes desse ou daquele campo de atividade 

humana”, que passam a refletir as situações específicas e as intenções de cada uma delas. O 

que constitui a linguagem, portanto, é o fenômeno social da interação verbal, que se realiza 

por meio de enunciados. Para o autor, 

 

o estudo da natureza dos enunciados e dos gêneros discursivos é, segundo 

nos parece, de importância fundamental para superar as condições 

simplificadas da vida do discurso, do chamado “fluxo discursivo”, da 

comunicação etc., daquelas concepções que ainda dominam a nossa 

linguística. Além do mais, o estudo do enunciado como unidade da 

comunicação discursiva permitirá compreender de modo mais correto 

                                                           
8
 O Círculo, de acordo com Faraco (2009, p. 13), trata-se de um grupo de intelectuais, nascidos em sua maioria 

por volta da década de 1890, que se reunia regularmente de 1919 a 1929, primeiro em Nevel e Vitebesk e, 

depois, em São Petersburgo. Era um grupo constituído por sujeitos de distintas concepções, interesses 

intelectuais e atuações profissionais, incluindo, dentre vários outros, o filósofo Matvei I. Kagan, o biólogo Ivan I. 

Kanaev, a pianista Maria V. Yudina, os professores e estudiosos de literatura Lev V. Pumpianski e Mikhail 

Bakhtin, Valentin N. Voloschinov e Pavel Medvedev.  
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também a natureza das unidades da língua (enquanto sistema) – as palavras e 

orações (BAKHTIN, 2010a, p. 269). 

  

 

Desse modo, toda compreensão do uso real da língua, do enunciado vivo, é de 

natureza responsiva, assim, todo ouvinte se torna falante. Não há compreensão passiva, pois 

toda ela necessita de respostas, as quais podem ser dadas de forma imediata ou podem ser 

uma compreensão responsiva silenciosa, de efeito retardado, mas que nos discursos 

subsequentes ou na conduta do ouvinte o que foi escutado é entendido e respondido, 

passando, então, o ouvinte a ser participante real da comunicação discursiva.  

O falante, por sua vez, é também um respondente, pois faz uso de enunciados seus e 

alheios, com os quais se relaciona no ato enunciativo. Por esse motivo, para o autor, cada 

enunciado em situação de interação é “um elo na corrente complexamente organizada de 

outros enunciados” (BAKHTIN, 2010a, p. 272) e nasce na inter-relação discursiva, 

dialogando com enunciados antecedentes – dos seus e alheio –, com os quais entra em 

relações outras, uma vez que, conforme Bakhtin (2010a, p. 272), “todo falante é por si mesmo 

um respondente em maior ou menor grau: porque ele não é o primeiro falante, o primeiro a ter 

violado o eterno silêncio do universo”, não podendo, portanto, almejar ser o seu enunciado 

nem o primeiro nem o último nessa complexa cadeia da comunicação. Assim, todo enunciado 

está vinculado a outros por relações dialógicas numa dada esfera e situação social. 

Para a teoria dialógica bakhtiniana, o enunciado é visto como a real unidade da 

comunicação discursiva, refletindo as condições específicas e as finalidades de cada campo e 

situação social como eventos singulares e irrepetíveis por meio do seu conteúdo (temático), 

do seu estilo da linguagem (seleção dos recursos lexicais, fraseológicos e gramaticais da 

língua) e por sua construção composicional. Todos esses três elementos são inter-relacionados 

e determinados pela especificidade de um dado campo da comunicação.  

Sendo assim, o discurso somente tem existência de fato na forma de enunciados 

concretos de determinados falantes e sujeitos do discurso historicamente situados. Esses 

enunciados, por mais distintos que sejam pelo seu volume, conteúdo e construção 

composicional, possuem particularidades estruturais comuns e limites precisos. Além disso, 

estes emanam das diferentes esferas sociais da atividade humana, que se constituem como 

campos de legitimação, de regularização e de significação das interações sociais que se 

tipificam, originando os gêneros do discurso. 

Para Bakhtin (2010a), o enunciado enquanto unidade de comunicação discursiva 

materializa um projeto de dizer do sujeito em uma dada situação social, em uma dada 
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interação, possuindo certos limites que são definidos pela (1) alternância dos sujeitos do 

discurso, (2) conclusibilidade do enunciado e (3) expressividade, três peculiaridades que o 

distinguem da unidade da língua. Seguindo esse raciocínio bakhtiniano, podemos pensar o 

enunciado como sendo constituído de uma dimensão verbal (oral ou escrita) e de uma 

dimensão verbo-visual, observada esta última, mais detalhadamente, nos anúncios analisados 

no Briefing 5 deste trabalho. 

A (1) alternância dos sujeitos do discurso é considerada a primeira peculiaridade 

constitutiva do enunciado como unidade da comunicação discursiva. Para Bakhtin (2010a, p. 

275), todo enunciado como unidade real “termina com a transmissão da palavra ao outro, por 

mais silencioso que seja o ‘dixi’ percebido pelos ouvintes [como sinal] de que o falante 

terminou”.  

Essa alternância dos falantes é de natureza distinta e pode assumir formas variadas, 

criando limites exatos do enunciado nos diversos campos da atividade humana e da vida, 

dependendo das variadas situações de comunicação. Essa alternância pode acontecer de forma 

concreta, no diálogo real (forma mais clássica de comunicação discursiva), face a face, entre 

os parceiros do diálogo, quando o sujeito conclui o seu dizer e transfere, cede a palavra ao 

outro, para possibilitar uma compreensão ativa do que foi dito, numa atitude responsiva do 

outro, seja ela imediata (como numa conversa entre amigos), seja retardada (como na 

compreensão do leitor frente aos anúncios publicitários), ou mesmo em situações mais 

complexas, como nos campos da comunicação cultural (científica e artística). Essas situações 

mais complexas (por exemplo, o grande romance ou tratado científico) também são 

consideradas unidades de comunicação discursiva e delimitadas pela alternância do sujeito do 

discurso. 

Para Bakhtin (2010a, p. 275), cada réplica, por mais breve e fragmentária, tem um 

princípio e um fim absoluto, ou seja, ao ser enunciada carrega, “antes de seu início, os 

enunciados de outros; depois do seu término, os enunciados responsivos de outros”, mas, 

ainda assim, as réplicas continuam interligadas, mesmo afastadas pela alternância dos 

sujeitos. Ele chama a nossa atenção não somente para a interligação entre as réplicas, mas 

também salienta que as relações existentes como as “relações de pergunta-resposta, 

afirmação-objeção, afirmação-concordância, proposta-aceitação, ordem-execução etc.” não 

existem entre unidades da língua (palavras e orações), pois essas relações características entre 

as réplicas do diálogo são modalidades das “relações específicas entre as enunciações plenas 

no processo de comunicação discursiva” (BAKHTIN, 2010a, p. 276). 
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  A conclusibilidade do enunciado é considerada como um aspecto interno da 

alternância dos sujeitos do discurso, tendo como critérios a possibilidade de responder ao 

enunciado e de ocupar em relação a ele uma posição responsiva. É o que Bakhtin denominou 

de “dixi” conclusivo do falante, “quando ouvimos ou vemos, percebemos nitidamente o fim 

do enunciado” (BAKHTIN, 2010a, p. 280), assim, a alternância ocorre “porque o falante disse 

(ou escreveu) tudo o que quis dizer em dado momento ou sob dada circunstância” 

(BAKHTIN, 2010a, 2010). Essa alternância somente acontece porque a conclusibilidade do 

enunciado de uma forma ou de outra foi estabelecida e para que essa inteireza acabada do 

enunciado seja assegurada, e, consequentemente, a possibilidade de resposta. Três elementos 

indissoluvelmente inter-relacionados no todo do enunciado são determinantes, como a (i) 

exauribilidade do objeto e do sentido, (ii) o projeto de discurso ou vontade de discurso do 

falante e (iii) as formas típicas composicionais e de gênero do acabamento, conforme Bakhtin 

(2010a, p. 281): em relação à (i) exauribilidade do objeto e do sentido, o autor afirma que, nos 

diferentes campos da comunicação discursiva, a exauribilidade semântico-objetal do tema do 

enunciado é intensamente diferente, porque diversificadas são as situações de comunicação 

nos campos da vida e da criação. Para ele, o objeto é inexaurível, inesgotável e abundante, 

somente passando a ganhar certa conclusibilidade no âmbito de uma ideia definida pelo autor, 

quando se converte em tema do enunciado, seja ele qual for, adquirindo “uma relativa 

conclusibilidade em determinadas condições, em certa situação do problema, em um dado 

material [...], já no âmbito de uma ideia definida do autor” (BAKHTIN, 2010a, p. 281). 

Essa exauribilidade pode ser plena em alguns campos da vida, como as respostas 

factuais/institucionalizadas, as ordens, os pedidos, as cartas comerciais, as quais são 

consideradas esferas que tipificam situações de interação de natureza mais relativamente 

padronizada e onde o elemento criativo é quase inexistente; ou ainda podem abarcar certa 

criatividade, em esferas onde é “possível uma única exauribilidade semântico-objetal relativa 

[...]” (BAKHTIN, 2010a, p. 281), como no campo da criação, exemplificado com o trabalho 

científico. Essa ideia já definida do autor direciona para a segunda peculiaridade da 

conclusibilidade, que diz respeito à vontade discursiva do falante. 

Outro elemento indissoluvelmente inter-relacionado no todo do enunciado é (ii) o 

projeto de discurso ou a vontade de discurso do falante. Ela diz respeito à intenção discursiva 

do falante em situação de interação, que determina a conclusibilidade, o todo do enunciado, os 

seus limites e fronteiras, o seu horizonte espacial e temporal. Segundo Bakhtin (2010a, p. 

281), percebemos a conclusibilidade do enunciado, quando “[...] imaginamos o que o falante 
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quer dizer, e com essa ideia verbalizada, essa vontade verbalizada (como a entendemos) é que 

medimos a conclusibilidade do enunciado”. Portanto, a vontade discursiva do falante, ou seja, 

essa ideia e vontade verbalizadas, determina tanto a escolha do objeto quanto seus limites e 

sua exauribilidade semântico-objetal, assim como a escolha do gênero do enunciado. Esse se 

configura como último elemento da inteireza acabada do enunciado. 

Conforme mencionamos, a vontade discursiva determina a escolha das formas típicas 

composicionais e de gênero do acabamento. Essa escolha é determinada, dentre outros fatores, 

pela especificidade de um dado campo da comunicação discursiva, por considerações 

temáticas, pela situação concreta da comunicação discursiva e pelos participantes envolvidos, 

sendo, na sequência, a intenção discursiva aplicada e adaptada ao gênero escolhido.  

Essa terceira peculiaridade da conclusibilidade diz respeito (iii) às formas típicas 

composicionais e de gênero do acabamento, nas quais moldamos nosso discurso, que são bem 

mais flexíveis, plásticas e livres que as denominadas formas da língua. Para o autor, nossa 

assimilação das formas da língua se efetiva somente nas formas das enunciações e tanto as 

formas da língua quanto as do enunciado “chegam à nossa experiência e à nossa consciência 

em conjunto e estreitamente vinculadas” (BAKHTIN, 2010a, p. 283). Essa peculiaridade está 

intrinsecamente ligada à vontade discursiva do falante, que se realiza na escolha de certo 

gênero discursivo. O falante, com sua individualidade e subjetividade, tem um projeto de 

dizer que é aplicado e adaptado ao gênero escolhido, constituindo-se, de acordo com Bakhtin 

(2010a, p. 282), em uma determinada forma de gênero. 

Como terceira característica do enunciado, temos (3) a expressividade como sendo a 

relação do enunciado com o próprio falante e com outros participantes da comunicação 

discursiva. É a instância em que se delineia a relação expressiva e valorativa do falante em 

presença de seu objeto de discurso e dos outros participantes da comunicação discursiva. 

Assim, cada enunciado se caracteriza, conforme Bakhtin (2010a), por um determinado 

conteúdo semântico-objetal, pelo estilo e por uma construção composicional.  

A seleção dos elementos linguísticos e dos gêneros do discurso é determinada pela 

ideia, pelo querer-dizer do sujeito do discurso (ou autor) centrado no objeto e no sentido. Esse 

elemento expressivo presente no enunciado nada mais é do que “a relação subjetiva 

emocionalmente valorativa do falante com o conteúdo do objeto e do sentido do seu 

enunciado” (BAKHTIN, 2010a, p. 289). Esse elemento expressivo, nos diferentes campos da 

comunicação discursiva, tem significado e grau de força vário, existindo em toda parte. Daí 

ressaltarmos que, nos mais diferentes campos da comunicação discursiva, nossos enunciados 
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estão repletos de posições expressivas carregadas de valores, emergindo de um dado contexto 

semântico-axiológico, em que os sujeitos, indivíduos socialmente organizados, em situação de 

interlocução, imersos nos feixes das relações sociais e em seu projeto de dizer, agregam a seus 

enunciados determinados valores. Para Bakhtin (2010b, p. 46), portanto, pelo seu caráter 

expressivo, “não há enunciados neutros, nem pode haver; mas a linguística vê neles somente o 

fenômeno da língua, relaciona-os apenas com a unidade da língua, mas não com a unidade de 

conceito, de prática de vida, da história, do caráter de um indivíduo etc.”. 

 Dessa forma, o enunciado que surge em determinado momento social e histórico é um 

fato real que se dá a partir de relações dialógicas com outros enunciados já existentes. Ele é 

compreendido enquanto unidade real da comunicação, portanto, discursivo e intersubjetivo, 

mantendo relações com outros enunciados já ditos e prefigurados e convocando outros a se 

estabelecerem.  

 Para Bakhtin (2010a, p. 313), as relações dialógicas não somente acontecem entre os 

enunciados, mas também no interior de enunciados, por isso, ele afirma que o enunciado é 

“enformado como tal pelos elementos extralinguísticos (dialógicos), está ligado a outros 

enunciados. Esses elementos extralinguísticos (dialógicos) penetram o enunciado também por 

dentro”. 

 Ainda tratando da expressividade presente no enunciado, não se pode considerar o 

elemento expressivo do discurso um fenômeno da língua como sistema, haja vista que ela 

possui vários recursos linguísticos, lexicais, morfológicos e sintáticos para significar a 

posição emocionalmente valorativa do falante, mas, conforme Bakhtin, esses recursos são 

todos neutros, na medida em que a palavra isolada como unidade da língua não se refere a 

nenhuma realidade determinada, essa referência e o peso valorativo apenas podem ser 

realizados pelo falante em seu enunciado concreto.  

 Para Bakhtin (2010a, p. 290), “as palavras não são de ninguém, em si mesma nada 

valorizam, mas podem abastecer qualquer falante e os juízos de valor mais diversos e 

diametralmente opostos dos falantes”. Sendo assim, é no gênero que a palavra ganha “certa 

expressão típica”. Segundo esse autor, “a expressão de gênero da palavra – e a expressão de 

gênero da entonação – é impessoal como impessoais são os próprios gêneros do discurso” 

(BAKHTIN, 2010a, p. 293). Portanto, somente na relação, na confluência do significado 

linguístico com a realidade concreta, estabelecida no enunciado, é gerada e suscitada a 

expressão. 
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 A partir disso, compreendemos que os significados lexicográficos neutros das palavras 

da língua “asseguram para ela a identidade e a compreensão mútua de todos os seus falantes, 

contudo, o emprego das palavras na comunicação discursiva viva sempre é de índole 

individual-contextual” (BAKHTIN, 2010a, p. 294), ou seja, a expressão da palavra não 

pertence a ela, ela surge a partir do contato com a realidade concreta, numa dada situação de 

interação, contato realizado pelo enunciado individual de um sujeito social que constrói, 

constitui e desenvolve sua experiência discursiva individual num processo permanente e 

ininterrupto com enunciados outros, assimilando a palavra do outro e não a palavra da língua. 

Por esse motivo, a expressividade não é intrínseca à palavra, mas se concretiza nas situações 

interacionais. Assim, Bakhtin estabelece que a palavra exista para o falante em três aspectos: 

 

 

Como palavra da língua neutra e não pertencente a ninguém; como palavra 

alheia dos outros, cheia de ecos de outros enunciados; e, por último, como a 

minha palavra, porque uma vez que eu opero com ela em uma situação 

determinada, ela já está compenetrada da minha expressão (BAKHTIN, 

2010a, p. 295). 

 

 

 Podemos ressaltar que nosso discurso, nosso enunciado, é pleno de palavras alheias, 

que trazem consigo a sua expressão, o seu tom valorativo, os quais, conforme Bakhtin (2010a, 

p. 295), “assimilamos, reelaboramos, e reacentuamos” em conformidade com nosso projeto de 

dizer. Desse modo, a expressividade de determinadas palavras é individual, alheia ou típica do 

gênero, representando a plenitude do enunciado do outro como posição valorativa 

determinada (BAKHTIN, 2010a). Essa expressividade construída pelo sujeito, 

consubstanciada de índices sociais de valor e gerada em situações de interlocução, passa a 

construir certos sentidos estabelecidos pelas inúmeras relações dialógicas, ou seja, pelas 

relações axiológicas, uma vez que não há enunciados neutros, pelas quais e nas quais todos os 

nossos enunciados se formam e nascem de outros já ditos e prefigurados. 

 A oração como unidade da língua também é carente de expressividade, possuindo uma 

entonação gramatical ou de gênero e não uma entonação expressiva. Melhor explicando, as 

várias entonações da oração, como a entonação de acabamento, a explicativa, a disjuntiva, a 

enumerativa, a narrativa, a interrogativa, a exclamativa e a exortativa, conforme elenca 

Bakhtin (2010a), não possuem uma entonação expressiva, como explicamos anteriormente, 

adquirindo-a somente no conjunto de um enunciado. Assim, o elemento expressivo é 

característico do enunciado, pois toda escolha lexical, gramatical e composicional se efetiva a 

partir da relação expressiva do falante com seu objeto discursivo, portanto, o sistema da 



44 
 

 
 

língua e as suas unidades significativas – as palavras e orações – são neutros, servindo a 

quaisquer juízos de valor, a qualquer posição valorativa. Somente na interação que ocorre 

entre sujeitos sócio-historicamente constituídos e no interior de um enunciado concreto a 

oração e a palavra passam a ter um aspecto expressivo. 

Nessa perspectiva, consoante a compreensão dos enunciados como unidades da 

interação social, Bakhtin (2010) aborda o problema da oração como unidade da língua em 

face do enunciado como unidade da comunicação discursiva, salientando as diversas 

discussões postas ao longo dos anos em torno da questão da natureza da oração. Sua 

preocupação é deixar clara, na medida do possível, a relação da oração com o enunciado. 

Para ele, os limites da oração e da palavra não são determinados pela alternância do 

sujeito. A oração é considerada “um pensamento relativamente acabado, imediatamente 

correlacionado com outros pensamentos do mesmo falante no conjunto do seu enunciado” 

(BAKHTIN, 2010a, p. 277). Ela possui natureza e limites puramente gramaticais e está 

distante do contexto extraverbal da realidade, não se relacionando imediatamente com ele; o 

seu contexto é circunscrito ao contexto da fala do mesmo sujeito do discurso (o falante). 

Quando a oração se relaciona com o contexto extraverbal da realidade (a situação, o ambiente, 

a pré-história) e com enunciados alheios, ela passa a ser um enunciado pleno e acabado e 

passa a esperar uma resposta ou uma compreensão ativa do falante. Segundo Bakhtin (2010a, 

p. 278), a oração, no contexto, “carece de capacidade de determinar a resposta; ela ganha essa 

capacidade (ou melhor, familiariza-se com ela) somente no conjunto do enunciado”. 

Dessa forma, os limites da oração e da palavra não são determinados pela alternância 

do sujeito, não dispõem de plenitude semântica, nem da capacidade de suscitar respostas, não 

têm contato com a realidade imediata, nem com a expressividade, característica do enunciado, 

não se constituindo como propriedade das orações ou palavras. A oração, assim como as 

palavras, é neutra, não é de ninguém, pois apenas nas interações, inclusive de outras semioses, 

como no caso do anúncio publicitário, entre sujeitos sócio-historicamente constituídos, as 

orações e palavras se transformam em enunciados concretos, passando a palavra a ser um 

elemento do enunciado. Somente quando examinada em um enunciado pleno, a oração 

adquire propriedades estilísticas, pois, enquanto unidade da língua, ela tem natureza, fronteira, 

lei e unidade gramatical (BAKHTIN, 2010a, p. 278).  

Assim entendida a oração, vemos que o enunciado não equivale à frase, à sequência de 

frases, à oração, mas o contexto do enunciado é a comunicação discursiva. Quando 

escolhemos um tipo de oração é tomando por base o ponto de vista de um enunciado inteiro, 
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que, no entendimento de Bakhtin (2010a, p. 286), “se apresenta a nossa imaginação discursiva 

e determina a nossa escolha”. Esse enunciado inteiro tem como elemento significativo a 

oração e ela adquiriu sua significação no conjunto desse enunciado pleno.  

Posteriormente ao debate a respeito do conceito do enunciado na perspectiva 

bakhtiniana, encaminhamo-nos para a seção que trata do estudo sobre os gêneros do discurso. 

 

3.2 Os gêneros do discurso na teoria bakhtiniana 

  

 Trataremos agora, especificamente, dos gêneros do discurso. Para Bakhtin (2010a), os 

multiformes usos da linguagem realizados nos vários campos de atividade humana e nas 

diferentes interações sociais entre os sujeitos participantes inseridos num determinado 

contexto sócio-histórico e cultural realizam-se em forma de enunciados, denominados gêneros 

de discurso. Conforme Medvièdev (2012, p. 200), “gênero é um conjunto dos meios de 

orientação coletiva na realidade dirigida para seu acabamento. Essa orientação é capaz de 

compreender novos aspectos da realidade. A compreensão da realidade desenvolve-se e 

origina-se da comunicação social ideológica”. 

Dessa forma, os gêneros refletem as condições específicas e as finalidades de cada 

campo da atividade humana e são considerados como “tipos relativamente estáveis” de 

conteúdo temático, estilo de linguagem e, fundamentalmente, construção composicional 

(BAKHTIN, 2010a, p. 262).  

 Para o autor, a variedade dos gêneros do discurso é infinita, pois variadas são as 

atividades humanas, ilimitadas e complexas em suas possibilidades, daí sua atenção para a 

heterogeneidade dos gêneros (orais ou escritos). A esse respeito, discute acerca dos gêneros 

primários (ou cotidianos) e de sua diferença discursivo-ideológica dos gêneros secundários 

(ou sistematizados/formalizados). Nesse sentido, Bakhtin (2010a, p. 262) salienta:  

 

A extrema heterogeneidade dos gêneros do discurso (orais e escritos), nos 

quais devemos incluir as breves réplicas do diálogo do cotidiano [...], o 

relato do dia a dia, [...] o repertório bastante vário [...] dos documentos 

oficiais e o diversificado universo das publicações publicísticas [...]; mais aí 

devemos incluir as variadas formas das manifestações científicas e todos os 

gêneros literários (do provérbio ao romance de muitos volumes).  

 

  

 Bakhtin (2010a), em virtude da extrema heterogeneidade dos gêneros discursivos, que 

provoca a dificuldade de definir a natureza geral do enunciado, sugere a compreensão de dois 
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grupos de gêneros, distinguindo o que ele denomina de gêneros primários (simples) e gêneros 

secundários (complexos).  

 Nos primeiros, ressalta as relações verbais mais cotidianas, do dia a dia, da linguagem 

familiar, das relações não institucionalizadas, mas reguladas pela ideologia das esferas sociais 

da vida cotidiana. Os gêneros primários ou simples são formados nas condições da 

comunicação discursiva imediata e estão vinculados com a realidade concreta e os enunciados 

reais alheios. Esses aparecem tanto na forma escrita quanto na oral. Conforme Bakhtin 

(2010a, p. 284), ao lado dos gêneros padronizados, “existiam e existem gêneros mais livres e 

mais criativos de comunicação discursiva oral: os gêneros das conversas de salão sobre temas 

do cotidiano, sociais, estéticos e similares, os gêneros das conversas à mesa, das conversas 

íntimo-amistosas, íntimo-familiares etc.”. 

 Já os gêneros secundários são os produtos dos sistemas ideológicos constituídos, pois 

decorrem de situações relativamente mais evoluídas (como a ciência, a religião, os grandes 

gêneros publicísticos etc.), legitimados por ideologias formalizadas e sistematizadas e que 

aparecem em circunstâncias de uma comunicação discursiva mais complexa, mediando e 

constituindo as situações de esferas sociais formalizadas, como as esferas religiosa, escolar, 

artística, científica, entre outras. Ainda acerca dos gêneros secundários, conforme Bakhtin 

(2010a, p. 263), “no processo de sua formação eles incorporam e reelaboram diversos gêneros 

primários, que se formaram nas condições das situações discursivas imediatas”. Ele 

exemplifica com a “carta no romance”, que mantém sua forma e seu significado apenas no 

plano do conteúdo romanesco. Na realidade, o gênero carta passa a ser integrado ao gênero 

romance, tornando-se um acontecimento artístico-literário e perdendo sua realidade concreta 

na vida cotidiana. 

 Bakhtin (2010a), ao problematizar a questão dos gêneros do discurso e sua mútua 

relação com os enunciados, enfatiza algumas considerações de ordem metodológica. De 

acordo com o autor, 

 

A diferença entre os gêneros primário e secundário (ideológico) é 

extremamente grande e essencial, e é por isso mesmo que a natureza do 

enunciado deve ser descoberta e definida por uma análise de ambas as 

modalidades; apenas sob essa condição a definição pode vir a ser adequada à 

natureza complexa e profunda do enunciado (e abranger as suas facetas mais 

importantes); a orientação unilateral centrada nos gêneros primários redunda 

fatalmente na vulgarização de todo o problema [...]. A própria relação mútua 

dos gêneros primários e secundários e o processo de formação histórica dos 

últimos lançam luz sobre a natureza do enunciado (e antes de tudo sobre o 
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complexo problema da relação de reciprocidade entre linguagem e ideologia) 

(BAKHTIN, 2010a, p. 264). 

 

 

 De acordo com o autor, um trabalho baseado no estudo dos gêneros deve partir de 

um material linguístico concreto, não podendo ser abstraído da esfera que o cria e o usa, mas 

conexo com o tempo e o espaço social no qual se insere, nas diferentes situações de interação, 

nas distintas esferas de atividades humana e da comunicação. Qualquer corrente de estudo em 

qualquer campo da investigação linguística, para o autor, necessita do conhecimento da 

natureza do enunciado e dos diferentes tipos de enunciados (primários e secundários), ou seja, 

dos diversos gêneros do discurso. Para ele, todo trabalho de investigação de um material 

linguístico concreto opera com enunciados concretos, escritos ou orais, relacionados a 

diferentes campos da atividade humana e da comunicação. Portanto, desconhecer a natureza 

do enunciado redunda em deformação da historicidade da investigação, “debilitam a relação 

da língua com a vida” (BAKHTIN, 2010a, p. 265).  

No tópico do enunciado, destacamos que a vontade discursiva do falante se realiza 

em forma de gênero discursivo; dessa forma, todos os nossos enunciados possuem formas 

relativamente estáveis e típicas de construção do todo. Como Bakhtin não minimiza a 

heterogeneidade e a diversidade dos gêneros do discurso, vendo-os como infinitos em sua 

riqueza e variação, torna-se impossível definir ou limitar a natureza dos enunciados, porque 

são inesgotáveis as possibilidades da atividade humana e porque cada campo dessa atividade 

comporta um rico repertório de gêneros do discurso, que cresce e se diferencia, transforma-se, 

surge e desaparece ou é absorvido por outros, à medida que o campo se desenvolve e se 

complexifica (BAKHTIN, 2010a).  

Diante do exposto, entendemos que os gêneros nos são dados da mesma forma que a 

língua materna, a qual dominamos livremente até que seja estudada de forma teórica e 

sistematizada, como na escola. Conhecemos a língua e temos nosso primeiro contato com ela 

por meio das pessoas que nos rodeiam, que fazem parte de nosso convívio social; assim, 

assimilamos as formas da língua nas formas da enunciação, estando, portanto, o aprendizado 

da fala estritamente relacionado ao da construção dos enunciados, porque nossa fala se dá por 

enunciados concretos e sócio-historicamente situados e não por orações isoladas. Assim, 

Bakhtin (2010a, p. 283) salienta que 

 

Os gêneros do discurso organizam o nosso discurso quase da mesma forma 

que o organizam as formas gramaticais (sintáticas). Nós aprendemos a 

moldar o nosso discurso em formas de gênero e, quando ouvimos o discurso 
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alheio, já adivinhamos o seu gênero pelas primeiras palavras, adivinhamos 

um determinado volume [...], uma determinada construção composicional, 

prevemos o fim, isto é, desde o início temos a sensação do conjunto do 

discurso que em seguida apenas se diferencia no processo da fala.  

 

 

Vale salientar que, enquanto as formas da língua são estáveis e normativas para o 

falante sob determinado aspecto, mais flexíveis são as formas de gênero, nos quais moldamos 

nosso discurso. Como a diversidade de gêneros é motivada pelo fato de que elas são distintas 

em função de uma dada situação comunicativa, da situação social do sujeito e das relações 

que se estabelecem entres os participantes da comunicação, existem formas diferenciadas para 

cada situação comunicativa em uma dada esfera e certa entoação expressiva, seja na escolha 

de um tom mais seco, mais frio, mais terno, mais feliz, seja na reacentuação do gênero, como 

nos assevera Bakhtin (2010a, p. 284): “pode-se transferir a forma de gênero da saudação 

oficial para o campo da comunicação familiar” empregando uma reacentuação irônico-

paródica ou até mesmo misturar os gêneros de esferas distintas, o que ocorre nos gêneros mais 

padronizados. Enquanto isso, outros gêneros se prestam a uma maior liberdade criativa de 

comunicação discursiva, como os gêneros da conversa à mesa. 

Bakhtin salienta, ainda, a importância da relação intrínseca entre a utilização da 

linguagem e as atividades humanas, afirmando que nos são dadas não somente as formas da 

língua nacional, mas também as formas de enunciado, ou seja, os gêneros do discurso, tipos 

mais mutáveis, flexíveis e plásticos que, apesar de toda a sua individualidade e criatividade, 

são formas relativamente estáveis e normativas de enunciado. Assim, cada enunciado único e 

materializado numa dada situação de interação, que se mobiliza em direção a uma relativa 

estabilização por meio do seu emprego em interações concretas análogas, caracteriza-se por 

três dimensões constitutivas que se fundem no todo do enunciado, também denominadas 

como os três elementos constituintes do gênero: (1) o conteúdo temático, (2) o estilo e (3) a 

construção composicional. 

