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RESUMO 
 
 

 
Este trabalho destina-se à análise de textos multimodais publicitários, especificamente da campanha Contos de 
Melissa da empresa de calçados femininos Melissa e a campanha “Princesas O Boticário” da empresa de 
cosméticos O Boticário, veiculados em revistas destinadas ao público feminino, com a finalidade de investigar a 
utilização da imagem da mulher e como a mesma repercute no meio social. A principal questão desta 
investigação é observar os meandros da representação feminina erotizada na publicidade, contudo desviamos do 
caminho de representação estereotipada de “mulher objeto” e procuramos primar pela exposição de uma mulher 
sexualizada, porém não subjugada. Objetivou-se a Análise das Características Multimodais e sua Composição 
Teórica e como tais recursos auxiliam a constituição do sentido social do texto. Salienta-se que usaremos uma 
proposta multimodal ancorada na perspectiva Retórica, pois julgamos que este recorte é o mais adequado devido 
ao fato de que não observa apenas as características estruturais do texto. Utilizamos à junção da teoria da Análise 
Critica do Discurso sob uma perspectiva da Nova Retórica e pormenorizamos o estudo dos textos baseado na 
Teoria da Multimodalidade, que analisa a ação recíproca existente entre imagem e texto ocasionando novas 
construções de sentido. Analisamos as publicidades numa perspectiva sincrônica e das relações entre língua, 
história, cultura e sociedade, compreendendo o discurso, como um modo de representação social e uma ação 
sobre o mundo e sobre o outro. Tendemos também a observar, através da linguagem imagética, como a 
publicidade influencia, constrói e/ou desconstrói e ‘propõe’ a construção da imagem feminina na atualidade.   
 
Palavras - Chave 
 
Publicidade Multimodalidade Análise Crítica do Discurso Contos de Fadas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 8 

 
 
 

ABSTRACT 
 
 
 

This work aims to analyze advertizing multimodal texts, specifically the Contos de Melissa campaign from the 
Melissa Company of women shoes and the “Princesas O Boticário” campaign of the cosmetic Company, O 
Boticário, published in magazines directed to the female public, with the objective to investigate the use of 
woman’s image and how it rebounds in the social environment. The main issue of this investigation is to observe 
the winding paths of the feminine representation eroticized in publicity. Nevertheless, we have deviated from the 
stereotyped representation path of “woman object” and we tried to give priority to the exposure of a sexualized, 
thus not subjugated, woman. We have made objective the Analysis of Multimodal Characteristics and their 
Theoretical Composition and how such resources help building the social meaning of the text. It is highlighted 
that we will use a multimodal proposal based on the Rhetoric perspective, once we understand that this is the 
most adequate cutting file due to the fact that it does not only observe the structural characteristics of the text. 
We have also used the theory of the Critical Analysis of the Discourse under the New Rhetoric perspective and 
we have detailed the study of the texts based on the Multimodality Theory, which analyzes the reciprocal action 
between image and text causing new constructions of meaning. We have analyzed the advertisements in a 
synchronic perspective and the relationships among language, history, culture and society, understanding 
discourse as a way of social representation and an action on the world and the other, observing through the 
imagetic language how it influences, constructs and/or deconstructs and ‘proposes’ the current feminine image. 
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Publicity. Multimodality. Critical Analysis of Discourse. Fairy Tales 
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PALAVRAS INICIAIS 

 
 
 
 

Enunciado, Enunciação, Situação Discursiva, Discurso. A utilização desses e de outros 

‘novos’ termos lingüísticos evidenciam não apenas mais uma nova proposta de estudos 

lingüísticos, mas sim, uma mudança completa nos paradigmas lingüísticos adotados que 

norteiam todas as propostas de investigação na área.  Relembrando as duas vertentes, temos a 

Proposta Formalista trata da estrutura e dos sistemas da língua e a Proposta Funcionalista 

analisa as relações entre a forma e a função lingüística na construção de significados.  

Segundo Schiffrin, (1994, Apud Resende e Ramalho, 2006) “a Proposta Formalista 

julga a linguagem como um objeto não suficiente em si. Isso significa que, para os 

formalistas, as funções externas da linguagem não influenciariam sua organização interna, e a 

autonomia formal da gramática, nessa perspectiva não prevê interseções entre os módulos que 

a compõem (fonologia, morfologia, sintaxe e semântica) os quais também seriam autônomos. 

A Perspectiva Funcionalista da linguagem por sua vez repousa sobre duas proposições 

contrarias às da formalista: a linguagem tem funções externas ao sistema, que são a parte 

central dos estudos lingüísticos discursivos, e essas funções externas são responsáveis pela 

organização interna do sistema linguístico. 

Deixou-se de investigar apenas a forma (fonologia, morfologia...) e passou-se a 

investigar a utilização da língua no contexto, suas condições de produção e a mudança de 

perspectiva teórica possibilitou o surgimento de novos ramos investigativos da lingüística 

como Análise da Conversação, Psicolingüística, Sociolingüística, Análise do Discurso (um 

dos marcos teóricos deste trabalho), entre outros. 

Conhecida como “Virada Pragmática” as novas proposta investigativas vigentes 

proporcionaram desta forma não apenas o nascimento de novas linhas e teorias e pesquisa, 

mas sim um novo modo de proceder sobre o desenvolvimento cientifico e a possibilidade de 

restituir conceitos já alicerçados pela lingüística, inserindo não apenas a sociedade mas 

também sua produção cultural e a maneira como a mesma lida com seus constructus sociais. 

Assim, graças aos novos atributos teóricos lingüísticos, possibilitou-se a ampliação de 

investigação, desencadeando novas pesquisas na academia.  
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Hoje, para estudar a linguagem, é necessário apoiar-se primeiramente no fato de que a 

significação é, antes de mais nada, um produto que emerge da interação dos seres em 

sociedade, baseada no contexto, conjunto de convenções e cultura. É produzido e reproduzido 

sob condições sociais especificas por meios de vários instrumentos, agentes e semióticas em 

seu cerne.  

As transformações desencadeadas nas propostas de estudos lingüísticos acompanham 

as modificações que sobrevém do contexto social, das recentes construções ocorridas na 

representação dos elementos humanos na mídia e, assim, demonstram com muita clareza que 

a sociedade brasileira é aberta e está apta a enfrentar mudanças constantes e rápidas, pois, 

atualmente, está inserida em um mundo globalizado.  

Deste modo temos o estudo linguístico sequaz ao desenrodilhamento da sociedade e 

suas representações midiáticas e, por tal razão, as representações que envolvem o universo 

feminino. 

O desenvolvimento e consequente crescimento do poder econômico da mulher, causado 

por sua entrada e permanência no mercado de trabalho, levou muitas empresas publicitárias a 

considerarem importante a sua presença nos anúncios com um papel que ‘melhor’ lhe 

adequasse, o que significa que se procura representar a figura feminina na propaganda como 

ela é na sociedade, no seu dia-a-dia, fato que muitas vezes desconstrói os ‘modelos sociais’ 

dominantes que se formaram no que se refere à feminilidade para reconstruir outros oriundos 

e destinados à nova sociedade vigente com novas necessidades e realidades.  

Neste sentido, Palácios (2004, p.67) afirma:  

 

A publicidade não se contenta mais em perpetuar as velhas receitas que têm 
feito seu sucesso e vai buscar caminhos que às vezes nos surpreendem. 
Regida pelo desejo de agradar e seduzir, a publicidade se obriga a se adaptar 
ao novo consumidor, se ela quiser sobreviver e continuar a cumprir a missão 
que lhe confiam as marcas. Assim, adapta seu discurso e procura ser parte de 
um jogo de conivência com consumidores acostumados à cultura midiática. 

 

Logo, este trabalho destina-se à análise de textos multimodais publicitários, 

especificamente da campanha Contos de Melissa da empresa de calçados femininos Melissa e 

a campanha “Princesas O Boticário” da empresa de cosméticos O Boticário, veiculados em 

revistas destinadas ao público feminino, com a finalidade de investigar a utilização da 

imagem da mulher e como a mesma repercute no meio social.  

A principal questão desta investigação é observar os meandros da representação 

feminina erotizada na publicidade, contudo desviamos do caminho de representação 
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estereotipada de “mulher objeto” e procuramos primar pela exposição de uma mulher 

sexualizada, porém não subjugada.  

O trabalho é composto por cinco capítulos. Os dois primeiros capítulos da pesquisa 

vão situar o marco teórico utilizado para a efetivação deste trabalho e os capítulos restantes 

destinam-se a condução das teorias para as análises dos textos utilizados.  

No Capítulo Linguagem, Discurso E Sociedade trataremos do posicionamento adotado 

em relação às propostas de linguagem, da configuração da teoria da Análise Critica do 

Discurso e da maneira como se integram para a realização do discurso na sociedade.  

A principal motivação para a escolha deste marco teórico deve-se ao fato de que se 

trata de uma teoria essencialmente interdisciplinar que acolhe o corpus em um âmbito de 

construção de significado a partir de uma teoria social. 

No capítulo Poder, Acesso e Publicidade versaremos sobre as estruturas que compõem 

as características inerentes do Poder, sua circulação social através da mídia e das maneiras 

utilizadas para ‘acessa-lo’ manifestando assim os contratos sociais vigentes. 

No terceiro capítulo, Das Matriarcas as Princesas Midiáticas, discorremos, 

brevemente, sobre o percurso da mulher na história, buscando as proposições concernentes à 

sociedade que formula a constituição do ‘ser mulher’ baseado na dicotomia 

masculino/feminino. Ideamos também traçar as mesmas propostas no contexto brasileiro 

realizando um breve percurso histórico. O Objetivo central do capítulo é observar a 

constituição do gênero feminino na sociedade e como as formulações históricas 

desencadearam a representação midiática da mulher, culminando nas campanhas estudadas.  

No quarto capítulo intitulado Multimodalidade objetivou-se a Análise das 

Características Multimodais e sua Composição Teórica e como tais recursos auxiliam a 

constituição do sentido social do texto.  

Salienta-se que usaremos uma proposta multimodal ancorada na perspectiva Retórica, 

pois julgamos que este recorte é o mais adequado devido ao fato de que não observa apenas as 

características estruturais do texto. Com este rasgo teórico buscamos verificar os efeitos 

discursivos que conduzirão à composição do discurso das narrativas das duas campanhas, sua 

veiculação, seus aspectos multimodais.  

Em Contos de Fadas na Publicidade, capítulo cinco, utilizaremos à junção da teoria 

da Análise Critica do Discurso sob uma perspectiva da Nova Retórica e pormenorizaremos o 

estudo dos textos baseado na Teoria da Multimodalidade, que analisa a ação recíproca 

existente entre imagem e texto ocasionando novas construções de sentido. 
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 Analisaremos as publicidades numa perspectiva sincrônica e das relações entre 

língua, história, cultura e sociedade, compreendendo o discurso, como um modo de 

representação social e uma ação sobre o mundo e sobre o outro. Tendemos também a 

observar, através da linguagem imagética, como a publicidade influencia, constrói e/ou 

desconstrói e ‘propõe’ a construção da imagem feminina na atualidade.   

