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RESUMO: Objetiva-se neste estudo ler, analisar e refletir discursos midiáticos, sob o 
viés da erotização e sensualidade, suas múltiplas leituras e sentidos a eles 
atribuídos. Discursos estes, apelativos, polissêmicos, criativos, por conseguinte 
propulsores e instigadores da sexualidade precoce e conseqüente gravidez na 
adolescência. Valeu-se para a referida análise, do aporte teórico da Análise do 
Discurso, de orientação francesa, enquanto espaço onde a história e a ideologia se 
apresentam na linguagem. Far-se-á, neste trabalho, a análise do anúncio da Nova 
Sprite Zero, veiculado pela revista Capricho essencialmente destinada a um publico 
feminino jovem. Com o intuito de observar a linguagem, seus efeitos de sentido, o 
dito, o subentendido, as imagens carregadas de efeitos visuais e apelativos e a 
carga ideológica perpassada pela referida propaganda. Ressalta-se que nenhum 
discurso é ingênuo ou desinteressado; para cada um há uma infinidade de 
interesses explícitos ou implícitos, intrínsecos ou extrínsecos, sendo impossível 
cercar seus sentidos e influências enquanto informação, formação e propagação de 
estereótipos. A mídia tem o poder de construir e reconstruir a identidade cultural de 
um povo, poder este que pode ser tanto para o bem ou para o mal. Refletir sobre 
isto é fundamental e é papel dos educadores criarem oportunidades do diálogo com 
os discursos midiáticos que propiciem a participação efetiva do aluno tornando-o 
interlocutor dos atos comunicativos. 
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ABSTRACT: The aim of this study is to read, analyze and reflect speeches media, 
under the bias of erotic and sensuality, its multiple readings and meanings assigned 
to them. These speeches, appealing, polysemic, creativity, propellants and therefore 
instigators of sexuality and consequent early pregnancy in adolescence. It was for 
that review, the theoretical contribution of discourse analysis, French guidance, as an 
area where history and ideology are in the language. Will be done in this work, 
analysis of the announcement of New Sprite Zero, run by the Capricho magazine 
essentially directed to a young female audience. In order to observe the language, 
their sense of purpose, the said, the implicit, images and visual effects-laden and 
appealing ideology permeated by such add. It is emphasized that no speech is naive 
or disinterested; for each one there is a multitude of interests explicit or implicit, 
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intrinsic or extrinsic, and impossible to surround your senses and influences as 
information, training and propagation of stereotypes. The media has the power to 
build and rebuild the peoples’ cultural identity that this power can be either for good 
or for badly. Reflecting on this is essential and is the role of educators to create 
opportunities for dialogue with the media discourse that promotes effective 
participation of the student making them the interlocutor of communicative acts.  
 
KEY WORDS: Speeches, media, erotics, ideology, adolescents 
 

 

INTRODUÇÃO 
 

Os discursos da mídia, suas múltiplas leituras e a atribuição de sentidos ou 

valores a estes discursos, enquanto informação, entretenimento e formação de 

opiniões.  

Discursos que “usam” a linguagem falada ou escrita de forma dinâmica, 

imprecisa, apelativa, criativa e polissêmica, servindo-se de diferentes suportes 

tecnológicos buscando alcançar objetivos de instigar, persuadir, interagir, cativar e 

produzir significados. 

Conforme Orlandi (2007, p. 38), “o discurso é o lugar do trabalho da língua e 

da ideologia”. Sabedores de que tudo que é materializado pela linguagem está 

marcado ideologicamente, é imprescindível, no ambiente escolar, analisar, discutir, 

questionar sobre o que é veiculado pelos meios de comunicação, principalmente 

quando os espectadores-alvos são os jovens. 

Essa intervenção prática terá como finalidade despertar nos jovens a reflexão 

sobre a investida midiática e até que ponto é “levado” a aceitar como “verdades” 

tudo que é exposto ou divulgado. 

As novas tecnologias e a crescente penetração dos discursos da mídia na 

sociedade de forma geral têm preocupado sobremaneira pesquisadores e 

estudiosos, pais e educadores, e os seus possíveis reflexos e posturas assumidas 

pelos adolescentes ante esses “discursos”. 

Dados alarmantes confirmam essas preocupações.  

O instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), principal organismo 

voltado para a questão de levantamentos estatísticos no Brasil, que municia e 

atende com dados e informações os mais diversos segmentos da sociedade civil, 

além de órgãos governamentais – federal, estadual e municipal – identificando e 
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analisando o território, contando a população, mostrando a evolução da economia, 

etc. – mostra em um de seus levantamentos o número de um milhão de partos de 

adolescentes por ano no Brasil e o mesmo percentual de abortos praticados. 

Relatórios divulgados pela Organização das Nações Unidas (ONU) mostram 

que 14 milhões de adolescentes engravidam por ano no mundo, bem como salienta 

que a gravidez entre adolescentes na última década, aumentou em 7% globalmente 

(12% na América latina), dados retirados da Folha de São Paulo (14 mar. 1999). 

A revista Veja do dia 13/02/2002, segundo pesquisa em algumas capitais 

brasileiras, mostra a precocidade da iniciação sexual entre jovens com vida sexual 

ativa a partir dos 11 anos de idade e até os 15 anos, bem como o alto índice dos que 

fizeram sexo com pessoas que acabaram de conhecer.  

Destaca-se que um dos fatores que contribuíram e contribuem para essa 

situação é o uso abusivo de sensualidade e erotismo nos meios de comunicação de 

massa, através da linguagem e imagens. 

Analisar de forma mais crítica os diferentes tipos de discursos, sob o prisma 

do da análise do discurso de orientação francesa (doravante AD) é o objetivo 

primordial do trabalho em questão, bem como a formação das identidades do 

público e suas manifestações no contexto sob o qual se inserem. 

A sexualidade humana começa antes do próprio nascimento da criança e vai 

de forma gradativa amadurecendo com o passar dos anos, cada fase com sua 

especificidade, tempo e ritmo individual. Desta forma, expor uma criança 

prematuramente a estímulos sexuais “que não são próprios e nem entendidos”, pode 

trazer sérios problemas na constituição deste indivíduo.  

Sob este aspecto a mídia tem “contribuído” de maneira prejudicial através das 

novelas, propagandas, revistas, músicas, outdoors, filmes pornôs entre outros, como 

afirma o Dr. Newton Sérgio de Carvalho, Professor do Hospital de Clínicas: “muitos 

dos distúrbios que aparecem na vida adulta, como a falta de desejo sexual, são 

reflexos da precocidade” (OLIVEIRA, 2006). 

 

 

MÍDIA: DISCURSOS E IDEOLOGIAS 
 

O adolescente na busca de modelos externos fora do ambiente familiar, é 

influenciado através de imagens e estimulado pelo discurso da mídia, propagandas, 
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músicas a outros estímulos, a “adotar” um comportamento ou modelo sexual tido 

como padrão, modelos estes muitas vezes “ilusórios” ou conflitantes para o jovem, 

como afirma o psicólogo Paulo Roberto Ceccarelli (2003): 
 
[...] muitas vezes, entretanto, o que a mídia mostra está em total 
contradição com o sentimento que o adolescente experimenta, o 
que pode fazer com que ele se sinta desrespeitado, discriminado ou 
até perdido. Em outras situações, a mídia pode oferecer ‘soluções’ a 
conflitos internos assegurando ao sujeito a ilusão de pertencer a um 
grupo e propiciando-lhe, ao mesmo tempo, uma defesa contra o 
perigo de se entrar em contato com representações inconscientes 
geradoras de angústia. (grifos nossos) 

 

Pesquisa realizada com trezentos estudantes de escola pública e privada de 

Curitiba e publicada no Jornal Brasileiro de Doenças Sexualmente Transmissíveis 

(DSTs), divulgou a atuação dos meios de comunicação quando o assunto é erotismo 

e prevenção, mostrando o alto teor de erotismo nas propagandas e programações 

além da falta de informação sobre a prevenção nos meios analisados (O Estado do 

Paraná). 