  O conteúdo temático não é, como muitos pensam, o assunto em si, mas uma das 

dimensões do gênero do discurso, considerado um domínio de sentido de que se ocupa o 

gênero, desenvolvendo-se no enunciado a partir do processo interacional, como objeto de 

sentido valorado, refletindo e refratando as condições e as finalidades da esfera em que 

circula. Ele diz respeito às possíveis atribuições de sentido e seus recortes prováveis para um 

dado gênero do discurso.  

Fiorin (2008, p. 62), amparado nos estudos de Bakhtin, explica o conteúdo temático 

dando-nos o exemplo das cartas de amor, que tratam de relações amorosas, as quais podem 
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parecer inesgotáveis, mas, quando se transformam em tema do enunciado, assumem uma 

significação específica, uma posição relativamente acabada, ou seja, cada uma das cartas trata 

de um assunto específico dentro do mesmo conteúdo temático. Nessa transformação do objeto 

aparentemente inesgotável em tema do enunciado, ele, o objeto, passa a ter um 

direcionamento específico para um determinado sentido, levando em conta a esfera em que é 

produzido, as condições específicas e as finalidades dessa esfera, a vontade do falante, o 

propósito comunicativo do autor e seu projeto de dizer. O conteúdo temático, assim colocado, 

entra como elemento na unidade de gênero de um enunciado. 

 De acordo com Bakhtin (2010), podemos pensar o estilo como sendo a seleção de 

certos dados lexicais, fraseológicos e gramaticais da língua, conforme as finalidades de 

comunicação. Dessa forma, as mudanças nos estilos de linguagem são correlacionadas, 

imbricadas às mudanças históricas dos gêneros do discurso, assim, o estilo está ligado aos 

enunciados e aos gêneros dos discursos: “em cada campo existem e são empregados gêneros 

que correspondem às condições específicas de dado campo; é a esses gêneros que 

correspondem determinados estilos” (BAKHTIN, 2010, p. 266). 

Em vários momentos das obras do Círculo, encontramos o conceito de estilo levando 

em conta sua dimensão textual e discursiva. O conceito de estilo de Bakhtin e do Círculo não 

se refere àquele divulgado pela estilística, isto é, ao estudo do estilo na esteira do pensamento 

de Saussure, que vê o estilo como o espaço de uso individual da língua, ou à perspectiva do 

idealismo linguístico, que vê o estilo como o espaço da expressão subjetiva criativa, o que 

rendeu muitos questionamentos e críticas à estilística (FARACO, 2009). Porém, o conceito 

vai se construindo em diálogo nem sempre consensual, com pensamentos tradicionais da 

linguística e da estilística. Em Bakhtin, a reflexão sobre a linguagem está fundada na relação, 

na interação e não na subjetividade, tão somente “considerada como o que há de 

exclusivamente particular, individual, pessoal, características que se tornaram para o senso 

comum e para boa parte da estilística clássica/tradicional, sinônimos de estilo” (BRAIT, 

2010a, p. 79). Para Bakhtin, o conceito de estilo compreende a produção de todos os 

enunciados, sejam eles literários ou não, verbais e não verbais, integrando a unidade de 

gênero do enunciado e intimamente ligado ao conteúdo temático e às unidades 

composicionais. 

 

O estilo é indissociável de determinadas unidades temáticas e – o que é de 

especial importância – de determinadas unidades composicionais: de 

determinados tipos de construção de conjunto, de tipos do seu acabamento, 

de tipos da relação do falante com outros participantes da comunicação 
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discursiva – com os ouvintes, os leitores, os parceiros, o discurso do outro 

etc. (BAKHTIN, 2010a, p. 266). 

 

 

 A visão ampla dos pressupostos de Bakhtin e do Círculo é fundamental para 

compreendermos estilo, pois seu entendimento nos faculta a compreensão de outro conceito 

muito importante: o de dialogismo, entendido como sendo as relações (semânticas) entre toda 

espécie de enunciados da comunicação discursiva, relações de sentido, relações axiológicas, 

como veremos mais adiante. O estilo, portanto, ultrapassa a análise puramente linguística e 

vem ao encontro dessa posição dialógica, porque as relações dialógicas são do campo do 

discurso e a estilística passa então a ser vista como uma estilística discursiva (BRAIT, 2010a). 

Assim, o estilo, referindo-se às possibilidades de utilização de recursos linguísticos, 

quando produzido em uma situação comunicativa concreta, numa dada esfera da comunicação 

verbal, implicando a existência de um gênero, está ligado ao enunciado e às formas típicas de 

enunciados e também é utilizado para mostrar a posição valorativa do autor: “as palavras não 

são de ninguém, em si mesmas nada valorizam, mas podem abastecer qualquer falante e os 

juízos de valor mais diversos e diametralmente opostos dos falantes” (BAKHTIN, 2010a, p. 

290). Assim como as palavras, a oração, enquanto unidade da língua, também é neutra e em si 

mesma não tem caráter expressivo. Essa expressividade somente faz sentido dentro do 

enunciado concreto, pois, fora do enunciado, ela não existe, pertencendo a entoação ao 

enunciado e não à palavra (BAKHTIN, 2010a). 

Como vimos, o estilo está ligado ao enunciado e aos gêneros do discurso, bem como 

ao modo como o enunciado reflete a individualidade de quem fala ou escreve, podendo-se 

falar de um estilo individual, que é determinado, principalmente, pelo seu aspecto expressivo. 

Por ser o enunciado individual, ele pode refletir a individualidade do falante na linguagem, 

porém Bakhtin (2010a) salienta que não são todos os gêneros que possibilitam o reflexo da 

individualidade do falante. Há gêneros, como os artístico-literários, que pela sua 

especificidade e seu caráter enunciativo, pela sua finalidade artística, poderíamos assim 

considerar, são mais favoráveis ao estilo individual. Já os gêneros que solicitam formas mais 

padronizadas, como os documentos oficiais, as instruções de ordens militares, as felicitações, 

as notas de serviços, entre outros, são menos favoráveis a um estilo individual e, na maioria 

dos gêneros discursivos, “o estilo individual não faz parte do plano do enunciado, não serve 

como um objeto seu, mas é, por assim dizer, um epifenômeno do enunciado, seu produto 

complementar” (BAKHTIN, 2010a, p. 265-266). 
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         O autor ainda atenta que cada esfera admite gêneros adequados às suas 

especificidades e a esses gêneros correspondem determinados estilos, abalizando a presença 

do estilo próprio do gênero. Conforme Brait (2010a, p. 90), “quando passamos o estilo de um 

gênero para outro não nos limitamos a modificar a ressonância desse estilo [...] mas 

destruímos e renovamos o próprio gênero”. 

 As unidades composicionais, para Bakhtin (2010a, p. 266), correspondem a 

determinados “tipos de construção do conjunto, de tipos de seu acabamento, de tipos de 

relação do falante com os outros participantes da comunicação discursiva – com os ouvintes, 

os leitores, os parceiros, o discurso do outro”, enfim, uma dada configuração que, aliada ao 

tema e ao estilo dos enunciados, permite o reconhecimento de um gênero específico.  

 A construção composicional é o modo de organização do texto, de sua estruturação 

amparada num tempo, num espaço e numa relação de interlocução, que lhe dá o aspecto 

relativamente estabilizado. Essa construção é a principal responsável pelo acabamento da 

unidade da comunicação verbal, dando a possibilidade ao interlocutor de deduzir, de concluir 

a totalidade da estrutura do gênero. No próximo item, discorremos um pouco acerca das 

relações dialógicas. 

 

3.3 Relações dialógicas: os sujeitos e seus vínculos 

 

 

A definição de relações dialógicas é apresentada em vários momentos na obra do 

Círculo de Bakhtin. Em Estética da Criação Verbal (BAKHTIN, 2010a), por exemplo, 

Bakhtin esclarece que as relações dialógicas somente são possíveis entre enunciados integrais 

de diferentes sujeitos do discurso, ou seja, as relações dialógicas se efetivam entre toda 

espécie de enunciados na comunicação discursiva: “dois enunciados quaisquer que sejam, se 

confrontados em um plano de sentido (não como objetos e não como exemplos linguísticos), 

acabam em relação dialógica” (BAKHTIN, 2010a, p. 323). Para esse autor, 

 

As relações dialógicas são possíveis não apenas entre enunciações integrais 

(relativamente), mas o enfoque dialógico é possível a qualquer parte 

significante do enunciado, inclusive a uma palavra isolada, caso essa não 

seja interpretada como palavra impessoal da língua, mas como signo da 

posição semântica de um outro, como representante do enunciado de um 

outro, ou seja, se ouvimos nela a voz do outro (BAKHTIN, 2010c, p. 210). 
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Para Bakhtin e o Círculo, todos os nossos enunciados estão em constante relação 

dialógica, pois nascem de outros enunciados e procuram uma reação-resposta ativa dos 

outros, ou seja, nossos enunciados funcionam como uma resposta aos enunciados 

antecedentes de um determinado campo. Como para Bakhtin os enunciados não são 

indiferentes entre si, pois eles se conhecem e se refletem mutuamente uns nos outros, eles 

passam a ter ressonâncias de outros enunciados com os quais dialogam e com os quais estão 

ligados pela identidade da esfera em que são produzidos. Além disso, como cada enunciado é 

visto como uma resposta a outros enunciados, essa resposta “os rejeita, confirma, completa, 

baseia-se neles, subentende-os como conhecidos, de certo modo os leva em conta” 

(BAKHTIN, 2010a, p. 297). Sob esse contexto, ao revisitarmos estudos de Bakhtin sobre o 

enunciado e o dialogismo, encontramos a seguinte postulação do autor: “O enunciado é um 

elo na cadeia da comunicação discursiva e não pode ser separado dos elos precedentes que o 

determinam tanto de fora como de dentro, gerando nele atitudes responsivas diretas e 

ressonâncias dialógicas” (BAKHTIN, 2010a, p. 300). 

 Dessa forma, estando o enunciado ligado aos elos precedentes e aos subsequentes da 

comunicação discursiva, a figura do outro passa a ter uma importância fundamental na 

perspectiva bakhtiniana e do Círculo. É, na verdade, para esse outro que é construído todo 

enunciado, é pensando na atitude responsiva desse interlocutor que se elabora o projeto de 

dizer, portanto, a partir desse viés, o enunciado passa a ter como traço constitutivo o 

direcionamento a alguém, o seu endereçamento (BAKHTIN, 2010a). Sendo assim, tudo que 

envolve a elaboração desse projeto de dizer e tudo que irá determinar a ativa compreensão 

responsiva de um enunciado dado irá motivar também a escolha do gênero do enunciado, a 

escolha dos procedimentos composicionais e o estilo do enunciado. É necessário considerar a 

relação do falante com o outro e seus enunciados (presentes e antecipáveis) para compreender 

o gênero e o estilo do discurso. Dessa maneira, para Bakhtin (2010a, p. 302), o falante (ou 

quem escreve), ao construir seu enunciado, o faz da seguinte maneira: 

 

Ao construir o meu enunciado, procuro defini-lo de maneira ativa; por outro 

lado, procuro antecipá-lo, e essa resposta antecipada exerce, por sua vez, 

uma ativa influência sobre o meu enunciado (dou respostas prontas às 

objeções que prevejo, apelo para toda sorte de subterfúgios, etc.). Ao falar 

sempre levo em conta o fundo da percepção do meu discurso pelo 

destinatário: até que ponto ele está a par da situação, dispõem de 

conhecimentos culturais de um dado campo cultural da comunicação, levo 

em contas as suas concepções e convicções, as suas simpatias e antipatias – 

tudo isso irá determinar a ativa compreensão responsiva do meu enunciado 

por ele (BAKHTIN, 2010a, p. 302). 
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 Como vimos, o endereçamento do enunciado é sua peculiaridade constitutiva e sem a 

qual não há nem pode haver enunciados, pois, para constituir-se enquanto sujeito de 

linguagem, os indivíduos interagem consigo mesmos (diálogo interior), uns com os outros e 

com o mundo, por meio da interação com os discursos postos nas instâncias do eu, do outro e, 

por conseguinte, do mundo. Nesse processo, o sujeito é construído e os enunciados se formam 

e funcionam por meio dessas diferentes relações intersubjetivas e dialógicas construídas e 

configuradas nas interações sociais.  

Em Problemas da Poética de Dostoièvski, Bakhtin (2010c, p. 209) assevera que as 

relações dialógicas são objetos da metalinguística, no tópico em que esclarece as tarefas da 

linguística e da disciplina que ele denomina de metalinguística. Para ele, não há relações 

dialógicas entre os textos, visto sob o âmbito puramente linguístico, pois a Linguística 

reconhece a fala dialogada e estuda a forma composicional do discurso dialógico em suas 

particularidades sintáticas e léxico-semânticas, mas com o olhar puramente linguístico, no 

plano da língua. Já nas relações dialógicas, a palavra é tida como um fator de linguagem que 

carrega sentidos e valores, cabendo à metalinguística se ocupar desse estudo do discurso 

dialógico. Assim, “[...] quando o enunciado é tomado para fins de análise linguística, sua 

natureza dialógica é repensada, é tomada no sistema da língua (como sua realização) e não no 

grande diálogo da comunicação discursiva” (BAKHTIN, 2010a, p. 323). 

Dessa forma, o autor considera as relações dialógicas como extralinguísticas e salienta 

que a linguagem, em quaisquer campos de atuação, está saturada de relações dialógicas que 

estão situadas no campo do discurso – discurso entendido como a língua em sua integridade 

concreta e viva. Para que surjam essas relações, fazem-se necessários enunciados distintos de 

dois ou mais sujeitos diferentes e, assim, sem dispensar as relações lógicas e concreto-

semântico-semânticas, é possível que surjam relações dialógicas de acordo, confirmação, 

contradição etc. Essas relações dialógicas tanto são possíveis entre enunciações integrais 

quanto em qualquer parte significante do enunciado, inclusive, em uma palavra isolada 

(palavra encarada como signo da posição semântica de outro, ou seja, um material linguístico 

que tenha entrado na esfera do discurso, tenha sido transformado em enunciado), se nela duas 

vozes se tocam dialogicamente, fixando a posição dos sujeitos sociais no processo 

interacional (BAKHTIN, 2010c). O autor postula ainda: 

 

As relações dialógicas são possíveis também entre os estilos de linguagem, 

os dialetos sociais, etc., desde que eles sejam entendidos como certas 
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posições semânticas [...] as relações dialógicas são possíveis também com a 

sua própria enunciação como um todo, com partes isoladas desse todo e com 

uma palavra isolada nele, [...] estas são possíveis também em outros 

fenômenos conscientizados desde que estejam expressos numa matéria 

sígnica (BAKHTIN, 2010c, p. 211). 

 

 

Nesse sentido, os processos comunicativos são dirigidos pelas relações dialógicas, já 

que onde há língua e palavra, enunciado e ideologia há uma realidade multifacetada que tudo 

abrange e que não pode ser objeto somente da linguística, pois “o objeto da linguística é 

apenas o material, apenas o meio de comunicação discursiva, mas não a própria comunicação 

discursiva, não o enunciado de verdade, nem as relações entre eles (dialógicas), nem as 

formas de comunicação, nem os gêneros do discurso” (BAKHTIN, 2010a, p. 324). As 

relações entre os enunciados e desses com a realidade e com a pessoa falante são do campo da 

metalinguística. Por essa razão, Bakhtin (2010c, p. 209) afirma: 

 

As relações dialógicas são irredutíveis às relações lógicas ou às concreto-

semânticas, que por si mesmas carecem de momento dialógico. Devem 

personificar-se na linguagem, torna-se enunciados, converte-se em posições 

de diferentes sujeitos expressas na linguagem para que entre eles possam 

surgir relações dialógicas.  
 

Bakhtin ainda coloca que a língua, em sua totalidade concreta, em seu emprego real, 

tem o atributo de ser dialógica e que todos os enunciados, independentemente de sua 

extensão, são dialógicos. Entende, assim, o dialogismo como as relações de sentido que são 

estabelecidas entre enunciados, ou seja, não são as unidades da língua (sons, palavras, 

orações) que são dialógicas, mas os enunciados, pois “para haver relações dialógicas é preciso 

que qualquer material linguístico tenha entrado na esfera do discurso, tenha sido transformado 

num enunciado, tenha fixado a posição de um sujeito social” (FARACO, 2009, p. 66). 

Portanto, não há relações dialógicas na língua enquanto objeto da linguística, nem entre 

elementos de um texto visto pelo olhar linguístico, nem entre unidades sintáticas. Para se 

tornarem dialógicas, essas relações lógicas e concreto-semânticas devem passar a outro 

campo, tornando-se discurso, enunciado e ganhando um autor, criador de um dado enunciado 

que expressa uma dada posição (BAKHTIN, 2010c, p. 210). Nesse sentido, Bakhtin (2010c, 

p. 210) lembra que 

 

As relações dialógicas são possíveis não apenas entre enunciações integrais 

(relativamente), mas o enfoque dialógico é possível a qualquer parte 

significante do enunciado, inclusive a uma palavra isolada, caso essa não 
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seja interpretada como palavra impessoal da língua, mas como signo da 

posição semântica de um outro, como representante do enunciado de um 

outro, ou seja, se ouvimos nela a voz do outro.  

 

 

Para Bakhtin, diferindo de todos os demais tipos de relações linguísticas, as relações 

dialógicas são extralinguísticas, inseparáveis do campo do discurso, da língua enquanto 

fenômeno integral concreto, sendo os gêneros construídos a partir delas. Para ele, “dois 

enunciados, quaisquer que sejam se confrontados em um plano de sentido acabam em relação 

dialógica” (BAKHTIN, 2010a, p. 323); são relações de sentido entre os enunciados que 

significam a realidade, nessa infinita trama de enunciados em que um responde e, ao mesmo 

tempo, antecipa o outro.  

Assim, todo enunciado “é pleno de tonalidades dialógicas”, respondendo, ou seja, 

exprimindo a relação do falante com o enunciado do outro. Dessa forma, cada enunciado se 

constitui como um elo na cadeia da comunicação discursiva, porque nossas ideias se originam 

e se formam num processo constante de interação com os pensamentos dos outros; nessa 

alternância entre os falantes, a expressão do enunciado se evidencia numa atitude responsiva 

que preenche o enunciado em cada campo da atividade humana e da vida, a partir do que 

surge a comunicação discursiva, mesmo que os elos precedentes da cadeia sejam por vezes 

“mais imediatos, e vez por outra até os mais distantes – os campos da comunicação cultural” 

(BAKHTIN, 2010a, p. 299).  

 

3.4 Ideologia e valoração 

 

 

A noção de “ideológico” ou de “signo ideológico”, por ser um conceito fundamental 

nos trabalhos de Bakhtin, está presente em boa parte da obra do Círculo, mas não com tanta 

frequência em algumas, conforme Faraco (2013). Para esse autor, o termo ideologia é 

relativamente de baixa ocorrência nos textos assinados e publicados por Bakhtin, 

especialmente nos textos do início da década de 1920: Para uma filosofia do ato responsável, 

O autor e o herói na atividade estética e O problema do conteúdo e da forma na arte verbal. 

Somente após a tese de Rabelais e depois de alguns textos que vão de Os gêneros do discurso, 

no início da década de 1950, até A metodologia das ciências humanas, do início da década de 

1970, é que o termo passa a ser visto com maior recorrência. Para Faraco, somente a partir 
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dos textos que compõem a teoria do romance, especificamente, O discurso no romance, é que 

o termo se torna mais frequente. 

 

Na teoria do romance, porém, o uso do termo ideologia se torna mais 

frequente e é usado com relativo peso heurístico. [...] “O discurso no 

romance” (DR) – precisamente o texto em que Bakhtin nos dá as melhores 

pistas do que poderíamos chamar de sua concepção ou filosofia da 

linguagem (FARACO, 2013, p. 169).       
 

Para o autor, ainda devemos considerar a flutuação dos termos usados por Bakhtin em 

sua obra, pois ele não se prende a termos únicos para identificar e qualificar o mesmo 

fenômeno nem explicita com clareza o sentido de alguns termos que utiliza. Conforme 

Faraco, expressões como: semântico e axiológico, verbo-ideológico, socioideológico, 

sociolinguístico e cultural-ideológico são expressões que se alternam ao longo dos seus 

escritos, aparentemente se equivalendo, porque Bakhtin “em nenhum momento explicita o 

sentido com que usa ideologia e apenas raramente nos dá pistas do que está entendendo por 

essas expressões” (FARACO, 2013, p. 170). 

Nosso pensamento vai ao encontro do de Faraco quando diz que para Bakhtin a 

palavra ideologia faz referência às representações que os diferentes grupos sociais constroem 

do mundo. Nessa perspectiva, não podemos atribuir um sentido pejorativo ao termo, como 

comumente é utilizado por alguns teóricos políticos e por grupos diversos. 

Portanto, a concepção de “ideológico” ou de “signo ideológico” usada neste estudo 

encontramos em Voloschinov/Bakhtin (Marxismo e filosofia da linguagem, 1999), quando é 

tratada com maior clareza a relação existente entre signo e ideologia. 

No capítulo que abre esse livro, os autores propõem uma relação inseparável entre 

ideologia e linguagem, afirmando que a palavra é o fenômeno ideológico por excelência: 

“esse aspecto semiótico e esse papel contínuo da comunicação social como fator 

condicionante não aparecem em nenhum lugar de maneira mais clara e completa do que na 

linguagem. A palavra é o fenômeno ideológico por excelência” 

(BAKHTIN/VOLOSCHINOV, 1999 [1929], p. 36, grifos do autor).  

Nesse sentido, a ideologia é expressa semioticamente. Ela materializa-se na linguagem 

e é no signo que se dá a materialização dessa comunicação ideológica, daí a afirmação: “tudo 

que é ideológico é um signo. Sem signos não existe ideologia” 

(BAKHTIN/VOLOSCHINOV, 1999 [1929], p. 31). Desse modo, todo instrumento de 

produção, assim como todo objeto material, pode se cobrir de um sentido ideológico, 
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portanto, “ao lado dos fenômenos naturais, do material tecnológico e dos artigos de consumo 

existe um universo particular, o universo dos signos” (BAKHTIN/VOLOSCHINOV, 1999 

[1929], p. 32). 

A noção de signo, entendida nessa perspectiva, demonstra a tese do Círculo sobre o 

caráter material da realidade, pois “todo fenômeno que funciona como signo ideológico tem 

uma encarnação material, seja como som, como massa física, como cor, como movimento do 

corpo ou como outra coisa qualquer” (BAKHTIN/VOLOSCHINOV, 1999 [1929], p. 33), por 

isso a realidade do signo é objetiva. Todo acontecimento, todo fenômeno, ultrapassa a 

realidade objetiva e se remete a algo fora de si mesmo, tornando-se signo, refletindo e 

refratando uma outra realidade. Esse é o caráter do signo ideológico: a materialidade da 

comunicação social e sua existência estão postas no terreno em que transitam sujeitos sócio-

historicamente situados, numa dada esfera social, ocupando posições sociais determinadas. 

Portanto, um signo é um fenômeno do mundo exterior, que não apenas reflete uma realidade 

posta, mas também é um fragmento material dessa realidade, conforme assevera 

Bakhtin/Voloschinov (1999 [1929], p. 33). 

Ainda na esteira do pensamento bakhtiniano, os signos emergem do processo de 

interação entre uma consciência individual e outra, e somente no processo das relações sociais 

é que a consciência adquire forma e existência, portanto, sendo essa consciência de natureza 

sígnica e de ordem sociológica. 

Assim, 

 

os signos são o alimento da consciência individual, a matéria de seu 

desenvolvimento, e ela reflete sua lógica e suas leis. A lógica da consciência 

é a lógica da comunicação ideológica, da interação semiótica de um grupo 

social. [...] A imagem, a palavra, o gesto significante, etc. constituem seu 

único abrigo. Fora desse material, há apenas o simples ato fisiológico, não 

esclarecido pela consciência, desprovido dos sentidos que os signos lhe 

conferem (BAKHTIN/VOLOSCHINOV, 1999 [1929], p. 35-36). 

 

 

 Dessa forma, a realidade dos fenômenos é entendida como sendo a realidade objetiva 

dos signos sociais e ideológicos. Por esse motivo, Bakhtin/Voloschinov (1999 [1929]) afirma 

que a aparição dos signos se efetiva num terreno interindividual, ou seja, num terreno em que 

dois ou mais sujeitos estejam socialmente organizados, formando um grupo, uma unidade 

social, para que um sistema de signos possa se constituir. Sendo assim, fica fácil compreender 

por que uma consciência individual “não só nada pode explicar sozinha, mas ao contrário, 

deve ela própria ser explicada a partir do meio ideológico e social” 



58 
 

 
 

(BAKHTIN/VOLOSCHINOV, 1999 [1929], p. 35). É nesse sentido que Bakhtin/Voloschinov 

afirma que “compreender um signo consiste em aproximar um signo apreendido de outros 

signos já conhecidos; em outros termos, a compreensão é uma resposta a um signo por meio 

de signos” (BAKHTIN/VOLOSCHINOV, 1999 [1929], p. 34). 

Dentro dessas proposições, Bakhtin/Voloschinov (1999) dá especial relevo à 

“palavra”, colocando-a como um “fenômeno ideológico por excelência”, como um signo 

neutro, como material singular da comunicação, como material semiótico da vida interior, 

como uma estrutura semiótica nítida e como signo mais puro. Essas foram algumas das 

propriedades da palavra apontadas pelos autores. Porém, como é ressaltado, os limites da 

palavra não são determinados pela alternância do sujeito, não dispõem de plenitude 

semântica, nem da capacidade de suscitar respostas, não têm contato com a realidade 

imediata, nem com a expressividade, característica do enunciado. A palavra é neutra, não tem 

dono, mas apenas nas interações, inclusive de outras semioses, como no caso do anúncio 

publicitário, entre sujeitos social e historicamente organizados, transforma-se em enunciados 

concretos e passa a ser um elemento do enunciado (BAKHTIN, 2010a).  

 Como signo neutro, a palavra imprime, nas diferentes atividades humanas, valores, os 

quais lhe dão o título de signo ideológico. Como cada material ideológico e cada domínio das 

atividades humanas possuem seu próprio material ideológico e formulam signos e símbolos 

que lhe são específicos e não aplicáveis a outros domínios, a palavra acompanha toda e 

qualquer criação ideológica, funcionando como um elemento essencial no processo da 

comunicação social. Nesse contexto, 

 

a palavra não é um objeto, mas um meio constantemente ativo, 

constantemente mutável de comunicação dialógica. Ela nunca basta a uma 

consciência, a uma voz. Sua vida está na passagem de boca em boca, de um 

contexto para outro, de um grupo social para outro, de uma geração para 

outra. Nesse processo ela não perde o seu caminho nem pode libertar-se até 

o fim do poder daqueles contextos concretos que integrou (BAKHTIN, 

2010c, p. 232).  

 

 

Como podemos perceber, o pensamento de Bakhtin e do Círculo avança no sentido de 

nos proporcionar o entendimento das questões relativas à axiologia, à ideologia e à 

linguagem, estando esses três pontos intrinsecamente associados. Em relação à ideologia, 

Bakhtin (1999) afirma que ela não pode existir na ausência de uma realidade material, de um 

signo. Por essa razão, nenhum produto ideológico faz parte somente de uma realidade (natural 
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ou social) como todo corpo físico, mas também possui um significado e se remete a algo 

situado fora de si mesmo (BAKHTIN/VOLOSCHINOV, 1999 [1929]). 

 Salientamos no início deste tópico que a definição de ideologia não é encontrada de 

forma pontual pelos membros do Círculo. Segundo Miotello (2010, p. 169), é no texto “Que é 

a linguagem”, de Voloschinov, escrito em 1930, que encontramos uma definição para o termo 

ideologia de forma mais direta e explícita: “Por ideologia entendemos todo o conjunto dos 

reflexos e das interpretações da realidade social e natural que tem lugar no cérebro do homem 

e se expressa por meio de palavras [...] e de outras formas sígnicas” (MIOTELLO, 2010, p. 

169). 

 A definição, posta pelo membro do Círculo, descarta a possibilidade de qualquer 

relação com um conceito de ideologia como representações contrárias da realidade, utopia, 

falsa consciência ou expressão de uma ideia, mas o que revela o termo é a expressão de uma 

tomada de posição determinada (MIOTELLO, 2010), de um sujeito que age responsiva e 

responsavelmente, posicionando-se axiologicamente em meio às inúmeras posições sociais 

com as quais se depara no curso de suas interações. Por esse motivo, para Bakhtin, o 

enunciado neutro não existe, pois ele é sempre marcado por uma posição axiológica, 

valorativa em relação a um objeto dado. Como veremos mais explicitado adiante, nesse 

mesmo tópico, a axiologia é a base do pensamento do Círculo, ou seja, os sistemas de crença 

socioideológicos são materializados verbalmente (semioticamente/signicamente), constituindo 

as mais variadas vozes sociais.  

Essa concepção de ideologia trata todas as linguagens sociais como ideologicamente 

saturadas de valores, isto é, os signos de um determinado grupo social formam um universo 

de signos que passam a representar uma dada realidade a partir de um lugar, de uma posição 

valorativa do sujeito ou dos sujeitos envolvidos na interação de uma determinada esfera 

sociodiscursiva. Para que esse signo (ou signos instaurados), com sentido atribuído pelo(s) 

sujeito(s), seja identificado, torna-se necessário, além da situação de interação, conhecer os 

interlocutores e a esfera em que se materializa, pois o signo, nesse lócus, vai refletir e refratar 

a realidade a partir de um lugar valorativo, na comunicação dos grupos organizados ao redor 

das esferas das múltiplas atividades humanas. 

A ideologia, para Bakhtin, é propagada por um material semiótico e tudo que é 

expresso, ou plausível de ser expresso, possui um valor ideológico. Como foi dito, a ideologia  

 

entra no vocabulário de Bakhtin como um termo descritivo (ele nunca o usa 

como um tom crítico, negativo ou pejorativo). Ele não atribui a qualificação 
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de ideológico apenas a visão de mundo, aos pontos de vista, aos sistemas de 

crenças, aos compósitos verbo-axiológicos que estariam representando o 

mundo de forma invertida (falseada) ou que o representam de maneira a 

justificar relações de dominação. Ideologicamente saturadas são todas as 

relações sociais (FARACO, 2013, p. 173). 
 