Enfim, finalizaremos com as Últimas Palavras. 

Torna-se pertinente a escolha do texto publicitário, multimodal por natureza, por 

absorver as mudanças sociais e refleti-las com primazia. Seu entendimento só será possível se 

o leitor “interactante” estiver inserido no contexto e estiver apto a operar as condições 

cognitivas de compreensão para apreender o sentido em que o texto é produzido.  

Esta perspectiva torna o desenvolvimento do trabalho de forte importância não apenas 

para o meio acadêmico, mas para a sociedade como um todo visto que este meio 

comunicativo veio transfigurar a cultura e a forma em que vivemos em sociedade por 

estratagemas imagéticos e discursivos.  

Faz-se necessário recobrar que a metodologia empregada foi de caráter qualitativo, 

visto que não houve a necessidade de coleta extensiva de corpus de caráter investigativo em 

revistas, jornais ou sites, pois a proposta da investigação já afunilava a busca.  

As publicidades relativas à campanha Contos de Melissa foram observadas 

primeiramente nas seguintes revistas femininas: 

 
� Marie Claire; 

�  Gloss; 

�  Cláudia 

�  Capricho; 

�  Atrevida. 

 
 Todas relativas aos meses de Setembro, Outubro e Novembro de 2008 

(correspondente à campanha Primavera/Verão do calçado), porém, com o objetivo de facilitar 

a digitalização das peças, a coleta do corpus foi realizada diretamente no catálogo da empresa 

em questão. No caso da campanha Princesas O Boticário, por ser mais antiga (2007/2008), a 

coleta foi realizada diretamente no site www.escritoriodapropaganda.com.br1. 

A pesquisa também se primou em um caráter explicativo, cuja preocupação central é 

identificar os fatores que determinam e contribuem para a ocorrência dos ‘fenômenos 

                                                 
1 O acesso ao site em questão foi realizado em 12/03/2009. 
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midiáticos’ estudados e certamente a pesquisa teve um caráter exploratório, onde utilizamos 

referências bibliográficas e documentais, sendo que esta última refere-se às propagandas 

utilizadas na análise.  

Capítulo 1 
 

 
LINGUAGEM, DISCURSO E SOCIEDADE 

 
 

 
Na condição de sistema altamente adaptável, a linguagem humana constrói o 

dinamismo do pensamento humano e sua capacidade de percepção sócio-sensorial 

possibilitando aos seus usuários o privilégio da utilização (ou não) das diversas facetas 

linguísticas no ato da comunicação e serem tão específicos ou tão generalizantes quanto o 

desejarem ao se comunicar. Sendo a interação a realidade fundamental da linguagem, o 

sentido se torna algo situado, negociado, produzido, fruto de efeitos enunciativos e não algo 

prévio, imanente e apenas identificável apenas como o conteúdo. 

Todas as atividades humanas estão relacionadas ao uso da língua que se evidencia em 

forma de enunciados orais e escritos. Esses enunciados automaticamente refratam situações 

específicas não só pelo seu conteúdo temático e pelo seu “estilo” verbal (seleção de recursos 

lexicais, fraseológicos e gramaticais da língua), mas, principalmente, pela sua organização 

composicional (Bakhtin, 1992, p. 19). 

Entende-se por enunciação a mediação entre o sistema social da língua em sua 

utilização por um individuo em relação ao outro. Enunciação, de acordo com Charaudeau e 

Maingueneau (2004, p. 193) constitui o pivô da relação entre a língua e o mundo que, por um 

lado, permite representar fatos no enunciado, mas, por outro constitui por si mesmo um fato, 

um acontecimento único definido no tempo e no espaço. 

Todo ato de enunciação é um ato discursivo. Todo enunciado produz um discurso.  

O sujeito é o resultado da construção social (história + contexto situacional) em que 

está inserido e através da interação social produz discursos. O discurso manifesta-se no 

momento da pratica social arraigada em estruturas sociais concretas, é totalmente influenciado 

pela “rede de forças”, pelo contexto e pela formação ideologia do sujeito. 

“Ao usar o termo discurso”, diz-nos Fairclough (2001, p. 27), “proponho considerar o 

uso da linguagem como forma de prática social e não como atividade puramente individual ou 

reflexo de variáveis situacionais”.  
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O discurso deve ser visto como um modo de ação, como uma prática que altera o 

mundo e altera os outros indivíduos no mundo. A dimensão do discurso constitutiva do social, 

inspirada na teoria Foucaultiana, possui três efeitos segundo Fairclough (2001, p. 91): 

 

a) O discurso contribui para a construção do que é referido como "identidades sociais" 

e posições de sujeito, para o sujeito social e os tipos de EU; 

b)  O discurso contribui para a construção das relações sociais; 

c)  O discurso contribui para a construção de sistemas de conhecimento e crença. 

 

A construção discursiva configura os significados, formam-se a partir de uma relação 

dialética entre o social e o simbólico. De acordo com a organização dos indivíduos em grupos, 

compondo uma sociedade, os símbolos são organizados a partir de seus significados 

ideológicos que se manifestam coletivamente através da linguagem. O discurso constitui a 

realidade social e é constituído por ele: o mundo é formado pela atribuição de sentido que os 

atores sociais esculpem. 

Tal relação se constitui e é constituída (como um caminho de mão dupla) 

tridimensionalmente pelo texto, pela pratica discursiva e pela pratica social. Nessas três 

esferas calca-se a perspectiva tridimensional do discurso: 

 
O discurso contribui para a constituição de todas as dimensões da estrutura 
social que, direta ou indiretamente, o moldam e o restringem: suas próprias 
normas e convenções, como também relações, identidades e instituições que 
lhe são subjacentes. O discurso é uma prática, não apenas de representação 
do mundo, mas de significação do mundo, constituindo e construindo o 
mundo em significado (2001: 91). 

 

Sendo assim, a sociedade é uma construção humana de interações coordenadas e 

negociadas entre atores sociais. Essas interações só podem ser realizadas a partir de crenças, 

conhecimentos, normas e valores compartilhados e a atividade discursiva está atrelada a 

elementos socialmente constituídos e contextualmente situados. 

A Análise Crítica do Discurso, perspectiva teórica adotada por este trabalho, visa o 

estudo sistemático da construção discursiva na sociedade. Portanto, o discurso produzido por 

indivíduos numa sociedade “não é analisado apenas como um objeto ‘verbal’ autônomo, mas 

também como uma interação situada, como uma prática social ou como um tipo de 

comunicação numa situação social, cultural, histórica ou política” (Van Dijk, 2008, p. 10).  
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Dentro desta proposta, procura-se, na ACD2, destinar a pesquisa sempre para a 

avaliação de busca de métodos que estudem fenômenos, temáticas e problemas sociais 

específicos de uma dada sociedade. Deve ser compreendida tanto como teoria quanto método: 

o desenvolvimento metodológico de análises de praticas sociais devem ser desenvolvidos 

consoantes a momentos discursivos específicos com a finalidade de unir preocupações 

teóricas e práticas de esferas públicas, com o objetivo de ‘operacionalizar’ as análises e 

contribuir para o desenvolvimento e elaboração de novas teorias, visto que a ACD se conduz 

em três direções: a contemporaneidade, a crítica social e a teoria multimodal de análise de 

linguagens e semioses. 

Esta vertente teórica busca, acima de tudo, contribuir para uma mudança social que 

vise tanto à reflexão quanto ao melhoramento das práticas sociais, com bem define Van Dijk 

(1999, p. 03) “Sus prácticas sociales y políticas no deberián contribuir solamente al cambio 

social em general, sino tambien a avances teóricos y analíticos dentro de su próprio campo”. 

Fairclough e Wodak (1997, Apud Van Dijk 2008, p. 116) sintetizam os principais 

fundamentos da ACD da seguinte maneira: 

 
� A ACD aborda problemas sociais; 

� As relações de Poder são discursivas; 

� O discurso realiza um trabalho ideológico; 

� O discurso é histórico; 

� A relação entre texto e sociedade é mediada; 

� A análise do discurso é interpretativa e explanatória; 

� O discurso é uma fora de ação social. 

 
  Por ser tão plural a ACD não possui um marco teórico único: valoriza a 

multidisciplinaridade. Para os analistas da ACD a sociedade é um engendrado de dimensões 

políticas, culturais e históricas, portanto buscam em outras disciplinas o auxilio para alcançar 

os objetivos propostos de cada análise. “Dessa forma, não existe “uma” análise do discurso 

como método, como também não há “uma” análise social nem “uma” análise cognitiva” (Van 

Dijk, 2008, p. 117).  

A ACD deve ser compreendida como interdisciplinar e interdiscursiva, pois estabelece 

um freqüente diálogo entre a Lingüística e a Semiótica, incluindo a Análise do Discurso e a 

                                                 
2 Neste trabalho a Análise Crítica do Discurso será tratada a partir de agora por sua sigla ACD 
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Teoria Social, possuindo uma preocupação recorrente com a teorização dos processos sociais 

e a articulação de mudanças.  

Fairclough (2001b, p. 231) advoga que ‘a Análise Crítica do Discurso assume um 

caráter transdisciplinar, em que ela não apenas se utiliza de conhecimentos de outras áreas, 

mas também produz conhecimento a partir desta interdisciplinaridade’. Para tal, os métodos 

desenvolvidos para a análise dos “objetos” do discurso são: 

 
� Análise gramática (fonológica, sintática, lexical, semântica); 

� Análise pragmática dos atos de fala e dos atos comunicativos; 

� Análise retórica; 

� Análise estilística; 

� Análise das estruturas especificas (gênero, etc.): narrativa, argumentação, noticias, 

jornalísticas, livros didáticos; 

� Análise conversacional da fala em interação; 

� Análise semiótica de sons, imagens e outras propriedades multimodais do discurso e 

da interação. 

 
O objetivo central é evidenciar o modo como a linguagem integra, procede e percorre  

caminhos não-óbvios em processos sociais culminando em relações de poder, dominação e 

em ideologias e, sendo assim, busca-se utilizar todos os recursos disponíveis tanto na língua, 

estruturalmente,  quanto na composição ‘global’ do enunciado para efetivar a análise.  

Por tais engendros, esta proposta de análise é tida como crítica, pois: 

 

Ela [a Análise Crítica do Discurso] é crítica, primeiramente, no sentido de que 
busca discernir conexões entre a língua e outros elementos da vida social que 
estão normalmente encobertos. Entre eles: como a língua aparece em relações 
de poder e dominação; como a língua opera ideologicamente; a negociação de 
identidades pessoais (sic) e sociais (continuamente problematizadas através de 
mudanças na vida social) em seu aspecto lingüístico e semiótico. Em segundo 
lugar, ela é crítica no sentido de que está comprometida com mudanças sociais 
contínuas (Fairclough, 2001, p. 230). 

 

Logo, é inconcebível pensar em textos fora dos contextos discursivos e sociais em que 

circulam e foram produzidos, da mesma forma é impossível fazer uma Análise Crítica do 

Discurso sem considerar as práticas discursivas e sociais que envolvem tal texto e suas 

questões sócio-históricas. 