Sob esta ótica, descrevemos algumas peças publicitárias de diferentes 

períodos onde a utilização erótica é claramente usada.  

A revista Atrevida (2002, p. 9), mostra um casal de frente, a moça veste um 

short desabotoado, com os braços para cima agarrando o pescoço do rapaz e 

beijando-o. O rapaz tem uma das mãos dentro do short da menina e a outra mão 

cobre os seios com um frasco de perfume. O anúncio é de um perfume da Calvin 

Klein com o slogan: “a fragrance for man or woman”. 

Na revista Capricho (ago. 2005) mostra a imagem de dois jovens sentados 

frente a frente com os troncos unidos e abraçados, com as pernas entrelaçadas. O 

adolescente veste calça sem camisa e com tênis, a moça veste uma mini blusa de 

alças e uma calcinha praticamente imperceptível escondida pelas pernas do rapaz. 

A propaganda é de tênis com o slogan: “Autêntico como você”. 

A edição de novembro de 2005 da citada revista faz o anúncio de sandálias 

(Melissa) utilizando a imagem de uma mulher, de lado, do ombro para baixo, 

apoiada num sofá. A modelo usa mini vestido branco colado ao corpo deixando à 

mostra suas peças íntimas.  
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As propagandas analisadas são veiculadas na mídia especialmente voltada 

para um público jovem com imagens carregadas de sensualidade e erotismo, com 

slogans utilizando-se de múltiplos sentidos. 

Conforme a médica Rosangela Oliveira (2006), “estas informações estão 

culminando, com um início, cada vez mais cedo da atividade sexual. E o resultado 

desta precocidade nem sempre é positiva”. 

Portanto é necessária uma postura mais crítica, quando o assunto é o 

discurso da mídia sob o viés da sexualidade. É imperioso “revisar”, repensar e 

questionar com o jovem e a família o que é veiculado pelos meios de comunicação 

como verdades, que ideologia permeia o que chega até os espectadores, leitores e 

ouvintes. Como formar um leitor mais crítico, sendo que muitas vezes este possui 

conhecimento limitado de mundo, com poucas leituras para entender o sentido e/ou 

significado das mensagens apelativas repassadas pela mídia? De que maneira 

destacar a importância da mídia no processo de ensino aprendizagem de forma 

mais crítica? 

Nessa linha de pensamento, transcrevemos o psicólogo Ceccarelli (2003):  
 
A mídia tem uma responsabilidade ética com aquilo que exibe, e 
não pode ignorar a sua participação na construção social, na 
formação de mentalidades e no desenvolvimento psicossocial da 
criança e do adolescente. Atrelar o que ela veicula unicamente aos 
pontos da audiência baseada na ideologia de uma cultura 
globalizante é desrespeitar a particularidade do tempo de 
maturação da constituição de cada sujeito. (grifos nossos) 

 

Os dados apresentados, opiniões de especialistas e as demais leituras foram 

determinantes para escolha do assunto: “O discurso da mídia”, as múltiplas leituras 

e sentidos atribuídos a esses discursos,  

Valeu-se da Análise do Discurso de orientação francesa, enquanto espaço 

onde a história e a ideologia se apresentam na linguagem, optando-se em definir 

como objeto de estudo ou foco principal a análise de algumas músicas, anúncios, 

textos de revistas veiculados pela mídia para um público jovem. 

O foco do trabalho ou o objeto de estudo será de ler, analisar, comentar e 

refletir propagandas, anúncios, músicas, tiras veiculados pelos meios de 

comunicação para persuadir um público jovem, tendo como semelhança entre elas, 

o erotismo e a sensualidade. Objetiva-se com essa estratégia relacionar a prática 

com a teoria em sala de aula. E a partir daí estudar a linguagem da mídia, enquanto 
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formadora de opinião e de propagação de estereótipos. O material de pesquisa será 

coletado da televisão, internet, revistas e jornais. “Não há discurso sem sujeito e não 

há sujeito sem ideologia [...]” (PÊCHEUX citado por ORLANDI, 2005, p. 17). Sob 

este prisma, é possível afirmar que todo o discurso que é veiculado pela mídia3 está 

impregnado de ideologia. O dicionário Aurélio define ideologia como sendo “o 

conjunto de idéias que tem como base uma teoria política ou econômica, ou ainda o 

modo de ver próprio de um indivíduo ou de uma classe”. 

Para a AD a Ideologia é o elemento determinante do sentido que está 

presente no interior do discurso, ao mesmo tempo se reflete na exterioridade, a 

ideologia não é algo exterior ao discurso, mas sim constituída de prática discursiva. 

(FERREIRA, 2001, p. 17). “A ideologia é constituinte inconsciente dela mesma e não 

somente distraída, escapando incessantemente a si mesma” (PÊCHEUX, 1995, p. 

177). 

Para se entender mais profundamente a relação existente entre ideologia, 

mídia e discurso, serve-se do aporte teórico da AD, que segundo seus precursores – 

Pêcheux e Fuchs – “não existe ideologia separada da linguagem; uma formação 

ideológica ganha existência quando materializada por uma formação discursiva [...]” 

(NAVARRO, 2006, p. 75). 

Retomando que Formação discursiva é a manifestação, no discurso de uma 

determinada formação ideológica, em uma situação de enunciação específica. “A 

formação discursiva determina ao sujeito o que pode e o que deve ser dito” 

(PÊCHEUX, 1995, p. 160). 

Tal embasamento sustenta que nem tudo o que o sujeito fala num discurso é 

real ou transparente, mas é determinado pela posição ideológica sustentada por 

esse mesmo sujeito ou classe a qual está inserido.  

Desta forma é possível afirmar que algumas propostas e expressões usadas 

em um discurso recebem o seu sentido ou mudam de sentido, conforme a formação 

discursiva onde são materializados. Como exemplo, podemos citar a questão do 

texto da mídia mais especificamente o editorial de um jornal, o discurso produzido 

nem sempre é “fiel” a formação ideológica de quem o produziu, mas este pode estar 

“forçado” manipulado a dizer, ou a serviço de uma classe dominante. (dono do 
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jornal). As condições de produção é que determina o “teor”, o sentido das formações 

discursivas. 

Segundo Pêcheux (1993, p. 166), formação ideológica “constitui um conjunto 

complexo de atitudes e de representação que não são ‘individuais’ nem ‘universais’, 

mas que se relacionam mais ou menos diretamente a posições de classes em 

conflito uma com as outras”. Logo, as palavras ou expressões não possuem um 

sentido/significado único, literal, transparente, elas mudam, se alteram conforme as 

posições ideológicas daqueles sujeitos que as utiliza num determinado discurso. 

Compreende-se assim que formação ideológica e formação discursiva são 

dependentes – interligadas, uma não co-existe sem a outra; pois a materialização de 

uma formação ideológica se faz através de uma formação discursiva, como enfatiza 

Navarro (2006, p. 75): 
 
Se o que faz as histórias movimentar-se são os embates, as lutas de 
classe, se não há como separar o discursivo do ideológico, a 
relação entre historia e discurso pode ser pensada do modo como na 
materialidade discursiva, se efetua a reprodução ou a transformação 
das relações de produção. (grifo nosso) 

 

Reiterando o que pode e deve ser dito e o que não deve ser dito, segue 

normas anônimas e históricas de uma determinada conjuntura social.  