 

Em Bakhtin/Voloschinov (1999), é posto que o signo se realiza no processo da relação 

social, sendo, portanto, marcado pelo horizonte social de uma época e de um determinado 

grupo social. Além disso, com o desenvolvimento da sociedade, passa a surgir um grupo de 

objetos particulares e limitados que se tornam centro da atenção do corpo social, incidindo 

neles um valor característico, ou seja, esses objetos passam a ter um índice de valor que afeta 

todo o seu conteúdo. Desse modo, o objeto passa a adquirir uma significação interindividual e 

a se estabelecer como signo. Essa valoração somente pode ser criada e estabelecida no meio 

social, resultando daí a afirmação de que “não pode entrar no domínio da ideologia, tomar 

forma e deitar raízes senão aquilo que adquiriu um valor social” 

(BAKHTIN/VOLOSCHINOV, 1999 [1929], p. 45). Sendo assim, os objetos da criação 

ideológica, ligados às condições socioeconômicas de um grupo, são considerados objetos com 

materialidade semiótica, que transitam na esfera social, configurando-se, portanto, como 

signos ideológicos determinados pelos índices sociais de valor atribuídos pelas formas de 

interação social. 

Bakhtin (1999) trata ainda da consciência individual e esclarece que esta é um fato 

socioideológico cuja forma e existência somente são adquiridas nos signos criados por um 

grupo social organizado, como salientamos acima. Por essa razão, a lógica da consciência é a 

lógica da comunicação ideológica, tendo em vista que não existe a consciência sem o 

conteúdo ideológico e semiótico, pois ela somente se estabelece quando se impregna de 

conteúdo ideológico. A ideologia não está na consciência individual, uma vez que seu 

“verdadeiro lugar é o material social particular de signos criados pelo homem. [...] Os signos 

só podem aparecer em terreno interindividual” (BAKHTIN, 1999, p. 35). 

 Tanto a valoração quanto a ideologia são aspectos abordados na teoria bakhtiniana e 

de fundamental relevância para a nosso estudo, por analisarmos o gênero anúncio publicitário, 

entendendo-o como enunciado concreto que, por meio do verbal e do não verbal, torna-se um 

produto ideológico complexo, funcionando numa dada situação social, repleto de valores 

sociais que concentram em sua arquitetônica entoações várias que dialogam com os valores da 

sociedade, expressando um ponto de vista.   
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Para Bakhtin (2010a), os juízos de valor atribuídos a um dado objeto têm na entoação 

a sua manifestação mais legítima. Nem a oração nem a palavra, enquanto unidades da língua, 

possuem entoação expressiva, visto que esta é da ordem do enunciado, pois é a este que a 

entoação expressiva pertence. A esse respeito, explica Bakhtin (2010a [1979], p. 291-292): 

 

Quando escolhemos as palavras, partimos do conjunto projetado do 

enunciado, e esse conjunto que projetamos e criamos é sempre expressivo e 

é ele que irradia a sua expressão (ou melhor, a nossa expressão) a cada 

palavra que escolhemos [...] O significado neutro da palavra referida a uma 

determinada realidade concreta em determinadas condições reais de 

comunicação discursiva gera a centelha da expressão.   

 

 

O autor ainda salienta que a palavra, por si só, não carrega o tom valorativo, o que 

ocorre apenas quando entra em contato com a realidade concreta e nas condições de uma 

situação real de comunicação. Esse contato é realizado pelo enunciado individual, 

expressando uma posição valorativa do sujeito individual. Para o autor, a experiência 

discursiva individual se forma e se desenvolve em uma interação permanente e sucessiva com 

os enunciados individuais dos outros. Desse modo, o nosso discurso passa a ser repleto de 

vozes dos outros, de palavras dos outros, trazendo consigo a sua expressão, “o seu tom 

valorativo que assimilamos, reelaboramos, e reacentuamos” (BAKHTIN, 2010a [1979], p. 

295). Conforme esse autor, a expressividade “é uma expressão típica do gênero ou um eco de 

uma expressão individual alheia, que torna a palavra uma espécie de representante da 

plenitude do enunciado do outro como posição valorativa determinada” (BAKHTIN, 2010a 

[1979], p. 295). 

Ainda segundo Bakhtin (2010a [1979], p. 289), essa expressividade diz respeito “a 

relação subjetiva emocionalmente valorativa do falante com o conteúdo do objeto e do sentido 

do seu enunciado”. Portanto, não existe um enunciado considerado neutro nos campos da 

comunicação discursiva. Por esse motivo, a escolha que o sujeito faz dos recursos lexicais, 

gramaticais e composicionais do enunciado está diretamente ligada à sua relação valorativa 

com o objeto do seu discurso.  

A valoração ou a atitude valorativa frente a um objeto não está diretamente 

relacionada ao objeto em si, mas à relação que o sujeito estabelece com o objeto, ou melhor, à 

forma como a palavra entoa o objeto. Dessa maneira, ele torna-se um elemento vivo e passa a 

receber um tom emotivo-volitivo, entrando em relação afetiva com o sujeito no evento 

determinado em que se realiza. Nesse sentido, Bakhtin considera o tom emotivo-volitivo 
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como um momento imprescindível do ato do sujeito. Para o autor, tudo que é pensado e tudo 

que é efetivamente experimentado recebe uma entonação, isto é,  

 

[...] no momento em que realmente vivo a experiência de um objeto – 

mesmo que apenas pense nele – o objeto se torna um momento dinâmico 

daquele evento em curso que é o meu-pensá-lo-experimentá-lo; ele adquire, 

assim, o caráter de alguma coisa por realizar [...] (BAKHTIN, 2010 

[1920/1924], p. 85). 

 

Com base nisso, entende que a valoração real não se refere ao conteúdo tomado 

isoladamente, mas à relação do sujeito com o evento, à interação social; é a valoração de um 

objeto que depende de um contexto singular, como momento sempre único e irrepetível de 

uma consciência responsavelmente ativa que atua transformando uma possibilidade na 

realidade de um ato realizado. Para Bakhtin (2010), esse momento de atuação do pensamento, 

de um desejo, de uma ação é uma disposição do sujeito responsável que, por intermédio do 

tom emotivo-volitivo, indica o momento em que atua na experiência vivida de forma plena e 

valorada. 

Desse modo, o sujeito atua na experiência vivida com toda sua singularidade, e no 

ponto em que se encontra nenhuma outra pessoa poderá estar, pois é um tempo singular e um 

espaço único. Por essa razão, cada tonalidade emotivo-volitiva é única e se estabelece com 

total liberdade, haja vista que a singularidade do sujeito não coincide com tudo que não seja o 

sujeito. De acordo com Bakhtin (2010 [1920/1924], p. 98),  

 

o simples fato de que eu, a partir do meu lugar único no existir, veja, 

conheça um outro, pense nele, não o esqueça, o fato de que também para 

mim ele existe – tudo isso é alguma coisa que somente eu, único, em todo o 

existir, em um dado momento, posso fazer por ele: um ato do vivido real em 

mim que completa a sua existência, absolutamente profícuo e novo e que 

encontra em mim somente a sua possibilidade  (BAKHTIN, 2010 

[1920/1924], p. 98). 

 

 

Diante do exposto, percebemos que a valoração parte do sujeito, da sua participação 

no existir, no tempo e no espaço da sua singularidade, como momento de uma unicidade 

concreta e valorada. Desse lugar que ocupa, e no qual sozinho se encontra, o sujeito entra em 

relação com a valoração, relacionando-se com o outro. A partir dessa relação semiótica-

ideológica, ele constrói índices sociais de valor.  
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BRIEFING 4: O ENFOQUE SOCIAL DO GÊNERO ANÚNCIO PUBLICITÁRIO 

IMPRESSO 

 

Neste capítulo, faremos uma abordagem conceitual da esfera social, ou do campo de 

criação ideológica, na qual o gênero discursivo anúncio publicitário impresso se forma e 

funciona. Entendemos que a relação constitutiva entre a esfera social e o funcionamento do 

gênero anúncio publicitário encaminha, essencialmente, para a análise das especificidades da 

esfera da mídia impressa. Primeiramente, trataremos das condições sócio-históricas da origem 

e do desenvolvimento do jornalismo. Na sequência, abordaremos o jornalismo de revista e, 

por fim, discorreremos acerca da evolução da linguagem publicitária e delimitaremos o que 

nosso estudo define, conforme estudiosos da área, como sendo o gênero anúncio. 

 

4.1 O jornalismo de revista: algumas considerações 

   

Esta seção temática versa sobre o jornalismo de revista, considerado um dos veículos 

mais usados pelos anúncios publicitários, contextualizando o objeto de nossas questões. 

Segundo Sampaio (2003, p. 99), aproximadamente 10,5% do total das verbas 

publicitárias aplicadas em mídia fica com as revistas, que “têm como principal característica a 

extrema seletividade de público consumidor, uma vez que existem centenas de títulos 

voltados para os mais diversos segmentos da população”. 

A mídia impressa trabalha, fundamentalmente, com o sentido da visão, acionada por 

imagens (fotos, ilustrações, formas) e textos (SAMPAIO, 2003). Assim, a revista impressa, 

que veicula os anúncios analisados em capítulo posterior, possui características bem 

peculiares que serão por nós apresentadas no decorrer da seção. 

A revista apresenta em seu formato uma característica que a diferencia de outros meios 

de comunicação impressa. Ela mede, em média, de 13,5 x 19,5cm até 23 x 30cm. Geralmente, 

o formato mais usual é de 20,2 x 26,6cm. Essa medida tem justificativa na economia 

proporcionada pelo tamanho e na melhor utilização do papel. No entanto, a escolha pelo 

formato vai depender da especificidade de cada revista e do público leitor. As inovações 

tecnológicas permitem a formatação das revistas em vários tamanhos, sem elevação do custo 

de produção, o que facilita na hora da decisão por parte das empresas. Revistas como a 
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Glamour, na Itália, já estão sendo produzidas com um tamanho menor, o que gera um 

aumento no número de exemplares vendidos.  

Outro fator característico das revistas impressas é sua periodicidade, podendo ser 

semanais, quinzenais, mensais, trimestrais ou semestrais, o que interfere sobremaneira em sua 

elaboração. O foco das publicações passa a ser não a notícia em tempo real, mas notícias 

exclusivas que atendam às necessidades de um público leitor específico, da mesma forma 

como acontece com as demais seções da revista. No caso dos anúncios, objeto deste estudo, 

eles são direcionados de forma precisa para muitos segmentos de consumidores, a depender 

da revista em que estão circulando: “[...] do momento social para tratar de assuntos 

específicos, da possibilidade do uso da cor, do espaço disponível para abordagens mais 

particularizadas e, pelo modo como se consomem as revistas, de diversos impactos para cada 

anúncio publicado” (SAMPAIO, 2003, p. 100). 

Além das revistas nacionais, destacam-se as de caráter regional ou local, todas com 

um público específico e atendendo as especificidades de seu consumidor, que age sempre 

como o termômetro das publicações.  

A revista, conforme mencionado, é uma mídia importante no país, sendo uma única 

publicação lida por muitos consumidores e tendo a audiência dos anúncios um fluxo superior 

à sua circulação, segundo Sampaio (2003). Podemos entender a revista como um veículo de 

comunicação de massa, um produto, um negócio, uma marca que combina jornalismo e 

entretenimento, tratando de assuntos os mais diversos, como educação, serviço e notícias. 

 De acordo com Scalzo (2008), a origem das revistas, como hoje a conhecemos, data 

do século XVII. Na Alemanha, no ano de 1963, foi publicada a primeira revista, intitulada 

Erbauliche Monaths-Unterredungen (Edificantes Discussões Mensais), e seu surgimento 

inspira várias publicações similares: na França, em 1665, surge o Journal des Savants; na 

Inglaterra, o Mercurius Librarius, em 1680; e na Itália, o Giornali dei Litterati, em 1668.  

Todas essas revistas tinham características muito peculiares: até 1700, aproximadamente, as 

publicações não utilizavam o termo “revista” e versavam sobre um único tema (teologia), 

tinham forma de livro e eram voltadas para um público específico, além de aprofundar os 

assuntos de que tratavam mais do que os jornais. 

 O surgimento de revista de variedades acontece inicialmente no ano de 1672, na 

França, com a publicação de Le Mercure Galant (O Mercúrio Galante), que inovou com 

notícias curtas, anedotas e poesia, sendo copiada, posteriormente, por outras revistas, como a 

The Gentleman’s Magazine, em 1731, na Inglaterra, que unia diversos assuntos, 
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apresentando-os de forma delicada e agradável, semelhante às revistas que conhecemos hoje. 

Além disso, foi inspirada nos grandes magazines, passando, assim, o termo a ser empregado 

para designar revistas em inglês e francês, entre elas: a American Magazine e General 

Magazine, em 1974, nos Estados Unidos, e a Ladies Magazine, em 1749, na Inglaterra. 

Verifica-se até o final do século XVIII o aparecimento de muitas publicações que nasceram à 

medida que o analfabetismo diminuía e os países se desenvolviam econômica e 

tecnologicamente.  

Segundo Scalzo (2008), muitos foram os fatores que contribuíram para a consolidação 

de um público leitor de revistas: nos Estados Unidos, por exemplo, houve o desenvolvimento 

do país e, consequentemente, a diminuição do analfabetismo, aumentando o interesse por 

novas ideias e a necessidade de divulgá-las. Nesse contexto, destacam-se outros fatores, como 

o avanço técnico das gráficas, que diminuiu o custo dos exemplares pelo aumento dos 

anunciantes e favoreceu a aquisição das revistas, bem como o aumento dos índices de 

escolarização e o interesse não somente por livros, mas também por uma leitura mais 

acessível e não tão profunda em termos de conteúdo, o que proporcionou o crescimento, ao 

longo do século XIX, do que hoje conhecemos como o negócio de revistas, uma parte da 

indústria de comunicação de massa (SCALZO, 2008, p. 21). 

Já no século XIX, a revista preencheu um espaço maior, um público leitor em 

ascensão, interferindo, inclusive, na moda, além de passar a ocupar lugar entre o livro (objeto 

sacralizado) e o jornal diário (SCALZO, 2008). Relacionando-se entre a cultura e a ciência, 

ela teve, e ainda tem, a função de complementar a educação no que concerne à variedade e 

aos aprofundamentos dos assuntos, acoplando e fundindo entretenimento, educação e serviço, 

diferentemente dos jornais, que nascem e crescem com a baliza da política, do engajamento 

marcante. 

Uma das revistas que servem como modelo até nossos dias, sendo copiada em vários 

países, é a Illustrated London New, nascida em 1842, em Londres. Editada ainda na 

atualidade, tinha em sua formatação 16 páginas de texto e 32 de gravuras que reproduziam 

acontecimentos da época no formato de desenhos. 

Como vimos anteriormente, as primeiras revistas tratavam de temática única, 

configurando-se como monotemáticas. Somente em 1693 surge, na França, uma revista de 

pauta variada chamada Mercúrio das Senhoras, a primeira revista feminina da qual se tem 

notícia, denominada de multitemática e adotando esse novo formato se consolida mais tarde, 

no século XIX. Ainda no século XIX, destacam-se as publicações dirigidas a uma única área 
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do conhecimento e vivas até hoje, como as revistas científicas Scientific American (1840) e 

National Geographic Magazine (1890).  

Muitas outras publicações surgiram no decorrer do século XIX (SCALZO, 2008), 

todas com peculiaridades muito específicas que somente contribuíram para a consolidação do 

mercado de revistas. Algumas formadas por artigos editados em outras revistas e jornais, 

oferecendo uma variedade de assuntos até então não encontrada em outro veículo (Reader’s 

Digest, 1992); outra trazia notícias da semana elaboradas em seções, expostas de maneira 

resumida e sistemática (Time, 1923); outra valorizava a reportagem fotográfica (Lyfe, 1936); 

outra tinha a proposta de misturar a sofisticação da Esquire (que tinha bom jornalismo, boa 

ficção, humor requintado, moda, bebida e gastronomia) com as garotas nuas (Playboy, 1953); 

e outra que falava de independência, de carreira, de relacionamentos e de sexo (Cosmopolitan, 

1962). 

 

4.1.1 O jornalismo de revista no Brasil 

 

 Já no Brasil, cita-se a chegada da primeira revista brasileira na primeira metade do 

século XIX, no ano de 1812, em Salvador (BA), ainda com forma de livro, intitulada As 

Variedades (ou Ensaios de Literatura). Conforme Scalzo (2008, p. 27), essa publicação tinha 

o propósito de publicar 

  

[...] discursos sobre costumes e virtudes morais e sociais, algumas novelas de 

escolhido gosto e moral, extratos de história antiga e moderna, nacional ou 

estrangeira, resumos de viagens, pedaços de autores clássicos portugueses – 

quer em prosa quer em verso – cuja leitura tende a formar gosto e pureza na 

linguagem [...]. 

 

 

No ano de 1813, no Rio de Janeiro (RJ), surge a segunda revista publicada no país, O 

Patriota. Tal periódico tinha como colaboradores a elite cultural da época e o propósito de 

divulgar temas e autores desse período. No ano de 1827, no Rio de Janeiro (RJ), a revista O 

Propagador das Ciências Médicas passa a ser considerada a primeira revista brasileira 

especializada e segmentada de medicina. Nesse mesmo ano, 1827, cita-se a primeira revista 

feminina (Espelho Diamantino), a qual, conforme relata Scalzo (2003, p. 28), surgiu para 

“deixar a mulher à altura da civilização e de seus progressos”. Todas as revistas tinham 
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história breve, por falta de assinantes e de recursos para manutenção de suas tiragens, que, por 

vezes, chegavam a duas ou três no máximo. 

No entanto, essa realidade de baixíssimas tiragens começou a mudar a partir do avanço 

das técnicas de impressão e do surgimento, no ano de 1837, da revista Museu Universal, que 

trazia ilustrações, figuras, desenhos, textos leves e acessíveis, apropriada para quem estava se 

alfabetizando. A revista, considerada uma cópia dos magazines europeus, abriu um caminho 

para o crescimento do jornalismo impresso brasileiro. No mesmo perfil editorial, surgiram 

Gabinete da Leitura, Ostensor Brasileiro, Museu Pitoresco, Histórico e Literário, Ilustração 

Brasileira, O Brasil Ilustrado e Universo Ilustrado. 

Embora o jornalismo de revista estivesse dando largos passos, foi no ano de 1849, com 

a publicação de A Marmota na Corte, que começou o grande período das revistas de 

variedades, que abusam de ilustrações, textos curtos e de humor e caricaturas. As revistas, no 

início do século XX, período da Belle Époque, vivem uma efervescência de novas 

publicações, com formatos mais arrojados e apresentando um apuro visual mais elaborado, 

além de desenvolvimento e profissionalização da imprensa, que caminha em consonância com 

a recém-industrialização do país.  
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              Figura 1: A 1ª página da revista A Marmota na Corte, fundada em 1849 

 
                             Fonte: Scalzo (2008, p. 101). 
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                                     Figura 2: 1ª capa da revista Klaxon 

 

Fonte: Disponível em: <http://cultura-causaoperariaonline.blogspot.com.br/2012/06/klaxon-primeira-revista-do-

modernismo.html>. Acesso em: 01 set. 2014. 

 

 

No século XIX, conforme Scalzo (2008), verificam-se dois tipos de publicações bem 

marcados: a primeira publicação é a de variedades e a segunda é a de cultura. Surgem, assim, 

as revistas organizadas por grupos de intelectuais das mais variadas tendências. Como 

exemplo dessas publicações, podemos citar a revista Klaxon, uma revista mensal de arte 

moderna que circulou em São Paulo de 15 de maio de 1922 a janeiro de 1923.
 
Seu nome é 

derivado do termo usado para designar a buzina externa dos automóveis e o principal escopo 

da revista foi servir de divulgação para o movimento modernista, destacando-se também na 

revista a busca pelo atual; a concepção de que a arte não deve ser uma cópia da realidade. 

 No fim do século XIX e início do século XX, de acordo com Scalzo (2008), surge um 

tipo novo de revista que está intrinsecamente ligado ao nosso objeto de estudo – o gênero 

http://cultura-causaoperariaonline.blogspot.com.br/2012/06/klaxon-primeira-revista-do-modernismo.html
http://cultura-causaoperariaonline.blogspot.com.br/2012/06/klaxon-primeira-revista-do-modernismo.html
http://pt.wikipedia.org/wiki/Arte_moderna
http://pt.wikipedia.org/wiki/Arte_moderna
http://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A3o_Paulo
http://pt.wikipedia.org/wiki/15_de_maio
http://pt.wikipedia.org/wiki/1922
http://pt.wikipedia.org/wiki/1923
http://pt.wikipedia.org/wiki/Buzina
http://pt.wikipedia.org/wiki/Autom%C3%B3vel
http://pt.wikipedia.org/wiki/Modernismo
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anúncio publicitário masculino impresso –, a saber: as chamadas revistas “galantes”. Em seu 

interior, podíamos visualizar notas políticas e sociais, piadas e contos picantes, caricaturas, 

desenhos e fotos eróticas. Alguns títulos que correspondem às chamadas revistas “galantes” 

são: O Rio Nu, em 1898, e A Maça, em 1922. 

 

                       Figura 3: Capa da revista O Rio Nu, fundada em 1898 

 

Fonte: Disponível em: <http://patrimoniograficoemrevista.blogspot.com.br/2010/06/o-rio-nu-rio-de-janeiro-

1898-1916.html>. Acesso em: 01 set. 2014. 

  

Como já vimos, é em 1846 que as revistas de variedades surgem no Brasil, com a 

Marmota da Corte, incluindo periódicos que continham ilustrações, textos curtos, caricaturas 

e muito humor. Verificam-se nomes como Henrique Fleuiss, da revista Semana Ilustrada, e 

Ângelo Agostini, da Revista Ilustrada. A Revista da Semana, lançada em 1900, é 

particularizada em fazer reconstituições de crimes em estúdios fotográficos, marcando uma 

nova era no mercado de revistas: periódicos preenchidos de ilustrações (desenhos, esboços), 

manifestação plástica da fotografia, sedutoras aos olhos do consumidor. Vêm em seguida O 

Malho (1902), Vida Paulista (1904), Arara e Fon-Fon (1907) e A Careta. 

http://patrimoniograficoemrevista.blogspot.com.br/2010/06/o-rio-nu-rio-de-janeiro-1898-1916.html
http://patrimoniograficoemrevista.blogspot.com.br/2010/06/o-rio-nu-rio-de-janeiro-1898-1916.html
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 Nesse ínterim, em 1928, nasce O Cruzeiro – um dos maiores fenômenos editoriais 

brasileiros. Criada por Assis Chateaubriand, instala uma nova linguagem, publicando grandes 

reportagens, com destaque especial para o fotojornalismo. Vendeu cerca de 700 mil 

exemplares semanais na década de 1950 e teve seu desaparecimento na década de 1970. 

 

                        Figura 4: Primeira capa da revista O Cruzeiro 

 

Fonte: Disponível em: <www.diaadia.pr.gov.br/.../3_cruzeiro1.jpg>. Acesso em: 01 set. 2014. 

 

Ainda nessa efervescência das revistas impressas, na década de 1950, cria-se a revista 

ilustrada Manchete, em 1952, da Editora Bloch, que aparece colada no sucesso de O Cruzeiro, 

que valoriza ainda mais as fotografias e as ilustrações, destinando uma coluna a cronistas 

como Rubem Braga, Paulo Campos, dentre outros. Sua vida vai até 1990 e chega a suplantar, 

junto com O Cruzeiro, a tiragem de mais de um milhão de exemplares. Em 1966, surge 

Realidade, da Editora Abril, considerada uma das mais conceituadas revistas brasileiras, que 

http://www.diaadia.pr.gov.br/.../3_cruzeiro1.jpg
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tinha como foco as grandes reportagens investigativas, fechando em 1976. Após a revista 

Realidade, a Editora Abril transferiu seu olhar para a revista Veja, lançada em 1968, que é 

atualmente a revista mais vendida e lida no Brasil e está entre as de maior circulação no 

mundo, com média por edição, entre janeiro e setembro de 2012, na ordem de 1.070.450, 

segundo dados do Instituto Verificador de Circulação (IVC)
9
. 

 

                                  Figura 5: 1ª capa da revista Manchete 

 
Fonte: Disponível em: <http://colecionavel.blogspot.com.br/2011/05/revista-manchete-n-1.html.> Acesso em: 16 

set. 2014. 

 

 

 

 

 

                                                           
9
 Conforme dados publicados no IVC. Fonte: <http://aner.org.br/dados-de-mercado/circulacao/>. Acesso em: 01 

set. 2014. 

http://colecionavel.blogspot.com.br/2011/05/revista-manchete-n-1.html
http://aner.org.br/dados-de-mercado/circulacao/
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        Figura 6: 1ª capa da revista Realidade em 1966 

        Figura 7: Capa da revista Veja com Neymar, ano 45, julho de 2012 

 
Fonte: Disponível em: 

<https://br.images.search.yahoo.com/yhs/search;_ylt=A0LEVvTlkxlUOkIAKEof7At.;_ylu=X3oDMTBsa3ZzM

nBvBHNlYwNzYwRjb2xvA2JmMQR2dGlkAw--?_adv_prop=image&fr=yhs-iry-

fullyhosted_003&va=primeira+capa+da+revista+realidade&hspart=iry&hsimp=yhs-fullyhosted_003>. Acesso 

em: 15 set. 2014. 

Fonte: Disponível em: <http://www.portaldasnoticias.com/edicao-especial-olimpiadas-2012-da-veja-coloca-

neymar-em-sua-capa/>.  Acesso: 15 set. 2014. 

 

 

Outras revistas surgiram após a consolidação de uma sociedade urbana e industrial no 

país, nas décadas de 1950 e 1960 (SCALZO, 2008), com temáticas e propostas as mais 

diversas. Destacam-se revistas voltadas para a análise econômica e industrial – Dirigente 

Rural, Transporte Moderno, Máquinas e Metais, Química e Derivados, Exame n –; revistas 

voltadas para adolescentes – Capricho (1952); existiam outras que se preocupavam com a 

cobertura da indústria cultural, assim como com a classe média sofisticada das grandes 

cidades – Senhor (1959) –, que reuniu o que havia de melhor no jornalismo: design, humor e 

literatura, com duração de quatro anos, até 1963. O Bondinho foi outra experiência exitosa 

durante os anos de 1970 a 1972. Criada pelo grupo Pão de Açúcar, foi para as bancas no final 

de 1971, focalizando a classe jovem e o comportamento e discorrendo sobre a liberação 

https://br.images.search.yahoo.com/yhs/search;_ylt=A0LEVvTlkxlUOkIAKEof7At.;_ylu=X3oDMTBsa3ZzMnBvBHNlYwNzYwRjb2xvA2JmMQR2dGlkAw--?_adv_prop=image&fr=yhs-iry-fullyhosted_003&va=primeira+capa+da+revista+realidade&hspart=iry&hsimp=yhs-fullyhosted_003
https://br.images.search.yahoo.com/yhs/search;_ylt=A0LEVvTlkxlUOkIAKEof7At.;_ylu=X3oDMTBsa3ZzMnBvBHNlYwNzYwRjb2xvA2JmMQR2dGlkAw--?_adv_prop=image&fr=yhs-iry-fullyhosted_003&va=primeira+capa+da+revista+realidade&hspart=iry&hsimp=yhs-fullyhosted_003
https://br.images.search.yahoo.com/yhs/search;_ylt=A0LEVvTlkxlUOkIAKEof7At.;_ylu=X3oDMTBsa3ZzMnBvBHNlYwNzYwRjb2xvA2JmMQR2dGlkAw--?_adv_prop=image&fr=yhs-iry-fullyhosted_003&va=primeira+capa+da+revista+realidade&hspart=iry&hsimp=yhs-fullyhosted_003
http://www.portaldasnoticias.com/edicao-especial-olimpiadas-2012-da-veja-coloca-neymar-em-sua-capa/
http://www.portaldasnoticias.com/edicao-especial-olimpiadas-2012-da-veja-coloca-neymar-em-sua-capa/
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sexual, a medicina alternativa e a música, dentre outros temas. Na década de 1960, surgem 

também os títulos voltados para o universo infantil, como publicações de Ziraldo (Pererê) e 

Maurício de Souza (Cascão, Mônica e Cebolinha). Verifica-se, ainda, a criação da revista 

Quatro Rodas, em 1960, com o desenvolvimento da indústria automobilística no país. 

É nesse momento, também, que as revistas se consolidam como promissores veículos 

de publicidade e de propaganda. Assim, com o advento do jornalismo no Brasil, a partir de 

1808, aquilo que se fazia na Europa, em termos de publicidade impressa, foi assimilado pelas 

revistas brasileiras da época. Dessa forma, acompanhando o crescimento industrial, as revistas 

se voltam para atender às necessidades de clientes específicos. 

Nesse contexto, com foco em uma clientela específica, surgem as revistas femininas, 

ou melhor, aparecem com mais frequência, haja vista que seu aparecimento se deu desde que 

surgiram as primeiras revistas no país. Tais revistas traziam modelos de vestidos de noivas e 

apresentavam a moda importada da Europa, além de versarem sobre culinária, beleza, ideias 

para decoração, serviços especializados em eventos, bem como incluíam notícias curtas, 

anedotas e continham ilustrações.  

Em 1959, a Manequim configura-se a primeira revista de moda do Brasil. Sua 

principal característica era trazer moldes para as mulheres fazerem as roupas em casa, o que 

se mantém até os dias de hoje. Em 1961, nasce a revista Claudia, cujo olhar também estava 

voltado para o setor de eletrodomésticos, que, à época, estava em expansão e correspondia aos 

demais temas pertinentes à revista feminina, citados anteriormente. No entanto, seu 

diferencial consistia na publicação de seções importantes no cotidiano feminino, como 

“consultas jurídicas, saúde, orçamento doméstico e sexo” (SCALZO, 2008, p. 34), além de 

inovar na produção fotográfica de moda, de beleza, de culinária e de decoração, aproveitando 

os recursos do país, as imagens da terra e do seu povo, haja vista que as imagens eram antes 

trazidas do exterior. Além disso, foi criada uma coluna, a partir de 1963, da jornalista 

Carmem da Silva, intitulada “A Arte de ser Mulher”, tratando de temas não explorados em 

revistas, como machismo, alienação das mulheres, problemas sexuais e tarefas femininas.  
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                                   Figura 8: 1ª capa da revista Manequim em 1959 

 
Fonte: Disponível em: <http://colecionavel.blogspot.com.br/2011/05/revista-manchete-n-1.html.>. Acesso em: 

16 set. 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            

 

http://colecionavel.blogspot.com.br/2011/05/revista-manchete-n-1.html
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                           Figura 9: 1ª capa da revista Claudia, 1961 

 
Fonte: Disponível em: <http://www.justlia.com.br/2011/02/as-primeiras-capas-das-revistas/.>. Acesso em: 16 

set. 2014. 