Assim, publicidade, por se tratar de um gênero camaleônico que busca sempre a 

atualidade para a sua produção e consumo, constrói e se materializa através do contexto social 
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vigente em uma determinada época. Forjando-se de ideologias, cultura e do imaginário 

coletivo, incorpora o modelo de sociedade e opera na construção da realidade e, por 

conseguinte, reforça esse modelo em um movimento cíclico, o que ocasiona a legitimação de 

seus enunciados. Tais características do gênero publicitário serão tratadas nos capítulos 

seguintes mais aprofundamente. 

 

Capítulo 2 
 

 
PODER, ACESSO E PUBLICIDADE 

 
 

 

Uma questão pertinente para o desenvolvimento deste estudo são as considerações 

sobre as definições de poder, acesso e publicidade.  

De acordo com Van Dijk (2008, p. 87) Poder não pode ser definido apenas como o 

poder de uma pessoa, mas antes como o poder de uma posição social, sendo organizado como 

parte constituinte do poder de uma organização. Analisando as formas de manifestação do 

exercício do poder podemos dizer que o poder é social, manifesta-se na interação entre 

grupos, é uma forma de controle social e é exercido através de recursos socialmente 

relevantes.  

Todo ato de linguagem emana de um sujeito que se define em relação ao outro pelo 

princípio de alteridade que consiste em transformar o mundo a significar num mundo 

significado, estruturando-o em categorias expressas por formas (Charaudeau, 2006, p 76).  

Um saber comum das praticas sociais é constituído de uma ‘rede de forças’ sociais que 

influencia e é influenciada pelos contextos situacionais em que estão inseridos. Todos os seres 

de uma sociedade exercem algum tipo de poder sobre o outro, seja em uma simples relação de 

parentesco (onde o pai exerce um determinado poder sobre o filho devido as condições 

hierárquicas formadas pelo nascimento) ou em uma relação socialmente instituída, como a 

relação de um juiz e seu réu ou uma relação empregatícia (chefe e funcionário), por exemplo.  

Logo, deve-se observar que as relações de poder são exercidas no nível pragmático 

(atos institucionais de fala), manifestando-se sempre a partir do processo interativo em 

contextos situados, por sujeitos que exercem um determinado poder sobre o outro e que 

podem controlar desde a tomada de turno até mesmo o tipo ou gênero do discurso (na sala de 
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aula, nos tribunais, por exemplo). No centro desta relação sócio-interativa podemos situar a 

essência das instâncias do ‘conceito’ de Poder.  

Todas essas relações são socialmente aceitas tanto que se a cadeia de exercício de 

Poder for quebrada a sociedade logo tratará de restituí-la  com algum tipo de penalidade sobre 

o individuo, então não importa a instância ou nível de manifestação de poder que se tenha é 

sempre um recurso renovável. 

Para a ACD o poder não se manifesta de maneira individual: ninguém exerce alguma 

forma de poder sozinho sobre o ‘nada’ ou ninguém. Exceto no caso de exercício de uma força 

física, o poder de A sobre as reais ou eventuais ações de B pressupões que A precisa ter 

controle sobre as condições cognitivas das ações de B, tais como desejos, planos e crenças 

(Van Dijk, 2008, p. 92). Observemos esquema abaixo3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como visto acima A exerce considerável poder sobre B limitando e influenciando suas 

ações. Contudo também é importante ressaltar que B também exerce “certa relação de poder” 

sobre as ações de A.  

                                                 
3 Autoria Própria  

COGNIÇÃO SOCIAL 
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O poder é exercido e expresso diretamente por meio de acesso diferenciado aos vários 

gêneros do discurso, assim as empresas de comunicação de massa (jornal, internet, rádio, 

mercado editorial...) controlam tanto as condições financeiras e tecnológicas quanto as 

condições ideológicas do discurso. 

O acesso, para a ACD, a esses discursos não se dá, apenas, na utilização do discurso 

pelo usuário da língua, mas na configuração estratégica e ideológica dos grandes grupos 

comunicativos. Sobre o conceito de acesso, Van Dijk (2008, p. 92) expõe: 

 

Nem todos têm acesso à Mídia ou à fala e às escritas médicas, jurídicas, 
políticas, burocráticas ou acadêmicas. Assim, precisamos explorar as 
implicações de uma questão completa: quem pode falar e escrever para 
quem, sobre o quê, quando e em que contexto, ou quem pode participar 
desses eventos comunicativos nos mais variados papéis de ouvintes. (Grifo 
nosso). 

 

Observe4 abaixo: 

ESTRUTURAS DE ESCRITAS E “FALAS” PODEROSAS 

 

 

Aparentemente a utilização de uma pirâmide para ilustrar as ‘Estruturas de Escritas e 

“Falas” Poderosas’ fornece a representação de estruturas rígidas e não permutáveis, contudo o 

                                                 
4 Autoria Própria. 
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objetivo pretendido é demonstrar a maior e menor representação das diversas instâncias 

comunicativas.  

Então temos a “Primeira Instância” (o discurso religioso, o discurso político, o 

discurso midiático...) com uma maior representatividade e capacidade de extensão e 

legitimação social, da mesma forma temos a “Terceira Instância” com uma menor 

representatividade, visto que se trata de grupos menores e setoriais (o discurso de 

trabalhadores rurais, homossexuais...). Porém, não significa que há uma incomunicação entre 

as instâncias visto que um grupo de menor representatividade e, por conseguinte, menos 

‘poderoso’ socialmente não se utilize de uma outra instância (ou vice e versa) para a 

veiculação do discurso pretendido.  

A linguagem constitui um meio articulado para construir diferenças de poder nas 

estruturas sociais, então, como o poder envolve relações de diferenças hierárquicas, os efeitos 

dessas diferenças refletem na organização das estruturas sociais. 

Por conseguinte, os caracterizados com ‘menor – poder’ possuem poucas 

possibilidades de posicionamento nas diversas situações e sua voz é tolhida socialmente e 

assim precisam ficar em silêncio, ou diminuir a tessitura “vocal”,  quando as pessoas mais 

poderosas exercem suas funções sociais, pois o poder é centrado em disponibilizar acesso a 

indivíduos ou grupos que possuam recursos socialmente valorizados como a riqueza, status 

ou conhecimentos que indiquem autoridade em uma determinada área visto que uma condição 

importante para a manipulação e exercício de poder é o controle dos modos de produção do 

discurso.  

Esses grupos ou indivíduos ‘Com – Poder’ representam e constituem, de acordo com a 

denominação de Bourdieu (apud Van Dijk, 2008, p. 88), as elites simbólicas: 

 

O modo de produção da articulação é controlado pelo que se pode chamar de 
“elites simbólicas”, tais como jornalistas, escritores, artistas, diretores, 
acadêmicos e outros grupos que exercem o poder com base no “capital 
simbólico”. 
   Esse poder simbólico não se limita à articulação em si, mas também inclui 
o modo de influência: eles podem determinar a agenda da discussão pública, 
influenciar a relevância dos tópicos, controlar a quantidade e o tipo de 
informação, especialmente quanto a quem deve ganhar destaque 
publicamente de que forma.  

 

A influencia exercida pelas elites simbólicas na mente das pessoas é uma forma de 

controle muita mais eficaz que o próprio controle econômico, pois a força simbólica induz, 

através da persuasão – nunca pela força, o individuo a uma ação teleguiada pelo discurso 

dominante, afinal esta na essência de todo discurso o caráter persuasivo, pois persuadir 
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alguém significa induzi-lo a acreditar no discurso alheio, através de mecanismos que 

permitam o êxito do ato discursivo visto que este é construído por ‘razões’ persuasivas e 

dignas de crença.  

 Com a invenção da imprensa mecânica, no século XV, por Gutenberg, a 

humanidade pôde presenciar uma das maiores revoluções no campo da comunicação, pois, 

além de modificar o conceito de tecnologia da época, permitiu a disseminação do 

conhecimento, mudando assim, o curso da história comunicativa da humanidade.  

Com o advento da era industrial, a produção em massa e a consequente necessidade de 

aumentar o consumo dos bens produzidos, implantou-se à necessidade de “divulgar” os 

produtos de maneira eficiente para ocasionar a compra dos mesmos em larga escala e, assim, 

nasceram os primeiros textos publicitários da história. Com o passar do tempo, a publicidade 

tornou-se mais “atraente” em suas mensagens, que foram perdendo o caráter informativo. 

Com o aparecimento do rádio, da televisão e posteriormente outras mídias como a 

internet, desencadeou-se um crescente dinamismo publicitário e empresarial. O progresso 

tecnológico revoluciona o mercado da comunicação e acarreta no surgimento de novos 

produtos e serviços que vão ao encontro das “necessidades” dos consumidores.  

Sujeita às mesmas regras do sistema produtivo e visando basicamente ao lucro, boa 

parte da produção simbólica de nossa sociedade se transforma em instrumento de reprodução 

e sustentação do modo de produção que a origina uma “certa dependência” cultural. A 

publicidade exerce sobre os indivíduos a ela expostos efeitos que vão desde a simples 

aquisição do produto anunciado à adesão e assimilação da distância social que o produz. A 

ação comercial se acrescenta uma ação ideológica e cultural. 

De acordo com Sandman (1999, p.13), os termos Propaganda e Publicidade, 

erroneamente usados como sinônimos, não possuem o mesmo significado. Publicidade deriva 

de público do latim publicus, designado a qualidade do que é público; é o ato de divulgar, de 

tornar público um produto ou idéia.  

A palavra Propaganda, do latim propagare, significa a técnica do jardineiro de cravar 

no solo os rebentos novos da plantas, a fim de reproduzirem novas plantas, que passarão a ter 

vida própria, foi extraído do termo Congragatio de propaganda fide (Congregação da fé que 

deve ser propagada), criada em 1622, em Roma, com o objetivo da propagação da fé. 

Propagandus significa então, o que deve ser propagado.  

Apesar de métodos semelhantes, diferenciam-se quanto ao universo que exploram: o 

termo propaganda estabelece uma relação íntima com o discurso político, religioso e 

institucional enquanto a publicidade estaria relacionada apenas ao viés comercial.  
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O primeiro (propaganda) está voltada para a proteção e propagação dos valores éticos 

e sociais primando pela sociedade, pelo bem comum, enquanto a publicidade comercial 

explora o universo dos desejos, pela primazia do particular, íntimo – por isso a publicidade 

pode ser considerada mais ‘leve’, mais sedutora que a propaganda. 

Embora Carvalho (2003, p. 10) faça essa importante distinção entre propaganda e 

publicidade, ela os usa como sinônimos, afirmando que:  

 

O papel da publicidade vista aqui em termos gerais, como sinônimo de 
propaganda, é tão importante na sociedade atual, ocidentalizada e 
industrializada, que ela pode ser considerada a mola mestra das mudanças 
verificadas nas diversas esferas do comportamento e da mentalidade dos 
usuários/receptores.  

 

O objetivo da mensagem publicitária é criar um mundo ideologicamente favorável e 

perfeito com a contribuição do produto a ser vendido, transpassando a mera informação sobre 

um produto, agregando-se, então, a estratagemas persuasivos visa estimular a compra.  