Sob esse viés, entende-se que os efeitos de sentido que chegam até os 

leitores/espectadores são definidos a partir de concepções, crenças e objetivos de 

quem os produzem geralmente a serviço de uma classe dominante ou de grupos de 

poder. Como define Navarro (2006, p. 77) “a classe dominante cria mecanismos 

para perpetuar e reproduzir as condições materiais, ideológicas e políticas de 

exploração”. 

Em face dessa constatação, como definir, descobrir ou mesmo identificar os 

objetivos inseridos nos discursos transmitidos pela mídia? Como absorver a 

“ideologia” contida nas revistas, jornais, rádios, televisão, internet e outras? Até que 

ponto o discurso da mídia tem influenciado na precocidade sexual das crianças e 

adolescentes? Como instruir ou alertar o adolescente a ter mais criticidade em 

relação às matérias publicadas, tendo presente a grande diversidade de temas 
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abordados? Como desvincular o que é real do que é fantasia? Com que objetivo ou 

função são produzidos determinados discursos4 com alto teor erótico? 

Esse será o objeto determinante do trabalho que será desenvolvido: textos da 

mídia associados ao desenvolvimento da sexualidade precoce, considerando no 

trabalho a análise dos procedimentos, estratégias e imagens utilizadas pelos meios 

midiáticos na propagação dessas idéias, enquanto informação e formadora de 

opiniões. 

Como fazer uma leitura mais ou menos homogênea dos sentidos contidos nas 

produções midiáticas, uma vez que há diferentes maneiras de leitura e interpretação 

de cada enunciado, como por exemplo, no caso do aluno que nenhuma leitura 

possui, apenas absorve sem qualquer crítica o que mídia oferece? 

De acordo com Orlandi (2007, p. 193): 
 
a leitura é momento crítico da constituição do texto, pois é o 
momento privilegiado do processo da interação verbal: aquele em 
que os interlocutores ao se identificarem como interlocutores 
desencadeiam o processo de significação. 

 

Ressalta-se dessa forma que o processo de significação passa por inúmeros 

outros elementos, como o da própria história de formação do indivíduo em seu meio-

conceitos anteriormente vivenciados, muita ou pouca leitura, opiniões dirigidas –, 

fazendo com que o interlocutor compreenda integralmente ou parcialmente aquilo 

que foi exponenciado no discurso apresentado – verbal ou não verbalizado. 

As diretrizes curriculares da rede pública do Estado do Paraná, 

especificamente as vinculadas à Língua Portuguesa, têm como práticas discursivas 

os seguintes grandes eixos: oralidade, leitura e escrita. Faz-se necessário, para a 

consecução dos objetivos traçados, um estudo mais sistematizado no que se refere 

à leitura e interpretação dos discursos produzidos pela mídia. 

Não como algo apenas negativo, mas como produto ou mensagens amplas 

para serem exploradas em sala de aula, servindo essa discussão para despertar no 

aluno um sentido mais crítico em relação a essas mensagens, para que não venha a 

ser apenas um sujeito passivo a elas. Mostrar o que está implícito ou explícito nos 

diferentes tipos de discursos, salientando a incompletude dos textos e os múltiplos 

sentidos que pode proporcionar, bem como a intertextualidade de um determinado 
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texto com outros, como pode ser verificado nas diretrizes curriculares “[...] quanto 

maior o contato com a linguagem na diversidade textual, mais possibilidade se tem 

de entender o texto como material verbal carregado de intenções e de visões do 

mundo”, claras, transparentes ou direcionadas. (PARANÁ, 2007, p. 26). 

Desenvolvida essa forma de trabalho, com certeza, o aluno passará a ler, 

escrever, interpretar e refletir sobre a língua enquanto sujeito, alguém que constrói 

significados e interage com diferentes discursos, ou seja, como sujeito ativo de suas 

leituras, percebendo que a linguagem não é homogênea e que o sentido das 

palavras muda de acordo com a situação e o lugar social do falante. 

É imprescindível levar o texto midiático até a sala de aula. Para isso é 

necessário que o professor ou pesquisados conheça alguns aspectos fundamentais 

referentes aos textos veiculados pelos diferentes suportes discursivos (jornais, 

televisão, etc.). 

Segundo Navarro (2006, p. 77): 
 
a) ter desconfiança em relação à linguagem, tendo em vista que ela 
não é transparente; b) ter em vista que o sentido é opaco e não 
pode ser cercado, pois não cessa de fugir ao nosso controle; c) 
considerar que o sentido não se aloja exclusivamente no texto, 
não está preso às intenções do autor nem depende do gesto 
individual do autor; ele se encontra no espaço onde a língua e a 
história se entrecruzam, espaço esse que é o discurso; d) 
trabalhar como uma concepção não subjetiva de sujeito, pois ele não 
é a fonte do sentido; e) considerar que o discurso não é somente 
lugar de alianças, mas também de confrontos, de sobreposição de 
vozes; que é por seu intermédio que o poder se exerce – portanto, 
que o saber se constitui e é legitimado (grifos nosso). 

 

Analisando os aspectos comentados por Navarro quanto aos textos midiáticos 

produzidos na sociedade é possível considerar que: a linguagem como elemento 

constitutivo do processo discursivo não se limita somente ao que o autor quer dizer, 

mas que assume diferentes sentidos conforme a formação ideológica de quem o 

interpreta; logo, não há um sentido “acabado” e único, ele está sempre em 

movimento contínuo, conforme o momento sócio-cultural e histórico onde o discurso 

acontece. 

Na mesma linha de pensamento o autor citado ressalta que o sujeito não é a 

fonte de sentido do discurso, ou seja, o sujeito não é totalmente livre ou 

determinado, mas condicionado por forças e mecanismos exteriores. E quanto ao 
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discurso, este pode unir ou confrontar e é através dele que o poder se mantém e 

legitima o saber da classe dominante. 

Sob este aspecto, ressalta Pêcheux (1993, p. 167), que a “ideologia interpela 

os indivíduos em sujeitos”, e o sujeito é constituído a partir das relações com o outro; 

portanto o sujeito é ao mesmo tempo, numa formação discursiva, determinado e 

agente determinante em sua prática discursiva, em outras palavras o sujeito é 

assujeitado ideologicamente, pois tem a ilusão de ser sujeito do que diz, é também o 

porta-voz da instituição a qual faz parte; o sujeito não fala, mas é atravessado por 

outros discursos que falam por ele, e embora tenha a ilusão de autonomia, submete-

se às condições de produção imposta. Segundo Pêcheux (1995, p. 166): 
 
interpelação ou o assujeitamento do sujeito como sujeito ideológico, 
de tal modo que cada um seja conduzido, sem se dar conta, e tendo 
a impressão de estar exercendo a sua livre vontade, a ocupar o seu 
lugar em outra das duas classes sociais antagonistas. 

 

Tendo como aporte teórico a Análise do Discurso e como objeto do trabalho o 

discurso de Mídia, mais especificamente textos e propagandas onde fica implícita a 

sexualidade, é mister relacionar que há muitas possibilidades de concretizar uma 

pesquisa sobre o assunto. Fixaremos a pesquisa em torno da constituição, 

formulação e circulação dos sentidos (percepção) vinculados aos textos da mídia. 

Para tanto, nos serviremos de formações discursivas de seus diversos tipos 

tratando de um mesmo tema, com recortes semelhantes e finalidade de 

compreender os procedimentos a ela inerentes, bem como as estratégias imagéticas 

e lingüísticas utilizadas na produção de discursos e, conseqüentemente, de sentidos 

dos enunciados. Salientando, igualmente, a subjetividade inerente a esses textos e 

como a mídia intervém na sociedade e na formação homem.  