 

 

Nos anos 1970, surge o que podemos denominar de “emancipação feminina”: a 

mulher entrando no mercado de trabalho e buscando novos horizontes pessoais e 

profissionais, enquadrando-se nesse novo modelo feminino as revistas Nova e Mais. 

Da mesma forma que as revistas femininas, aparecem também revistas voltadas para o 

público masculino, no final do século XIX e início do século XX, as chamadas revistas 

“galantes”. Seu conteúdo versava sobre piadas, questões de ordem política e social, contos 

mais apimentados, caricaturas e imagens eróticas. Elas fizeram muito sucesso entre os seus 

leitores masculinos e desapareceram por volta dos anos 1930, somente retornando com mais 

força ao mercado editorial na década de 1960, com a maior liberalização dos costumes. 

Segundo pesquisadores, O Rio Nu, de 1898, foi a primeira revista dessa categoria 

denominada de galante. Ela apareceu mostrando cenas picantes, piadas eróticas, contos 

apimentados e, em vez de fotografias com mulheres em poses sensuais ou escandalosas, 

exibiam-se desenhos e caricaturas. As revistas Playboy e Sexy ainda não tinham surgido nessa 

http://www.justlia.com.br/2011/02/as-primeiras-capas-das-revistas/
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época. No início do século XX, O Homem Nu era o que havia de mais avançado em termos de 

erotismo e agradava bastante a clientela masculina. 

Outras revistas com interesses mais do âmbito masculino e ligadas à nascente indústria 

nacional começam a surgir, a saber: Revista de Automóveis (1911) e Aerófilo (1915). Em 

seguida, destacam-se A Maçã (1922); Fairplay (1966); Ele e Ela (1969), lançada pela Editora 

Bloch, com reportagens concernentes à relação homem-mulher, chegando a vender 700 mil 

exemplares, na década de 1970; Status (1974); Homens (1975), que passa a ser a Playboy 

anos depois; Placar (1970); Brasil Surf, lançada pela Editora Abril em 1975; e Trip, 

constituindo algumas das inúmeras publicações das chamadas revistas galantes e outras 

voltadas para o interesse do público masculino que surgiram no fim do século XIX e início do 

século XX.  

 

                       Figura 10: Capa da revista O Rio Nu, fundada em 1898, ano VII 

 
          Fonte: Disponível em: <http://lasciva.blog.br/erotica/o-rio-nu/attachment/001/.> Acesso em: 15 set. 2014. 

 

 

                        

 

                

http://lasciva.blog.br/erotica/o-rio-nu/attachment/001/
http://lasciva.blog.br/erotica/o-rio-nu/attachment/002/
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                      Figura 11: Capa da revista O Rio Nu, fundada em 1898, ano XIII 

 
Fonte: Disponível em: <http://lasciva.blog.br/erotica/o-rio-nu/attachment/001/>. Acesso em: 15 set. 2014. 

 

A partir das décadas de 1960 e 1970, são lançadas publicações ligadas à cultura pop, 

tratando de questões relacionadas a música, comportamento, moda, arte e consumo. Nesse 

período, muitas das revistas eram focadas no público jovem. 

Na década de 1980, surgem as revistas Saúde, Boa Forma, Corpo a Corpo, Plástica e 

Dieta, voltadas para o corpo, a saúde e os esportes. Também nessa época são lançadas as 

chamadas revistas científicas, tanto as especializadas como as direcionadas ao público leigo, 

bem como as revistas de decoração e arquitetura, produzidas em larga escala. 

O mercado editorial tornou-se efervescente e tem praticado nos últimos anos a 

estratégia de segmentação dos títulos, aumentando o número de revistas técnicas ou 

especializadas em um determinado conteúdo, as quais são comercializadas em bancas e 

reservadas a parcelas da população limitadas e numericamente pequenas. Há vários tipos de 

segmentação, sendo as mais comuns por gênero (masculino e feminino), idade, tema e 

determinação geográfica. Além desses tipos mais comuns, criou-se a segmentação da 

http://lasciva.blog.br/erotica/o-rio-nu/attachment/001/
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segmentação, ou seja, partindo de revistas voltadas para os pais de crianças, é possível 

afunilar para mães de bebês, pais de gêmeos, mães de gêmeos, e assim por diante, conforme 

Scalzo (2008). Dessa forma, percebemos como as revistas podem reafirmar a identidade de 

grupos de interesses particulares, servindo, por esse motivo, como uma das justificativas deste 

trabalho, com o propósito de investigar o gênero anúncio publicado em revistas de público 

considerado masculino.  

 

4.2 Marketing e publicidade: dois mundos e um discurso convergente 

 

4.2.1 Conceitos fundamentais 

 

Muitas e diversas são as conceituações para definição de marketing. Nesse sentido, é 

necessário abordarmos algumas delas para melhor compreendermos o campo de criação 

ideológica do qual é proveniente o gênero anúncio publicitário. Porém, antes de adotarmos 

uma compreensão específica da área, vejamos sua evolução e as várias definições a ele 

atribuídas. Sendo assim, conceitua-se marketing como  

 

o conjunto de atividades que são exercidas para criar e levar a mercadoria do 

produtor ao consumidor final. É a atividade total de relacionamento com 

todos os envolvidos no processo. Estuda as tendências do mercado, as 

preferências do consumidor e a distribuição do produto (SANT’ANNA; 

ROCHA JÚNIOR; GARCIA, 2011, p. 22). 

 

 Com surgimento no início do século XX nos Estados Unidos, em 1930, quando foi 

instituída a American Marketing Association (AMA), uma entidade responsável por reunir 

profissionais para o desenvolvimento das atividades do setor, o termo marketing passou a ser 

conceituado como “a interface entre a oferta e a demanda” (WENTZ; EYRICH, l970, p. 2 

apud GRINOVER et al., 2011, p. 265). Porém, com a abertura dos mercados e o 

desenvolvimento do comércio, outras definições passaram a ser utilizadas para o termo.  

Em 1965, a Universidade do Estado de Ohio definiu marketing como o procedimento 

pelo qual a estrutura da demanda para bens econômicos e serviços é antecipada ou abrangida 

e satisfeita através da concepção, promoção, troca e distribuição física de bens e serviços 

(COBRA, 1997). Em 1969, Philip Kotler e Sidney Levy explicaram o conceito de marketing 

compreendendo também as instituições que não produziam lucros (COBRA, 1997). Para 
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Philip Kotler (2000), o marketing é definido como “a arte e a ciência da escolha de mercados-

alvo e da captação, manutenção e fidelização de clientes por meio da criação, da entrega e da 

comunicação de um valor superior para o cliente”. Autores como Gilbert Churchil e Paul J. 

Peter (2000, p. 4) definem marketing como  

 

[...] o processo de planejar e executar a concepção, estabelecimento de 

preços, promoção e distribuição de ideias, bens e serviços a fim de criar 

trocas que satisfaçam metas individuais e organizacionais. A essência do 

Marketing é o desenvolvimento de trocas em que organizações e clientes 

participam voluntariamente de transações destinadas a trazer benefícios para 

ambos. 

 

 

Podemos declarar que os conceitos acima elencados acerca do marketing, levando 

em consideração a sua evolução, abrangem todas as atividades comerciais relacionadas com a 

movimentação de bens e serviços, com a programação de atividades destinadas a estudar, 

compreender e entender um mercado e com o conhecimento do consumidor e suas reais 

necessidades e preferências. É algo que antecede a mercadoria (a peça) e vai além dela. 

Segundo Sant’Anna, Rocha Júnior e Garcia (2011, p. 23), o marketing possui um antes, um 

também e um além: 

 
1 Antes – na pesquisa de mercado, de gosto, de opinião, de motivação que 

antecede a criação das mercadorias segundo os desejos, necessidades e até 

mesmo caprichos do consumidor. 

2 Também – por compreender a mercadoria em sua essência, como o objeto 

ou instrumento de satisfação para o consumidor. 

3 Além – porque marketing compreende também as atividades de transporte, 

financiamento, manuseio, armazenagem e outras funções que se exercem em 

razão da mercadoria, mas não necessariamente na mercadoria.  

 

 

 Como “plano de marketing” denomina-se toda programação de atividades destinadas 

a estudar, compreender e entender um mercado. A esse respeito, de acordo com Sant’Anna, 

Rocha Júnior e Garcia (2011, p. 23-24), existem alguns modelos para o plano de marketing, 

sendo um deles constituído por seis passos, a seguir: 

 

1. Pesquisa de mercado – para obter as informações mercadológicas de 

modo a decidir com base em fatos. 

2. Planejamento do produto – desenvolvimento de um produto que 

atenda as necessidades do consumidor e possibilite o uso de toda capacidade 

de produção da empresa. 

3. Fixação de preços – em função dos custos e dos fatores do mercado. 



81 
 

 
 

4. Propaganda – tornando o produto conhecido e provocando a sua 

procura. Levando o consumidor ao produto. 

5. Promoção de vendas – levando o produto ao consumidor por meio de 

atividades auxiliares de venda. 

6. Distribuição do produto – colocando o produto ao alcance do 

consumidor final, sendo fácil de comprar.  
 

 

Com base no exposto, marketing é a realização por uma empresa, de forma criativa e 

sistemática, de todas as atividades necessárias para inventar, promover e difundir produtos 

que estejam de acordo com a demanda atual e potencial, com a sua capacidade de produção e 

suas perspectivas de lucratividade. 

Segundo Freitas (2007), no Brasil, o marketing chegou em 1950, com a vinda das 

multinacionais norte-americanas e europeias, trazendo fábricas como a Volkswagen, instalada 

em São Paulo, em 1953; a Ford, também em São Paulo; e a Coca-Cola, já em terras brasileiras 

desde 1940, mas somente consolidada em nosso país em 1950. 

Essas foram algumas das indústrias estrangeiras que, juntamente com outras de grande 

porte nacional incentivadas com a política de abertura de Juscelino Kubistchek
10

, utilizaram o 

marketing na tentativa da solucionar muitos problemas mercadológicos que fomentavam esse 

período de crescimento industrial.  

Para melhor compreendermos o gênero anúncio publicitário, faz-se necessário 

entendermos que os anúncios estão dentro dessa administração do marketing, a qual envolve 

o estudo do mercado, o consumidor, a informação, a promoção e a organização do produto 

para sua distribuição, fundamentando mercadologicamente todos os negócios. 

Para fins de esclarecimento, devemos diferenciar os conceitos de marketing e de 

publicidade. O conceito de marketing é mais amplo e compreende todas as formas 

promocionais, desde os mecanismos de incentivo até as vendas, como as loterias, as ofertas 

combinadas, os cupons, as vendas por correspondência e em domicílio, as liquidações e 

promoções, os descontos, as embalagens, a facilidade e o preço do crédito (GRINOVER et 

al., 2011, p. 265).  

Quanto à publicidade, ela tem um caráter comercial (objetiva a compra de produtos), 

deriva de público (do latim publicus) e designa a qualidade do que é público, significando a 

ação de vulgarizar, de tornar público um fato, uma ideia (SANT’ANNA; ROCHA JÚNIOR; 

GARCIA, 2011). A publicidade não é marketing, mas sim um dos componentes do 

                                                           
10

 Juscelino Kubistchek foi o presidente do Brasil que, durante todo o seu mandato, de 1956 a 1961, 

proporcionou ao país viver um período de notável desenvolvimento econômico e relativa estabilidade política, 

assim como de significativo crescimento industrial. 
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marketing, ao lado das vendas pessoais e das promoções de venda. Da mesma forma que não 

deve ser confundida com marketing, a publicidade não pode ser sinônimo de propaganda, 

muito embora alguns autores não façam qualquer distinção entre publicidade e propaganda, 

inclusive as usando indistintamente. No entanto, veremos na próxima seção que existe uma 

diferenciação e nós optamos por considerar o anúncio como peça publicitária e não 

propagandista. 

 A publicidade, para Sant’Anna, Rocha Júnior e Garcia (2011), é considerada um meio 

de comunicação com grupo de pessoas. Neste trabalho, esse grupo é eminentemente 

masculino, não impossibilitando a leitura dos anúncios por outro público, denominado de 

demanda marginal (pessoas com perfis diferentes do objeto da ação de comunicação). O 

discurso dos anúncios é ajustado ao perfil masculino, que constitui o grupo visado pelos 

anunciantes, também conhecido no jargão publicitário como target primário. A publicidade, 

segundo esses autores, 

 

é uma técnica de comunicação de massa, paga, com a finalidade precípua de 

fornecer informações, desenvolver atitudes e provocar ações benéficas para 

os anunciantes, geralmente para vender produtos ou serviços. Ela serve para 

realizar as tarefas de comunicação de massa com economia, velocidade e 

volume maiores que os obtidos com quaisquer outros meios (SANT’ANNA; 

ROCHA JÚNIOR; GARCIA, 2011, p. 60). 

 

Para Malanga (1976 p. 11), a publicidade é o “conjunto de técnicas de ação coletiva no 

sentido de promover o lucro de uma atividade comercial conquistando, aumentando e 

mantendo clientes”. O autor comunga de um conceito muito semelhante ao dos autores 

citados e também parecido com o de Karger (apud PINHO, 1990, p. 17), o qual vê a 

publicidade “como aquela fase do processo de distribuição dos produtos e serviços que se 

ocupa de informar sobre a existência e a qualidade dos mesmos de tal forma que estimule a 

sua compra”. 

Como percebemos, muitos autores se detiveram em investigar as diferenciações entre 

os termos propaganda e publicidade, buscando encontrar o porquê do entrecruzamento dos 

conceitos, num esforço para detalhar suas definições e uma possível classificação tipológica 

dos termos, levando em conta as origens, as distinções e as estratégias de uso. Nesse sentido, 

neste estudo, encontramos algumas classificações que são pertinentes, conforme pode ser 

percebido na seção adiante. 
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4.2.2 Tipos de publicidade 

 

Para Herman e Benjamin (apud GRINOVER et al., 2011, p. 324), a publicidade tem 

objetivos bem delineados de institucionalização da marca e da venda do produto em si. Desse 

modo, ela poderá ser institucional (denominada também corporativa) ou promocional 

(nomeada também de competitiva). 

A institucional faz o anúncio da empresa e tem seus objetivos alcançados em longo 

prazo, enquanto a segunda (a promocional) publica o produto ou o serviço e os resultados são 

esperados num curto espaço de tempo. Novamente, deparamo-nos, enquanto pesquisadora, 

com duas subdivisões que remetem às contradições encontradas nas definições dos termos 

propaganda e publicidade. O primeiro termo (institucional) é o que consideramos mais 

aproximado da definição de “propaganda”, mas para esses autores é entendido como tipo de 

publicidade. A segunda classificação (a promocional), de fato, seria “publicidade”, em nosso 

caso, o “anúncio publicitário”. Conforme Cabral (1977, p. 89), 

 
institucional, a rigor, é aquela campanha que se destina a institucionalizar a 

marca. Aqui não existe a preocupação com a venda do produto em si, não há 

preocupação de levar o mercado a comprar tantas unidades do produto. A 

preocupação é com a marca e não com o modelo. São difíceis, hoje, os 

exemplos de divisões puras nas diferentes formas de propaganda. É clássica 

a campanha da Ford, nos Estados Unidos, durante a Segunda Guerra 

Mundial. Como a empresa não estava fabricando automóveis, pois sua 

produção voltara-se para o esforço de uma guerra prolongada, a marca 

estava correndo o risco de ser esquecida pelo futuro consumidor. Lançou-se, 

então, uma campanha rigorosamente institucional sob o título e tema de “Há 

um Ford em seu futuro”. É um exemplo clássico de institucional pura, 

porque sequer havia o produto para vender. Ninguém poderia comprar um 

automóvel Ford, que não estava no mercado. 

 

 

Para Sant’Anna, Rocha Júnior e Garcia (2011), a publicidade é o ato de divulgar, de 

tornar público um fato, uma ideia e não a propagação de princípios e de teoria como objetiva 

a propaganda. Nessa perspectiva, o anúncio publicitário, objeto deste estudo, visa promover 

vendas, convencer, fomentar uma ideia sobre determinado produto, com origem na 

publicidade, não na propaganda. Segundo esses autores, em decorrência da origem 

eclesiástica do nome, muitos preferem usar o termo publicidade, em vez de propaganda. No 

Brasil, ambos os termos são utilizados como sinônimos. Diferentemente de outros autores, 

estes identificam tipos de campanhas publicitárias (campanha de relançamento, de sustentação 

e de vendas) e não tipos de publicidade, afirmando: 
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Campanha institucional Campanha ou anúncio cujo objetivo é promover 

uma imagem favorável para uma determinada marca, empresa, instituição, 

órgão público ou privado. Campanha de lançamento Campanha ou anúncio 

correspondente à fase inicial da divulgação publicitária [...] Campanha 

promocional Campanha ou anúncio que visa promover o produto ou serviço 

em si, ligando-se as campanhas de vendas, sendo, por isso, também chamada 

de campanha promocional de vendas [...] Campanha de relançamento 

Campanha ou anúncio que tenta reativar o interesse do público-alvo pelo 

produto ou serviço, ou então pelas novas características que foram 

introduzidas. [...] Trata-se não só de informar, mas, acima de tudo, de 

reconquistar a fidelidade da marca. [...] Campanha de sustentação 

Campanha ou anúncio destinado a manter presente nos veículos de mídia a 

propaganda de um produto ou serviço já existente no mercado. [...] Trata-se 

então de manter a imagem viva e presente, garantindo o canal aberto entre o 

anunciante e o consumidor. Só será novamente enfatizado se surgir qualquer 

alteração no produto ou mudança de comportamento do mercado. Campanha 

de vendas (ou campanha de varejo) Campanha ou anúncio que visa à venda 

imediata e, por isso mesmo, usa o apelo econômico como ponto principal. 

Usualmente, faz uso de ofertas, liquidações, descontos, crediários e 

condições de pagamento como mola propulsora para a compra. Quando a 

campanha de varejo tem tema, normalmente vai buscar no calendário 

promocional o argumento, como Dia dos Pais, Dia das Mães, Natal etc., ou 

as estações do ano (verão, primavera, inverno e outono), como recurso para 

acelerar a venda de produtos relativos a essa sazonalidade. Caracteriza-se 

por anúncio de apelo popular, veiculado por lojas comerciais 

(SANT’ANNA; ROCHA JÚNIOR; GARCIA, 2009, p. 142-143). 

 

 

Com base nesse entendimento, Pinho (1990, p. 18-19), pesquisador do campo 

publicístico, não utiliza o termo campanha, mas observamos que o tipo de publicidade 

elencado por ele corrobora as características presentes nos tipos de campanha listadas pelos 

autores acima citados. Pinho (1990) classifica a publicidade em sete tipos, quais sejam: 
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      Quadro 1: Classificação dos tipos de publicidade conforme Pinho (1990)  

  

TIPOS DE 

PUBLICIDADE 

 

CARACTERÍSTICAS 

1 Publicidade de Produto Divulgar o produto, levando o consumidor ao 

conhecimento e compra. 

2 Publicidade de Serviços Procura “vender” serviços. 

3 Publicidade de Varejo Os produtos comercializados são patrocinados pelos 

intermediários (os varejistas). 

4 Publicidade Comparativa Os produtos comercializados são postos como 

superiores aos artigos oferecidos pela concorrência. 

5 Publicidade Cooperativa Os anúncios para a venda de um produto são 

realizados conjuntamente pelo fabricante com um 

ou mais lojistas. 

6 Publicidade Industrial Tem como objetivo não vender o produto, mas 

facilitar, agilizar, otimizar e reduzir os custos do 

processo de venda. 

7 Publicidade de Promoção Deve ser entendida com o apoio às ações de 

Promoção de Vendas através dos meios massivos: 

rádio, televisão, cinema, jornal, revista e outdoor. 

    Fonte: Elaborado com base nas definições de Pinho (1990). 

 

Em O Almanaque do Publicitário (FREITAS, 2007), também encontramos uma 

subdivisão que se aproxima em muito do que Pinho (1990) propõe. A publicidade pode ser 

classificada nos seguintes tipos: de produto, 

de serviços, genérica (ou de commoditties), de varejo, de classificados, 

comparativa, cooperativa, de promoção e legal. Freitas (2007) subdivide a publicidade em 

oito tipos, dos quais seis constam em Pinho (1990) e três tipos são novos: publicidade 

genérica, de classificados e legal. 
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               Quadro 2: Classificação dos tipos de publicidade conforme Freitas (2007) 

  

TIPOS DE 

PUBLICIDADE 

 

CARACTERÍSTICAS 

s Publicidade de 

Produto 

Objetiva divulgar produtos e mostrá-los ao consumidor, 

confirmando que ele existe e pode ser uma boa alternativa de 

escolha de consumo. 

2 Publicidade de 

Serviços 

Procura “vender” produtos 

imateriais, como serviços de: bancos, financeiras, 

seguradoras, agências de turismo, escritórios de advocacia, 

engenharia, entre muitos outros. 

 

3 Publicidade Genérica Publicidade pioneira recebeu o nome de publicidade genérica, 

tendo reservado a elas três atividades primárias: injetar 

informações em sistemas de comunicação, ou marketing, 

realizar a coordenação dos programas de informação entre 

produtores com objetivos comuns e destacar os atributos 

comuns de uma determinada categoria de produto. 

Publicidade de commoditties. 

 

4 Publicidade de Varejo Os produtos anunciados são 

patrocinados pelo intermediário, no caso, o varejista. 

Exemplo: 

 “supermercados”, ao divulgarem os produtos fornecidos; 

nesse tipo de publicidade, os fornecedores não investem, 

somente o 

“supermercado” que patrocina a comunicação. 

 

5 Publicidade de 

Classificados 

Os anúncios classificados 

divulgam mensagens de compra, venda ou aluguel de 

imóveis, móveis, serviços profissionais, empregos etc. 

6 Publicidade 

Comparativa 

Faz insinuação alusiva aos 

produtos e serviços dos concorrentes. O anunciante contrapõe 

a sua própria oferta com a do concorrente, objetivando 

mostrar a superioridade de seus produtos. 

7 Publicidade 

Cooperativa 

É a divulgação de um produto 

realizada conjuntamente pelo fabricante com um ou mais 

lojistas, ou inversamente, associação de vários fabricantes a 

uma grande 

loja, para a produção de anúncios conjuntos, diferentemente 

da de 

varejo. 

 

8 Publicidade de 

Promoção 

Uma das mais utilizadas no 

varejo. Divulga a promoção de vendas por meio de anúncios e 

comerciais veiculados nas mídias: rádio, televisão, cinema, 

jornal, revista, outdoor. 
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9 Publicidade Legal Compreende os anúncios, cuja publicação é exigida das 

empresas de capital aberto, de fundações, de 

cooperativas de associação e entidades de classe, dos órgãos 

da administração pública direta ou indireta, por lei ou 

regulamentação específica, a exemplo de balanços e 

balancetes, comunicados, 

convocação de assembleias, avisos e editais. 
 Fonte: Elaborado a partir das definições de Freitas (2007). 

 

 

Como pudemos perceber, marketing e publicidade estão em sintonia e fazem parte de 

um mesmo campo, o da esfera publicitária, mas cada um possui características e funções bem 

definidas. Tanto um quanto o outro são conceitos que estão em permanente processo de 

atualização e procuram caminhar em consonância com o mundo fluido e globalizado em que 

vivemos, objetivando atingir um público cada dia mais exigente. 

 

4.3 Propaganda ou publicidade: em busca de uma definição
11

 

 

 Uma complexa e profunda discussão, marcada por contradições, gira em torno dos 

termos “propaganda” e “publicidade”. Para compreendermos como o assunto é intrincado, a 

Lei n. 4.860, de julho de 1965, que regulamentou o exercício da profissão de publicitário no 

Brasil, faz uso dos dois termos sem distinção, tratando ambos como sinônimos (PINHO, 

1990). De acordo com esse autor, a palavra publicidade tem origem no latim publicus 

(significando público), advindo da língua francesa o termo publicité. No dicionário da 

Academia Francesa, o termo está posto, inicialmente, com um sentido jurídico e somente no 

século XIX passa a ter um sentido comercial, como explicaremos adiante, nessa mesma seção. 

Já o termo propaganda é gerúndio do verbo propagare, no sentido de multiplicar, propagar, 

difundir crenças, princípios, ideias ou doutrinas, sendo sua primeira apropriação feita pela 

Igreja Católica. 

  Segundos alguns autores, o conflito entre os termos surgiu quando as primeiras 

traduções foram feitas para a língua portuguesa abordando assuntos relacionados à 

                                                           
11

 Conforme Sampaio (2003), três conceitos fundem-se em português nos termos “propaganda” e “publicidade”, 

assim, sabemos da problemática que envolve os termos, no entanto, optamos, no transcorrer deste trabalho, por 

nos valer do termo “anúncio publicitário” ou “publicidade”. Para alguns autores, o termo “propaganda” 

relaciona-se à divulgação, com função de utilidade pública, de caráter político, ideológico ou religioso, 

disseminando ideias dessa natureza; e “publicidade”, apesar de sua estreita relação com “propaganda”, é vista 

como a manipulação planejada da comunicação, visando informar e promover interesse de compra/uso de 

produtos/serviços.  
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publicidade. A expressão advertising, sugerida pelas traduções, foi entendida como o conceito 

de “propaganda”, quando, na realidade, o caráter original da “propaganda” é de cunho 

ideológico, com o objetivo de divulgar ideias de posição política, cívica ou religiosa. A 

publicidade teria, também, um caráter de divulgação, mas com fins comerciais, divulgando e 

promovendo o consumo de bens e de serviços. Dessa forma, o discurso publicitário, ou seja, o 

“anúncio publicitário”, termo usado nesta tese, apresenta uma orientação valorativa de 

conferir sentidos de confiabilidade ao produto, deixando o consumidor, quase sempre, 

persuadido de que está levando algo capaz de atingir o seu objetivo, fundamentalmente, 

essencial e indispensável a sua vida. 

 Apesar de o estudo a respeito da esfera publicitária e dos seus gêneros ser recente 

(século XX), aproximadamente, a origem deles se dá em tempos remotos. Na Roma antiga, 

segundo relatos, a propaganda tinha bastante influência na vida do império, conforme 

Sampaio (2003, p. 22): “As paredes das casas que ficavam de frente para as ruas de maior 

movimento nas cidades, eram disputadíssimas. Alguma coisa como o intervalo comercial dos 

programas de maior audiência da televisão, hoje em dia. Ou as páginas de uma grande 

revista”. 

 Contudo, é na Igreja Católica que se tem o marco, diríamos assim, do termo 

“propaganda”. Este foi difundido e usado, pela primeira vez, a partir do Congregatio 

Propaganda Fide ou Congregação para a Propagação da Fé, também denominada por outros 

autores como Sacra Congregatio Christiano Nomini Propaganda ou Sagrada Congregação 

Católica Romana para a Propagação da Fé, criada pelo papa Gregório XV, em 1622
12

. 

 O objetivo do Vaticano era a criação de um organismo que propagasse a fé católica, 

advindo daí a origem do termo, sendo utilizado como meio de conversão dos pagãos, assim, 

as ideias e os ideais da Igreja seriam propagados, legitimados e sustentados pelas 

propagandas. Elas se apresentavam construídas por diversas estratégias, bem mais elaboradas 

atualmente, mas que significavam e legitimavam o pensamento católico. 

                                                           
12

 Há polêmicas em torno do criador do termo e do ano específico, se realmente foi o papa Gregório XV, 

conforme consta nesse artigo: informação encontrada no site: <http://wxx.com.br/artigos/a-historia-da-

propaganda>; ou segundo Martins (2010), teria sido o papa Clemente VIII ou o papa Urbano VII, e o ano da 

criação 1622; ainda, conforme Malanga (1977), em seu livro Publicidade: uma introdução (1977, p. 10-11), o 

papa Gregório XV, em 1622, foi o criador do termo, informação consonante com nossas pesquisas. Debates à 

parte, não entraremos no conflito estabelecido pelos autores. 
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 A partir da origem do termo “propaganda”, fica claro como e para que ele foi criado. 

Esse conjunto de técnicas e procedimentos criado pelo Vaticano teve como função primeira a 

venda de um produto: “no caso católico, a salvação da alma” (MARTINS, 2010, p. 6). Com o 

progresso da sociedade, outras instâncias sociais passam a utilizar o termo e propagar, 

também, suas ideias, seus preceitos, suas ideologias, sendo elas advindas de organizações não 

católicas, de classes mercantis ou dos mais diferentes setores sociais. 

 O termo propaganda também ganha, segundo pesquisadores, um novo rumo quando 

Joseph Goebbels, ministro das comunicações do 3º Reich e responsável pelo sucesso 

temporário de Adolf Hitler, pensa no desenvolvimento de técnicas e estratégias de persuasão, 

estudando o comportamento humano alemão da época, para incutir a ideia de uma raça pura 

na sociedade alemã. Os recursos propagandísticos foram de toda ordem: artísticos, 

linguísticos, cênicos, com o objetivo de modificar comportamentos, de consolidar e de 

fortificar uma imagem, conceitos e reputação de Hitler, para fins, infelizmente, nada éticos, 

como a humanidade comprovou. Na verdade, a propaganda intentou e conseguiu fazer com 

que Hitler passasse de uma figura normal, comum, para uma posição viva, marcante, presente 

no imaginário coletivo de um grupo, de uma raça, de um povo. 

 Como esclarecemos em nota de rodapé, o termo usado por nós, anúncio publicitário, 

fundamenta-se na constante problemática que se verifica na utilização de “propaganda” e de 

“anúncio publicitário”. Optamos, assim, pela segunda nomeação, por considerarmos que esta 

vem com um diferencial, ou seja, com a perspectiva de ter sido confundida com a primeira em 

decorrência de uma má tradução dos primeiros textos que tratavam da área publicística e que 

foram traduzidos para o português. 

Vejamos o que ressalta Sampaio (2003) acerca das definições de termos da língua 

inglesa, que esclarecem o termo propaganda em suas mais diferentes feições, fundamentando 

a escolha do autor pelo termo “propaganda”: 

 

 Advertising: Anúncio comercial, propaganda que visa divulgar e 

promover o consumo de bens (mercadorias e serviços); assim como a 

propaganda dita de utilidade pública, que objetiva promover 

comportamentos e ações comunitariamente úteis (não sujar as ruas, respeitar 

as leis de trânsito, doar dinheiro ou objetos para obras de caridade, não usar 

drogas etc.). 