Com este discurso persuasivo, o ato discursivo é um ato relacional onde o EU 

(emissor) coloca-se em um universo íntimo, porém complexo, da significação em função do 

outro, o TU (receptor). Fairclough (1990, p. 44) “considera a publicidade como um elemento 

colonizador baseado no fator econômico e na força das classes dominantes para submeter a 

família, como instituição, e a vida familiar em geral”.  

O elemento colonizador da publicidade consiste em elaborar persuasivamente o 

discurso de tal forma que mude a atitude do ‘consumidor’, levando-o a ação da compra. 

Tenta, assim, dirigir-se ao ‘consumidor’ afirmando que os seus desejos se realizarão, caso ele 

compre o produto oferecido.  

Devemos ressaltar que o ‘consumidor’ não é apenas aquele que pratica a ação da 

compra, mas sim todos os envolvidos no universo discursivo publicitário. Sem dúvida o 

indivíduo que não possui recursos financeiros para efetivar a compra do produto ainda deseja 

o produto. Essa “colonização” modificou a estrutura e a escala de valores da sociedade: 

devemos ter acima de tudo, somos o que consumimos.  

Como nos diz Carvalho (2004. P. 17) ‘o discurso publicitário é um dos instrumentos 

de controle social e, para bem realizar essa função, simula igualitarismo, remove da estrutura 

de superfície os indicadores de autoridade e poder, substituindo-os pela linguagem da 

sedução’. Para corroborar, mais adiante cita Lagneau quando explicita as vias pelas quais a 

publicidade cumpre sua finalidade:  
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A via psicológica revela que a eficácia publicitária do jogo de palavras 
resulta do fato de que esse jogo, para o receptor do anúncio, é erótico no 
sentido psicanalítico do termo. (...)  
A via antropológica parte da proclamação da irracionalidade do receptor. O 
jogo simbólico dos signos reaviva arquétipos coletivos ocultos, mas 
fundamentais (...)  
A via sociológica parte do fato de que, não se dirigindo a ninguém em 
especial, a publicidade dá a cada um a ilusão de que se dirige a ele 
individualmente (...) (LAGNEAU apud CARVALHO 2003, p. 54)  

 

A publicidade, através do estimulo ao consumo de produtos, não apenas veicula os 

valores básicos que servem de alicerce para a sociedade capitalista, porém também procura 

recriar, por meio da palavra, da imagem e principalmente através da posse do objeto vendido, 

a identidade do individuo participante de uma coletividade.  

O ‘você’ do anúncio é todo mundo (generalizado) e cada um (em particular). Eco 

(1971, p. 163) localiza nesse mecanismo a figura retórica de antonomásia, “uma jovem ao 

tomar uma bebida comporta-se como ‘todas as jovens”. Pode-se dizer que o caso isolado 

assume valor de exemplum, de argumento de autoridade e “se rege por um processo 

psicológico de identificação”.  

Por tratar-se de uma área em constante mudança e atualização, a publicidade é o 

verdadeiro camaleão do mercado global, adequando-se sempre a um contexto específico e a 

uma comunidade enunciativa, pois o texto publicitário, qualquer que seja a mensagem 

implícita, é o testemunho de uma sociedade e conduz a uma representação da cultura a que 

pertence. 

A publicidade pode ser considerada uma espécie de crônica social, uma vez que 

estabelece um diálogo com os acontecimentos do presente e com as tendências de 

comportamento, expectativas, desejos, sonhos e percepções do público e que traduz a 

concepção econômico-mercadológica da sociedade em que está inserida, para tal é necessário 

ratificar que “acima de tudo, publicidade é discurso, linguagem e, portanto, manipula 

símbolos para fazer a mediação entre objetos e pessoas” (Carvalho, 2004,). 

Maslow5 (1975, p. 36) estudou as principais necessidades humanas, organizando-as 

numa ordem crescente de importância. E detectou que a mensagem publicitária pode explorar 

os diferentes níveis de necessidades, desde a fome até a realização pessoal. 

No caso das peças publicitárias “Contos de Melissa” e “Princesas O Boticário”, 

objetos de estudo desse trabalho, as campanhas baseiam-se nas três últimas divisões da 

pirâmide (destacado em laranja). Para a venda dos produtos, as publicidades em questão 

                                                 
5 O gráfico foi retirado do site www.suamente.com.br Acessado em 22/09/2010 
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primam pelas necessidades da ASSOCIAÇÃO (na atualidade é vital para muitos estarem 

inseridos em um contexto determinado, fazerem parte de um grupo de pessoas que se 

diferencie das demais), que alimenta as NECESSIDADES DO EGO (não basta ser parte de 

um grupo, é necessário se diferenciar tanto dos demais grupos quanto dos componentes do 

próprio grupo. Observe abaixo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sendo assim, tomando uma posição de prestigio para com os pares), o que culmina na 

AUTO – REALIZAÇÃO do individuo promovendo o principio básico da utilização da 

publicidade – gerar felicidade através da compra. 

O ato de consumir é idealizado como sinônimo de autorrealização, os produtos 

representam sucesso e êxito. Quando um produto está à venda, porém não possui anúncios 

publicitários que o promovam causa, no mínimo, um ‘estado de receio’ no consumidor no ato 

da compra, pois a publicidade traz uma certificação de qualidade, quanto mais anunciado 

melhor o produto é.  

Sem o resguardo de qualidade e atribuições de diversas construções valorativas sociais 

patrocinadas pela publicidade, os produtos seriam apenas bens de consumo, mas são 

mitificados, personalizados, adquirem atributos da condição humana. 

Base para a elaboração 
das campanhas 
“Contos de Melissa” e 
“Princesas O 
Boticário”.  
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E assim, como retratamos na pirâmide de Maslow, observamos que as necessidades se 

dividem, grosso modo, em dois conjuntos em um constante processo intercambiável: o que se 

necessita e o que se almeja. Refkalefski (2000, p. 02) afirma que historicamente esses dois 

‘conjuntos’ de necessidades que compõem o discurso publicitário se alternaram: a hard sell, o 

que se destina para o discurso racional, voltado para “o que dizer”, mais conteudístico e a soft 

sell, voltado para o apelo às emoções do público, privilegiando a forma em detrimento do 

conteúdo. 

 Para tal, a publicidade baseia-se no que se denomina de “Modelo Apolíneo” e 

“Modelo Dionisíaco” para construir suas estruturas discursivas para o estimulo à venda.  

O discurso apolíneo baseia-se na valorização da utilidade da marca, do produto ou 

serviço, utilizando-se comparações racionais (relação de custo - beneficio) e destacando seus 

benefícios (comodidade, sabor, praticidade). 

O discurso dionisíaco explora valores existenciais, também chamados utópicos 

(aventura, realização, nascimento, a vida em si) e conta com elementos lúdicos e valores não 

– utilitários (elegância, status, realização pessoal). 

Carrascoza (2004, p. 34 & 91) preconiza: 

 

Na acepção nietzschiana, o apolíneo está ligado ao sonho, e não por acaso os 
textos publicitários, que se apóiam nesse conceito e exploram a 
racionalidade, intentam persuadir o público com um conteúdo idílico, ainda 
que baseado na lógica-formal aristotélica. (...) 
Nos textos publicitários dionisíacos, cujo aparato de persuasão não se apóia 
na racionalidade e na lógica e que, por um processo de mimetismo, assumem 
a forma de relatos ficcionais, o produto ou serviço passa a ser um elemento 
inserido na história de forma velada, não como foco quanto o é no viés 
apolíneo, e o convite ao consumo não é apregoado de maneira clara e direta, 
muito menos imperativa, e sim apenas insinuando. E é nessa maneira 
indireta que está a força de sua carga suasória. 

 

 

Para Laurindo & Beatrice (2009, p.61) a mensagem dionisíaca é preferencialmente 

usada quando há pouco a dizer sobre o funcionamento e característica do produto ou serviço 

anunciado. Ela assume o formato de narrativa, como se fosse um conto ou uma fábula, 

podendo explorar de forma plena a emoção ou humor, tornando a mensagem menos 

autoritária e com maior capacidade de entreter. Ela é capaz de surpreender e divertir, sempre 

voltada ao esforço de convencer o público, moldando-se a esse receptor. Enquanto o discurso 

de viés apolíneo prima pela valorização prática, dos valores utilitários levando o consumidor a 

“saber para decidir”. 
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A principio constrói-se a idéia de que existe uma dicotomia entre os ‘tipos’ de 

formulação dos textos publicitários: o que trabalha com a razão e o que trabalha com a 

sensibilidade. Porém o que existe é um relacionamento intrínseco que se vale da atmosfera 

onírica para a organização do discurso, primando pela embriaguez, exploração dos sentidos  e 

do entusiasmo  que a publicidade causa para ocasionar a ação da compra, pois “o apolíneo e o 

dionisíaco não são excludentes, mas variantes complementares” (CARRASCOZA, 2004, p. 

32). 

Como iremos tratar mais adiante, além de possuírem poucos elementos verbais, nas 

peças a mensagem “seduz” através da releitura de histórias narrativas de contos populares 

presentes no imaginário popular (Branca de Neve, Chapeuzinho Vermelho, Rapunzel e 

Cinderela).  

Ao adotar primeiramente o modelo Dionisíaco (estimulando os sentidos através das 

imagens, da persuasão do texto e da ausência de informações sobre o produto) nesse modelo 

as campanhas publicitárias “Contos de Melissa” e “Princesas O Boticário”, respondem àquilo 

que Vestergaard e Schroder (1994, p. 12) ditam que é a tarefa do anúncio. 

 

 

 

 

 

 

 
Segundo Key (1996, p.108), é por meio da doutrinação, do controle cultural e das 

construções ideológicas da percepção que o texto publicitário alcança seu objetivo, seduzindo 

os consumidores em potencial. A percepção que se tem da ‘realidade objetiva’ é produto de 

um ‘condicionamento sócio-político-econômico’.  

Logo, leva-se a termo que o discurso publicitário é fruto de uma conjunção de vários 

fatores retóricos advindos de conceitos psico-sociais-econômicos. Observa-se que o que é 

consumido nunca são somente os objetos e sim a própria relação tríptica entre os efeitos 

causados pelo mundo exterior (contexto), consumidor e objeto.  

 
 

 

 

Chamar 

ATENÇÃO 

 

Despertar o 

INTERESSE 

 

Estimular o 

DESEJO 

 

Induzir à 
AÇÃO 
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Capítulo 3 
 

 
DAS MATRIARCAS ÀS PRINCESAS MIDIÁTICAS – Breve Percurso da 
mulher na história 

 
 

 

O ato de narrar é comum e inerente à estrutura de todas as sociedades: todas as 

civilizações possuem um mito fundador para explicar o inicio dos tempos e origem da vida no 

planeta. Desta forma chega-se à conclusão que narrar é muito mais que contar uma simples 

história é moldar a espinha dorsal de uma sociedade.  

Através das histórias narradas podemos extrapolar os limites da transmissão do 

conhecimento e ensino operacional do trabalho coletivo e das regras gerais de convivência 

para culminar no enriquecimento cultural e emocional da comunidade, desse modo o homem 

acumulou experiência, comunicando-se de indivíduo a indivíduo, de povo a povo. 