Antes de relacionarmos as especificidades dos tipos de discursos e sentidos a 

eles atribuídos, faz-se necessário considerar a leitura como “atribuição dos sentidos” 

(ORLANDI, 2006, p. 17). Para qualquer exemplar de linguagem de qualquer 

natureza existem muitas possibilidades e modos de leitura dependendo dos 

objetivos e do contexto em que ocorrem. 
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Por último, a atribuição de sentidos a um texto e ou discurso, pode variar 

desde uma leitura parafrástica5 a uma leitura polissêmica6, elementos que 

determinam a idéia de produção de leitura. 

Partindo destes pressupostos, fica clara que os discursos veiculados pela 

mídia uma vez “lançados” são passíveis de múltiplas interpretações de atribuição de 

sentidos. Como afirma Rimbaud (2006, p. 12), “todo texto pode significar tudo – há 

uma determinação histórica que faz com que só alguns sentidos sejam ‘lidos’ e 

outros não”. 

Destacamos, conforme citação acima, que todo contexto em que se produz e 

se expõe o discurso é constituído de sentido, e que não há um sentido mais 

importante (nuclear) em relação a outro, como afirma Orlandi (2006, p. 21): “todos os 

sentidos são de direito sentidos possíveis e, em certas condições de produção, há 

de fato dominância de um sentido sem por isso se perder a relação com os outros 

(implícitos)”. 

A análise do discurso tem o texto como unidade; e este é definido 

pragmaticamente como a “unidade complexa de significação, consideradas as 

condições de sua produção” (ORLANDI, 2006, p. 22). É, portanto, um processo de 

interação. E a relação que existe entre o discurso e o texto é que na AD o objeto 

teórico é o discurso, e o texto é o objeto empírico (analítico). Como o texto não é 

fechado em si mesmo, muitas são as informações e sentidos possíveis. 

Assim, os textos se apresentam de diversas formas e extensões, desde uma 

palavra, um sintagma, um conjunto de frases, um slogan, uma propaganda verbal e 

não verbal, uma música, um discurso político ou religioso, dentre outros, não 

importando sua tipologia, sempre serão vistos como objeto “inacabado”, lugar do 

“jogo de sentidos”. 

Buscar-se-á para a análise de alguns discursos selecionados, a noção de 

interdiscurso, intradiscurso e a relação do já dito e o que se esta dizendo; o dito em 

relação ao não dito, todos os aspectos importantes no estabelecimento de sentido e 

ou significados dos discursos. 

Para exemplificar o exposto, nos serviremos de um anúncio publicitário de 

perfume da revista Capricho (junho de 2005), em duplas páginas, mostrando o rosto 

                                            
5 Que se caracteriza pelo reconhecimento de um sentido, que se supõe ser do texto (dado pelo autor) 
(ORLANDI, 2006, p. 12). 
6 Atribuição de múltiplos sentidos ao texto. 
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de dois jovens frente a frente. O rapaz segura uma flor como se fosse entregar para 

a moça. A referida flor assume o formado e a cor de uma chama. O slogan diz: 

“Agora que vocês cresceram já podem brincar com fogo”. E ao lado da moça o texto: 

“Você pode ser o que quiser”. 

Segundo Orlandi (2007, p. 82) “o não-dito é subsidiário ao dito. De alguma 

forma, o complementa, acrescenta-se”. Logo, o que não é dito no enunciado, 

também é carregado de significação. 

Partindo do pressuposto destacado pela autora, e retomando o slogan do 

anúncio – o dito: “Agora que vocês cresceram já podem brincar como fogo” – é 

possível observar que o não-dito pode significar: só pode brincar com fogo quem já 

cresceu; quem é criança ou imaturo não brinca como fogo; fogo representa perigo; 

quem brinca com fogo pode se queimar; a palavra fogo remete a calor, ardência; 

“fogo” é para adulto – maturidade; fogo, no sentido de relacionamento mais profundo 

entre duas pessoas... 

Sob este aspecto, o que é “silenciado” complementa e constitui o sentido do 

que realmente foi dito. Conforme a autora citada, “na Análise do Discurso, há noções 

que encampam o não-dizer: a noção de interdiscurso7, a de ideologia, a da 

formação discursiva. Considerando que há sempre no dizer um não-dizer 

necessário” (ORLANDI, 2007, p. 88).  

Assim, o não-dito adquire ou remete a sentidos de diferentes interpretações 

conforme as formações discursivas, o interdiscurso (exterior) e as posições 

ideológicas do próprio sujeito. 

Para melhor especificar as concepções sobre o dito e o não-dito, 

analisaremos um trecho da música “Sexo”, do grupo Ultraje a Rigor: 
 
Sexo 
 
Hoje vai passar um filme na TV que eu já vi no cinema 
Êpa!? Mutilaram o filme, cortaram uma cena 
E só porque aparecia uma coisa que todo mundo conhece 
E se não conhece ainda vai conhecer 
E não tem nada de mais 
Se a gente nasceu com uma vontade que nunca se satisfaz 
Verdadeiro perigo na mente dos boçais 
Corri pro quarto, acendi a luz, 

                                            
7 Compreende o conjunto das formações discursivas e se inscreve no nível da constituição do 
discurso, na medida em que trabalha com a re-significação do sujeito sobre o que já foi dito, ou 
repetível. (Glossário de Termos do Discurso, 2001) 
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olhei no espelho, o meu tava lá 
Ainda bem que eu não tô na TV, senão iam ter que cortar! 
(Ui!) Sexo! Como é que eu fico sem sexo! 
Eu quero sexo! Me dá sexo! 

 

O dito: O filme passado na TV depois de ser divulgado no cinema, sofreu 

algum tipo de censura (corte de cena). O narrador-personagem deixa claro que a 

“coisa” todos já conhecem ou vão conhecer e que não há nada de mais, só para os 

“boçais” é visto como perigo. 

O não-dito ou silenciado: a televisão corta cenas de sexo em que aparecem 

partes íntimas dos personagens, na música denominada de “coisa”; o termo “coisa”, 

pelo contexto, representa órgão sexual masculino; “boçais” são os moralistas ou a 

própria censura, que representa um perigo para os programas veiculados pelos 

meios de comunicação; é natural mostrar cenas de sexo explícito; o personagem 

deixa transparecer de forma clara que é insaciável e que não pode viver sem sexo; e 

que se todos conhecem não há por que não mostrar. 

 

 

OS MÚLTIPLOS SENTIDOS DE UM ENUNCIADO 
 

Muitos outros sentidos poderiam ser ainda alinhavados, pois segundo 

Maldidier (2006, p. 96) “o sentido não pode ser cercado ele escapa sempre”. 

Partindo desta premissa, de que não se consegue limitar ou cercar os 

sentidos de um enunciado, far-se-á uma análise mais minuciosa do anúncio 

publicitário, ressaltando seus aspectos mais significativos. O case guarda relação 

com o anúncio publicitário do refrigerante Nova Sprite Zero, lata 350 ml, com 

explicitações transcritas na seqüência. 

Possui um titulo em destaque escrito em letras maiores: Zere seus limites. 

Compõe-se de um texto composto por sete linhas; a imagem de uma moça nua, 

bronzeada, cabelos longos, sorridente, magra, segurando duas latas de Sprite Zero, 

cobrindo os seios com as mesmas. O lado direito da folha é todo preenchido por um 

teste, dividido em quatro blocos com quatro perguntas e três alternativas de 

respostas. Dispõe ainda de uma tabela com o valor de cada resposta e as 

considerações comportamentais conforme a pontuação conseguida. 
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O cenário é uma praia e as cores predominantes são o azul e o verde. Na 

parte inferior está grafada a logomarca Sprite Zero e ao lado a expressão Zero 

Açúcar, Zero limites. 