 Publicity: Informação disseminada editorialmente (através de jornais, 

revista, rádio, TV, cinema ou outro meio de comunicação público) com o 

objetivo de divulgar informações sobre pessoas, empresas, produtos, 

entidades, ideias, eventos etc., sem que para isso o anunciante pague pelo 

espaço ou tempo utilizado na divulgação da informação. 
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 Propaganda: Propaganda de caráter político, religioso ou ideológico, 

que tem como objetivo disseminar ideias dessa natureza (SAMPAIO, 2003, 

p. 27). 

 

Embora a tradução permita compreender o termo propaganda de forma abrangente, 

tomando “anúncio” e “propaganda” em sua utilização indistinta, e mesmo entendendo que, 

em decorrência das traduções, o gênero propaganda foi fragmentado em tipos, como 

propaganda comercial, política, de utilidade pública etc., especialmente no Brasil, pois em 

outros países o termo é visto, sobretudo, em seu caráter ideológico, político e religioso, 

achamos pertinente considerar que o gênero discursivo anúncio publicitário se justifica 

historicamente e nos permite analisar, por tudo que foi acima referenciado, os enunciados 

verbais e verbo-visuais tratados nesta tese.  

O Brasil é um dos poucos países que confundem os termos. Portanto, a utilização de 

“publicidade”, por alguns autores pesquisados em livros que tratam de propaganda e de seu 

campo de atuação, é por nós compreendida como se remetendo, quase sempre, aos “anúncios 

publicitários”. Esses autores dividem, basicamente, o campo da propaganda em dois pilares: 

no primeiro, o campo da propaganda institucional, que tem sua origem na Roma antiga; no 

segundo, a propaganda com objetivos promocionais, cuja função primeira é a venda de 

produtos ou serviços, para nós e outros pesquisadores, denominada de anúncio publicitário. 

 O gênero anúncio publicitário funciona como componente fundamental no processo 

econômico, na divulgação de uma marca, na promoção, na criação do mercado para marca, na 

expansão do mercado, na correção do mercado, na educação do mercado, na consolidação de 

mercado e na manutenção deste: essas “tarefas” são da esfera dos anúncios publicitários ou 

propagandas promocionais
13

, como as denominam alguns autores. Os anúncios são 

considerados como peças de comunicação gráfica veiculada na mídia: jornais, revistas etc., 

sendo abordados, portanto, como sinônimo de qualquer peça de comunicação. 

 

4.4 Publicidade: retrospectiva histórica 

                                                           
13

 Para usarmos o termo “propaganda”, como houve uma subdivisão do termo, teríamos que utilizar sempre a 

expressão “propaganda promocional” para nos referirmos às nossas peças, objeto desta investigação. Esse foi 

mais um motivo para optarmos pela denominação “anúncio publicitário”, haja vista toda fundamentação que nos 

remete nesse tópico à distorção inicial entre termos como propaganda, publicidade e anúncio. 
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Como vimos, o termo publicidade faz referência à fase do processo de distribuição dos 

produtos ou serviços que têm como princípio informar o consumidor sobre a existência e a 

qualidade deles, de tal maneira que se tornem objeto de desejo e sejam adquiridos pelo 

público consumidor. Seu uso foi identificado pela primeira vez em língua moderna, no 

Dicionário da Academia Francesa, dando origem ao termo francês publicité. Esse termo, 

nesse período, era usado em seu aspecto jurídico, ou seja, a publicação (afixação) de leis, 

éditos, ordenações e julgamentos. Posteriormente, perdeu o seu sentido jurídico e passou, 

segundo Rabaça e Barbosa (1987, p. 478), a designar “qualquer forma de divulgação de 

produtos ou serviços, através de anúncios geralmente pagos e veiculados sob a 

responsabilidade de um anunciante identificado, com objetivos de interesse comercial”. Já a 

propaganda, conforme já explicitado, no tópico 4.3, tem sua origem na Igreja Católica, no 

século XXVII, sendo usada como meio de propagar e manter a fé cristã. 

 

4.4.1 A História da publicidade mundial  

 

 Como mencionamos, a história da publicidade é iniciada oficialmente no século XVII 

a partir da Congregatio Propaganda Fide ou Congregação para a Propagação da Fé, 

organismo que o Vaticano criou para a propagação de seus preceitos religiosos. Essa questão 

está mais bem esclarecida na seção 3.4. 

Esse momento, iniciado pelo Vaticano, trouxe não somente o surgimento e a 

consolidação de uma palavra oriunda do latim, significando propagação, mas também com ela 

tem-se o início de uma poderosa organização do que hoje conhecemos como marketing. 

Conscientemente, surgiu uma metodologia, um conjunto de técnicas de persuasão, de 

convencimento para a venda de um produto, o que era visto pela Igreja Católica como a 

possibilidade de se negociar a salvação.  

Segundo Martins (2010, p. 5), anteriormente a esse período, existiam alguns relatos de 

propagandas e/ou anúncios publicitários: “Há anos, a imprensa publicou nota que informava 

haver alguns arqueólogos descobertos na China uma casa com uma tabuleta que indicava, 

aparentemente, ser aquele o endereço de um alfaiate, ou equivalente, lá dos idos de 3.000 

a.C.”. 
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 Um segundo momento, importante para história da publicidade, deu-se por volta da 

entrada do século XX. Nessa época, teve início a Primeira Guerra Mundial, que durou quatro 

anos (iniciando em 28 de julho de 1914 e terminando em 11 de novembro de 1918), 

envolvendo a chamada Tríplice Aliança (Alemanha, Império Austro-Húngaro e Itália) e a 

Tríplice Entente (Rússia, França e Inglaterra) e dando à propaganda um lugar de destaque 

nesse período. Os cartazes utilizados pelos envolvidos na 1ª Guerra Mundial serviam não 

apenas para vender mercadorias, mas também passaram a ser usados como instrumento de 

guerra entre a população, com o propósito de angariar mais recursos para as campanhas 

militares. Além disso, a propaganda era usada, na forma de cartazes de recrutamento, para 

formar um exército cada vez maior e mais forte, estimulando, para tanto, o patriotismo da 

população. A Grã-Bretanha, França, Alemanha, Itália e, posteriormente, os Estados Unidos 

são alguns dos países que fizeram uso constante de propagandas, nesse período de guerra. 

A Grã-Bretanha era a única que, de fato, necessitou do uso da propaganda, pois em 

1914 ela somente possuía um exército profissional; na Inglaterra, até 1916, o recrutamento 

processou-se por alistamento voluntário, tendo-se tornado um dos principais alvos da 

propaganda. Desse modo, com o aumento na produção de cartazes, o Museu Britânico 

preferiu renunciar ao direito de receber um exemplar de cada impresso, em decorrência do 

demasiado volume de depósitos.  
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Figura 12: Cartaz da 1ª Guerra Mundial no Reino Unido em 1917 (A Marinha britânica na 

guerra) 

 
                       Fonte: Disponível em: <http://purl.pt/398/1/eua1914.html.>. Acesso em: 01 jun. 2015. 

 

 

Os Estados Unidos foram o país que mais utilizou a comunicação de massa durante a 

guerra. De acordo com estudiosos, o resultado obtido pelos Estados Unidos foi um dos mais 

expressivos, pois, como existia uma intensa corrente em oposição à participação no conflito e 

muitos interesses econômicos em jogo, o país investiu muito na publicidade e os cartazes 

faziam referência aos empréstimos de guerra, ao esforço de produção, à utilização racional 

dos recursos, às atividades das organizações de assistência e também ao recrutamento. 

 

 

                       

 

 

 

 

 

 

 

http://purl.pt/398/1/eua1914.html
http://forum.outerspace.terra.com.br/index.php?threads/posters-da-2%C2%B0-guerra.135789/Acesso
http://purl.pt/696/


94 
 

 
 

                     Figura 13: Cartaz da 1ª Guerra Mundial dos Estados Unidos em 1914 

 
                      Fonte: Disponível em: <http://purl.pt/398/1/eua1914.html.>. Acesso em: 01 jun. 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://purl.pt/398/1/eua1914.html
http://forum.outerspace.terra.com.br/index.php?threads/posters-da-2%C2%B0-guerra.135789/Acesso
http://purl.pt/482
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Figura 14: Cartaz da 1ª Guerra Mundial dos Estados Unidos em 1917 (Garotos e garotas! 

Vocês podem ajudar seu tio Sam ganhar a guerra: salvar seus aposentos, comprar selos das 

economias da guerra) 

 
                        Fonte: Disponível em: < http://purl.pt/398/1/eua1914.html.>.  Acesso em: 01 jun. 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://purl.pt/398/1/eua1914.html
http://forum.outerspace.terra.com.br/index.php?threads/posters-da-2%C2%B0-guerra.135789/Acesso
http://purl.pt/484
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Figura 15: Cartaz da 1ª Guerra Mundial dos Estados Unidos em 1918 (Se você quer lutar, 

junte-se aos fuzileiros navais) 

 
                  Fonte: Disponível em: <http://purl.pt/398/1/eua1914.html>. Acesso em: 01 jun. 2015. 

 

 

 

O país ainda contava com alguns profissionais de importância na área, como o 

jornalista Walter Lippman e o psicólogo Edward Bernays, tão relevantes que, tempos depois, 

Edward Bernays, por meio de seus estudos, possibilita o surgimento de dois grandes conceitos 

importantes na publicidade: o de “mente coletiva” e o de “consenso fabricado”, fundamentais 

nos estudos de propaganda de massa. 

http://purl.pt/398/1/eua1914.html
http://purl.pt/471
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Na França, a propaganda não teve como finalidade o recrutamento, já que este era 

obrigatório, mas a publicidade tinha o caráter de levantar a moral do exército e da população 

civil.  

 

Figura 16: Cartaz da 1ª Guerra Mundial na França em 1915 (Para a França, coloque o seu 

ouro: ouro batalha para a vitória) 

 
                    Fonte: Disponível em: < http://purl.pt/398/1/eua1914.html.>. Acesso em: 01 jun. 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://purl.pt/398/1/eua1914.html
http://forum.outerspace.terra.com.br/index.php?threads/posters-da-2%C2%B0-guerra.135789/Acesso
http://purl.pt/612
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Figura 17: Cartaz da 1ª Guerra Mundial na França em 1918 (Francês – para a libertação do 

território inscrever-se) 

 
                          Fonte: Disponível em: <http://purl.pt/398/1/eua1914.html.>. Acesso em: 01 jul. 2015. 

 

 

A primeira Guerra Mundial teve uma importância fundamental na história da 

publicidade, pois foi por meio dela que a publicidade, no caso a propaganda, como a 

entendemos neste estudo, passa a ser vista como um instrumento de guerra, e não somente 

como um planejamento de uma ação para conseguir um resultado no mercado
14

. 

 

 

                                                           
14

 No site da Biblioteca Nacional, há 256 cartazes que podem ser consultados, os quais estão relacionados ou são 

proximamente decorrentes da I Guerra Mundial e fazem parte da Coleção de Cartazes da Biblioteca Nacional. 

Provêm, na sua quase totalidade (exceto dois cartazes de produção britânica em língua portuguesa e um cartaz 

português), da doação efetuada à Biblioteca, em 1977, por Abílio Pacheco Teixeira Rebelo de Carvalho (1894-

1987). Esse colecionador, depois de uma passagem por França, em plena guerra, iniciou a sua coleção em Nova 

Iorque, onde permaneceu até 1929. A generosa doação constou de 356 cartazes (entre os quais se encontram 

alguns duplicados) da primeira metade do século XX, referentes a vários temas e, atualmente, todos consultáveis 

na PORBASE sob o nome do doador. 

http://purl.pt/398/1/eua1914.html
http://forum.outerspace.terra.com.br/index.php?threads/posters-da-2%C2%B0-guerra.135789/Acesso
http://purl.pt/621/
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                          Figura 18: Cartaz da 1ª Guerra Mundial em Portugal, em 1917 

 
                          Fonte: Disponível em: <http://purl.pt/398/1/eua1914.html.>. Acesso em: 01 jun. 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://purl.pt/398/1/eua1914.html
http://forum.outerspace.terra.com.br/index.php?threads/posters-da-2%C2%B0-guerra.135789/Acesso
http://purl.pt/692/
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Figura 19: Cartaz da 1ª Guerra Mundial em Portugal em 1917 (Futebol em missão de guerra) 

 
                            Fonte: Disponível em: <http://purl.pt/398/1/eua1914.html.>. Acesso em: 01 jun. 2015. 

 

 

 

Durante a 2ª Guerra, Joseph Goobbels, ministro das comunicações do 3º Reich
15

 e 

figura responsável pela popularidade de Adolf Hitler, promove um estudo sistemático do 

comportamento e psyché da Alemanha, no intuito de desenvolver técnicas de persuasão 

individual e coletiva para o crescimento dos ideais de Hitler. Conforme Martins (2010, p. 7), 

                                                           
15

 Reich significa Império na língua alemã, portanto 3º Reich seria 3º Império. O 1º império germânico foi a 

própria Germânia, que, após a 1ª guerra mundial, foi dividida em vários países, de onde surgiram a Alemanha, a 

Áustria, entre outros países independentes. A intenção de Hitler era a reunificação do antigo império Germânico, 

o que formaria o 3º Império, ou 3º Reich. 

 

http://purl.pt/398/1/eua1914.html
http://forum.outerspace.terra.com.br/index.php?threads/posters-da-2%C2%B0-guerra.135789/Acesso
http://purl.pt/693/3
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“o ‘método publicitário’ criado pelo 3º Reich foi, evidentemente, depurado e é hoje utilizado 

normalmente por praticamente todos os publicitários [...]”, mesmo que não o saibam. 

 

 

                              Figura 20: Cartaz da 2ª Guerra Mundial 

 
Fonte: Disponível em: <http://forum.outerspace.terra.com.br/index.php?threads/posters-da-2%C2%B0-

guerra.135789/>. Acesso em: 29 set. 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://forum.outerspace.terra.com.br/index.php?threads/posters-da-2%C2%B0-guerra.135789/
http://forum.outerspace.terra.com.br/index.php?threads/posters-da-2%C2%B0-guerra.135789/
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Figura 21: Cartaz da Assistência de Inverno (Winterhilfswerk) – era uma campanha anual do 

partido nazista para ajudar os necessitados. “Ninguém irá passar fome! Ninguém irá passar 

frio!” 

 
Fonte: Disponível em: <http://forum.outerspace.terra.com.br/index.php?threads/posters-da-2%C2%B0-

guerra.135789/>. Acesso em: 29 set. 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      

http://forum.outerspace.terra.com.br/index.php?threads/posters-da-2%C2%B0-guerra.135789/
http://forum.outerspace.terra.com.br/index.php?threads/posters-da-2%C2%B0-guerra.135789/
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                                         Figura 22: Cartaz da 2ª Guerra Mundial 

 
Fonte: Disponível em: <http://forum.outerspace.terra.com.br/index.php?threads/posters-da-2%C2%B0-

guerra.135789/>. Acesso em: 29 set. 2014. 

 

 

Como podemos constatar, grande foi a importância das Guerras, sobretudo a Primeira, 

para a publicidade. Os principais designers gráficos franceses e americanos da época, tais 

como Charles Dana Gibson, Francisque Poulbot, Howard Chandler Christy, James 

Montgomery Flagg, Jean-Louis Forain, Joseph C. Leyendecker, Jules-Abel Faivre, Théophile-

Alexandre Steinlen, Wladyslaw Benda, dentre outros, integraram a plêiade dos profissionais 

acionados pelos governos para a elaboração de cartazes que, pela primeira vez, foram 

utilizados numa escala até então nunca vista, consciente e sistematicamente, pelos chefes 

político-militares, como munição psicológica e hábil engenho de manipulação de massas com 

o objetivo de promover e vencer a Guerra. 

 

http://forum.outerspace.terra.com.br/index.php?threads/posters-da-2%C2%B0-guerra.135789/Acesso
http://forum.outerspace.terra.com.br/index.php?threads/posters-da-2%C2%B0-guerra.135789/Acesso
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4.4.2 Anúncio: demarcando uma significação 

 

 É importante que delimitemos o que este trabalho define, conforme estudiosos da área, 

como sendo o gênero anúncio. Nesse sentido, faz-se necessário apreender os anúncios 

publicitários e outros formatos que compõem uma campanha publicitária como sendo textos 

sociais, que mantêm uma atitude responsiva frente às concepções do período em que surgem, 

fornecendo, portanto, modelos de identidade para os leitores, podendo também revelar 

mudanças importantes em suas vidas, haja vista que, no mundo social em que vivem, esses 

sujeitos constroem e renovam, constantemente, os eventos de suas histórias e os fatos de suas 

existências. Os anúncios, portanto, são considerados como peças de comunicação gráfica 

veiculada na mídia impressa, em nosso caso, revistas impressas, com o objetivo de atrair o 

público-alvo ou leitor ocasional por meio de uma informação precisa, pertinente e envolvente. 

Todos os elementos que compõem o anúncio (Quadro 3) têm que se empenhar para que a 

informação atinja seu objetivo. 

O gênero anúncio compõe um dos muitos membros do universo publicitário. Ele se 

apresenta como um enunciado verbo-visual, sendo considerado um gênero da esfera da 

publicidade, assim, como os gêneros estão intimamente ligados às esferas 

sociocomunicativas, ele se constitui como dispositivo para a construção e para a interpretação 

dos discursos de sua esfera. Nesse contexto, o anúncio publicitário impresso, como gênero 

veiculado em revistas direcionadas ao público masculino, tem uma orientação valorativa de 

construir sentidos de credibilidade à mercadoria, divulgando um produto ou serviço com o 

intuito de informar e de despertar o interesse de compra/uso nos consumidores.  

É uma forma de enunciado concreto, aqui apreendido na perspectiva bakhtiniana, que 

porta valores sociais e histórico-culturais definidos, que acabam, por assim dizer, 

disseminando informações, raciocínios e pensamentos que permitem ao consumidor a 

manutenção da informação dos mais variados produtos e serviços, o aumento dos negócios, 

no sistema capitalista, e “a manipulação planejada da comunicação visando, pela persuasão, 

promover comportamentos em benefícios do anunciante que a utiliza” (SAMPAIO, 2003, p. 

26).  

Dessa forma, dentro desse contexto sócio-histórico-cultural, o anúncio possui um 

efeito significativo não somente na vida do consumidor em primeira instância, mas, 

sobretudo, na economia das empresas, estabelecendo alguns efeitos, de acordo com 

Sant’Anna (2011): a) criação de mercados; b) ampliação de mercados; c) ação reguladora 
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(quando o ciclo de produção não se desenvolve paralelamente ao consumo); d) redução dos 

custos; e) ação sobre os preços; f) efeito regulador de estoques; e g) melhoria na qualidade 

dos produtos. 

O objetivo principal do anúncio, portanto, é vender serviços ou produtos, criando uma 

disposição do leitor para a obtenção de um bem ou serviço, por intermédio do estímulo verbo-

visual presente no gênero, acarretando o desejo de posse, assim como objetiva gerar efeitos 

positivos na economia das empresas e, consequentemente, do país. Com base nesse 

entendimento, Sant’Anna, Júnior e Garcia (2011, p. 62) explicitam: 

 

O bom anúncio baseia-se no conhecimento da natureza humana. Para atrair a 

atenção é imprescindível saber como captá-la; para interessar, é necessário 

conhecer cada uma das reações do ser humano, seus instintos e sentimentos. 

O publicitário deve ter algo de psicólogo, deve ter uma sólida base técnica, 

conhecer os princípios da comunicação e saber as limitações impostas pelos 

diferentes meios de comunicação com seus públicos. 

 

Desse modo, podemos compreender que o anúncio funciona como componente 

fundamental no processo econômico, na divulgação de uma marca, e não somente na compra 

efetiva de um produto ou serviço, pois poderá ocorrer de um anúncio pretender apenas 

“destacar um diferencial que ainda não foi solidamente sedimentado” para um determinado 

perfil de consumidor; funciona, também, na promoção, na criação do mercado para a marca, 

com vistas à construção de uma marca forte; igualmente, contribui, na expansão do mercado, 

na correção do mercado, na educação do mercado, na consolidação de mercado e na 

manutenção deste. Elencamos, assim, algumas das múltiplas “tarefas” da esfera dos anúncios 

publicitários.  

 

4.4.3 Elementos de um texto publicitário: o caso anúncio impresso 

 

A partir da concepção bakhtiniana, de que todos os enunciados possuem formas 

relativamente estáveis e típicas de construção do todo e de que o gênero se define por três 

elementos importantes, a saber: conteúdo temático, estilo e construção composicional, que o 

situam enquanto parte de uma determinada esfera social (BAKHTIN, 2010), podemos 

considerar o anúncio publicitário impresso como um gênero que agrega características que lhe 

são típicas e que o estabilizam em relação à estrutura formal, ao estilo e ao conteúdo temático. 
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 Nessa perspectiva, alguns itens mais recorrentes compõem uma peça publicitária: o 

título, o slogan, a assinatura, a imagem, o texto, podendo também haver a presença de rótulos, 

legendas, subtítulos etc., a depender dos objetivos visados pela agência de publicidade 

responsável pela criação do anúncio, levando em conta o interesse dos clientes-anunciantes e 

o tipo de produto ou serviço a ser publicitado (MARTINS, 1997, p. 122). 

Conforme Carrascoza (2003, p. 99), existe na composição do anúncio um “corpo 

visual” composto pelos códigos morfológico, tipográfico, cromático e fotográfico, os quais 

dão uma possibilidade infinita de criações que permitem comunicar a um determinado público 

informações e ideias que estimulem uma ação específica, seja de compra, seja de convicção 

do consumidor em relação ao produto, seja de fixação de uma marca etc. A respeito desse 

“corpo visual”, Carrascoza (2003, p. 99) assevera: 

O corpo visual do anúncio é composto pelos códigos morfológico (mais 

comumente conhecido como layout), tipográfico (as famílias de letras 

escolhidas para dar forma ao conteúdo do código linguístico), cromático (as 

combinações de cores adotadas) e fotográfico, que melhor poderíamos 

denominar figurativo (já que comportam fotos e ilustrações diversas como 

logomarca, splashes, vinhetas etc). 

 O entendimento de como se estrutura o anúncio é basilar em nossas análises. Torna-se 

importante compreendermos que a linguagem verbal (título, texto e slogan, assim como todo 

o aparato linguístico) e a não verbal (o corpo visual acima descrito) formam o gênero anúncio 

impresso como sequência relativamente estável, dinâmica e mutável, marcado pelos fatos 

sócio-históricos, pela cultura e pelos imperativos postos nas diferentes situações e esferas da 

vida social em constante ebulição. 

 Partindo das pesquisas feitas e das considerações encontradas em diversos 

pesquisadores e teóricos que estudamos, elaboramos um quadro no qual tentamos, de modo 

coeso e didático, discriminar as características de alguns componentes presentes no anúncio. 
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Quadro 3: Componentes presentes no anúncio 

 COMPONENTES DO 

ANÚNCIO IMPRESSO
16

 

CARACTERÍSTICAS/FUNÇÃO 

1 TÍTULO Parte de preferência concisa e chamativa, com o 

objetivo de instigar o interesse do interlocutor. 

Geralmente compõe-se de frases curtas e a 

mensagem grafada em letras maiores. 

 

2 SUBTÍTULO Funciona como um segundo título, mas não deve 

ser confundido com o corpo do texto. O subtítulo 

costuma oferecer informações mais particulares do 

bem ou serviço.  

3 SLOGAN Expressão atraente, curta e concisa e de fácil 

memorização por parte do consumidor. Palavra de 

origem inglesa que significa “grito de guerra”. 

Normalmente aparece abaixo da marca no 

anúncio. 

4 ASSINATURA Esse elemento funciona como uma assinatura do 

anunciante, visando à imediata identificação do 

produto. Alguns anunciantes trazem em parceria 

com a assinatura o slogan, o qual se define por 

frases de efeito, com ou sem verbo, com a função 

de definir e caracterizar o produto com intuito de 

atrair o consumidor. 

 

5 LOGOTIPO É constituído pelo nome da empresa, escrito em 

extenso, de formato aprimorado, aperfeiçoado 

com estilo ou com algum design nas letras. É a 

representação gráfica do nome fantasia de uma 

empresa em que são usados apenas o símbolo e a 

tipografia (as letras). Considerado como a imagem 

da marca. 

6 MARCA É a representação gráfica da empresa, composta 

pelo símbolo, o logotipo e as cores. É a identidade 

da empresa. É a marca que particulariza o produto, 

é a imagem da organização e representa um 

produto, uma empresa, uma instituição. 

7 LOGOMARCA
17

 É o vínculo do símbolo com o nome da empresa. 

Normalmente, na logomarca, o símbolo não 

participa do nome da empresa. 

                                                           
16

 O logotipo, a logomarca e o símbolo são elementos que compõem uma marca e estão presentes como 

componentes do anúncio. 
17

 Alguns estudiosos não consideram a “logomarca” como elemento do anúncio, justificando sua inexistência no 

vocabulário dos profissionais do mercado publicitário, por ser uma palavra criada para a representação de uma 

forma de logotipo. 
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8 SÍMBOLO É um ícone ou ilustração que representa ou lembra 

a empresa. 

9 TEXTO  Essa parte do anúncio é responsável por 

desenvolver e explicitar melhor a ideia proposta 

pelo anunciante, destacando as qualidades e 

vantagens do bem ou serviço. A linguagem prima 

pela clareza e adequação ao público destinado, 

incluindo um vocabulário acessível ao 

entendimento e à adesão do consumidor. Esse 

texto geralmente aparece sob a forma de um 

parágrafo apenas, ou de um texto estruturado em 

vários parágrafos, contendo introdução, 

desenvolvimento e conclusão. 

 

 

10 RÓTULO É uma informação estreitamente vinculada com 

aquilo que se rotula. Sua função é alertar, avisar, 

anunciar, ressaltar ou identificar algo. O rótulo, no 

anúncio impresso, pode ser um título inscrito, no 

qual se propõe avisar, anunciar ou ressaltar algo. 

Além disso, indica para que serve, como se usa e o 

que é determinado elemento. Informação passada 

deve ser sempre clara, completa, breve e com 

poucas palavras.  

11 LEGENDA Pequeno texto que explica, comenta ou intitula 

uma imagem ilustrativa em uma publicação. 

Aparece seguidamente abaixo, acima ou ao lado 

de uma imagem.  

12 IMAGEM Parte composta por elementos não verbais, 

imagéticos e/ou icônicos através de desenhos, 

montagens, fotografias. 

Dependendo do produto e objetivo do anúncio, 

esta parte é de basilar importância, pois possui 

caráter persuasivo, atraente e singular, 

despertando o interesse do consumidor. 

 
   Fonte: Elaborado a partir das definições dadas por pesquisadores e teóricos da área publicística. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



109 
 

 
 

                               Figura 23: Elementos verbais e visuais do anúncio 
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Fonte: Autoria própria. 
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A partir das informações acerca do gênero anúncio, expostas por nós neste trabalho, 

constatamos que o gênero revela indicações relevantes para a nossa compreensão mais 

apurada do enfoque da esfera jornalística. O anúncio é um gênero do jornalismo impresso, 

veiculado por jornais, revistas e pela internet. Ele tem uma orientação valorativa de construir 

sentidos de credibilidade à mercadoria, divulgando um produto ou serviço com o intuito de 

informar e de despertar o interesse de compra/uso nos consumidores. São formas de 

enunciados concretos, aqui entendidos na perspectiva bakhtiniana, e que se estabelecem como 

motivo de nosso olhar.  

Abaixo, elaboramos um quadro de códigos utilizados para nossas análises, visando 

facilitar o leitor na identificação da peça citada no decorrer deste trabalho. 

 

              Quadro 4: Códigos utilizados para as análises dos anúncios 

 

Códigos utilizados para as análises dos anúncios publicitários 

REVISTA MÊS PÁGINA CÓDIGO 

MEN’S HEALTH JANEIRO 08 MH, jan., p.08 

PLACAR ABRIL 09 PL, abr., p. 09 

PLAYBOY JULHO 10 PB, jul., p. 10 

GQ OUTUBRO 11 GQ, out., p. 11 

Fonte: Autoria própria. 

 

Esclarecemos a nossa escolha pelo gênero anúncio publicitário e trataremos a partir de 

então da análise do gênero anúncio publicitário impresso com reflexões sobre a 

especificidade da esfera publicitária, as particularidades dos anúncios pesquisados, o 

cronotopo do gênero anúncio publicitário e a sua circulação social. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



111 
 

 
 

BRIEFING 5: ANÁLISE DO GÊNERO ANÚNCIO PUBLICITÁRIO  

 

5.1 As categorias de abordagens dos anúncios publicitários 

 

Neste capítulo, tem-se por objetivo analisar as 27 peças publicitárias, conforme o 

caminho metodológico delineado por Bakhtin (1999) para o estudo da língua, com base em 

uma perspectiva sócio-histórico-cultural, presente em toda a sua obra e delineada por 

Bakhtin/Voloschinov, especialmente em Marxismo e filosofia da linguagem (1999), 

relacionando-a com os pressupostos da Análise Dialógica do Discurso (ADD) (BRAIT, 

2010a, 2010b; ROJO, 2005) e de questões de identidade e cultura (BAUMAN, 2001, 2007; 

CANCLINI, 2005, 2008, 2010; HALL, 2002, 2003).  

Seguindo o percurso metodológico esboçado no Briefing 2, iniciaremos as análises das 

peças considerando-as como enunciados concretos e irrepetíveis da comunicação discursiva 

entre os interlocutores de uma dada situação de comunicação, em nosso caso da comunicação 

publicística. Dessa forma, concebendo as peças como enunciados, nossa apreciação para os 

anúncios leva em conta a dimensão verbal, social e não verbal do gênero discursivo anúncio 

publicitário, contemplando o caráter histórico, social e individual no qual eles estão inseridos. 

O anúncio que surge em determinado momento social e histórico é um fato real que se 

dá a partir das relações dialógicas com outros enunciados já existentes. Ele é compreendido 

enquanto unidade real da comunicação, portanto, discursivo e intersubjetivo, mantendo 

relações com outros enunciados já ditos e prefigurados e convocando outros a se 

estabelecerem. 