Contudo, todo fato ‘contado’ é realizado por alguém que comanda o ato da narrativa, 

direcionando o que julga ser mais apropriado transmitir para o grupo, e, consequentemente, 

alguém o escuta e internaliza de alguma forma o objeto narrado.  

Durante a história da humanidade, a versão oficial dos fatos foi, maciçamente, ditada 

pela percepção masculina, silenciando a voz feminina e impedindo-a de posicionar-se 

socialmente. Logo, a prática da narrativa não perpassou pelas gerações apenas práticas de 

sobrevivência do homem em seu habitat, mas deslizou pelo tempo uma conduta social em prol 

do masculino em detrimento do feminino.  

Segundo Leitão (1988) o que “conhecemos por feminilidade e masculinidade está 

baseado em conceitos antigos, formulados pelos homens para uma explicação do mundo de 

épocas passadas, conceitos estes que se perpetuaram (...) enquanto a natureza nos faz 

masculinos ou femininos, as crenças e valores da nossa cultura nos fazem a espécie de 

homens e mulheres que nos tornamos”. O que nos leva a crer que a narrativa masculina dos 

fatos moldou culturalmente o modelo de sociedade vigente definindo o “ser masculino” e o 

“ser feminino”.  
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Apesar de “milênios masculinos” à frente, a humanidade foi concebida com um 

modelo de organização social diferente do vivenciado. Por meio das descobertas da 

arqueologia sabemos que nos dois grandes períodos da Pré – História, que basicamente 

compreende o paleolítico (período da pedra lascada) e Neolítico (período da pedra polida), 

700 anos da história da humanidade, houve a presença do feminino no eixo organizacional, 

formando o sistema matriarcal. Conforme Qualls- Corbett (1990, p.22) o matriarcado não 

significa que as mulheres substituíam homens em cargos de autoridade; ao contrário, o foco 

situava-se em valores culturais diferentes. O matriarcado se relacionava com a autoridade 

cultural, em oposição ao poder político enfatizado pelo patriarcado. Thompson6 (1981, p. 41) 

destaca: 

  

Onde o patriarcado estabelece lei, o matriarcado estabelece costume; onde o 
patriarcado estabelece o poder militar, o matriarcado estabelece autoridade 
religiosa; onde o patriarcado encoraja a aresteia do guerreiro individual, o 
matriarcado encoraja a coesão do coletivo, algo que tem a ver com a 
tradição.  

 

Nos antigos matriarcados, a natureza, fertilidade e o divino coexistiam: a principal 

manifestação religiosa destinava-se à Grande – Mãe. Ela era a deusa de toda a fertilidade e a 

sua benção favorecia a reprodução de colheitas, de crianças e da vida animal. Ela era 

responsável pelo total equilíbrio entre a natureza, o masculino e o feminino.  

 

 

Fig.1. - Vênus de Willendorf (24 mil a.C.) - 

 

Ao observar a imagem acima, nota-se que através do culto à deusa, o sexo feminino 

era reverenciado e sua imagem7 era cuidadosamente esculpida para representar o poder da 

                                                 
6 Apud Qualls- Corbett,(1990) 
7 Este capítulo não se destina a análise das imagens exibidas. Estas estão incluídas apenas em caráter 
exemplificativo para ratificar o exposto no texto. 
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concepção: seios fartos (alimentação), abdômen proeminente (gestação) e quadris largos 

(gestação e parturição). 

A reprodução artística da Deusa reproduzia a crença da época: a mulher era 

responsável pela fertilidade, responsável pela vida. Acreditava-se que a Deusa - Mãe8 

influenciava diretamente na fertilidade dos campos de agricultura.                                                                

Com o passar dos tempos, aproximadamente no inicio da “Era de Bronze”, novas 

necessidades foram impostas aos pequenos núcleos sociais resultantes do surgimento do 

Comércio, início de guerras e expansões territoriais.  

Desta forma, houve uma mudança sistemática de foco: do sedentarismo completo, 

trabalho agrícola e religioso para a inter-relação entre os povoados. Portanto, o sistema 

matriarcal e matrilinear deu lugar ao sistema patriarcal e patrilinear, pois a mulher tornou-se 

subordinada ao julgo masculino porque seus papeis deixaram de ser importantes para os 

novos valores. 

 Para Qualls-Corbett, (1990, p. 22) ainda existe uma outra explicação relevante para a 

mudança de valorização do gênero feminino: 

 

O homem começou a perceber sua parte necessária na procriação, 
interpretou-a de maneira errônea. Ele passou a acreditar que apenas o 
homem gerava a nova vida e que a mãe apenas nutria em seu corpo; a nova 
vida era, portanto, apenas de linhagem dele. A autoridade e os direitos do pai 
eram absolutos e incompartilháveis. Dessa maneira, a descendência 
patrilinear substitui a matrilinear e o homem começou a elaborar as leis de 
acordo com as suas novas crenças.  

 

Detentor de uma força física superior e conhecedor do seu poder de participação na 

concepção, o homem partiu para a efetivação de conquistas territoriais e acumulação de bens e, 

consequentemente, a mulher perdeu seu prestigio social, sua condição divinizada e foi relegada a 

condição de propriedade e serva destinada apenas a obediência e ao trabalho. 

Devido a maior permanência nos lares e maior supervisão sobre as mulheres, eles 

passaram a controlar a sexualidade feminina, fator primordial para o controle da linhagem: as 

regras de descendência tornaram-se patrilineares; os casamentos, patrilocais; a herança e 

sucessão determinadas pelo masculino.  Inicia-se a era do patriarcado. 

Freyre (1997, p. 98) ainda ressalta que “na sociedade patriarcal, o homem se afirma 

como o sexo forte, nobre, diferenciado do sexo oposto, para onde se pode afastar qualquer 

possibilidade em que esse homem não possa exercer o domínio econômico, político e social”. 

                                                 
8Fonte: http://www.blogoteca.com/verbavolant/index.php?cat=10801&pag=2; Acessado: 22/09/2010.  
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Sendo assim, a ideologia patriarcal não apenas limitou a o modus operandi feminino, 

cerceou sua liberdade, tanto física quanto “mental”, resumiu a mulher em objeto de 

manipulação e dominação e a tornou submissa ao poder masculino. Para Simone de Beauvoir 

(1980) “a história mostrou-nos que os homens sempre detiveram todos os poderes concretos; 

desde os primeiros tempos do patriarcado, julgaram útil manter a mulher em estado de 

dependência; seus códigos estabeleceram-se contra ela; e assim foi que ela se constituiu, 

concretamente como o Outro”. 

Um fator importante que não deve deixar de ser ratificado é o fato que, em um plano 

geral, nas sociedades patriarcais valoriza-se a mulher em suas tarefas voltadas para o lar e 

restringem-na ao plano biológico, enaltecendo seu papel na gestação e na amamentação. 

“Nenhum destino biológico, psíquico, econômico define a forma que a fêmea humana assume 

no seio da sociedade: é o conjunto da civilização que elabora e qualifica o feminino. A 

biologia não basta para fornecer uma resposta à pergunta que nos preocupa: por que a mulher 

é o Outro? Trata-se de saber como a natureza foi nela revista através da história: trata-se de 

saber o que a humanidade fez da fêmea humana” (Beauvoir, 1980, p.102). 

 Essa predominância ideológica patriarcal, através da distinção do que é um ser 

feminino e um ser masculino “fundou” o que podemos determinar como as categorias sociais 

de gênero. 

A categoria gênero, segundo Mergár (2006, p.25.), reporta-se a uma construção social 

que delimita os papeis desempenhados por cada um dos sexos na sociedade. Não é algo 

taxativo, que dependa da questão biológica entre os sexos, porque uma pessoa pode ter 

determinado sexo e adotar para si o “gênero” oposto.  

Deste modo, o gênero pode ser compreendido como uma convenção social, histórica e 

cultural, baseada nas diferenças sexuais. Logo, está ligada às relações sociais criadas entre os 

sexos. “Gênero é a construção sociológica, política e cultural do termo sexo.” 

Portanto a imagem do feminino está ligada à formação da imagem do masculino: a 

mulher só poderá existir a partir da construção da imagem do masculino e nunca de maneira 

independente ou igualitária. Beauvoir (1980, p. 97) complementa afirmando que “a mulher 

surge como o Outro do masculino e esse outro é essencial para afirmação do homem enquanto 

sujeito, daí a importância e utilidade de mantê-la em estado de dependência. Mas para tal feito 

é preciso uma legitimação.” 

Logo, o princípio de alteridade formado a partir dos conceitos sociais de 

masculino/feminino, exercendo uma intima relação entre o ser possuidor e o ser possuído, 

sujeito e objeto, desencadeou na sociedade ocidental um processo em que a mulher se 
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manteve como objeto e o homem como sujeito, ou seja, a mulher exerce o papel de objeto do 

homem.  

Em termos gerais, essa divisão de papéis gerou um duplo padrão de moralidade: o 

homem possui todas as liberdades de gozo físico do amor, todas as oportunidades de 

iniciativa, de ação e movimentação social e, em contrapartida, a mulher foi limitada ao 

serviço e as artes domésticas, ao contato com os filhos, a parentela, e as serviçais. 

 

3.1 O CONTEXTO FEMININO NO BRASIL 

 

 

A armada de Pedro Álvares Cabral que se dirigia ao Oriente chegou ao Brasil por 

acidente em 1500. Apesar de ter tomado posse da terra em nome do rei de Portugal, o 

principal interesse da monarquia estava voltado para a comercialização com o Oriente e o 

Brasil, a primeira vista, não possuía tantos atrativos comerciais e, até então, nenhum indicio 

de reais possibilidades de extração mineral, o que desencadeou um breve desinteresse da 

monarquia portuguesa em relação às recém adquiridas terras, o que não impediu as 

expedições territoriais e as ações exploratórias.  

Finalmente, em 1530, D. João III, então rei de Portugal, decidiu enviar uma expedição 

com o objetivo explicito de povoar o Brasil. Em dezembro daquele ano foi enviada a 

expedição colonizadora de Martim Afonso de Souza, que iria percorrer e explorar o litoral, 

inclusive o interior do Brasil, aqui permanecendo até 1533.  

No inicio do século XVI, quando teve inicio o povoamento do Brasil, a sociedade 

portuguesa era ainda estamental com uma divisão social entre nobres e plebeus. Assim, os 

povoadores que aqui chegaram, a maioria de origem plebéia, viam a nobreza como uma 

aspiração e buscavam encontrar maneiras de atingir tal objetivo.  

De acordo com Prado Jr. (1963) “na época em que se iniciava a colonização, os 

povoadores tinham como valores a fé, a honra e o interesse. A fé era representada pela igreja 

e pelo clero. A honra, pela nobreza. E o interesse, pelos comerciantes. A busca do interesse 

próprio, ou lucro, não devia estar acima da fé e da honra”. 