O titulo ou chamada “Zere seus limites” é anteposto pela palavra “Teste” e 

logo após, no texto, as interrogações: 

- Você é uma garota limitada? 

- Ou é despachada e resolvida? 

 

Segundo, o dicionário Mini-Aurélio, limitada significa contida, diminuída, 

delimitada, insuficiente, medíocre. Já o dicionário Aulete Digital, descreve “limitada” 

como uma pessoa que tem pouca aptidão ou capacidade, restrita, que tem 

limitações. 

Por outro lado, o adjetivo despachado de acordo com o dicionário Aurélio, é 

sinônimo de desembaraçada, desinibida; e resolvida é igual à decidida, audaz. 

Segundo o dicionário Aulete Digital, despachada é alguém deliberada, desenvolta 

em fazer as coisas, que não faz cerimônia, é sincera, espontânea e resolvida. 

Segundo a mesma fonte é alguém disposta a tudo, decidida, pronta, preparada, 

tranqüila, sensata, equilibrada.  

Os adjetivos constantes na segunda pergunta – despachada e resolvida – são 

“positivos” e se sobrepõe ao “limitada” que, conseqüentemente, é “negativo” 

inferiorizado. Logo, ninguém quer ser tachado de dependente, retrógrada, ou “fora 

de ninho”, ou ainda ser “distinguida” como limitada, diferente, desajustada 

socialmente. A busca incessante do adolescente é sentir-se incluído, enturmado, do 

grupo. 

Na seqüência do texto, os dizeres: “Descubra neste teste. Quantos menos 

pontos você fizer, menos limites você tem”. Ressalte-se o significado de limites 

como linha de demarcação, local onde se separam dois territórios contíguos, seus 

pontos extremos: ou seja ou se está de um lado ou de outro, ou se é limitada ou se é 

resolvida e despachada no “terreno” de comportamentos e atitudes. O texto não 

permite outra escolha. 

Importante observar a forma pré-determinada, condicionante, persuasiva: 

“quantos menos pontos você fizer, menos limites você tem”, em que o enunciado é 

construído, direcionando que para ser despachada e resolvida a pontuação deve ser 

zero. Conforme Rafael Sampaio, na obra Propaganda de A a Z, a propaganda pode 
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ser definida como “a manipulação planejada da comunicação visando, pela 

persuasão, promover comportamentos em beneficio do anunciante que a utiliza”. 

(SAMPAIO, 2003, p. 26). 

O Anunciante (a empresa) de Sprite Zero – Zere seus limites – Zero açúcar – 

Zero Limites utiliza diversas vezes o numeral “zero” condicionando e persuadindo o 

leitor-consumidor a marcar as alternativas do teste de menor valor ou igual a zero, 

para corresponder aos “adjetivos resolvida e despachada”, caso contrário, o 

resultado será limitada; instigando “sutilmente” a mudança comportamental. 

Nas últimas linhas do texto observa-se a repetição de intenção das demais 

frases: “Aqui o objetivo é zerar. Então vai nessa!”. Mais uma vez observa-se a forma 

imperativa deixando clara a intenção e objetivo do teste, que é zerar nos pontos do 

teste e concomitantemente zerar nos limites – ser despachada e resolvida.  

Fica implícito que ter limites é algo negativo, ultrapassado, Zere seus limites, 

além de remeter e impor a condição de “não ter limites”, menciona o verbo “zerar” ou 

“zero” que se refere ao nome do próprio produto anunciado (sem açúcar, sem 

calorias). E não é de “graça” que aparece na página publicitária da bebida seis 

vezes a palavra zero e seis vezes a palavra limites: o que é explicitado pela citação: 
 
Toda comunicação baseia-se no princípio de que nada se diz se 
não há razão para dizê-lo, e esta ‘boa razão’ nos permite extrair 
várias deduções legitimas daquilo que ouvimos ou lemos. Em outras 
palavras, é preciso distinguir aquilo que efetivamente se diz daquilo 
que se deduz do conteúdo do que foi dito ou do mero fato do 
enunciado. (VESTERGAAR; SCHRÖDER, 2004, p. 34) (grifos 
nossos) 

 

Portanto o conteúdo que é comunicado através do texto e do teste possibilita 

distinguir o que é dito efetivamente (explícito) – zere seus limites – e do que é 

possível deduzir (implícito) – mudança de comportamento – para ser uma pessoa 

despachada e resolvida, ou seja, “você” não deve ter limites de nenhuma espécie.  

A revista onde aparece a propaganda ora explicitada – Capricho, edição 

especial do mês de março de 2006 – é destinada exclusivamente a um público 

feminino jovem.  

A forma como é organizada, além do titulo, imagens, presença de um teste 

que “infalivelmente” será respondido por adolescentes do sexo feminino, leva, 

conseqüentemente, a um tempo de visualização do anúncio significativamente maior 

em comparação com uma propaganda “simples” sem a presença de perguntas e 
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respostas. Quanto maior o tempo de contato com o conteúdo da propaganda, suas 

imagens, adereços e a linguagem, maior será a influência e persuasão sobre o 

leitor-consumidor. 

Conforme se pode observar a opinião de Rafael Sampaio em sua obra 

Propaganda de A a Z, ”A propaganda seduz nossos sentidos, mexe com nossos 

desejos, revolve nossas aspirações, fala com nosso inconsciente, nos propõe novas 

experiências, novas atitudes, novas ações” (SAMPAIO, 2003, p. 23). 

Afinal, qual a adolescente não aspira um corpo escultural, em perfeita forma e 

bronzeado, além de ser resolvida e despachada?  

Verifica-se, por conseguinte, que a mensagem publicitária convence, atrai, 

interessa, influencia a determinadas decisões e atitudes, mesmo que o leitor não 

admita ou não perceba que está sendo sutilmente manipulado, ou seja, ele é 

assujeitado. Confirma o autor: “É fato incontestável que todos os integrantes das 

modernas sociedades de consumo são influenciados pela propaganda. Não há 

como escapar de sua influência. Nem querendo” (SAMPAIO, 2003, p. 23). 

A imagem, da referida propaganda ocupa mais de um quarto da folha, e esta 

é de uma mulher jovem, linda, esbelta, cabelos lisos e soltos, olhos claros, sorriso 

contagiante, enfim a “representante” do padrão institucionalizado da beleza feminina.  

Não veste nada aparentemente (não aparece nenhum indício de vestimenta); 

a modelo é retratada dos quadris para cima, segurando em cada mão uma lata do 

refrigerante anunciado encobrindo os seios. No topo da página está inserido 

fotografia de um biquíni, branco e molhado, separado em suas duas partes 

dependuradas nos quadros onde registradas as perguntas do teste, o que leva à 

dedução de que a garota esteja nua na praia, ou seja, é despachada e resolvida; 

para ela nada tem limites.  

Subentende-se que se quiser um corpo escultural tem de seguir a orientação 

da publicidade, bem como que não precisa o corpo ser coberto por menor que seja a 

peça. O anúncio remete que se beba a Nova Sprite Zero, pois ela é zero açúcar, 

zeros limites (inscrições impressas na lata).  