Levando em conta nossos pressupostos teórico-metodológicos, o caráter das peças 

publicitárias e das abordagens enfocadas e considerando os aspectos verbais e não verbais 

presentes nos anúncios selecionados, dividimos os enunciados em uma categoria principal: o 

corpo adiáforo, subdividida em três subcategorias: i) o body building; ii) o corpo tatuado; e 

iii) o corpo consumo: A primeira subcategoria diz respeito ao body building, na qual estão 

incluídos os enunciados que tratam do corpo como objeto transitório de um sujeito em busca 

de uma identidade num mundo fluido. A segunda subcategoria compreende as marcas 

corporais, especificamente, as tatuagens encontradas nas peças. A terceira subcategoria trata 

do corpo consumo, considerando os enunciados que abordam a questão do consumo na 

modernidade fluida, como verificamos no organograma 1 (Figura 24). 
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                       Figura 24: Organograma 1: Categoria e subcategorias dos anúncios 

                                                 Fonte: Autoria própria. 

 

 

A análise das peças publicitárias acompanha a seguinte estruturação: inicialmente, 

apresentamos o entendimento de cultura e de identidade como basilares para a compreensão 

de como se efetivam as abordagens presentes nos anúncios; em seguida, a análise das peças a 

partir da categoria e subcategorias selecionadas. 

 

5.2 Análises dos enunciados 

 

Para iniciarmos nossa análise, revisitamos a ideia de Hall (2002) sobre a questão da 

centralidade da cultura e a enorme expansão do que está ligado a ela. Na segunda metade do 

século XX, o sociólogo desenvolve o conceito de cultura, postulando que as Ciências 

Humanas e Sociais nem sempre deram à cultura uma centralidade substantiva ou o peso 

epistemológico que ela merece. Por substantivo, ele entende como sendo “o lugar da cultura 

na estrutura empírica real e na organização das atividades, instituições, e relações culturais na 

sociedade, em qualquer momento histórico particular” (HALL, 2002)
18

. Por epistemológico, 

                                                           
18

 HALL, S. A centralidade da cultura: notas sobre as revoluções culturais do nosso tempo. Disponível em: 

<http://www.educacaoonline.pro.br/index.php?option=com_content&view=article&id=117:a-centralidade-da-

CATEGORIA 

CORPO ADIÁFORO 

O body building 

O corpo consumo 

O corpo tatuado 
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refere-se à posição da cultura em relação às questões de conhecimento e conceitualização, ou 

seja, pensar como a cultura é empregada para modificar nossa compreensão, explicação e 

modelos teóricos. 

 Hall coloca a questão da “revolução cultural” que vem ocorrendo no século XX e 

salienta a importância das tecnologias e da revolução da informação como fundamentais na 

expansão e no alargamento dos meios de produção, de circulação e de troca cultural. Nesse 

processo, a mídia passa a ser uma parte crítica na infraestrutura das sociedades modernas e 

também um dos principais meios de circulação das ideias e imagens vigentes nas sociedades. 

 Para Hall, os produtos culturais da revolução atual não podem ser comparados a outros 

produtos em momentos históricos distintos, como ocorreu com as civilizações gregas e 

egípcias e as da antiga China, mas as novas tecnologias de comunicação digital e softwares 

possibilitaram uma nova concepção de tempo-espaço, encurtando a velocidade com que as 

imagens circulam, promovendo o encontro simultâneo de diferentes modos de vida, situados 

em diferentes fusos horários, mas que, em contrapartida, têm a informação chegando em 

tempo real para todos. Esse movimento de tempo-espaço promove uma mudança impactante 

na sociedade. Para Hall (2002), “é aqui que as revoluções culturais a nível global causam 

impacto sobre os modos de viver, sobre o sentido que as pessoas dão a vida [...] sobre a 

‘cultura’”. 

 Tal perspectiva permite-nos olhar para o mundo dos atos humanos imbricados numa 

constante expansão das relações sociais em um presente perene; o individual numa constante 

conexão com o global; a vida cotidiana das pessoas comuns se alterando não de forma 

homogênea e regular. Conforme Ponzio (2009), segundo observa Bakhtin (2010), o mundo da 

vida e o mundo da cultura se enfrentando, o eu se constituindo na relação com o outro e por 

esse outro sendo constituído, como ele mesmo assevera: 

 
Cada eu ocupa o centro de uma arquitetônica na qual o outro entra 

inevitavelmente em jogo nas interações dos três momentos essenciais da 

arquitetônica, e, portanto do eu, segundo as quais se constituem e se dispõe 

todos os valores, os significados e as relações espaço-temporais. Esses são 

todos caracterizados em termos de alteridade e são: eu-para-mim, eu-para-o-

outro, o outro-para-mim (BAKHTIN, 2010, p. 23). 

 

  Hall (2002) chama a atenção para o fato de que, na compreensão espaço-tempo, a 

disposição à homogeneização cultural, ou seja, o mundo como lugar único do ponto de vista 

                                                                                                                                                                                     
cultura-notas-sobre-as-revolucoes-culturais-do-nosso-tempo&catid=8:multiculturalismo&Itemid=19>. Acesso 
em: 14 ago. 2012. 
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espacial, temporal e cultura se prolifera, mas, ao contrário do que pensam os adeptos desse 

pensamento homogeneizador mais radical, tornar a cultura mundial homogeneizada, 

ocidentalizada, não é tarefa fácil e, na prática, não se efetiva totalmente. As consequências da 

revolução cultural global não são constantes nem fáceis de ser depreendidas, presumidas, 

sendo esse o pensamento desse autor. A cultura global precisa da diversidade para prosperar, 

mesmo que seja para transformá-la em outro produto cultural para o mercado mundial. “É, 

portanto, mais provável que produza ‘simultaneamente’ novas identificações ‘globais’ e novas 

identificações locais do que uma cultura global uniforme e homogênea” (HALL, 2002). 

 Seguindo esse pensamento acerca da revolução cultural, ele salienta que no nível do 

microcosmo, da vida comum dos indivíduos, há uma revolução, uma alteração nos hábitos, 

nos atos e nos modos de vida das pessoas. É um deslocamento das culturas do cotidiano 

distintas nas diferentes localidades geográficas, quase todos os lugares estão ao alcance dessas 

forças culturais que desorganizam e provocam os deslocamentos de toda ordem, seja na 

interação real deslocada pela possibilidade das redes sociais, seja no crescimento de serviços e 

ocupação, no declínio da perspectiva de algumas carreiras e dos chamados empregos 

vitalícios, seja na responsabilidade e autoridade dos pais ou na diversificação dos arranjos 

familiares, antes nunca imaginados, para não nos estendermos em outros exemplos. 

 É a cultura presente nas vozes e imagens imateriais que nos provoca uma resposta das 

telas, do mundo virtual, dos anúncios de toda natureza. Por ela, a cultura, somos vinculados e 

coagidos ao consumo, aos propósitos da moda, do mercado, de forma indiscriminada, 

desnecessária, por vezes, como vemos nos anúncios publicitários e propagandas impressos 

que alimentam o imaginário do leitor, estabelecendo valores estéticos em busca da persuasão, 

assim como reforçando estereótipos de comportamento, opiniões e desejos.  

 Partindo dessa noção de cultura discutida por Hall (2002), as análises que seguem 

constituem um campo fértil para a discussão sobre a mídia e sua influência na constituição 

dessa nova identidade masculina veiculada nos anúncios das revistas masculinas. Esses 

anúncios difundidos pela mídia são constituídos à luz de diversos valores sociais e histórico-

culturais definidos que acabam, por assim dizer, regulando o poder de compra.  

 Ainda na linha de pensamento de Hall, o impacto das revoluções culturais sobre as 

sociedades globais e a vida cotidiana, no fim do século XX, trouxe o que até agora foi 

denominado de centralidade substantiva, emergindo daí a centralidade da cultura na 

constituição da subjetividade, da própria identidade, dissolvendo as fronteiras entre o 
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individual e o coletivo, reconhecendo que os significados são subjetivamente legítimos e estão 

objetivamente presentes no mundo atual.  

 Pensar sob esse âmbito da subjetividade implica presumir que a identidade emerge de 

uma subjetividade que dialoga a todo o momento com conceitos e definições representados 

pelos discursos de uma cultura e pelo nosso anseio de responder aos apelos feitos por esses 

sentidos. 

 Para Hall (2002), o que denominamos “nossas identidades” nada mais é do que “as 

sedimentações através do tempo daquelas diferentes identificações ou posições que adotamos 

e procuramos viver [...] ocasionadas por um conjunto de circunstâncias, sentimentos, 

histórias, e experiências únicas” como sujeitos individuais, mas formadas culturalmente. As 

identidades, portanto, são erigidas no interior das representações, por meio da cultura. Assim, 

nossa subjetividade é gerada, parcialmente, de modo discursivo e dialógico; o mundo social e 

psíquico tende a uma confluência, pois sua distinção é difícil quando entra em cena a cultura, 

porque ela intervém: basta imaginarmos a variedade de sentidos e mensagens sociais que 

transitam em nossos universos mentais. 

 Por essa razão, as análises dos anúncios são um campo fértil de indicadores numa 

época em que as identidades aparecem como elementos frágeis frente à fragmentação das 

sociedades contemporâneas. Conforme Hall (2003), as paisagens culturais de classe, gênero, 

sexualidade, etnia, raça e nacionalidade estão se fragmentando em presença de um mundo 

cultural em permanente transformação. 

Em nossa análise, observamos que as revistas fazem uso dos mais diferentes tipos de 

abordagens porque sabem que o anúncio é um dos formadores do ambiente cultural e social 

de nossa época, pois atua sobre os consumidores, informando, argumentando e comparando, 

utilizando-se da racionalidade e da subjetividade em seus enunciados a depender da 

mercadoria a ser negociada, propagada. Todos os produtos anunciados nas revistas são de 

artigos e serviços que estão em evidência na sociedade de consumo e que satisfazem a um 

grupo determinado com costumes e condutas modernos. 

Como o perfil masculino vem se alterando, surge uma nova forma de pensar os 

anúncios que são veiculados nas revistas. Percebe-se um homem com uma nova configuração, 

mais preocupado com o corpo, com seu “eu”, em detrimento de temáticas que antes eram 

destinadas ao homem, como, por exemplo, ser visto como o provedor da família, em que 

todas as responsabilidades pela prole eram abarcadas por ele. A mídia popularizou a idolatria 
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pela moda e deu à aparência uma magnitude essencial na sociedade da contemplação e do 

espetáculo. 

 Para Hall (2002), as Ciências Humanas e Sociais nem sempre deram à cultura uma 

centralidade substantiva ou o peso epistemológico que ela merece. Abordamos até aqui a 

centralidade substantiva, passando a tratar agora do segundo aspecto da centralidade da 

cultura: o peso epistemológico. 

 A cultura nas Ciências Humanas e Sociais chega a um momento ímpar, uma vez que 

agora ela é vista com mais importância em decorrência de uma revolução que vem se 

processando no pensamento humano em relação à ideia de cultura. Dentre as mudanças que 

vêm ocorrendo, podemos destacar algumas: a) a colocação de questões culturais num patamar 

mais central ao lado das questões econômicas, das instituições sociais e da produção de bens, 

da riqueza e de serviços; b) a abordagem da análise social que passou a ver a cultura como 

uma condição constitutiva da vida social, provocando a conhecida “virada cultural”; e c) um 

interesse na linguagem como um termo geral para as práticas de representação, ocupando uma 

posição privilegiada na construção e circulação dos sentidos. 

 No que se refere à linguagem, ela passou a se relacionar de forma total com a 

realidade, ou seja, o sentido do objeto não reside nele, mas é produto da sua relação com o 

social, de como ele é socialmente construído em um tempo e espaço específico por meio da 

linguagem e da representação. Desse modo, a partir das interligações das relações temporais e 

espaciais, definidas por Bakhtin (2010) como sendo o cronotopo, o sentido é construído e 

valorado.  

 Quando nos anúncios há conteúdo semântico-objetal, eles têm como característica a 

sua orientação aos acontecimentos e aos objetos de consumo da atualidade, portanto, são de 

ordem sócio-histórica. Estão situados em um cronotopo determinado e apresentam produtos 

ligados às novas necessidades do homem atual, assim definido pelas revistas que anunciam. O 

anúncio tem o interesse de persuadir o leitor por meio dos recursos verbais e verbo-visuais, 

criando uma representação de um tipo de consumidor que tem comportamentos, juízos de 

valor, preferências e aspirações semelhantes àquelas ofertadas pelos anúncios. 

 Esse entendimento é fundamental para compreendermos o que Hall (2002) coloca 

quando afirma que o significado surge não nas coisas em si, a realidade, mas a partir de jogos 

de linguagem e dos sistemas de classificação nos quais as coisas são colocadas. Na 

comunicação midiática, especificamente tratando do gênero anúncio, o leitor, usuário da 

revista, é participante real da comunicação discursiva. Todos os anúncios ali existentes 
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pressupõem em sua concepção, portanto, um comprador em potencial para o produto 

divulgado. Desse modo, tudo é pensado para fazer do leitor da revista também um comprador 

dos produtos ali propagados, tendo em vista que todos os enunciados presentes, sendo verbais 

ou verbos-visuais, guiam-nos para uma determinada orientação valorativa. A virada cultural 

está relacionada a essa atitude inovadora em relação à linguagem, assim, a cultura passa a ser 

entendida como o somatório de diferentes sistemas de classificação e diferentes formações 

discursivas, às quais a língua recorre a fim de dar sentido às coisas.  

 Para Bakhtin (1999, p. 117), em consonância com o que discute Hall (2002), “a 

atividade mental do sujeito constitui, da mesma forma que a expressão exterior, um território 

social”, assim, o indivíduo que se identifica com determinada revista, com determinado 

anúncio, revela-se um produto da inter-relação social.     

Os anúncios são enunciados constituídos nessas diversas interações e a observação 

mais detalhada de seus enunciados, da linguagem ali posta, tem por finalidade refletir sobre a 

produção de sentido e de efeito de sentido, articulada a partir de regularidades verbais e 

verbos-visuais que envolve, simultaneamente, questões éticas, sociais, culturais e também 

particulares e individuais, projetando valores e projeções distintas.  

 A “virada cultural”, de acordo com Hall, coloca as questões de linguagem com uma 

ampliação de valor muito superior a que era tratada. Dessa forma,  

 
os processos sociais e econômicos, por dependerem do significado e terem 

consequências em nossa maneira de viver, em razão daquilo que somos – 

nossas identidades – e dada a forma como vivemos, também têm que ser 

compreendidos como práticas culturais, como práticas discursivas (HALL, 

2002). 

 

 Para o autor, a “virada” não deve ser vista como uma ruptura total, mas como uma 

reconfiguração de elementos, alguns já conhecidos e presentes na análise sociológica, outros 

novos como a linguagem e a cultura, como áreas substantivas, centrais, e não periféricas ou 

como simples elemento integrador para o restante do sistema social. 

Hall ressalta que “toda ação social é cultural”, que todas as práticas sociais expressam 

ou comunicam um significado e, nesse sentido, são práticas de significação. Portanto, Hall 

entende a vinculação da cultura com a linguagem e as práticas sociais e discursivas. 

 Essa forma de compreender os processos culturais, sobretudo nos anúncios 

publicitários, exemplifica como de fato a cultura está inscrita no interior do “jogo do poder” 

(HALL, 2002), como ela regula nossas práticas sociais e, tê-la nas mãos, se isso é possível, é 
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uma forma de regular, de alguma maneira, o mundo da vida, o mundo social, haja vista que 

todas as nossas ações são influenciadas, moldadas, reguladas pelos significados culturais. 

 Nos anúncios, a percepção adotada pelo anunciante leva em conta o consumidor, as 

suas concepções e convicções, os seus preceitos. Ao construir um enunciado, o anunciante 

procura antecipar a resposta do outro e essa resposta antecipada exerce uma ativa influência 

sobre o enunciado. O anunciante dá respostas prontas às objeções que prevê, apela para toda 

sorte de subterfúgios, conforme destaca Bakhtin ao se referir ao enunciado (2010). Nos 

anúncios, os objetos discursivos enfocados são definidos em virtude do público de cada 

revista, pois é um leitor familiarizado com os anúncios veiculados, cujos conteúdos são 

pensados para um público com determinada posição social, a de prestígio, e com um poder 

considerável de compra, haja vista o que está sendo anunciado.  

O anúncio tem o objetivo de convencer o leitor, por meio das mais diferentes 

estratégias, seja de ordem verbal e/ou verbo-visual, evidenciando em uma ou outra dimensão 

seu caráter criativo, inovador, emocionante e pertinente, instituindo, assim, a representação de 

um leitor e possível cliente dos produtos veiculados, familiarizado com os últimos lances do 

mercado, preocupado com sua representação social, projetando valores diferenciados da 

maior parcela da sociedade. 

 Cada um de nós, frente aos processos culturais, é levado a um movimento de 

indagações: o que é isso? O que isso significa? São questões que envolvem a linguagem, a 

produção de sentidos. Em síntese, entender que toda prática social tem relação com o 

significado e que a cultura é uma das condições constitutivas de existência dessa prática 

social, que tem uma dimensão cultural, revela-se uma questão bastante relevante para quem se 

dedica, como nós, à análise do gênero anúncio publicitário, como atividade social, como 

instância da comunicação e de um mercado de consumo que se apoia em outras condições 

sociais e culturais para comercializar seu produto. 

 Compreender a cultura é entender como os mercados criam e requerem culturas 

administrativas e organizacionais próprias, que induzem certas formas de conduta e 

desencorajam outras. Partindo dessas considerações, passaremos à análise dos anúncios 

veiculados em quatro revistas de grande circulação que conquistaram uma parcela 

significativa do mercado consumidor brasileiro, como comprovado pelo número considerável 

de tiragens mensais das revistas. 
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5.2.1 Corpo adiáforo 

 

A categoria que ora analisamos diz respeito ao corpo adiáforo
19

. Para ela, foi 

selecionado um corpus de 27 peças publicitárias das quatro revistas selecionadas, no qual 

estão incluídos os enunciados que tratam do corpo como objeto transitório de um sujeito em 

busca de uma identidade num mundo fluido. 

É no fim do século XIX e início do século XX (SCALZO, 2008) que surge um tipo 

novo de revista, as chamadas revistas “galantes”, entre elas: O Rio Nu, em 1898, e A Maçã, 

em 1922. Em seu interior, podíamos visualizar notas políticas e sociais, piadas e contos 

picantes, caricaturas, desenhos e fotos eróticas. No entanto, ainda não havia essa recorrência 

ao corpo masculino como objeto, pois a indústria do design corporal masculino surgiu anos 

depois. As revistas Playboy e Sexy ainda não tinham surgido nessa época. No início do século 

XX, O Rio Nu era o que tínhamos de mais avançado em termos de erotismo e agradava 

bastante a clientela masculina.  

Somente nos anos 1960/1970, começa a explosão da revolução sexual, em que o sexo 

e a sexualidade passam a ser assunto de novelas, de filmes e de revistas, fazendo surgir um 

erotismo desvinculado do sistema cultural judaico-cristã (DE CARLI, 2009). As revistas por 

nós analisadas datam de 1950 (Placar), 1975 (Playboy), 2006 (MH) e 2011 (GQ), portanto, 

esse apelo ao corpo é recente no universo dos consumidores de revistas masculinas. Em 

contrapartida, as revistas femininas, bem antes das masculinas, já exploravam o corpo nu ou 

seminu feminino em anúncios. 

 Segundo Le Breton (2003), em nossas sociedades, a maleabilidade de si e a 

plasticidade do corpo tornam-se lugares comuns. A anatomia não é mais um destino, mas um 

acessório da presença, uma matéria-prima a modelar e a submeter ao design do momento. Os 

traços desse corpo acessório estão visivelmente presentes nos anúncios investigados nas 

quatro revistas, exemplificados abaixo por algumas peças publicitárias. 
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 Designamos por “corpo adiáforo” um corpo acessório, secundário, dispensável. 
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                              Figura 25: Peça publicitária da proteína Carnivol 

 

               Fonte: Revista Men’s Health, ed. 68, ano 6, n. 8, jan. de 2012, p. 93. 
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                             Figura 26: Peça publicitária da marca Atitude MMA 

                         

Fonte: Revista Placar, ed. 1371, out. de 2012, p. 91. 
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                               Figura 27: Peça publicitária da marca Calvin Klein 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
      Fonte: Revista GQ Brasil, n. 13, abr. de 2012, p. 12-13. 

 

 

 

                        

 



123 
 

 
 

                         Figura 28: Peça publicitária do perfume Black Soul 

 

             Fonte: Revista Playboy, n. 449, out. de 2012, p. 47. 
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O corpo nos anúncios analisados passa a ser uma construção, um objeto transitório e 

manipulável, assim como um kit, disponível a todo tipo de modificação. O sujeito do anúncio 

revela-se e representa-se socialmente como símbolo, pois o erótico rouba a cena, inclusive do 

produto, da marca que se propõe a ser consumida pelos leitores. É a imagem que primeiro 

aparece (Figuras 25 a 28). É esse corpo programado, enxuto, perfectível, possuidor de 

qualidades estéticas demasiadamente fora dos padrões da maioria dos homens que se 

sobressai. Na maior parte dos anúncios, o produto tem uma dimensão visivelmente inferior à 

imagem masculina, ao corpo exuberante apresentado, deixando a imagem como o elemento 

mais importante. 

A temática do corpo é recorrente nas quatro revistas, obviamente, em algumas mais do 

que em outras, mas esse dado comparativo não é motivo de nosso interesse, nem atrapalha o 

foco de nosso trabalho. Há em média 27 peças em que os anunciantes trataram de expor o 

corpo no espaço dos anúncios, estabelecendo-se, como consequência, uma valorização 

exacerbada da aparência física. O corpo sob medida é sempre apresentado como o ideal que 

todo homem deve alcançar. Os anúncios propagam o imaginário de que todo homem de 

sucesso deve ter o corpo definido, usar suplementos, ter a saúde como foco, usar produtos da 

indústria de cosméticos apropriados a esse perfil de beleza instaurado e se vestir de acordo 

com um status quo presente na sociedade de consumo, de grandes marcas e grifes (Figuras 29, 

41 e 42, ver anexo A). A submissão a esse padrão de beleza pode ser vista nos anúncios 

abaixo: 
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                       Figura 29: Peça publicitária da marca Ellus Jeans de Luxe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

Fonte: Revista GQ Brasil, n. 19, out. de 2012, p. 59. 
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                    Figura 30: Peça publicitária da marca de roupas Guerreiro 

 
                      Fonte: Revista GQ Brasil, n. 19, out. de 2012, p. 65. 
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                           Figura 31: Peça publicitária do suplemento Ative 

 
            Fonte: Revista Men’s Health, ed. 78, ano 7, n. 6, out. de 2012, p. 57. 
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                              Figura 32: Peça publicitária da marca Netshoes 

  
               Fonte: Revista Men’s Health, ed. 78, ano 7, n. 6, out. de 2012, p. 29. 
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5.2.1.1 O body building 

 

É no fim do século XVIII que o culto ao corpo masculino ideal começa a se 

desenvolver e o esporte, por sua vez, favorece ainda mais esse ideal de corpo perfeito. 

Esportes com a esgrima e a ginástica, que emergiram no fim do século XVIII como meio para 

se alcançar a supremacia física e a força masculina, foram decisivos para a conquista de um 

corpo atlético. Figuras renomadas dessa época, como Kant, Rousseau e Guts Murth, 

ressaltaram a necessidade de submeter os jovens a exercícios físicos constantes e 

disciplinados, pois o corpo atlético simbolizava a coragem máscula e o indício de valor moral. 

Durante o século XIX, as atividades físicas ganharam mais importância. Os Estados 

europeus elaboravam políticas para a formação de exércitos bem treinados e as Forças 

Armadas dos emergentes Estados Nacionais cultivavam a disciplina dos exercícios físicos, de 

forma a disseminar na Europa a atividade física como tipicamente masculina. Na França, em 

1830, François Amoro escreveu o Manuel de l’education physique et morale, advogando o 

esporte, especificamente a ginástica, por razões morais, médicas e militares. Na Inglaterra, na 

mesma época, surgiu o movimento evangélico Muscular Christianity, que apostava num 

homem forte e valente.   

Ainda no fim do século XIX, conforme Oliveira (2004, p. 63), “a associação do 

darwinismo com as competições esportivas era comum e não poucos os que viam nos grandes 

esportistas, símbolos de uma masculinidade vitoriosa e ideal”. Como podemos perceber, a 

disciplinarização do corpo masculino data de muito tempo e faz parte de um processo social 

mais amplo, em que disciplina e métodos aplicados de forma constante “permitiam o controle 

minucioso das operações do corpo, realizando a sujeição de suas forças e impondo-lhes uma 

relação de ducilidade e utilidade” (OLIVEIRA, 2004, p. 63). 

Como foi possível observar ao longo dessa breve explanação histórica, é em torno do 

corpo que o investimento era e continua sendo feito, na atualidade. O corpo tornou-se um 

lugar da comercialização, assim, nas Figuras 25 a 31, verifica-se o corpo desnudo do quadril 

para cima, deixando à mostra toda a masculinidade quase dionisíaca
20

. A inquietação com a 
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 Dioniso foi sempre alcunhado de deus das metamorfoses, da liderança, da exuberância e suas inúmeras formas 

de aparições, suas representações em bodes e touros, seus rituais sempre frequentados por seres trajando 

máscaras se confundem com todas suas situações teológicas e históricas, em que o sincretismo parece determinar 

um deus que não usa forma única, que parece a cada momento usar um rosto para se proteger de determinações e 

rótulos. Dioniso mesmo nunca se apresenta como o deus da perversão, e, por trás das multidões carregando falos 

em sua homenagem, ele se manifesta como o causador do desejo, o motivo ou o pretexto pelo qual todos dão 

liberação a suas necessidades estarrecedoras. As figuras fálicas parecem mostrar a consciência da geração da 

vida, da fertilidade. 
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beleza foi ganhando fôlego no decorrer do século XX; na contemporaneidade, evidenciamos, 

nos anúncios analisados, a supervalorização da exterioridade, o que remete o sujeito a uma 

procura desvairada pela forma e dimensão corporais perfeitas. 

Na Figura 25, apresenta-se o corpo torneado de um indivíduo que pode ser 

denominado de body builder
21

, ou seja, aquele em que, segundo Le Breton (2003, p. 41), “o 

eu ostenta-se na superfície do corpo numa forma hiperbólica: a identidade é modelada nos 

músculos como uma produção pessoal e dominável”. Nessa figura, que faz parte dessa 

subcategoria analisada, observamos, claramente, a venda de um produto para um sujeito 

preocupado em adquirir massa muscular, de modo que o crescimento dos músculos transfere 

sua preocupação do mundo incerto, fluido, em que vive, pela possibilidade tangível de 

músculos construídos com base em suplementos (Figuras 31 a 35) e exercícios físicos, assim 

como em uma alimentação balanceada. 

 Esse corpo é construído diariamente para ser visto e admirado como um troféu. É a 

marca do indivíduo apresentada ao leitor do anúncio e possível comprador dessa simbologia, 

que revela uma ideologia do poder, mesmo que seja um poder numa sociedade cibernética em 

que o corpo, embora seja por uns cultuados, por outros é colocado por vezes como obsoleto, 

um paradoxo da contemporaneidade.  

O corpo cultuado pelo sujeito que adquire os produtos e mantém uma forma física bem 

preparada, aparentemente imune a qualquer intempérie, é, na realidade, a simbologia de uma 

pseudocarcaça protetora à fragmentação do sujeito. Esse corpo que se autossupera é valorado 

como marca de prestígio: não são apenas músculos que aparecem, é também o sujeito que não 

se permite ser invisível, ser desconhecido num mundo em que aparência é sinônimo de poder: 

“numa sociedade de consumidores, tornar-se uma mercadoria desejável e desejada é a matéria 

de que são feitos os sonhos e os contos de fada” (BAUMAN, 2007, p. 22). 

Na Figura 33, vemos claramente o enunciado “você pode mais”, o qual podemos 

considerar como sendo o slogan da marca. Nessa perspectiva, todos aqueles que usarem os 

produtos da marca SNC terão um corpo forte, perfeito, belo, jovem, preciso e veloz como o da 

imagem dos ciclistas. Podemos observar que a paisagem do fundo é levemente desfocada para 

representar a velocidade atingida pelos esportistas que usam produtos da marca SNC; os 

gestos faciais também demonstram o estereótipo do homem másculo, ávido, possível 

                                                           
21

 O body builder significa a “pessoa que prática musculação”, “fisiculturista”, a pessoa que tem o objetivo de se 

tornar um atleta de alto rendimento, um profissional com musculosidade e condicionamento que promovam a 

sua definição muscular. O Eugen Sawdow é considerado o “pai do Bodybuilding moderno”. 
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vencedor. Na Figura 34, a peça publicitária de suplementos da marca Midway também retrata 

esse sujeito preocupado com a sua performance, na busca pelo corpo perfeito, e, em caixa 

alta, o enunciado “descubra seus músculos” promove  o reforço de seu poder pessoal quando 

consome os suplementos da Midway. A imagem do seu corpo bem torneado, sem rugas e sem 

flacidez muscular demonstra claramente que o consumo de suplementos corretos pode 

combater o envelhecimento através do uso de produtos que garantam uma manutenção 

corporal enérgica. A imagem em blocos, na parte superior da peça publicitária, coloca 

didaticamente o que ocorrerá com o sujeito que consumir a al-carnitine fire, a primeira e 

única com certificado e registro da ANVISA. Nessa perspectiva, a peça utiliza a ANVISA 

como argumento de autoridade para favorecer o uso do produto. 

Na Figura 35, a peça publicitária da marca de suplementos Midway também explora 

esse corpo homogeneizado e defendido pela mídia. Segundo o anúncio, no texto em destaque 

no centro da peça, “Com a Midway você descobre a equação que te leva mais rápido ao seu 

melhor resultado. O Pack High Definition (pacote de alta definição) combina 3 produtos para 

dobrar a sua performance e gerar uma construção muscular excepcional”. Como podemos 

observar, o que essas imagens (Figuras 31-35 e 47) figuram é o corpo estruturalizado, 

programado por suplementos e exercícios exaustivos que buscam atingir a perfeição, 

vencendo até mesmo as marcas da velhice. 