Oficialmente, o povoamento do Brasil não foi encarado como um empreendimento 

comercial, tanto que D. João III (1521 – 1557) declarou que “a principal coisa que me moveu 
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a mandar povoar as ditas terras do Brasil foi para [que a] gente dela se convertesse à nossa 

santa fé”. 9  

Os religiosos da ordem jesuítica encararam seriamente o caráter missionário que o rei 

de Portugal quis imprimir no povoamento das terras, o que não impediu que os jesuítas 

entrassem em choque com os povoadores na questão da escravização da mão de obra 

indígena.  

‘Escravizar para Cristianizar’ esse era o lema Jesuíta que não pretendia apenas obter o 

lucro financeiro e sim tornar mais numerosa a camada da população cristã no mundo (mesmo 

que para isso fosse necessário dominá-los, através de meios violentos se fosse preciso). 

Mas, como os colonos que habitavam as novas terras tinham um objetivo oposto 

(visavam apenas o lucro), a sociedade colonial passou por abalo brusco e os Jesuítas 

encaravam os colonos como a expressão da própria cobiça, algo condenável pela ótica cristã, 

e os colonos enxergavam nos Jesuítas um empecilho institucional que tolhia o crescimento da 

colônia. 

Com a presença jesuítica na formação de uma inicial ideologia cristã, a fim de refrear 

os impulsos tidos como repulsivos dos primeiros habitantes, formou-se uma rígida separação, 

aos moldes portugueses, entre homens e mulheres no inicio da colonização. As índias 

cristianizadas eram tidas como seres imaculados, sem o estigma do pecado da primeira 

mulher, e as africanas e portuguesas que aqui desembarcaram (órfãs destinadas ao matrimonio 

com homens locais, prostitutas ou senhoras já casadas) prontamente carregavam a falta da 

primeira mulher.  

Pela ótica cristã, a mulher sempre será subjugada ao homem, visto que foi criada a 

partir deste e para ele, e invariavelmente carregará o labéu da culpa da expulsão do paraíso. 

Eva não foi criada ao mesmo tempo que o homem; não foi fabricada com uma substancia 

diferente, nem com o mesmo barro que serviu para moldar Adão; ela foi tirada do flanco do 

primeiro macho. Seu nascimento não foi autônomo; Deus não resolveu espontaneamente criá-

la com um fim em si e para ser por ela adorada em paga: destinou-se ao homem. Foi para 

salvar Adão da solidão que ele lhe deu, ela tem no esposo sua origem e seu fim; ela é seu 

complemento no modo inessencial. E assim ela surge como uma presa privilegiada. 

(Beauvoir, 1980, p. 181). 

Mesmo com a expulsão dos Jesuítas pelo Marques de Pombal e com a crescente 

importância da colônia portuguesa no cenário internacional, através da exportação do açúcar e 

                                                 
9  Idem, Prado Jr. (1963).  



 34 

posteriormente com descoberta de minerais preciosos na região das Minas Gerais, o 

imaginário pecaminoso feminino encontrava-se incontinentemente difundido. A narrativa 

bíblica da criação da mulher a partir de sua costela de Adão é a responsável pela mais antiga 

queixa feminina contra a sociedade patriarcal. Até hoje o mito da natural dependência do 

segundo sexo em relação ao homem tem-se perpetuado (Leitão, 1988, p.11).  

Estando em um “novo mundo”, a mulher permanecia reclusa ao lar e propriedade do 

marido, pois a sociedade patriarcal baseava-se agora não apenas nas relações de sobrevivência 

para com o meio, mas ancorava-se na égide cristianista. Tal fato é possível de ser constatado 

ao observar a Epistola aos Efésios, escrita por São Paulo: “as mulheres estejam sujeitas aos 

seus maridos como ao Senhor, porque o homem é a cabeça da mulher, como Cristo é a cabeça 

da Igreja...Como a Igreja está sujeita a Cristo, estejam as mulheres em tudo sujeitas aos 

maridos (5:22-24)”. Visto que a mulher partilhava à mesma essência de Eva, tinha de ser 

permanentemente controlada, castrada e punida e, sendo assim, o mesmo São Paulo prossegue 

sua exegese em relação ao “comportamento” feminino em Timóteo (2:9-15): 

 

Quanto as mulheres, que elas tenham roupas decentes, se enfeitem com 
pudor e modéstia; nem tranças, nem objetos de ouro, pérolas ou vestuário 
suntuoso, mas que se ornem, ao contrário com boas obras, como convém a 
mulher que se professa piedosa. Durante a instrução, a mulher conserve o 
silencio, com toda submissão. Eu não permito que a mulher ensine ou 
doutrine o homem. Que ela conserve, pois, o silêncio. Porque primeiro foi 
formado Adão e depois Eva. E não foi Adão que foi seduzido, mas a mulher 
que, seduzida, caiu em transgressão. Entretanto, ela será salva por sua 
maternidade, desde que, com modéstia, permaneça na fé, no amor e na 
santidade. 

 

Tal pensamento misógino é também expresso no Malleus Maleficarum (Apud Del 

Priore. 2009, p. 38), conhecido tratado de demonologia escrito por dois dominicanos alemães, 

Heinrich Kramer e Jakob Sprenger, publicado em 1486. Eis a convicção que eles externavam: 

 

Houve uma falha na formação da primeira mulher, por ter sido ela criada a 
partir de uma costela recurva, ou seja, uma costela do peito, cuja curvatura é, 
por assim dizer, contrária à retidão do homem. E, como a virtude dessa falha, 
a mulher é animal imperfeito, sempre decepciona a mente. 
 
 

A história feminina no Brasil e a visão sobre o “ser mulher” sofreu poucas 

modificações com o passar do tempo, mesmo diante de grandes acontecimentos históricos. 

Com a chegada da família real ao Brasil, em 1808 ao Rio de Janeiro, o cotidiano da 

colônia muda drasticamente: as cidades são forçadas a uma reurbanização, os hábitos da 

população local tornam-se mais higienizados e uma conduta mais refinada é exigida das 
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pessoas.  O Rio de Janeiro era a Corte e, por isso, um lugar com ares europeizados, portanto, 

de prestígio, conforme se observa no texto de Alencastro (1977, p.31): 

 

A corte, as embaixadas estrangeiras, o comércio marítimo, as escalas 
contínuas de viajantes que cruzam o Atlântico Sul, a chegada de 
profissionais europeus, engendram no Rio de Janeiro um mercado de hábitos 
de consumo relativamente europeizados (...) Novidades nacionais e 
estrangeiras recebiam a aprovação da sociedade e da imprensa da corte 
transformando-se em moda imperial, e daí irradiavam para o resto do país.  

 

No Rio de Janeiro se concentra a vida sociopolítico-partidária do Império e, 

posteriormente, transforma-se em uma das sedes fomentadoras dos movimentos abolicionistas 

e republicanos. A mulher, nesse novo contexto, sai da clausura doméstica e sua circulação em 

ambientes públicos passa a ser permitida, no entanto, essa “liberdade” era constantemente 

vigiada por toda a sociedade, submetendo-a a avaliação e opinião dos “outros”, pois, agora, a 

mulher devia a honra e satisfação de seus atos não apenas aos parentes homens, mas também 

ao “mundo”. Essa nova realidade, iniciada com a chegada da família Real Portuguesa 

culminando nas novas necessidades criadas, força as mulheres a aprender a comportar-se em 

público, a conviver de maneira educada e polida, visto que a mulher, principalmente as mais 

abastadas, passou a marcar presença em cafés, bailes, teatros e certos acontecimentos da vida 

social, o que a transformou em uma espécie de insígnia da família e a ela cabia tanto o 

sucesso ou o fracasso dos seus. 

 

Da esposa do rico comerciante ou do profissional liberal, do grande 
proprietário investidor ou do alto funcionário do governo, das mulheres 
passa a depender também o sucesso da família, quer em manter seu elevado 
nível e prestigio social já existentes, quer em empurrar o status do grupo 
familiar mais e mais para cima.  

(Maria Ângela D’Incao, 2009) 

 

Essa “exposição” permitida à mulher pela sociedade conduziu um a um novo costume: 

o de “educar” o sexo feminino. Se antes a educação formal era negada, pois poderia ser mal 

utilizada, agora era muito mais que necessária, era vital para a sustentação da sociedade. Não 

obstante a educação era direcionada para o propósito de uma liberdade intimidada pelas fortes 

pressões sociais. Conforme Louro (2009, p.198), na opinião de muitos, não havia porque 

mobiliar a cabeça de uma mulher com informações ou conhecimentos, já que seu destino 

primordial – como mãe e esposa – exigiria, acima de tudo, uma moral sólida e bons 

princípios. Ela precisaria ser, em primeiro lugar, a mãe virtuosa, o pilar da sustentação do lar, 

a educadora das gerações do futuro. A educação da mulher seria feita, portanto, para além 
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dela, já que sua justificativa não se encontrava em seus próprios anseios e necessidades, mas 

em sua função social de educadora dos filhos ou, na linguagem republicana, na função de 

formadora dos futuros cidadãos [...].  

Tal justificava já estava exposta na primeira lei de instrução pública do Brasil de 1827: 

As mulheres carecem tanto de mais instrução, porquanto são elas que são a primeira 

educação aos seus filhos. São elas que fazem os homens bons e maus; são as origens das 

grandes desordens, como dos grandes bens; os homens moldam a sua conduta aos 

sentimentos delas.   

Neste decreto imperial, de 15 de outubro de 1827, por exemplo, o governo estabeleceu 

um currículo não profissionalizante para a educação feminina, “10voltado para a formação de 

donas-de-casa, composto das seguintes disciplinas: leitura, escrita, quatro operações, 

gramática, moral cristã, doutrina católica e prendas domésticas.” Para os homens foi proposto 

um currículo bem mais completo. Entretanto, não houve condições práticas para execução de 

nenhum dos programas de estudo, uma vez que escolas não foram criadas para a execução do 

decreto. 

Assim, houve uma reconstrução valorativa da imagem da mulher na sociedade agora 

que ela era uma “educadora” de futuros homens e assim perpetuaria o sustentáculo moral da 

sociedade. Tanto que a única maneira “respeitável” de se inserir no mercado de trabalho foi 

através da educação, pois o sustento da família, em muitos casos, era tarefa delas. As 

mulheres mais humildes, em geral órfãs ou viúvas, não podiam gozar do papel social de mãe e 

esposa que deixava a mulher reclusa no lar e por isso eram vistas como mau exemplo para as 

demais. Mesmo assim as mulheres adentraram cada vez mais no espaço público com uma 

“certa” permissão masculina porque a presença feminina fora do lar só era bem aceita se 

relacionada às atividades da Igreja, como missas e procissões. 