Como bem define Haug (2004, p. 13), em A linguagem da Propaganda: "Em 

vez de invocar, de forma verdadeira ou exagerada, o valor de uso primordial do seu 

produto, o anunciante promete ao consumidor que sua aquisição e consumo lhe 

trarão juventude, amor, reconhecimento”. 
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A ilustração ou mensagem visual em uma propaganda é peça importantíssima 

no conjunto da mensagem como um todo que se quer transmitir. Ela é parte 

fundamental na influência sobre o consumidor na aquisição do produto anunciado. A 

imagem sempre chamará a atenção primeiramente, em relação ao texto verbal, 

conseqüentemente, a mesma deve estar em sintonia com os 

compradores/consumidores que se quer atingir, em sintonia com as tendências do 

mercado e os valores da sociedade em geral. No caso, a imagem padronizada de 

beleza é justamente a busca incessante de toda a adolescente – um consumidor em 

potencial.  

Como comentam Vestergaard e Schröder (2004, p. 14) “[...] é de se esperar 

que o método de persuasão varie conforme o produto e conforme a idade, o sexo e 

a classe social do provável comprador”, confirmando que o anúncio publicitário em 

questão não teria o mesmo impacto se aparecesse numa revista destinada a um 

público adulto de ambos os sexos, adulto masculino ou mesmo a uma classe menos 

favorecida socialmente.  

O fato de a mulher aparecer aparentemente nua na praia, o biquíni molhado 

aparecer “aleatoriamente” como figura decorativa junto ao um calção de banho 

masculino também molhado, elem das latas de refrigerante cobrindo parte dos seios, 

deixa claro e erotização e a sensualidade como marketing de venda do produto.  

A beleza padronizada, os valores aparecem implicitamente transferidos ao 

produto, evidenciando e persuadindo o consumidor que ao adquirir o produto 

anunciado estará incondicionalmente adquirindo junto os valores e qualidades 

apregoadas ao produto, como ressalta João Alvez dos Santos (2004), quando 

descreve o conceito sobre a estética das mercadorias: ”o valor transferido à 

mercadoria será transferido ao consumidor mediante o ato da compra” (SANTOS, 

2004, p. 239), e complementa:  
 
A propaganda, então, trata primeiro de fazer à estética da 
mercadoria, transformando-a num desejável distintivo para o 
consumidor, que espera obter certo êxito particular. Depois, quando 
o distintivo for transferido ao consumidor por meio da aquisição da 
mercadoria, procura-se fazer a estética do consumidor, cuja 
ostentação de bens fascinantes se supõe atrair os sentidos e os 
desejos dos outros, tal como a é mercadoria produzida para atrair os 
sentidos e os desejos do consumidor, graças à imagem criada pela 
propaganda. (SANTOS, 2004, p. 240).  
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Na maioria das propagandas que subsidiaram este trabalho e mais 

especificamente a que ora está sendo analisada, a imagem da feminilidade que 

prevalece é o ideal da beleza e da forma, enfim, o culto ao corpo. A prioridade é a 

conservação da boa aparência física, como sendo fundamental e única, custe o que 

custar, ou seja, a exposição da beleza exterior, não valorizando os valores sociais e 

morais como constituintes essenciais do ser humano. A mulher está sendo “usada” 

ou transformada em objeto passivo de venda de mercadorias.  

Conforme mencionado na Linguagem da Propaganda – Estratégias de 

Comunicação: Sexo e Classe, 
 
Esse ideal de beleza e de boa forma transfigurou-se na nova camisa 
de força da feminilidade, exigindo que as mulheres entrem em 
competição, mediante aparência, pela atenção do marido, do 
namorado, do patrão e de todo espécime do sexo masculino 
(VESTERGAARD; SCHRÖDER, 2004, p. 122).  

 

A revista do anúncio, destinada a um público-alvo jovem feminino, traz na 

página 114 o seguinte enunciado: “Adolescente é alguém que está se recuperando 

da infância” (Ambrose Bierce, escritor). Recuperar, no sentido denotativo da palavra 

significa ter ou obter, retomar, reaver, readquirir, recobrar, reabilitar-se de algo ou 

coisa ou estado, condição de que se havia perdido (Dicionário Aurélio).  

Partindo do exposto, o que estará o adolescente buscando que tenha perdido 

na infância? O tempo perdido? Esquecer os limites os quais lhe eram impostos? A 

atenção dos pais? O que afinal? Enfim, as indagações são muitas durante essa fase 

de vida. Vale ressaltar que, da forma como aparece o discurso, possibilita várias 

inferências ou deduções e uma delas é que a infância de forma geral não foi 

positiva, e obviamente, segundo o enunciado, o adolescente deverá correr atrás do 

“prejuízo”.  

É aí que entram em cena os apelos midiáticos, em forma de anúncios, 

músicas, novelas que induzem, como ele, adolescente, deve ser física e 

psicologicamente, impondo sutilmente valores e atitudes como veremos na 

retomada do anúncio publicitário mais especificamente a parte do teste (linguagem 

verbal) organizada para ser respondido por adolescentes do sexo feminino, aquele 

que segundo enunciado está se “recuperando da infância”.  
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Questão número 1: Você está com o seu amigo na praia e nota que ele está o 

tempo todo “filmando” você. Sua reação é: 

a) abre seu livro “Como se livrar de péla-sacos” e deixa a capa bem visível; 

b) pega a pazinha de uma criança e se enterra toda na areia; 

c) abre sua lata de Sprite e esguicha na cara dele “acidentalmente”.  

 

Observa-se que o paquerador é o “amigo” péla-sacos (arrogante e idiota, sem 

noção de tal condição), que fica, olhando, observando a menina. A alternativa “c”, 

que é a de menor valor, deixa claro que você adolescente, sempre deve estar de 

posse de uma lata de Sprite, caso precise se livrar de algum intruso. As demais 

alternativas são, de certa forma, absurdas e descontextualizadas. Fica implícito que 

mesmo o amigo pode estar de olho em você, a princípio no seu corpo. 

 

Questão número 2: Você acabou de entrar na água com seu biquíni branco 

novinho e percebeu que ele fica ligeiramente transparente. Você: 

a) sai da água fingindo que é um siri; 

b) fica na água até virar uma uva passa; 

c) sai assim mesmo e ainda oferece um gole de Sprite pro cara que está 

olhando. 

 

É do senso comum que o branco torna-se transparente quando molhado; a 

escolha da cor não foi aleatória. E, claro, sempre haverá alguém olhando para a 

mulher quando esta sai da água. As alternativas “a” e “b”, novamente são 

incoerentes, induzindo a jovem responder como certa e adequada a resposta "c", 

pois afinal, é o que faria uma garota resolvida, despachada, audaz. Novamente a 

presença do refrigerante Sprite como solução para o impasse. 

 

Questão número 3: Você está dando um mergulho e vê um cara se aproximar 

com ar de tarado. O que você faz: 

a) começa a se debater gritando: tubarão, tubarão!; 

b) faz um botinho e sai da água; 

c) bate um recorde de nado à distância, embora não saiba nadar. 
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O que determina identificar “ar de tarado”? Novamente as alternativas “a” e “c” 

fogem da normalidade, ou do que se espera de alguém que não é “limitada”, 

apavorada... Por sua vez a alternativa “b”, é a mais óbvia para alguém que sabe 

como lidar com a situação, e de quebra sai de forma sensual (botinho) sem perder a 

classe. 

 

Questão número 4: Você flagra seu namorado olhando outra garota na praia. 

Então:  

a) você comenta com ele as notórias celulites da moça; 

b) você dá o maior mole pro cara que vem buscar uma bolinha de frescobol 

perdida; 

c) você nem repara, porque estava de olho num surfista na água. 