De fato, esses corpos existem; no passado, antes da fotografia, a pintura e a escultura 

eram responsáveis por registrar os corpos dionisíacos. Entretanto, com a chegada da 

fotografia, esses corpos passam a ser explorados por diversos ângulos e com as técnicas de 

apagamento das imperfeições que porventura apareçam nas imagens, permitidas pela 

computação gráfica, assim, o que se nos apresenta é uma imagem espetacular, sedutora, 

aparentemente límpida, sem máculas. Esse padrão de beleza pode ser visto nos anúncios 

abaixo: 
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                         Figura 33: Peça publicitária dos suplementos SNC 

 

              Fonte: Revista Men’s Health, ed. 68, ano 6, n. 8, jan. de 2012, p. 43. 
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                Figura 34: Peça publicitária de suplementos da marca Midway 

 

Fonte: Revista Men’s Health, ed. 68, ano 6, n. 8, jan. de 2012, p. 77. 
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           Figura 35: Peça publicitária da marca de suplementos Midway 

 
Fonte: Revista Men’s Health, ed. 72, ano 6, n. 12, jan. de 2012, p. 57. 
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Esses homens musculosos perpassam a ideia de sujeitos que estão sempre preocupados 

em manter um corpo definido, em que a saúde aparece como pano de fundo. Nesses anúncios, 

também se revela a construção de identidade de um estereótipo submisso a um padrão de 

beleza que é, reiteradamente, anunciado nas peças publicitárias das quatro revistas. Ele é o 

sujeito que marca sua masculinidade por meio dos músculos, da força física, da exuberância 

corporal.  

Nos anúncios, homens e também mulheres (Figura 46), estas de forma menos 

exploradas nessas peças, matam-se na busca de um corpo perfeito, na fabricação de si mesmo. 

O apelo à sensualidade também é explorado em anúncios com imagens femininas e as 

expressões como “Hot shape”, em caixa alta e cor chamativa, insinuam essa sensualidade 

construída pelos suplementos, de uma mulher que conquista uma forma tépida, ardente e forte 

pelo uso do suplemento apropriado. O corpo bem preparado visivelmente aparece sob a pele 

dos praticantes. Os anúncios constroem a imagem de um sujeito que modela sua aparência e o 

corpo passa a ser um produto usado em conformidade com a necessidade do indivíduo, em 

que corpo e produto se confundem enquanto objeto de venda. Como salienta Bauman (2007, 

p. 23), “é a vez de comprar e vender os símbolos empregados na construção da identidade”. 

 Nessa sociedade de consumo, o sujeito inicialmente vira mercadoria, daí os produtos, 

nos anúncios, aparecerem em um plano secundário. Nesse sentido, vejamos os produtos 

Carnivol, L-Carnitine, Atitude MMA (óculos), Black Soul, Met-Rx, os quais apenas são 

claramente visualizados após o olhar do leitor para os corpos exibidos.               

Na Figura 25 (MH, jan., p. 93), há a identificação do produto Carnivol e da marca 

Nutri Import, que funciona como uma assinatura do anunciante, acompanhado de um slogan, 

“Uma nova espécie de proteína”, o qual se define por frases de efeito, com o objetivo de atrair 

o consumidor para a aquisição do produto. A imagem de um homem forte e musculoso chama 

a atenção para o texto publicitário, atraindo o leitor e possível comprador do produto. 

Podemos perceber que a imagem se sobressai ao produto, o qual somente depois é motivo do 

olhar do leitor. O produto oferecido deixa marcado que, nessa sociedade de consumidores, a 

mercadoria que será comprada possui menos relevância; na verdade, é a possibilidade de se 

tornar menos invisível numa sociedade de aparências o que, realmente, interessa. O fato de 

tomar Carnivol vai permitir essa exuberância estética que fará do sujeito um ser visível, 

notado, comentado. O texto é bem persuasivo e informa sobre a qualidade da proteína e seu 
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valor nutricional, motivando o comprador a decisões favoráveis que, se tomadas, certamente, 

na ótica do anúncio, transformarão a vida do consumidor para melhor.  

Na Figura 26 (PL, out., p. 91), verificam-se a marca “Atitude MMA”, em vermelho, 

destacando-se das demais cores que compõem a peça, e o slogan “Campeão tem que ter 

Atitude MMA”. A imagem mostra um campeão de MMA usando o produto (os óculos) da 

marca exposta e o logotipo GO, na parte esquerda do anúncio. A imagem, nesse caso, está 

associada ao atleta de alto rendimento, Anderson Silva
22

, lutador brasileiro e recordista de 

vitórias de Ultimate Fighting Championship (UFC), considerado o melhor do mundo e 

campeão na categoria pesos médios. Conforme identificamos, a trajetória vitoriosa do atleta é 

o mote principal para a compra do produto, insinuando que somente os campeões usam 

óculos da marca Atitude. Nesse contexto, o que está em evidência não é o produto em si, mas 

as possibilidades de vitória que o sujeito que usa o produto pode obter. No plano de fundo, 

podemos observar uma plateia desfocada, haja vista a cena girar em torno da figura 

emblemática de Anderson Silva, mas que deixa clara a situação de espectadores aplaudindo a 

vitória do lutador, configurada na atitude dos braços estendidos ao alto, que representa a 

finalização de mais uma luta e conquista ou permanência do cinturão.  

Vemos, claramente, a manutenção e exploração desse corpo, em que a plasticidade 

torna-se lugar comum. A anatomia como um acessório da presença e a busca da felicidade, 

representada pelo sucesso do atleta Anderson Silva, são expostas como o propósito mais 

evocado e usadas como chamariz nas campanhas de marketing. Não interessa que o produto 

(óculos) seja daqui a alguns dias descartado e outro modelo apareça como o novo, pois o que 

está em foco é a possibilidade de compra de um produto usado por alguém de peso, de 

renome. Nesse sentido, está dialogicamente posta a chance de o sujeito ser tão notado, 

valorizado e invejado como Anderson. O objeto “óculos” não é de fato percebido, mas sim os 

valores significativos que advêm de quem o utiliza.  

Portanto, na sociedade de consumo, o produto mostra-se após a imagem visual 

daqueles que fazem uso dele. Interessante como há uma distorção clara e permanente do que 

                                                           
22

 Disponível em: <http://www.e-biografias.net/anderson_silva/>. Anderson Silva (1975) é um lutador brasileiro, 

recordista de vitórias de Ultimate Fighting Championship (UFC). Considerado o melhor do mundo, foi campeão 

na categoria pesos médios. Sua especialidade é o Muay Thai. Ele nasceu em São Paulo. Participou do Shooto, 

credenciando-se para ganhar o cinturão numa luta com o japonês Hayato Sakurai. Em 2001, conquistou seu 

primeiro cinturão lutando contra outro japonês, Hayato Sakurai. No Pride, sofreu uma derrota, mas, 

posteriormente, ganhou o cinturão do Cage Rage 8. Fez sua primeira luta no UFC em 2006. Ganhou o cinturão 

vencendo a segunda luta contra Rich Franklin na categoria pesos médios. O lutador tornou-se imbatível no UFC. 

Sua luta mais difícil para manter o cinturão foi contra Chael Sonnen, vencendo no quinto assalto. Em 2011, 

ganhou o prêmio “Nocaute do Ano”. 
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de fato está sendo apresentado como produto comercializado. Seriam os óculos ou Anderson 

Silva o produto? Assim, chega-se à conclusão de que compramos e vendemos os símbolos 

empregados na construção da nossa identidade. Pelas nossas opções de compra, determinamos 

quem somos para o outro e para nós mesmos. Assim, Carnivol, L-Carnitine, Atitude MMA 

(óculos), Black Soul, Met-Rx e todos os demais produtos comerciais são constituídos de 

imagens que preparam o caminho para um paradigma da mudança de identidade, ou melhor, 

da desconstrução de um corpo que esteticamente não é aceito, o qual, a partir do consumo 

desses produtos, será reconstruído. Ao mudar o corpo, o sujeito pretende alterar toda uma 

vida, modificando sua identidade. 

Conforme Le Breton (2003, p. 41), “o body builder reafirma [...] o mesmo dualismo 

entre o corpo e o espírito, apostando no corpo como uma forma de resistência simbólica para 

restaurar ou construir um sentimento de identidade ameaçada”. Nas Figuras 25, 36, 37 e 38, 

43, 45, 46 e 47, observamos, claramente, a representação desse protótipo. Todos os corpos nas 

imagens representadas fazem uso de exercícios de resistência progressiva para controlar e 

desenvolver a musculatura. Preparam-se para possíveis competições ou mesmo para satisfazer 

seu próprio desejo de corpo escultural, em que a gordura deve ser eliminada com base em 

critérios como simetria, musculosidade e condicionamento físico. São sujeitos absolutamente 

disciplinados que dedicam a maior parte de seus dias aos músculos e à aparência, que os 

definem enquanto seres no mundo, enquanto sujeitos visíveis. 

O termo body builder teve seu desenvolvimento datado no final do século XIX, na 

Inglaterra, e foi promovido por Eugen Sandow, nascido na Alemanha e considerado o “pai do 

Bodybuilding moderno”, o qual exibia seu corpo numa espécie de show em um palco 

construído com essa finalidade. Ele fez uso de sua fama para criar diversos negócios e foi um 

dos primeiros a comercializar produtos de marca com seu nome. Seu porte físico lembrava as 

proporções dos antigos homens gregos e romanos de porte escultural e atlético. 

Courtine (2013) destaca que, nos Estados Unidos, no Muscle Beach, California, os 

body builders fazem pose e os turistas tiram fotos. Embora pareça um amontoado de 

músculos atrofiados, esses sujeitos, conforme salienta Courtine (2013), participam ativamente 

da cultura do músculo que celebra as classes médias. O Muscle Beach abriu suas portas na 

década de 1930, no meio da depressão econômica, oferecendo “imediatamente um derivativo 

que se assemelha a um labor para uma população masculina ferida pelo desemprego” 

(COURTINE, 2013, p. 557). Toda essa efervescência de corpos masculinos desnudos em uma 

América ainda puritana, nos anos 1930, vai progressivamente invadindo as revistas, cuja 
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circulação e difusão das imagens corroem o puritanismo que imperava. Nos anos de 1950, 

músculos e cinema se encontram em Hollywood, instaurando a entrada na cultura visual das 

massas de estereótipos musculares viris, burilados na carne em Muscle Beach. Nos anos 1970, 

surge o embaixador universal de uma virilidade hiperdimensionada, Arnold Schwarzenegger. 

Assim, o corpo viril sai de sua redoma, de suas origens, e se inscreve na história global, o que 

faz com que a hipermasculinidade se torne um elemento central na cultura do corpo, na 

América de hoje, deixando, inclusive, de ser privilégio do corpo masculino. 

Em face dessa realidade, a expressão body builder na atualidade é bastante revisitada, 

por se configurar como um estereótipo adotado pelo homem moderno, fragmentado. O que 

vemos nas peças publicitárias representa não mais um grupo específico e restrito de 

fisiculturistas, mas a proliferação de um estereótipo refletido e refratado pela mídia, que gera 

e estimula uma fabricação em massa de sujeitos que anseiam transformar seus corpos em 

máquinas, fabricando aquilo que é considerado o corpo acessível ao seu desejo e inacessível 

ao olhar do outro. É um orgulho alcançar uma estrutura corporal que foi construída pelo 

próprio sujeito, numa escultura de si (LE BRETON, 2003). 

Nas Figuras 26, 27, 28, 31, 35, 39, 43 e 45, o espetáculo, antes interno das academias, 

passa a figurar na mídia impressa, nosso caso, e no universo virtual. Nesse contexto, o corpo 

torna-se um objeto cultural e social muito mais visível, colocando-se cronotopicamente como 

o lugar do discurso social num tempo marcado pela instabilidade de todos os matizes.  

Esse corpo não é exposto apenas em sua quase nudez, mas como um corpo de força 

(Figuras 35. 36, 38, 43, 45, 47 e 49), de flexibilidade (Figura 49), de desejo (Figura 48). O 

corpo perfeito aparece como essencial na construção desse sujeito feliz, bem resolvido, 

estabilizado. Por isso, a presença de “celebridades” apresentadas pelas revistas. 

Nas Figuras 33, 49 e 50, temos a imagem de um corpo em velocidade, flexível, 

atuante, como produto que pode levar esse homem a categoria de mito: “De moto a mito em 

2,7 segundos”. O mito é uma narrativa de caráter simbólico-imagético associada ao rito, que é 

o modo de se pôr em ação o mito na vida do homem – em cerimônias, danças, orações e 

sacrifícios. Ou seja, ao dirigir uma moto Yamaha de 182cv, 16v e 4 cilindros, você passa à 

categoria de “mito”, de ser desejável, invejável, alguém de sucesso, o estereótipo do homem 

bem sucedido. O corpo que se apresenta manuseando esse produto (a moto) é esguio, flexível, 

resistente às interpéries, vigoroso.  

Na Figura 47, os ciclistas são fortes, potentes, com expressões de vitoria e o slogan 

reintera esse pensamento: “Você pode mais”, incentivando o uso do suplemento da marca 
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SNC. Nas Figuras 41, 42 e 50, as peças publicitárias das marcas G-Star Ram, Lacoste e 

Ricardo Almeida apenas apresentam imagens de homens atraentes e bem vestidos, o que 

também evidencia esse estereótipo do dinamismo, do vigor, da beleza, mesmo tendo como 

produto uma marca de roupa.  

O mercado apresenta-se como facilitador nessa busca empreendida, pelo homem, pelo 

controle de si, do seu corpo, de sua vida. Todos os produtos oferecidos visam favorecer esse 

encontro do homem consigo mesmo, seja na indústria de cosméticos (Figura 44), seja na de 

vestuários (Figura 50), perfumarias (Figura 48), alimentos, maquinários (Figura 32) etc. Tudo 

o que é anunciado deve colaborar para que esse corpo-objeto, corpo-mídia, corpo-

fragmentado apresente-se como um corpo que acena para o que Bauman (2001) assinala como 

o “ideal de aptidão”, o “estado de aptidão”. Para esse autor,  

 

O estado de “aptidão”, ao contrário, é tudo menos sólido, não pode por sua 

natureza ser fixado e circunscrito com qualquer precisão. Ainda que muitas 

vezes tomado como resposta à pergunta “como você está se sentindo?” (se 

estou “apto”, provavelmente responderei “ótimo”), seu verdadeiro teste fica 

para sempre no futuro: “estar apto” significa ter um corpo flexível, 

absorvente e ajustável, pronto para viver sensações ainda não testadas e 

impossíveis de descrever de antemão (BAUMAN, 2001, p. 91). 

 

 

Por esse viés, um discurso dualista se instaura marcando um sujeito espírito (enquanto 

consciência) e um sujeito corpo, em que os papéis são invertidos, já que não se pensa o 

espírito modificando as ações desse corpo, mas um corpo manipulado, programado, talhado 

para modificar o espírito. Esse corpo disponível passa a ser parte estilhaçada do sujeito, um 

outro eu com quem compartilho, o meu parceiro, portanto, apto a transformar o que em mim 

não mais me agrada, o que em mim não me descreve, o que em mim eu quero desconstruir 

para reconstruir a meu modo. Conforme Le Breton (2006, p. 87), “o dualismo da modernidade 

não mais opõe a alma ao corpo, mas sutilmente opõe o homem ao corpo como se fosse um 

desdobramento”. 

Esse sujeito se observa com dois corpos dependentes, um corpo natural e um corpo 

cultural. O corpo moldado e construído por ele com todas as possibilidades disponibilizadas 

pela mídia e um corpo cultural, atuando no mundo, num tempo/espaço da modernidade, que 

constrói o corpo e modela o espaço em que se encontra. Dessa forma, o corpo passa a ser 

exposto nos anúncios como um símbolo, como objeto de uma construção social e cultural. 

Nessa construção por um corpo escultural, talhado à mão, o homem passa a ser 

prisioneiro de si mesmo. Em um mundo contemporâneo, os sujeitos constroem seus próprios 
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padrões, que são constituídos e aperfeiçoados, aparentemente, pelo próprio sujeito, que, no 

mundo fragmentado e incerto em que habita, vai pouco a pouco moldando aquilo que julga 

ser seu objeto de transformação e de identidade: o corpo. Todo esse empenho gira em torno da 

busca de um corpo que o faça permanecer senhor de si, detentor de um arcabouço construído 

por ele mesmo.  

Esse corpo/objeto configura o sujeito enquanto ser no mundo, com atributos e 

características que o distinguem dos demais ou da maioria, tornando-o singular. Dessa 

construção de uma imagem de si masculina, presente nos anúncios, uma nova forma de pensar 

a masculinidade vai sendo formada no imaginário coletivo, um determinado estilo de 

masculinidade vai povoando e se solidificando no leitor, em que o corpo desempenha um 

papel fundamental na construção dessa imagem repassada nos anúncios analisados. Nas 

palavras de Le Breton (2003, p. 43), o corpo passa a ser “uma segunda pele, um sobre-corpo, 

uma carroceria protetora”, com a qual se sente totalmente protegido. É o homem da 

modernidade líquida do sociólogo Bauman (2001).  

Os indivíduos passam a se identificar com imagens que julgam promover sua 

unicidade, sua singularidade identitária. Há uma ilusão de que não é um sujeito construído 

socialmente e de que não faz parte de uma grande e complexa engrenagem cultural. 

Esquecem-se temporariamente que, segundo Greiner (2005, p. 46), o que somos e as nossas 

experiências são frutos de uma complexa teia e passam pelos nossos corpos (aparato motor e 

perceptual, capacidades mentais, maquiagem emocional etc.), pelas nossas relações com o 

ambiente físico (mover, comer etc.) e pelas nossas interações com outros indivíduos dentro de 

nossa cultura (em termos sociais, políticos, econômicos e religiosos). 

 Nos anúncios, vemos sujeitos que vivem sob o risco da autorreprovação e do 

autodesprezo, como ressalta Bauman (2001, p. 48); por esse motivo, forjam para si um corpo 

de máquina, em que a alimentação e os esteroides darão acabamento a um corpo que está sob 

seu domínio.  Na realidade, eles estão 

 
com os olhos postos em seu próprio desempenho – e, portanto, desviados do 

espaço social onde as contradições da existência individual são 

coletivamente produzidas –, os homens e mulheres são naturalmente 

tentados a reduzir a complexidade de sua situação a fim de tornarem as 

causas dos sofrimentos inteligíveis e, assim, tratáveis. 

 

Dessa forma, a ausência de soluções, em curto prazo, e a falta de estrutura para 

organizar suas vidas num mundo em que a identidade, na modernidade, é mais flexível, 

subjetiva, movediça, reflexiva e submetida a alterações e inovações constantes promovem o 
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objeto “corpo” à categoria simbólica de “batente provisório de uma identidade a ser 

construída” (BRETON, 2003, p. 43). 

 

5.2.1.2 O corpo tatuado 

 

 

Ainda na categoria do corpo acessório, há a presença de corpos tatuados (ver peças 25, 

36, 37 e 38), que marcam um estilo próprio de ser jovem, com desenhos diferenciados pelo 

corpo, caracterizando sua individualidade e sua identidade. Não iremos retomar a história do 

homem e suas marcas corporais, tendo em vista que não é motivo de nosso olhar neste estudo, 

mas pontuamos que a tatuagem, o piercing, o branding e outras marcas corporais são hoje, em 

nossa sociedade, não mais vistas como quebra de convenções e associadas à primitividade, ao 

tribalismo, mas, dependendo do contexto em que aparecem, como status, como marcas de 

valores estéticos ligados à moda, ao esporte, às gerações mais jovens. 

Essas peças com imagens de homens e mulheres tatuados estão presentes nos 

anúncios, corroborando a ideia, aqui já comentada, desse corpo que se apresenta como fluido, 

como plástico, como forma provisória, que pode ser a qualquer momento reconfigurado, 

modificado de acordo com as necessidades do sujeito, com aquilo que ele julga importante na 

construção de sua aparência, de sua atitude frente ao outro e a si mesmo. Esse corpo que se 

mostra incompleto e temporário pode ser moldado e modificado por intermédio dessas 

marcas, algumas permanentes, como a tatuagem, e outras transitórias, como o piercing.  

A esse respeito, Bezerra (2014, p. 31) coloca que as marcas tatuadas como efeitos de 

sentido anunciam um sujeito plural, que se autodefine como em vias de se fazer 

cotidianamente. Esse autor salienta que esse corpo possuidor de “uma pele sem marcas 

definidas de sentido, mas que trazem elementos de outras culturas, de outras subjetivações de 

subjetividades e com sua perspectiva de mundo, reconstrói os sentidos, fazendo os discursos 

assumirem outros discursos a partir de suas sensações”. Nas Figuras 25, 36, 37 e 38, 

identificamos as marcas corporais fabricando uma estética da presença, seja através do olhar 

do outro, que inevitavelmente será atraído pela inscrição na pele, seja pelo olhar do próprio 

sujeito, que marca sua superfície cutânea com pássaros, dragões, frases, anunciando um 

sujeito plural, que, através de um limite simbólico desenhado sobre a pele, se afirma como 

parte de um grupo, de um clã, de um sistema social, de uma faixa etária, em um pertencer do 

sujeito a um grupo.  
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Como ressalta Bezerra (2014), essa é uma pele que a partir de uma inscrição reconstrói 

outros sentidos, trazendo elementos de culturas diversas, que, marcados no sujeito, assumem 

outros discursos. Nos anúncios, os corpos viris também marcam sua virilidade pelas marcas 

corporais, e, assim como a estrutura talhada do corpo, a tatuagem acrescenta mais um signo e 

um sentido à vida pessoal, à imagem desse sujeito que está se construindo continuamente. 

Para esse homem que se apresenta nas peças publicitárias, na falta de um controle sobre sua 

existência, o corpo marcado é um objeto ao alcance da mão, um outro, conforme 

mencionamos. Esse pensamento vai ao encontro do que Bauman (2001, p. 14) considera 

como um tempo/espaço líquido, em que  

 

os padrões e configurações não são mais “dados”, e menos ainda 

“autoevidentes”; eles são muitos, chocando-se entre si, e contradizendo-se 

em seus comandos conflitantes, de tal forma que todos e cada um foram 

desprovidos de boa parte de seus poderes de coercitivamente compelir e 

restringir. [...] Em vez de preceder a política-vida e emoldurar seu curso 

futuro, eles devem segui-la (derivar dela) para serem formados e reformados 

por suas flexões e torções. 
 

 

Novamente, retomamos o que nessa segunda subcategoria vem sendo analisado: as 

marcas corporais são uma ferramenta a mais na exploração desse corpo fluido, que se 

transforma e se reinventa como forma de marcar uma estética da presença, desse corpo 

acessório. Os produtos da Integral Medica, da Beaglebrand e da Performance nada mais são 

do que instrumentos propiciadores dessa forma simbólica de construir uma identidade em 

conflito, ameaçada por um mundo em que tudo ocorre de maneira muito rápida e 

fragmentada.  

É preciso destacar que nos anúncios as tatuagens estão associadas à presença de 

sujeitos que praticam algum tipo de esporte. Já nas imagens de peças que vendem outros tipos 

de produtos, como roupas, sapatos e demais acessórios, essas marcas corporais não são 

visíveis nas imagens. Nesse sentido, Oliveira (2004, p. 63-64) salienta que, no século XX,  

 

os esportes continuaram a ser de fundamental importância para a veiculação 

e valorização do ideal moderno de masculinidade. Sua disseminação como 

um dos principais espetáculos de lazer, na estratégia dos empresários da 

indústria do entretenimento para as massas, transformou-se em grandes 

vitrines nas quais os protótipos de macho ideal estão sempre aclamados. 

 

Sob esse prisma, podemos entender que as tatuagens ligadas a sujeitos do esporte 

podem, ainda nesse novo século, projetar uma imagem diferenciada e heroica do homem 
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contemporâneo. Observamos em alguns anúncios, inclusive, passagens de textos que 

apresentam a ideia de que os esportes modelam o sujeito para descrever e orientar 

comportamentos: “Campeão tem que ter ATITUDE MMA” (Figura 25); “Você pode mais” 

(Figura 47); “Mais forte que os meus oponentes no octógono” (Figura 45); “Você tem a nossa 

força” (Figura 38).  

Vemos nas Figuras 25, 36, 37 e 38 o uso das tatuagens em locais bem expostos do 

corpo, nada oculto, todas bastante visíveis. Ali se instaura um limite simbólico desenhado 

sobre a pele, em que, conforme Le Breton (2003, p. 40), “fixa um batente, na busca de 

significado e de identidade, é uma espécie de assinatura de si”. Nessa marcação, o corpo 

novamente se sobressai, se expõe e se apresenta como um corpo acessório, objeto que está à 

disposição de um desejo de completude do sujeito, traduzindo a necessidade de concluir um 

corpo por si só escasso para encarnar a identidade pessoal.  

É uma marca relativamente definitiva, levando em conta os modernos tratamentos de 

retirada, mas que atinge o conjunto do corpo (braço, ombro, peito e costas, normalmente), 

podendo ser feita também no rosto. Nos anúncios analisados, essas marcas são mais comuns 

no corpo, em lugares de uma visibilidade aparente. Embora a marcação já venha de tempos 

antigos, ela toma na atualidade um campo considerável e profícuo, exatamente por possibilitar 

a permanência de uma memória, de um acontecimento, de uma relação, de uma superação 

pessoal, de uma perda, de uma proteção em forma de imagem gravada no corpo contra esse 

tempo instável no qual vivemos. 

Assim, as peças publicitárias são, na verdade, instrumentos poderosos de análise desse 

sujeito, mais especificamente, desse homem, que se mostra de forma hiperbólica, tendo por 

base suas marcas, seu corpo, seus músculos. Não vemos nenhuma imagem de homens com 

corpos menos definidos e menos plásticos, mas todos têm uma produção de músculos bem 

trabalhados, sugerindo um estereótipo bem típico do body builder, como já comentamos. 

Essa possibilidade de marcas corporais exploradas nas peças vem como um 

instrumento poderoso da mídia para o consumo cada vez maior de produtos. O destaque dado 

ao corpo nas últimas décadas, sobretudo no âmbito da moda e da publicidade, está bem 

distante de como o corpo era um reduto de conservadorismos. Não se ousava tanto, na 

primeira metade do século XX, interferir no corpo como hoje se faz. Segundo Garrini (2008, 

p. 251), “hoje a liberdade para agir sobre o próprio corpo não para de ser lembrada e 

estimulada, por meio da prática regular de exercícios físicos, dos regimes alimentares, [...] que 

prometem “verdadeiros milagres”, acredita-se ser possível alcançar a perfeição”. 
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Nas peças, as marcas corporais expostas dão ao leitor a possibilidade de observar um 

padrão de beleza que vai além da vestimenta, é uma marca esculpida que se confunde com a 

construção de um destino, de um nome, de uma identidade. Todos esses aspectos favorecem a 

interpretação subjetiva do olhar do sujeito sobre ele e do olhar que o outro constrói a partir da 

sua imagem. 

As peças retratam bem os ideais, os valores e a cultura que a sociedade tem estimulado 

na modernidade. A mídia deliberadamente e com muita propriedade dissemina esse ideal de 

culto ao corpo, que deve ser tratado e exibido com frequência. A beleza, a saúde e a juventude 

são os argumentos usados para propagação dessa ilusão. Assim, as revistas, a televisão e as 

mídias em geral faturam através da exploração dos corpos e de discursos que elevam o corpo 

à categoria de árvore da felicidade. O homem moderno só será realizado e feliz se tiver amor-

próprio, autoestima e beleza possibilitados pelo corpo-imagem, corpo-objeto, corpo 

reconstruído diariamente, corpo-tatuado. Vejamos as figuras de corpos tatuados abaixo. 
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                   Figura 36: Peça publicitária da marca Performance 

 
Fonte: Revista Men’s Health, ed. 78, ano 7, n. 6, out. de 2012, p. 47. 
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        Figura 37: Peça publicitária da marca de roupa Beaglebrand 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
       Fonte: Revista Playboy, n. 449, out. de 2012, p. 10-11. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Figura 38: Peça publicitária da marca de suplementos Integral Médica 
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                Fonte: Revista Playboy, n. 449, out. de 2012, p. 65. 
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5.2.1.3 O Corpo consumo 

 
 

Na sociedade de consumo, mediante os fenômenos da publicidade, o sujeito vira 

mercadoria e mantém sua subjetividade, conforme Bauman (2007, p. 20), reanimando, 

ressuscitando e recarregando de maneira perpétua as capacidades esperadas e exigidas de uma 

mercadoria vendável. Na história da humanidade, o desejo humano gira em torno da procura 

pela singularidade, num processo de individualização constante.  

Para os estudiosos, o processo de individualização data de séculos passados, mas nos 

anos 1950 e 1960 teve uma expansão considerável em virtude das tecnologias da 

comunicação e pelo surgimento de diversas mercadorias que privilegiam o consumidor a se 

engajar numa persistente atividade de consumo. A característica mais enfática da nossa 

sociedade, ainda que disfarçada, é a transformação dos consumidores em mercadorias. 

Nas peças analisadas, já salientamos a presença dos produtos, normalmente em 

segundo plano, colocando a imagem do indivíduo em primeiro lugar (ver Figuras 26, 27, 28 e 

30) apenas para ilustrar, o que se repete em 90% das peças. Obviamente, essa não é uma 

escolha aleatória dos responsáveis pela elaboração das peças, mas reflete e refrata o 

entendimento que se tem na elaboração das peças, de que esse sujeito consumidor busca sair 

da invisibilidade e imaterialidade monótona, destacando-se dos produtos oferecidos, para, 

assim, captar o olhar do outro. Compreendendo essa perspectiva, as peças são produzidas no 

sentido de manter esse estereótipo e, desse modo, vender mais. Na busca pela 

individualização, já destacamos o surgimento dos body builder e das marcas corporais. 

As indústrias de bens de consumo, avidamente, produzem e anunciam mercadorias em 

um formato impresso nas revistas, por nós analisadas, que reinteram a compra e venda dos 

símbolos empregados na construção da identidade. Nessa vida organizada em torno do 

consumo, a sociedade de consumidores se “baseia na comparação universal – e o céu é o 

único limite” (BAUMAN, 2001, p. 90). Todos os enunciados das peças, na forma de slogan 

ou comentários, deixam clara a importância do uso do produto apresentado para a manutenção 

de um dado estereótipo: “Treine com sangue nos olhos. Seja Carnivol” (Figura 25); “Campeã 

tem que ter ATTITUDE MMA” (Figura 26); “Are you on the list?” (Você está na lista?) 

(Figura 40, Anexo A). A subjetividade do sujeito concentra-se num empenho para ela própria 

se tornar uma mercadoria vendável, daí a subjetividade dos consumidores ser feita de opções 

de compras e, como compradores, são preparados, na sociedade de consumo, pelos gerentes 

de marketing e redatores publicitários a desempenhar o papel de sujeitos, o que, na realidade, 
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é um engodo, um disfarce, na medida em que são todos consumidores-mercadoria. Essa 

perspectiva de ser consumidor e não produtor tem consequências muito importantes, mas faz 

parte da sociedade pós-moderna e não se pode fugir dela. 