Vejamos o que asseveram Jean Louis e Elizabeth Agassiz, em 1865: 

 

Em geral, no Brasil, pouco se cuida da educação das mulheres, o nível de 
ensino dado nas escolas femininas é pouquíssimo elevado; mesmo nos 
pensionatos freqüentados pelas filhas das classes menos abastadas, todos os 
professores se queixam de lhes retirarem as alunas justamente na idade em 
que a inteligência começa a se desenvolver. A maioria das meninas enviadas 
à escola aí entram com a idade de sete ou oito anos; aos treze ou quatorze 
anos são consideradas como tendo terminado os estudos. O casamento as 
espreita e não tarda a tomá-las. (...) o mundo dos livros lhes é fechado, pois é 
reduzido o número de obras portuguesas que lhes permitem ler, e menor 
ainda o de obras estrangeiras a seu alcance escritas em outras línguas. (Apud 
LEITE, 1984, p.74) 

                                                 
10 Cf. MANOEL, 1996, p.23. 
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Com a criação das Escolas Normais, no século XIX, podemos indicar o inicio da 

formalização do trabalho feminino, pois o magistério era visto como uma extensão da 

maternidade tornando cada aluno e aluna um suposto filho (a) espiritual e a atividade docente 

um exercício de amor e doação (além de uma atividade ser vista como um prelúdio no trato 

com os filhos naturais). No entanto, não é necessário lembrar que as mulheres atuavam apenas 

nas séries iniciais e que o prolongamento dos estudos, exclusivos dos homens como 

freqüentar uma universidade, ficava a cargo de professores homens “mais capacitados”.  

Outro fator extremamente relevante para a entrada da mulher no mercado de trabalho 

foi a crescente imigração européia e o processo de industrialização, que teve inicio no país no 

fim do século XIX, e abriu novas perspectivas de trabalho e atuação para as mulheres. 

 RAGO (2009, p. 187) afirma que de modo geral, no momento em que a 

industrialização absorveu várias das atividades outrora exercidas na unidade domestica – a 

fabricação de tecidos, pão, manteiga, vela, doces, fósforo – desvalorizou os serviços 

relacionados ao lar. Ao mesmo tempo, a ideologia da maternidade foi revigorada pelo 

discurso masculino: ser mãe mais do que nunca, tornou-se a principal missão da mulher num 

mundo em que se procurava estabelecer rígidas fronteiras entre a esfera pública, definida 

essencialmente masculina, e a privada, vista como lugar natural da esposa – mãe- dona de 

casa e de seus filhos.  

Ainda RAGO (2009, p. 187) prossegue expondo que nos anos 20 e 30, a figura da 

“mãe cívica” passa a ser exaltada como exemplo daquela que prepara física, intelectual e 

moralmente o futuro cidadão da pátria, contribuindo de forma decisiva para o 

engrandecimento da nação. Logo, por mais que necessário fosse obter o sustento dos seus, a 

mulher deveria, por uma questão natural de composição física e destino, permanecer nos 

domínios domésticos, pois aquelas que se aventurassem no mundo masculino do trabalho 

estariam expostas a grandes perigos como ser deflorada, sofrer abusos dos superiores 

masculinos e ainda passar pela má fortuna de ser considerada prostituta.  

Esse conceito ideacional de feminilidade é transposto para todo material impresso que 

circulava na época – tanto os jornais e revista, assim como as publicidades contidas neles, 

quanto à televisão e cinema, como defende Buitoni (1990) os jornais e revistas funcionam 

como termômetro e reflexo dos costumes da época. 

O mercado editorial brasileiro cresceu maciçamente na década de 1950, considerada a 

década de ouro do Brasil, também conhecida como Anos Dourados. Embora já existissem 

impressos importantes com circulação nacional, como O Cruzeiro fundado em 1928, é nesta 



 38 

década que o mercado voltado para o público feminino deslancha devido ao crescimento das 

indústrias relacionadas à mulher e a casa e ao fortalecimento do mercado interno. É neste 

período que a mulher é reconhecida de fato como consumidora, compradora oficial do lar e da 

família.  

Desse modo, a imprensa feminina não apenas transporta os ideais sociais da época, 

mas divulga e expande os mesmos construindo o que seria o modelo de representação social. 

Como o lugar ideal da mulher é no lar e seus principais assuntos e anseios devem estar 

voltados para ele, a imprensa destinada para o público feminino ancora-se em três grandes 

eixos catalisadores11: moda, casa e coração. O vestir, o morar e o sentir.   

O casamento perfeito que deveria ser objeto de desejo de todas as mulheres baseava na 

separação de atribuições e direitos: ao homem cabe o sustento da família, a representação 

social e, em relação aos afazeres domésticos, no máximo, restringia-se a pequenos reparos. Já 

a mulher deveria cuidar de todas as tarefas domésticas, dos filhos e da administração de 

assuntos menores do lar. 

A dita felicidade conjugal tinha como ponto de partida o bem estar do marido e dos 

filhos, a limpeza da casa e boa reputação da esposa. De acordo com Bessanezi (2009, p.235) 

‘as mulheres da época buscavam através de quatro formulas básicas a excelência’12.  

A publicidade refrata e reflete, em uma relação simbiótica o sustentáculo complexo da 

construção social, pois, não reproduz apenas os modos e os modismos, mas também os 

valores, atitudes e comportamento. Então era usual que a mulher fosse retratada apenas como 

representante de seus papeis sociais. Para tal, era necessário ter:  

 

a. Boa reputação – Este era um critério fundamental na definição da mulher ideal. 

 

Para Bessanezi (2009, P.235) as páginas das revistas que tratavam de “assuntos 

femininos” nos levam ao encontro das ideias sobre a diferença sexual predominantes nessa 

sociedade. Jornal das moças, Querida, Vida Domestica, Você, as seções para mulher de O 

Cruzeiro traziam imagens femininas e masculinas, o modelo de família – branca, de classe 

média, nuclear, hierárquica, com papeis definidos -, regras de comportamento e opiniões 

sobre sexualidade, casamento, juventude, trabalho feminino e felicidade conjugal. Essas 

                                                 
11 Cf. Buitoni (1990, p. 68) 
12 Para ilustrá-las, utilizaremos publicidades do período Extraídas do site www.museodapropaganda.com.br 
acesso: 10/04/20. 
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imagens, mais do que refletir um aparente consenso social sobre a moral e os bons costumes, 

promoviam os valores de classe média, raça e gênero dominantes de sua época.  

Com exceção de uma contida exposição pública, nada mudou no cotidiano feminino 

até então sendo a maternidade, o casamento, a dedicação ao lar e inocência sexual antes do 

casamento persistiram como requisitos primazes impostos as mulheres. Contudo, um novo 

assunto passou a circular nos impressos voltados para as mulheres: o sexo. 

Ribeiro (2007, P. 178) afirma que, ‘quando as mulheres se casavam, seguiam para a 

lua-de-mel sem informações sobre o sexo ou mesmo sobre o que ocorreria. O sexo ocorria às 

escuras. O prazer sexual masculino ficava a cargo “das outras” e, à esposa era proibido de 

sentir tal prazer já que o sexo cabia somente à reprodução’. 

Nesse contexto13 havia três classificações para as mulheres: honradas, desonradas e sem 

honra. As mulheres desonradas era aquelas que praticavam relações extra conjugais, perdiam 

a virgindade antes do casamento ou possuíam um comportamento desajustado socialmente. 

Elas manchavam a honra da família ou de seus maridos e, por isso, eram exemplarmente 

punidas pelos familiares ou condenadas ao ódio da sociedade.  

As mulheres honradas eram aquelas que seguiam os padrões e normas que a sociedade 

impunha, seguindo também o ideal de pureza mariano. Deveriam exaltar as virtudes de uma 

vida recatada e submissa ao poder masculino, ora do pai, ora do marido. Por fim, as mulheres 

sem honra eram aquelas, na maioria, ligadas direta ou indiretamente à prostituição, e, aquelas 

ligadas ao submundo das ruas. As escravas, por exemplo, eram consideradas mulheres sem 

honra.  

No geral a existência dessas mulheres ligadas à prostituição era aceita na sociedade 

pelas famílias ricas e pela Igreja, já que ambos segmentos viam-nas como uma forma de 

proteger a sexualidade das virgens de boa família. A prostituição era, em muitos casos, a 

única forma de algumas mulheres marginalizadas e pobres sobreviverem e sustentarem a 

família. Em contrapartida, as relações sexuais dos homens com várias mulheres não apenas 

eram permitidas, mas incentivadas, o que definia a virilidade masculina.  

 

b. Prendas Domésticas – o bom desempenho nas tarefas domésticas, especialmente 

cozinhar bem, era visto como uma garantia de conquista do esposo e manutenção do 

casamento.   

 

                                                 
13 Idem, p. 85. 
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A mulher é representada ora como uma dona de casa feliz ora como a moça que acaba 

de iniciar a construção de um lar e ambas têm sua vida facilitada pela presença dos produtos 

anunciados. Nesse caso põe os “facilitadores” aparelhos domésticos como um presente não 

apenas útil, mas que não possui margem de erro em relação ao acerto dos presentes, afinal, 

para a época, que presente tornaria a mulher mais feliz se não aquele que facilitasse seu 

trabalho doméstico e retificasse sua posição de “rainha do lar”.  

Já que o casamento era um destino certo, ter filhos fazia parte dos principais planos dos 

conjugues. Para a mulher ser mãe e dedicar-se aos filhos, mais que um direito ou dever, era 

uma alegria e a certeza do exercício de ser total papel natural. Ser a cuidadora da família e 

principalmente da prole. 

 

c. Aparência 

 

Era muito importante que as esposa cuidassem de sua aparência, não por vaidade 

própria, mas era tido como uma obrigação da boa esposa embelezar-se para o marido 

cuidando sempre para não provocar ciúmes ou exageros. Afinal uma das grandes 

preocupações das esposas era manter o casamento e as aparências, visto que o “fantasma” da 

separação e/ou aventuras extraconjugais sempre pairava na vida matrimonial. 

 
d. Economia 

 

Uma boa esposa sempre era uma eximia administradora das finanças da família. Não 

ultrapassava os limites do orçamento doméstico com a compra de futilidades e supérfluos e, 

sempre que necessário, colocava suas necessidades em último lugar na lista de compras em 

detrimento do bem-estar da família e do lar.   

 

Assim, a mulher vai, a cada dia mais, posicionando-se na mídia, pois as empresas 

consideram-na consumidora importante porque desempenha a função decisória de consumo, 

não só para produtos do lar, mas também pela aquisição de tipos de produtos cuja compra era 

feita pelos homens. 

Vestergaard e Schroder (1995, p. 93) confirmam que apesar das mudanças, a 

publicidade, nas décadas de 1970 e 1980 não apresentou a mulher em seus novos papéis e em 

suas diferentes funções, pois, embora tenha vencido muitas barreiras na vida profissional, à 
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mulher não tem sido considerada como ser humano integral, pela mídia, com princípios e 

valores. Sendo assim, é mostrada em um simulacro estereotipado da realidade.   

O desenvolvimento e conseqüente crescimento do poder econômico feminino, causado 

pela entrada da mulher no mercado de trabalho, levou muitas empresas publicitárias a 

considerarem importante a sua presença nos anúncios com um papel que melhor se lhe 

adequasse, ou seja, a mulher passou ser tratada na propaganda de forma natural, como ela é na 

sociedade, no seu dia a dia.  

Outros dois fatores influenciaram a mudança da sociedade na esfera feminina: o 

desenvolvimento da pílula anticoncepcional e o movimento feminista. 