 

A alternativa “a” comenta aspectos da não aceitação dentro dos padrões de 

beleza (celulite). A opção “b” demonstra infantilidade, imaturidade, “olho por olho, 

dente por dente” do adolescente. E a última alternativa, um tanto incoerente na sua 

organização, pois deixa claro que houve o flagra, porém a resposta diz que “você 

nem repara” deduzindo que ambos são iguais em se tratando de infidelidade.  

Em todas as questões há a presença da figura masculina: o amigo 

paquerador, “ele”, que pode ser qualquer homem que está na praia, um cara, com ar 

de tarado, e, por último, o namorado infiel, todos com uma característica 

comportamental em comum, estão sempre de olho na imagem feminina.  

As alternativas de menor valor, já que o intuito é zerar, são aquelas em que 

aparece o refrigerante Sprite Zero (alternativa “c” das perguntas 1 e 2); a imitação do 

boto (alternativa “b”, da questão 3), e a última em que a menina responde na mesma 

“altura “do namorado, não liga pela traição, pois também está paquerando outro 

(alternativa “c”, da questão 4).  

Na seqüência analisaremos o dito e o que fica silenciado (subentendido), 

conforme a pontuação conseguida por cada leitora: 

0 pontos: Aí, você manda muito bem! Prá você não existem limites. 

1 a 3 pontos: Você já é bem soltinha. Mas ainda pode se soltar mais. 

4 a 7 pontos: Ei, se libera menina! Você tá meio travadinha. 

8 pontos: Sinceridade? Sua bisavó teria orgulho de você.  
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A chamada principal da propaganda é imperativa: “Zere seus limites” 

condicionando ao resultado 0 pontos, ou seja, se você não marcou nenhum ponto, 

considere-se o máximo, você não tem limites, manda muito bem. É tudo o que uma 

adolescente quer ler ou ouvir. Já quem marcou de 1 a 3 pontos, a dica é de que 

pode se soltar mais, quebrar alguns tabus, ser mais liberada; 4 a 7 pontos: a própria 

negação do comportamento condizente com a juventude, você é travada, parada, 

limitada, reaja, mude seu comportamento, acorde para o “mundo”, e, por último 8 

pontos: a interrogação, quer mesmo saber? Você é ultrapassada, atrasada, 

pertencente à outra geração, a de sua bisavó, à moda antiga, na mais pura acepção 

da palavra limitada sem noção de como os jovens vivem na atualidade. 

Desconhecendo que comportamentos são aceitáveis e de como se deve viver sendo 

jovem, ou seja, precisa urgentemente mudar suas atitudes, comportamentos e forma 

de pensar, libertar-se das amarras.  

A propaganda consegue formar opiniões e atuar de forma imperiosa sobre as 

pessoas, famílias e grupos sociais e mais ainda sobre os adolescentes que buscam 

modelos, como enfatiza Rafael Sampaio (2003, p. 38), em que “a propaganda age 

sobre os consumidores informando, argumentando, comparando. Tanto de forma 

lógica e racional como subjetivas e emocionais”; qualquer das formas usadas ou de 

ambas concomitantemente o objetivo é interessar, persuadir, convencer e vender o 

produto anunciado, e para tanto o anunciante lança mão de todos os recursos 

possíveis, como pode ser observado no anúncio ora explicitado.  

As imagens comunicam, e estas a priori são chamativas, coloridas, 

envolventes e esteticamente corretas. As cores utilizadas na propaganda da Nova 

Sprite Zero são: três tonalidades de azul, três tonalidades de verde, mesclando 

harmoniosamente entre o azul do céu e a água do mar; a exuberante natureza; o 

cinza das latas e o quadro da primeira pergunta do teste; o branco do biquíni e a 

expressão Sprite; o amarelo chamativo do quadro referente a pontuação e nas 

inscrições “zero” das latas de refrigerante; e, por último, a areia com sua cor 

característica, mais clara que o corpo bronzeado da modelo.  

A estética, jogo de cores, letras, imagens e configuração, agrada, interessa, 

por meio de nossos sentidos; neste caso, em primeiro lugar, aos olhos: o desejo de 

sentir-se perfeita de corpo e posteriormente o comportamento, tudo isto possível, 

graças ao produto anunciado. A natureza, combinando sol, mar, ar livre e areia 
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“pede” pouca roupa e um corpo dentro dos padrões de beleza, e isto só a Nova 

Sprite Zero, pode oferecer.  

O texto verbal é mais explícito que a imagem, porém, a ilustração tem o poder 

de comunicar de imediato, com mais rapidez, e levam a uma interpretação, forçando 

o receptor a interagir mais efetivamente com o produto mesmo que de forma 

subconsciente. Nas imagens há sempre algo a descobrir, não é preciso, como no 

texto verbal, uma seqüência lógica a seguir. A leitura visual é atemporal, conforme 

Vestergaard e Schröder (2004, p. 240) explicam no artigo A Linguagem da 

Propaganda: 
 
Fazer a estética quer dizer alguma coisa parecida como ‘agradar por 
meio de impressões sensoriais, mas quando dizemos que 
determinado anúncio faz a estética da mercadoria, temos outra idéia 
em mente: queremos dizer também que ele confere uma ideologia’ 
ao produto, ao situá-lo num contexto ideológico que se lhe transmite 
por (por exemplo, a família feliz, a tecnologia onipotente, a natureza). 
(grifos nossos). 

 

Michael Pêcheux (citado por ORLANDI, 1995, p. 17), quando diz que “não há 

discurso sem sujeito e não há sujeito sem ideologia” reafirma que toda propaganda é 

impregnada de ideologia, muitas vezes não de forma explícita ou clara, e o receptor 

é inconscientemente manipulado, influenciado e convencido a consumir determinado 

produto. Lembrando que o anúncio publicitário é organizado através de uma 

linguagem diretiva e apelativa, que o anunciante “usa” com a função de convencer, 

recomendar e ordenar. Exemplo: Zere seus limites! Descubra neste teste! Vai nessa! 

Se libera menina!  

O anunciante tem a incumbência de “agradar” aos leitores-consumidores, sem 

menosprezá-los, ofendê-los ou perturbá-los, e conseqüentemente,  
 
a publicidade tem a obrigação de refletir as atitudes, esperanças e 
sonhos dos leitores o mais fielmente possível, podendo de certo 
modo penetrar na sua consciência, em sua forma de pensar, em sua 
ideologia, analisando as estruturas de significado dos anúncios. Pela 
análise da publicidade é possível medir a temperatura da ideologia 
popular (VESTERGAARD; SCHRÖDER, 2004, p. 185).  

 

Ou seja, o interesse popular deve ser incorporado pela propaganda, como 

forma de demonstrar sua sensibilidade aos desejos e anseios do consumidor, e para 

que isto aconteça a empresa e publicitário precisam primeiramente conseguir que o 
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anúncio seja notado, chame a atenção do leitor, para posteriormente persuadir que o 

produto é do interesse do cliente e que o mesmo de alguma forma vai satisfazer 

alguma de suas “necessidades”.  

Afinal as propagandas evidenciam apenas as qualidades que são muitas, 

como é o caso da Nova Sprite Zero; sendo nova, logo você precisa conhecer aquela 

que transformará a consumidora em despachada e resolvida, aquela que é zero 

açúcar, zero limites. Quer ter um corpo escultural e ser admirada na praia? Beba a 

Nova Sprite Zero, são algumas das inferências possíveis do leitor ao analisar o 

anúncio em questão, como enfatiza o artigo A ideologia da propaganda, 
 
O anunciante quer dar ao seu produto uma imagem destinada a 
funcionar como vantagem extra para ele no mercado, onde é preciso 
diferenciá-lo um pouco dos produtos concorrentes, que são (quase) 
iguais quanto ao seu valor de uso material. O problema, para ele, 
consiste em conseguir que o leitor consumidor associe o produto 
com a desejada imagem ou qualidade. (VESTERGAARD; 
SCHRÖDER, 2004, p. 238).  