Conforme Bauman (2001, p. 90), quando a vida é estabelecida em torno do papel de 

produtor, o sujeito necessita do mínimo para viver, para manter-se vivo e ser “capaz de fazer 

o que quer que o papel de produtor possa requerer, mas também o máximo com o que se pode 

sonhar”. Esse sonho e desejo não são livres, mas contam com a aceitação social das cobiças, 

sem medo de ser desprezado, abandonado e posto na linha. Ou seja, falamos de um sujeito 

que não se põe nem abaixo nem acima do outro, mas “entre a linha inferior e o limite 

superior”. 

Nas peças analisadas, tomemos, por exemplo, as Figuras 30 e 33. O que vislumbramos 

é uma imagem veiculada pela mídia e pela publicidade que aflige o ideal de beleza masculino, 

indo na contramão desse sujeito produtor. Podemos dizer que, em todas as peças analisadas, a 

imagem que se apresenta não é nem um pouco comum aos padrões da maior parte dos 

homens. A preocupação pelo ideal estético perfeito é uma constante na história das mulheres, 

não uma característica da história masculina. Ela vem desde a Renascença, período em que 

ser bela era uma obrigação para as senhoras de classes superiores, por muitos outros fatores 

que não nos interessa neste estudo, mas dentre os quais podemos citar dois: a emancipação 

pela qual as mulheres passaram nos últimos séculos e a dominação masculina que constitui as 

mulheres como objetos simbólicos
23

. A esse respeito, Bourdieu (2010, p. 82) ressalta:  

 

 A dominação masculina, que constitui as mulheres como objetos 

simbólicos, cujo ser é um ser-percebido, tem por efeito colocá-las em 

permanente estado de insegurança corporal, ou melhor, de dependência 

simbólica: elas existem primeiro pelo, e para, o olhar dos outros, ou seja, 

enquanto objetos receptivos, atraentes, disponíveis. [...] a dependência em 

relação aos outros (e não só aos homens) tende a se tornar constitutiva de seu 

ser. 

 

 

 Conforme abordamos, não é esse sujeito produtor, do qual trata Bauman (2001, p. 90), 

que encontramos nas peças analisadas, mas o sujeito de uma vida organizada em torno do 

consumo, seja de suplementos, seja de roupas, seja de automotivos, seja de acessórios 

diversos. A sua vida é orientada pela crescente sedução e pelo desejo de compra de objetos 

distintos, não mais por regulação normativa. Não é o outro que oferece ao indivíduo um ponto 

de referência para seu consumo, mas a “comparação universal”. A ideia perpassada pelas 

                                                           
23

 Para esse debate, ver Bourdieu (2010). 
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peças é que esse homem deve estar sempre pronto: “Suplementação é o combustível 

necessário para estar mais forte que os meus oponentes no octógono” (Figura 45, Anexo A); 

“Are you on the list?” (Você está na lista?) (Figura 40, Anexo A). 

 Na Figura 45, há um famoso lutador de UFC, José Aldo
24

, em destaque, anunciando 

suplementos da marca Integral Médica e, no canto direito da página, a imagem dos 

suplementos, embora num tamanho bem visível, ocupa o segundo plano. O lutador e seu 

discurso, “Suplementação é o combustível necessário para estar mais forte que os meus 

oponentes no octógono”, são os destaques da peça. A força do lutador não é somente visível 

pelo corpo exposto, que, mesmo estando vestido, deixa revelar um perfil bem trabalhado, com 

muitos exercícios físicos, numa disciplina que o torna campeão de UFC, mas essa sua 

performance é dizível também de forma clara no texto à sua direita, em letras bem destacadas 

e asseguradas pelo histórico de lutas do sujeito e pela expressão dos gestos do lutador em 

ação, que compõe a imagem. 

Na Figura 40 (Anexo A), identificamos também um homem atraente e sedutor, apenas 

com parte do corpo à mostra, mas detentor de uma imagem forte e envolvente, criada pela 

forma que aparece, com um olhar profundo para o leitor, bem vestido, as mãos na boca e no 

fundo uma bela figura feminina representando o troféu que todo homem que usa o perfume 

212 VIP de Carolina Herrera certamente ganhará. Há, como na Figura 45, uma frase de efeito 

com o questionamento: “Are you on the list?” (Você está na lista?), deixando transparecer o 

sentido de que, se você não usa 212 VIP, você não está na lista dos homens mais desejados, 

mais cobiçados. 

Como vemos, é esse homem sempre pronto, preparado para quando a oportunidade 

aparecer, um homem atento aos seus desejos, que não são considerados luxos, mas 

necessidades, que, de acordo com Bauman (2001, p. 90), deslegitima outros desejos. Essa 

possibilidade de comprar e poder comprar novamente mais e outros objetos sob medida para 

as novas e inusitadas simpatias e atrações é a grande especificidade induzida, trabalhada e 

corporificada pela publicidade. Então, novos objetos de consumo são desejados, comprados e 

perseguidos pela possibilidade e liberdade do indivíduo de consumir o que pode ser absorvido 

e experimentado em outro momento de sua vida. Na sociedade pós-moderna, há nas peças 

analisadas o homem consumidor e não o homem produtor. Segundo Bauman (2001), o 

homem está em constante e perene busca pela “aptidão”. Para esse homem apto, todo esforço 

                                                           
24

 José Aldo é um lutador brasileiro e campeão dos penas do UFC, ex-campeão dos penas do WEC, quatro vezes 

campeão brasileiro de jiu-jitsu, campeão mundial de jiu-jitsu e faixa preta de jiu-jitsu. Considerado um dos 

melhores lutadores pound for pound do MMA. 
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é sempre a busca de um objetivo momentâneo, nunca sólido, nunca com um fim, é uma 

experiência subjetiva, um evento que não pode ser observado de fora, nem verbalizado, pois a 

satisfação e o prazer são sensações que precisam ser subjetivamente experimentadas. A busca 

pela aptidão, na perspectiva de Bauman (2001, p. 93), “é um estado de autoexame minucioso, 

autorrecriminação e autodepreciação permanente, e assim também de ansiedade contínuas”. 

Por esse motivo, o outro, para esse sujeito da sociedade de consumo, nunca poderá ser um 

ponto de referência. O céu é o limite. 

Nessa procura por uma completude que jamais chegará, o homem se autoconstrói 

através, em nosso caso, conforme análise das peças, da busca pelo corpo perfeito, por um 

estereótipo perfeito, por produtos que contribuam para essa sua autoafirmação, sempre 

transitória e em construção. O sujeito se individualiza e não se pode pensar numa experiência 

subjetiva com a noção de uma comunicação interpessoal, o que se complexifica. Assim, as 

peças se nos apresentam. 

A subjetividade, nessa direção, como passa a ser feita de opções de compra, torna a 

lista de desejos infinita, assim, quanto maiores e mais amplas as aquisições, mais esse sujeito 

conseguirá modelar sua identidade, pois acredita que a materialização de sua verdade interior 

perpassa a seleção dos produtos consumidos por ele. Não podemos desconsiderar que esse 

sujeito é fortemente influenciado por tudo o que a indústria da publicidade constrói para 

propagar e vender. No entanto, ele, enquanto sujeito inserido num dado tempo/espaço, 

também é levado por muitos fatores internos e externos para a formação dessa identidade, 

uma vez que ela se molda a partir da influência da sociedade, da cultura, da mídia e da cultura 

de consumo. 

É preciso considerar essa visão cronotópica, categoria trazida por Bakhtin (2010a, p. 

225) e o Círculo e discutida nas pesquisas atuais no campo da Análise Dialógica do Discurso. 

No entendimento de Amorim (2010, p. 106), “no trabalho de análise dos discursos e da 

cultura, quando conseguimos identificar o cronotopo de uma determinada produção 

discursiva, podemos dele inferir uma determinada visão de homem”. 

Esse sujeito-consumidor está inserido num tempo e espaço que ao longo de nossas 

análises vêm sendo delineados. O que se mostra nas peças reproduz e refrata um tempo fluido, 

conforme Bauman (2001, p. 13), “o que está acontecendo hoje é, por assim dizer, uma 

redistribuição e uma relocação dos ‘poderes do derretimento’ da modernidade”. Para não nos 

determos exaustivamente, o homem atual vive o tempo da modernidade fluida, em que “são 

os elos que entrelaçam as escolhas individuais em projetos e ações coletivas – os padrões de 
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comunicação e coordenação entre as políticas de vida conduzidas individualmente, de um 

lado, e as ações políticas de coletividades humanas de outro” (BAUMAN, 2001, p. 12). 

Para analisarmos as peças é preciso, na perspectiva de Casado Alves (2012), ter a 

capacidade de entender a relação tempo-espaço como construção axiológica de um sujeito 

imerso em interações heterogêneas, complexas e tensionadas. Bakhtin (2010a, [1979], p. 225), 

retomando suas reflexões sobre o cronotopo em Rabelais e o tempo e o espaço nas obras de 

Goethe, assinala: 

 

A capacidade de ver o tempo, de ler o tempo no todo espacial do mundo e, 

por outro lado, de perceber o preenchimento do espaço não como um fundo 

imóvel e um dado acabado de uma vez por todas, mas como um todo em 

formação, como acontecimento; é a capacidade de ler os indícios do curso do 

tempo em tudo, começando pela natureza e terminando pelas regras e ideias 

humanas (até conceitos abstratos). 

 

Procurar compreender como se configura esse tempo/espaço no qual esse homem atual 

está imerso mostra-se de fundamental importância em nossas análises. O homem que hoje é 

delineado nas peças publicitárias se apresenta como reflexo das inúmeras mudanças 

socioestruturais em curso e, a depender da corrente teórica, é designado como o homem da 

sociedade de consumo, da modernidade líquida, da contemporaneidade, da pós-modernidade, 

da sociedade de espetáculo. Neste estudo, sempre nos referimos à contemporaneidade como 

modernidade líquida. 

Muitos foram os fatores que ao longo dos anos, dos séculos, mais especificamente, do 

século XIX para nossos dias, dificultaram a preeminência e a conservação do ideal masculino, 

tal como ele se revelava nos primórdios da modernidade. Não nos deteremos em aprofundar 

esse pano de fundo de onde emerge a sociedade da modernidade líquida, tarefa quase 

impossível e que não constitui nosso objeto de trabalho, mas alguns aspectos podem ser 

assinalados para que compreendamos o espaço/tempo desse homem que se nos apresenta nas 

análises. 

Nas nossas peças, observamos as inclinações exibicionistas, a cultura da aparência, em 

que o espetáculo, o show, a procura constante da visibilidade e do reconhecimento devoram o 

sujeito, porque a sua construção é para ser vista, apreciada, notabilizada. Quando no Briefing 

4 tratamos do enfoque social do gênero anúncio publicitário impresso, vimos a constituição 

desse horizonte espacial na esfera social da qual as peças se originam e que nos dão a 

possibilidade de interpretar, valorar e demonstrar acontecimentos, conjunturas que serão parte 

constituinte do campo social do anúncio hoje. No momento em que abordamos as condições 
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sócio-históricas da origem e do desenvolvimento do jornalismo e, especificamente, o 

jornalismo de revista, assim como suas características e meios de circulação, procuramos 

compreender “a marca essencial e viva do passado no presente” (BAKHTIN, 2010a, p. 234).  

Na atualidade, a dimensão espacial se estabelece na chamada “sociedade de consumo”, 

esse tempo e lugar onde o leitor das revistas tem acesso ao gênero discursivo. Esse lugar não é 

necessariamente físico, estático, mas interno ao gênero, constituinte de sua forma e de seu 

conteúdo. Nessa direção, mostra-se relevante observar a estrutura dos valores e dos sentidos 

em que o gênero foi construído e se apresenta para o consumidor e compreender a lógica 

imanente da criação, o contexto em que esse consumidor/leitor assimila o gênero pensado e 

anunciado, na modernidade. Assim, cabe ao consumidor/leitor a tarefa individual de ter 

padrões e ações de consumo individualmente obtidos para a manutenção de sua autoestima, 

para a elevação da condição de consumidor à mercadoria vendável. 

Quanto ao horizonte temporal, procuramos compreendê-lo, conforme Bakhtin, 

analisando a obra de Goethe, em que este “quer ver os laços necessários desse passado com o 

presente vivo, compreender o lugar necessário desse passado na série constitutiva do 

desenvolvimento histórico” (BAKHTIN, 2010a, p. 235). O passado é visto pelo autor não 

como um fantasma, mas como possibilidade viva de, através de pequenos fragmentos, ser 

possível criar uma noção integral sobre o caráter do objeto, um passado que esclarece e 

atualiza o olhar para um dado objeto, uma dada obra, no presente.  

As peças analisadas se configuram como um gênero que circula na atualidade, 

mensalmente, em revistas de grande rotatividade e que traz a atualidade dos bens de consumo, 

os quais são anunciados e valorados pelas esferas midiáticas como sendo os essenciais na 

formação da identidade masculina. Compreender como se deu o desenvolvimento dessas 

peças ao longo de sua história se torna relevante na sua análise, pois “já não há mistura 

mecânica do passado com o presente: para tudo há o seu lugar sólido e necessário no tempo” 

(BAKHTIN, 2010a, p. 235).  

Dessa forma, o quadro temporal das peças publicitárias é a atualidade, com peças de 

uma temporalidade mediana, que permanecem sendo anunciadas até que outros bens de 

consumo surjam para satisfazer o volume e a intensidade de desejos sempre crescentes dos 

consumidores, na busca frenética de mercadorias para se realizarem. É o tempo de uma 

sociedade de consumidores, um tempo fragmentado, um homem com uma nova configuração, 

em que a mídia difundiu a idolatria pela moda e deu à exterioridade uma magnitude 

indispensável na sociedade da contemplação e do espetáculo.  
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As três subcategorias analisadas demonstram claramente que o corpo adiáforo se 

materializa em um corpo masculino branco, jovem, bonito, saudável, provavelmente com 

poder aquisitivo elevado e que se destaca como o corpo a ser perseguido e desejado. Esse 

modelo de corpo do anúncio, assim valorado, oculta e apaga os outros corpos que lhes são 

diferentes ou desiguais, tais como o corpo negro, que apenas merece destaque, e assim mesmo 

muito pequeno, se for de celebridade do esporte ou ator, e outros corpos que nem merecem 

citação, como é o caso do corpo do idoso, do pobre, do homossexual etc. Assim, as práticas 

discursivas semioticamente construídas nos anúncios são extremamente excludentes. 

Nas peças analisadas, o corpo adiáforo se materializa em um corpo masculino branco. 

Assim, identificamos a quase inexistência de peças com corpos negros. Nas peças, a imagem 

do homem negro é pouco explorada nas quatro revistas, em detrimento de outras raças. Para 

Le Breton (2006, 72), o racismo advém do imaginário do corpo, ou seja: “A ‘raça’ é uma 

espécie de clone gigantesco que, na imaginação do racismo, faz de cada um dos membros 

fictícios que a compõem um eco incansavelmente repetido”. Esse pensamento neutraliza e 

apaga a história individual, a cultura, as diferenças, “em prol do imaginado corpo coletivo, 

subsumido sob o nome de raça” (LE BRETON, 2006, p. 72). 

  As pesquisas, de uma forma geral, em relação ao homem negro na publicidade, 

revelam que os anúncios em nossa sociedade ainda retratam os privilégios da “Casa Grande”, 

conforme Gaspar (2010, p. 22), apontados como agentes de exclusão seletiva da população 

negra, pois não há a procura por modelos afrodescendentes, nem mesmo para produtos de 

custo reduzido presentes no mercado publicístico 

Portanto, o princípio da credibilidade concedido a essa e a outras peças em que a 

figura do homem negro aparece, quase sempre, cerca de 90% das peças constantes em nosso 

corpus, é dado somente a sujeitos que se sobressaíram na mídia brasileira, como atletas ou 

artistas consagrados. Nesse universo das peças publicitárias, apenas por meio de figuras 

notadamente reconhecidas pela fama em alguma esfera social do país é dado aos 

afrodescendentes o direito de se verem e de se construírem enquanto símbolos de beleza, 

vitória e ascensão social.  

O grupo que se sobressai nas peças é aquele da hegemonia branca, como modelo 

único, apesar de toda a diversidade existente em nosso país e no mundo. Como a maior parte 

dos cidadãos de cor negra aparece ainda em nossa sociedade como sujeitos sem posses, sem 

status, sem recursos para o consumo, prevalece a lógica de que o que é bom para o branco 

também será para o negro. Dessa forma, fica destinada à população negra, embora se destaque 
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no campo do esporte e das artes, uma limitação dos espaços sociais que esse grupo social deve 

ocupar, os quais necessariamente ajudam, mas não são fundamentais na definição dos rumos 

do país.  

Nesse cenário, observamos que a presença de negros nas peças publicitárias é 

significativamente inferior à de brancos, muito embora, segundo dados do IBGE, a população 

negra brasileira, que já era a maior fora da África, ultrapasse a casa dos 100 milhões de 

pessoas, de acordo com o estudo “Projeção da População do Brasil por Sexo e Idade para o 

período 2000/2060 e Projeção da População das Unidades da Federação por Sexo e Idade para 

o período 2000/2030”, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)
25

. Esse 

cenário se apresenta mesmo com esse número populacional de pardos e negros e de dados que 

comprovam as características de um Brasil crescentemente metarracial, com mistura de 

origens e de raças. É que no Censo do IBGE 2010, pela primeira vez, a população preta e 

parda autodeclarada ultrapassou a de brancos. Dos 190.755.799 habitantes, 91.051.646 

declararam-se brancos, 14.517.961 declararam-se pretos, 82.277.333, pardos – (96.795.294 

negros no total), 817.963 indígenas e 2084.288 amarelos
26

. Assim, um país que possui mais 

de 204.820.113 milhões de habitantes tem aproximadamente 50,7% da população brasileira 

constituída de negros e pardos.  

Não há, conforme se pode observar nos dados acima, como manter um padrão de 

beleza nos anúncios em que predomine o tipo loiro de olhos azuis como estética dominante. 

Da nossa mistura de origens e raça e dos nossos espaços geoclimáticos surgem características 

socioantropológicas de uma beleza mista, tropical, genuinamente brasileira, advinda de uma 

origem africana que se tornou ladina e tornou seus filhos crioulos ou mestiços de várias 

espécies: mulato, pardo, cabra, caboclo, que são nossa mistura, como os negros nascidos de 

negros com brancos. 

Nas análises, praticamente todas as peças em que homens crioulos ou mestiços 

aparecem tratam de figuras reconhecidas de esportistas (jogadores, lutadores de MMA etc.), 

conforme podemos constatar nas Figuras 26, 38, 43, 45, 51 (Anexo A).  

Vejamos o anúncio da Lupo que traz o jogador Neymar, Figura 51 (Anexo A), como 

garoto propaganda. A sua figura originalmente vinculada ao mundo do esporte, 

especificamente ao futebol, é retratada na peça com uma nova leitura. Na imagem, não são 

                                                           
25

 Informação retirada do site: <http://www.afropress.com/post.asp?id=1540>, segundo dados do IBGE. Acesso 

em: 15 set. 2015. 
26

 Segundo dados do IBGE 2010, site: <http://censo2010.ibge.gov.br/resultados>. Acesso em: 16 set. 2015. 
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apenas suas características e fama como atleta de renome no Brasil e no mundo que se 

sobressaem, mas o seu estilo jovial e excêntrico, no uso do cabelo “jamaicano”. A chamada 

vem em letras garrafais: “Não é só o cabelo que mostra que ele tem estilo”, insinuando que 

vestir cuecas da marca Lupo também faz do jogador um homem de estilo, de atitude. No lado 

direito da peça, a marca se coloca como a preferida dos brasileiros e do Neymar. A peça está 

quase completamente em preto e branco, deixando a cor da cueca, o produto, aparecer, muito 

embora, em segundo plano, pois a imagem da celebridade é mais forte. A intenção é de que o 

leitor, ao perceber a imagem, relacione os significantes da aparência do jogador a outros 

sentidos de valor psicológico, econômico, social e cultural de prestígio, o que favorece a 

possível compra do produto, pois, se Neymar veste, é bom, é valorado. No entanto, em 

momento algum, vemos um produto sendo anunciado para um grupo específico de beleza 

miscigenada, legitimamente brasileira, que se tornou ladina e tornou seus filhos crioulos ou 

mestiços.  

Dessa forma, destacamos que o mercado consumidor em pleno crescimento, que 

reconstrói constantemente as marcas que visam à manutenção e à valorização da aparência, 

que objetiva um consumidor/mercadoria, sob o toque da sedução em uma sociedade 

consumista, que tem como base de suas argumentações a promessa de satisfazer os mais 

sedutores desejos humanos, não abre espaço para o corpo negro. Este só é visto quando 

pertence a um seleto grupo de sujeitos que alcançaram alguma notoriedade.  

Desse mesmo modo, assim como os produtos de consumo são depreciados e 

desvalorizados depois de terem sido promovidos a objetos de desejos, o corpo negro, nas 

peças, também é desconsiderado, permanecendo à sombra de produtos vendidos para outros 

corpos. O corpo negro, pardo, ladino ainda é um corpo estranho. 
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BRIEFING 6:  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Ao longo desta tese, procuramos investigar a identidade no gênero anúncio 

publicitário direcionado ao público masculino na mídia impressa, no intuito de responder à 

seguinte questão: como o anúncio publicitário, fazendo uso da linguagem verbal e não verbal, 

atua no mundo contemporâneo sobre os consumidores, informando, argumentando e 

comparando, utilizando-se da racionalidade e da subjetividade em seus enunciados, a 

depender da mercadoria a ser negociada, propagada? Traçamos como objetivo central desta 

investigação analisar a identidade no gênero anúncio publicitário direcionado ao público 

masculino na mídia impressa, considerando como os anúncios publicitários atuam na 

sociedade de consumo ao buscar satisfazer a um grupo determinado, o leitor/consumidor 

masculino, com costumes e condutas modernos. 

Para tanto, partimos das pesquisas contemporâneas em Análise Dialógica do Discurso 

(ADD) (BRAIT, 2010), enfatizando o discurso de Mikhail Bakhtin e dos escritos do Círculo, 

revisitando seus aspectos teórico-metodológicos e os considerando na análise da identidade no 

gênero anúncio publicitário, assim como recorremos a autores da esfera da comunicação 

midiática, da sociologia e dos estudos culturais. A nossa investigação da identidade no gênero 

anúncio publicitário em revistas masculinas da mídia impressa baseia-se no método 

sociológico do Círculo de Bakhtin (1999). 

No processo de análise do gênero anúncio, por questões teórico-metodológicas, 

apresentamos o enfoque social do gênero anúncio publicitário, descrevendo a esfera da 

comunicação publicitária e tecendo considerações sobre as condições sócio-históricas da 

origem e do desenvolvimento do jornalismo. Em seguida, abordamos o jornalismo de revista 

e, por fim, discorremos acerca da evolução da linguagem publicitária, delimitando o que 

nosso trabalho analisa como sendo o gênero anúncio publicitário. 

Na sequência, partimos para a análise de 27 peças publicitárias, levando em conta 

nossos pressupostos teórico-metodológicos, o caráter das peças e das abordagens enfocadas e 

os aspectos verbais e não verbais presentes nos anúncios selecionados. 

Conforme pudemos observar, na investigação da identidade no gênero anúncio 

publicitário direcionado ao público masculino na mídia impressa, a temática do corpo é 

recorrente nas quatro revistas. Os anunciantes trataram de expor o corpo no espaço dos 

anúncios, tendo como consequência uma valorização exacerbada da aparência física. 
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O corpo sob medida é sempre apresentado como o ideal que todo homem deve 

alcançar. Os anúncios propagam o imaginário de que todo homem de sucesso deve ter o corpo 

definido, usar suplementos, ter a saúde como foco, utilizar produtos da indústria de 

cosméticos apropriados a esse perfil de beleza instaurado e se vestir de acordo com um status 

quo presente na sociedade de consumo, de grandes marcas e grifes. O corpo tornou-se um 

lugar da comercialização. 

Nos anúncios, revela-se a construção de identidade de um estereótipo submisso a um 

padrão de beleza que é, reiteradamente, anunciado nas peças publicitárias das quatro revistas. 

O homem é o sujeito que marca sua masculinidade por meio dos músculos, da força física, da 

exuberância corporal. Em face dessa regularidade presente nas peças, surgiu a subcategoria 

intitulada de body building, que hoje é bastante revisitada por se configurar como um 

estereótipo adotado pelo homem moderno, fragmentado. O que vemos nas peças publicitárias 

representa não mais um grupo específico e restrito de fisiculturistas, mas uma proliferação de 

um estereótipo refletido e refratado pela mídia, que gera e estimula uma fabricação em massa 

de sujeitos que anseiam transformar seu corpo em máquinas. 

O mundo do consumo promove visões de mundo que buscam a homogeneização. 

Nesse caso, busca-se tornar semelhante um modelo de corpo, igualando os sujeitos pela busca 

desmedida por uma uniformização corporal, como se o equilíbrio, as relações sociais e a 

construção de uma identidade passasse pela estética desse corpo que o homem sustenta, para 

manter vivo, a partir de seu campo privado, de sua esfera particular (o corpo) o que julga não 

conseguir mais. 

Como segunda subcategoria, destaca-se “o corpo tatuado”. As peças com imagens de 

homens e mulheres tatuados estão presentes nos anúncios corroborando a ideia de um corpo 

que se apresenta como fluido, como plástico, como forma provisória, que pode ser a qualquer 

momento reconfigurado, modificado de acordo com as necessidades do sujeito. 

A terceira subcategoria de análise trata do “corpo consumo”. Nesta, a subjetividade do 

sujeito concentra-se num empenho para ela própria se tornar uma mercadoria vendável. Por 

essa razão, a subjetividade dos consumidores é feita de opções de compras e, como 

compradores, são preparados, na sociedade de consumo, pelos gerentes de marketing e 

redatores publicitários a desempenhar o papel de sujeitos, quando na realidade são 

consumidores-mercadoria. Outra característica presente nas análises foi a quase inexistência 

de peças com corpos negros. Nas peças, a imagem do homem negro é pouco explorada nas 

quatro revistas, em detrimento de outras raças. 
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Diante do que foi descrito e analisado, consideramos que as concepções de gênero, de 

relações dialógicas, de enunciado, de valoração e de ideologia do discurso do Círculo e de 

Bakhtin mostraram-se fundamentais para a análise, pois foram a base para respondermos as 

questões postas na investigação. A compreensão de linguagem dos estudos bakhtinianos como 

uma prática discursiva axiologizada nos permitiu fazer a leitura das subcategorias do corpo 

em seu material verbal e não verbal. Ou seja, a noção de enunciado nos possibilitou 

diferenciar os estilos “diversos” dos anúncios que tratam do corpo adiáforo, seja no corpo do 

body building, com ênfase em sua maioria em consumo voltado para a saúde física, para a 

construção de músculos, seja no corpo tatuado ou no corpo consumo. Nesse sentido, 

esperamos ter alcançado o objetivo proposto e contribuído com um novo olhar para a análise 

do gênero anúncio publicitário masculino na mídia impressa, haja vista a relevância da 

pesquisa, que partiu de um levantamento quantitativo de pesquisas contemporâneas da 

Linguística Aplicada (LA), nos campos da análise do discurso e da análise de gênero 

discursivo, verificando-se, ainda, um número reduzido de investigações sobre esse gênero na 

perspectiva proposta.  

Estamos cientes de que não esgotamos as possibilidades de análise, mas que a 

apreciação das peças por essa perspectiva dialógica apresenta-se relevante à medida que 

contribui para uma análise da identidade no gênero anúncio publicitário direcionado ao 

público masculino, considerado como um gênero discursivo que circula na mídia impressa e 

publicitária, impregnado de relações dialógicas. Isso posto, desejamos que esta tese possa 

contribuir para outras pesquisas relacionadas com a análise da dimensão verbo-visual de 

outros gêneros do discurso e de questões de identidade, haja vista que as análises feitas 

constituem um campo fecundo para a discussão sobre a mídia e sua influência na constituição 

dessa nova identidade masculina veiculada nos anúncios das revistas masculinas. 
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                              ANEXO A – IMAGENS DAS PEÇAS PUBLICITÁRIAS 

 

 

                Figura 39: Peça publicitária da marca Calvin Klein 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                  Fonte: Revista GQ, n. 19, out. de 2012, p. 12-13. 

                    Fonte: Revista GQ, n. 19, out. de 2012, p. 12-13. 
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                             Figura 40: Peça publicitária da marca Carolina Herrera 

 
               Fonte: Revista GQ, n. 10, jan. de 2012, p. 10. 
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                      Figura 41: Peça publicitária da marca G-STAR RAW 

 
                  Fonte: Revista GQ, n. 13, abr. de 2012, p. 93. 
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            Figura 42: Peça publicitária da marca Lacoste  

 
                       Fonte: GQ, n. 13, abr. de 2012, p. 49. 
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              Figura 43: Peça publicitária da marca de suplementos Integral Médica 

 
              Fonte: Revista MH, n. 449, abr. de 2012, p. 33. 
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                        Figura 44: Peça publicitária da marca Não+pêlo 

 
        Fonte: Revista Men’s Health, ed. 78, ano 7, n. 06, out. de 2012, p. 37. 
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                  Figura 45: Peça publicitária da marca de suplementos Integral Médica 

 
             Fonte: Revista Men’s Health, ed. 68, ano 6, n. 08, jan. de 2012, p. 33. 
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                Figura 46: Peça publicitária da marca de suplementos Probiótica 

 

Fonte: Revista Men’s Health, ed. 75, ano 7, n. 3, jul. de 2012, p. 31. 
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               Figura 47: Peça publicitária da marca de suplementos SCN 

 
            Fonte: Revista Men’s Health, ed. 78, ano 7, n. 06, out. de 2012, p. 37. 
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                     Figura 48: Peça publicitária da marca Paris Elysees 

 
Fonte: PB, n. 440, jan. de 2012, p. 5. 
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                      Figura 49: Peça publicitária da marca Yamaha 

 
Fonte: Revista GQ, n. 19, out. de 2012, p. 189.  
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Figura 50: Peça publicitária da marca de roupas Ricardo Almeida 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
Fonte: Revista GQ, n. 19, out. de 2012, p. 73. 
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              Figura 51: Peça publicitária da marca Lupo em página dupla 

            Fonte: Revista Men’s Health, ed. 72, ano 7, n. 12, abr. de 2012, p. 14-15. 

 

 