 

Sabe-se que todo discurso é ideológico e que nenhum discurso se “cristaliza” 

à toa, seja ele perpassado por qualquer tipo de mídia, pois todas trabalham sob o 

mesmo enfoque, criando uma rede de sentidos e significados, e estes passam a ser 

comuns a todos. Conforme A Linguagem da propaganda, “os processos semânticos 

da redução dos problemas e a imposição de uma normalidade de comportamento 

são os mecanismos de maior conteúdo ideológico da propaganda” 

(VESTERGAARD; SCHRÖDER, 2004, p. 223).  

Na mesma obra supracitada, o autor comenta que os processos ideológicos 

verdadeiramente ardilosos e traiçoeiros são aqueles que  
 
apresentam um fenômeno como algo tão evidente e natural que 
dispensa qualquer exame crítico e o torna inevitável; as convicções 
que não são questionadas por serem apresentadas como 
inabaláveis; as mensagens que envoltas por uma aura de puro 
‘senso comum’, não só procuram deter ou reverter a mudança social 
em andamento como pressupõe que semelhante mudança é 
impossível. (VESTERGAARD; SCHRÖDER, 2004, p. 223).  

 

É possível “quebrar” o encanto ideológico e valorizar a mulher fora dos 

padrões de beleza estabelecidos e cristalizados pela mídia e sociedade durante 

muitos anos? A “ideologia pertence ao domínio do senso comum” (VESTERGAARD; 

SCHRÖDER, 2004, p. 227). Isto possibilita definir a essência da ideologia como algo 
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que é visível ao mesmo tempo para todos e invisível por suas próprias 

características.  

A ideologia da propaganda e extremamente perversa, pois não permite que o 

cidadão e sociedade revejam e repensem os “princípios básicos” da ordem social, 

tanto no nível da democracia como no papel dos sexos, impedindo que se 

estabeleçam novos conceitos e valores fundamentais de viver em sociedade, 

visando o bem comum.  

Outro aspecto a ser considerado em relação à ideologia e propaganda, é o 

não atrelamento desta ao mercado de trabalho e produção, como se a publicidade 

atendesse a necessidade de fuga dos consumidores/leitores; da mesma forma, o 

individualismo também é evidenciado em inúmeros anúncios publicitários sem 

demonstrar alguma preocupação com o coletivo, como se denota na seguinte 

citação de Williamson (1978, p. 47). 
 
Os anúncios obscurecem e evitam os verdadeiros problemas da 
sociedade, aqueles relativos ao trabalho: a empregos e salários e 
quem trabalha para quem. Criam sistemas de diferenciação social 
que servem de verniz para a estrutura básica de classes de nossa 
sociedade. (VESTERGAARD; SCHRÖDER, 2004, p. 232).  

 

Difícil seria imaginar a referida propagada sendo retratada num campo com 

trabalhadores.  

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Impossível analisar todos os aspectos inerentes aos anúncios publicitários ou 

propagandas. É mister salientar que a propaganda é sem dúvida uma das principais 

formadoras do ambiente cultural e social da atualidade. Sabe com maestria, 

remodelar, reconstruir, alterar dados culturais, e estabelecer o que é relevante e 

necessário para cada consumidor, dirigindo-se a cada um de forma capciosa como 

“você é único, você é especial”. Age sobre os instintos mais fortes de cada ser 

humano: o desejo de aceitação, a ânsia de saber mais, necessidade de sentir-se 

seguro, o medo de se sentir excluído, a auto-realização e demais “buscas e anseios” 

de cada um.  



 25

 

A propaganda para conseguir seus intentos é apelativa, é persuasiva e 

incansável. “Joga” de forma sutil e ao mesmo tempo arrebatadora; precisa 

emocionar, interessar e motivar o leitor a consumir, para que este se sinta “ajustado 

socialmente”, integrado e atualizado, como define Maria Inês Ghilardi (1999, p. 109) 

no artigo Mídia Educação e leitura:  
 
‘Todo locutor prevê um interlocutor cujos valores permeiam a 
construção do discurso. Os publicitários utilizam as mais variadas 
técnicas ao tentar influenciar o comportamento do provável 
consumidor’ e, ‘para que o sujeito receptor passe de simples leitor a 
consumidor efetivo, vale tudo – ou quase tudo –, pois o locutor 
deverá respeitar certos limites, levar em conta as crenças dos 
indivíduos de cada grupo social ao qual se dirige’. 

 

Vale-se de imagens atraentes, mulheres jovens, dentro dos padrões 

estipulados de beleza, transfere valores de um grupo reduzido para a sociedade 

como um todo. Induzem ao ato de comprar não por necessidade, mas para galgar o 

referencial preconizado pela propaganda.  

Lançam mão de recursos, imagens eróticas e sensuais especialmente para 

persuadir um público jovem, valendo-se de uma linguagem muitas vezes 

polissêmica, insinuante e instigadora, conduzindo os adolescentes a adotarem um 

comportamento não condizente com a maturidade afetiva e sexual. Como é 

perceptível no corpus do trabalho.  

O artigo Pornocultura e gravidez precoce, de Carlos Alberto di Franco, ao 

divulgar o resultado da Pesquisa Nacional de Demografia e Saúde da Criança e da 

Mulher, mostram números que confirmam a precocidade sexual: o percentual de 

jovens que têm a primeira relação sexual aos 15 anos saltou de 11% para 32% e o 

número de grávidas com essa mesma idade quase dobrou nos últimos dez anos, 

saltando de 3% para 5,8%. (DI FRANCO, 2003).  

Referido artigo deixa claro que a raiz do problema “está na onda de baixaria e 

vulgaridade que tomou conta do ambiente nacional. Hoje diariamente na televisão, 

nos outdoors, nas mensagens publicitárias, o sexo foi guindado á condição de 

produto de primeira necessidade” (DI FRANCO, 2003). 

O articulista vai além ao mencionar que as investidas pelos órgãos públicos e 

demais campanhas de prevenção de AIDS, DST e da gravidez precoce chocam-se 

com as novelas e programas de televisão, os quais fazem da exaltação do sexo 

apelativo uma forma de conseguir maior audiência. Conclui em seu artigo que a 
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precocidade sexual, a prostituição infantil, o abuso sexual, e as conseqüências 

destes, como as distorções afetivas, emocionais e psíquicas, são resultados do que 

chamou de “cultura da promiscuidade”.  

A cultura da erotização, da sensualidade presente em inúmeros discursos 

veiculados pela mídia, certamente contribuiu para os números alarmantes de um 

milhão de meninas-mães que dão à luz todos os anos no Brasil. Isso equivale a 

2.740 partos todos os dias, 114 partos por hora e aproximadamente 2 partos por 

minuto.  

São crianças precocemente erotizadas, instigadas, persuadidas pela 

exposição desenfreada dos discursos da mídia. É preciso rever urgentemente até 

onde vai a liberdade de expressão, a qual não pode ferir os direitos dos cidadãos, 

pois “extrapola seus limites tradicionais e cria problemas éticos ainda não 

resolvidos”, nos dizeres de Gilberto C. Leifer, presidente do Conselho de Auto-

Regulamentação Publicitária (CONAR).  
O assujeitamento parece ter se transformado em epidemia. Isso devido à 

submissão que o sujeito é submetido sem esboçar qualquer reação mais substancial 

em relação ao que a mídia publica. Para isto é preciso ir além de “tirar” a venda dos 

olhos.  

Não é censura que falta, o que deixou de existir é o bom senso. 
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