A libertação de centenas de milhões de mulheres do fardo da gravidez indesejada teve 

enorme impacto social. Essa descoberta foi a principal causa da “Revolução Sexual 

Feminina” da década de 1970 e, consequentemente, da atual busca por novos modelos na 

estrutura familiar convencional. Foi a maior e mais significativa modificação no 

comportamento humano, ajudando no surgimento de uma nova mulher que pode, enfim, 

controlar o próprio corpo. (Rocha. P. 2009, p. 123). 

O feminismo busca repensar e recriar a identidade de sexo sob uma ótica em que o 

individuo, seja ele homem ou mulher, não tenha que adaptar-se a modelos hierarquizados e 

onde as qualidades “femininas” ou “masculinas” sejam atributos do ser humano em sua 

globalidade.  As primeiras feministas apostaram na igualdade entre os sexos. Acreditaram que 

uma postura mais radicalmente masculinizada e hostil por parte das mulheres as ajudaria a 

conquistar os espaços a que tinha direito. Essa postura mais agressiva ajudou, e muito, no 

inicio da emancipação. Porém logo se viu que essa postura roubava a essência da 

feminilidade, afinal homens e mulheres são distintos por natureza. A postura social que deve 

ser adotada é a igualdade legal e social entre os gêneros. Rocha, P. (2009, p, 126) 

complementa dizendo que o movimento feminista foi e continua sendo muito mais do que 

simples liberação sexual. O feminismo é uma doutrina que preconiza o aprimoramento e a 

ampliação do papel e dos direitos da mulher na sociedade. É um movimento amplo, 

abrangente e muito atuante. [...] Nesse último século, nenhuma revolução foi tão significativa 

para a humanidade quanto à revolução feminista.  

O movimento feminista enfim conseguiu inúmeras conquistas reais na sociedade 

brasileira, pois a posição da mulher diante da legislação civil evoluiu da total submissão – 

época em que a mulher casada era classificada como incapaz assim como a criança e os 

loucos – até a total igualdade legal com a constituição de 1988, como consta na Carta 

Constitucional, promulgada em Brasília (5/10/1988): 
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» Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 

garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito 

à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: 

I – Homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, nos termos desta 

constituição. 

V – Os direitos e deveres referentes à sociedade conjugal são exercidos igualmente 

pelo homem e pela mulher. 

VI - O casamento civil pode ser dissolvido pelo divorcio, após previa separação 

judicial por mais de um ano nos casos expressos em lei, ou comprovada separação de fato por 

mais de dois anos.  

Mesmo declarada a igualdade entre os gêneros, na constituição de 1988, em 2002 

entre em voga um novo Código Civil14 para ratificar tais mudanças que prescreve: 

» Art. 1.565. Pelo casamento, homem e mulher assumem mutuamente a condição de 

consortes, companheiros e responsáveis pelos encargos da família. 

A reformulação do Código Civil de 2002 também versa igualdade entre ambos os 

sexos sobre o ‘sustento, guarda e educação dos filhos’. 

Hoje, legalmente, a mulher possui independência, liberdade e suas capacidades 

intelectuais são reconhecidas. Na sociedade atual, não apenas possui o direito ao voto e a 

propriedade, mas também o direito a liberdade de locomoção e expressão, dentro e fora da 

instituição do casamento. 

 Com o direito de escolher casar e divorciar-se a mulher está em “pé de igualdade” na 

sociedade civil com o gênero masculino, tanto que as mudanças foram tão significativas que 

agora ela pode escolher assinar o nome do marido ou não e o seu cônjuge possui o mesmo 

direito e no ano de 2010 houve uma nova reformulação na Lei do Divorcio, presente no 

Código Civil, tornando mais simples a separação legal entre os cônjuges – ‘na não existência 

de filhos e acordo comum entre os pares o divorcio poderá ser realizado Cartório ou 

Tabelionato’. 

 Todas essas escolhas e possibilidades moldam o que Lipovetsky (2000, p. 236) 

denomina ser a terceira mulher: 

 

Desvitalização do ideal da mulher no lar, legitimidade dos estudos e do 
trabalho feminino, direito de voto, “descasamento”, liberdade sexual, 
controle da procriação: manifestações do acesso das mulheres à inteira 

                                                 
14 Novo Código Civil, Lei Nº 10.406 de 10/1/2002. 
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disposição de si em todas as esferas da existência, dispositivos que 
constroem o modelo da “terceira mulher”.  

 

A base de perpetuação do patriarcalismo, segundo Castells (2001. p.170) “vem sendo 

contestada neste fim de milênio pelos processos, inseparáveis, de transformação do trabalho 

feminino e da conscientização da mulher.  

O que desencadeou este processo foram três tendências observadas a partir dos anos 

de 1960: 

 

1. O crescimento de uma economia informacional global e o mercado de trabalho 

associados à abertura de oportunidades para as mulheres no campo de educação. O 

homem tem a legitimidade de sua dominação abalada pela incorporação da mulher na 

força de trabalho remunerado que aumenta, conseqüentemente, seu poder de barganha. 

“Trabalho, família e mercado de trabalho passaram por profundas transformações 

neste quarto de século em virtude da incorporação maciça das mulheres no mercado de 

trabalho.” 

2. As mudanças tecnológicas no processo de produção da espécie – ocorridas através da 

biologia, farmacologia e medicina -, que proporcionando controle cada vez maior 

sobre a gravidez e a reprodução humana, possibilitando inicialmente o uso de 

anticoncepcionais, posteriormente a fertilização in vitro, e o aprimoramento da 

manipulação genética.  

3. O impulso poderoso promovido pelas lutas da mulher, envolvendo as necessidades e a 

administração da vida diária, em diversas formas, e por um movimento feminista 

multifacetado. Caracteriza-se pela insurreição maciça e global das mulheres contra a 

opressão, entretanto, com diferente intensidade dependendo da cultura e do país. Dá-se 

num impacto profundo nas instituições e sociedade e, sobretudo, na conscientização 

das mulheres, em que uma peculiar maioria, nos paises industrializados, se considera 

igual ao homem, com as mesmas prerrogativas sociais, e acrescidas à possibilidade de 

ainda controlar seus corpos e suas vidas.  

 

Com os últimos acontecimentos poderíamos, portanto, afirmar que uma nova fase no 

patriarcalismo esta sendo formada. Não seria uma retomada ao matriarcalismo, pois isso seria 

uma volta desnecessária e imprudente no tempo, visto que ao longo da história muitos 

acontecimentos modificaram a organização social e a humanidade pôde aprender muito com 

tais fatos - seria uma nova fase, ainda inominada.  
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Por este motivo, analisar as publicidades voltadas para o público feminino é de assaz 

importância, pois, assim analisamos como vivemos, pensamos e nos relacionamos.  

Flailda Brito Garboggini (2003, P. 153) afirma: 

 

O reflexo de uma sociedade nova aconteceu, provando a interação entre a 
publicidade e a sociedade na qual ela se desenrola. A exigência das mulheres 
por mais igualdade e, principalmente pelo aumento da independência 
financeira, está forçando os homens a repensar a postura de autoridade e os 
papéis como provedor material e protetor da segurança da família. Como 
resultado dessas alterações sociais, a propaganda começou lentamente a 
abordar os novos temas com a redefinição do status feminino na sociedade. 

 

As indústrias da mídia estão equipadas para fazer vir o prazer, fácil e eterno. Como 

uma das principais compradoras, a publicidade tem que adequar as campanhas ao gosto 

refinado feminino.  

Com as conquistas progressivas e o Movimento Feminista a sociedade mudou a sua 

visão sobre o sexo feminino. Embora sempre vista preferencialmente pela ótica masculina, a 

mulher tem sido cada vez menos retratada como a imagem de mulher “Amélia”, sendo assim 

a sua imagem tem sido abordada nos anúncios como uma figura desafiadora de obstáculos e 

mais liberada sexualmente. Observe abaixo as publicidades15: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
15 Este capítulo não se destina a análise das imagens exibidas. Estas estão incluídas apenas em caráter 
exemplificativo para ratificar o exposto no texto. 
15Fonte: http://www.museodapropaganda.com.br ; Acessado: 31/03/2019.  
 

Lê-se: Para um lar que 
está se formando agora 
... ou para a dona de um 
lar que já se formou há 
muito tempo...não há 
outro presente tão 
desejado, útil e 
oportuno como esses 
belíssimos aparelhos 
ARNO. 
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O passado e o presente se encontram na representação da figura feminina na 

publicidade. Toaldo (2005, p.12) afirma que as abordagens publicitárias sobre o sexo 

feminino relatam à história de transição dos papeis sociais pela qual a personalidade feminina 

passou. 

Lê-se: Você gosta de sair para se divertir. Nós trabalhamos para seu corpo fazer o mesmo. 

Lê-se: A Bayer Schering Pharma é líder mundial em anticoncepcionais porque investe 
constantemente em no desenvolvimento de produtos feitos para inibir sua fertilidade e não sua 
felicidade. Nós desenvolvemos produtos capazes de entender as diferenças capazes de entender as 
diferenças entre as mulheres e atender suas necessidades. Nós sabemos que contracepção ajuda no 
melhoramento da saúde feminina porque conhecemos as mulheres. 
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Na primeira publicidade, de 1967, temos duas mulheres na posição de ‘esposa’: a da 

esquerda, mais amadurecida, e a da direita, que inicia a vida de casada. Na peça em questão 

observamos que o presente (utensílios domésticos) é sempre bem vindo, pois as tarefas 

femininas restringiam-se apenas a dedicação ao lar.  

A publicidade segue o padrão de representação do sexo feminino da época que trazia a 

mulher no papel de mãe, esposa e dona de casa – em casos que fogem a este padrão a imagem 

feminina é retratada de maneira extremamente erotizada e seu conteúdo prejudica e deprecia a 

figura da mulher.  

Quase cinqüentas anos após a veiculação da publicidade de eletrodomésticos, temos 

uma peça que veicula um discurso completamente diferente do primeiro. Retrata-se uma 

mulher jovem, bonita e que se prepara para sair e se divertir. O material icônico da peça nos 

diz pouco, porém no campo verbal temos a demonstração da mudança discursiva: a palavra 

‘Divertir’ deixa de significar apenas ‘obter entretenimento’ e torna-se sinônimo de ‘prática 

sexual’ prazerosa (Nós trabalhamos para seu corpo fazer o mesmo).  

No enunciado localizado abaixo da peça lê-se que a empresa em questão ‘investe 

constantemente em no desenvolvimento de produtos feitos para inibir sua fertilidade e não 

sua felicidade’. Observa-se que, diferentemente do passado, a mulher pode exercer sua 

sexualidade sem causar problemas à sua saúde e nem a sua “reputação”, visto que agora esta 

longe do ‘fantasma’ da gravidez indesejada. Fixar os olhos sobre estas peças nos diz muito 

sobre a representação midiática da mulher na sociedade, visto que a mídia acompanha as 

mudanças e as retrata.  

Através das mudanças que propiciou, a mulher do passado ajudou a construir a futura 

representação midiática da mulher do presente, mas a mulher retratada no passado 

dificilmente será retratada no presente visto que a publicidade teve que se adequar à nova 

mulher. ‘O ideal de mulher é a mulher ativa, dinâmica e independente, confiante em sua 

potencialidade, que exerce sua vaidade e sua sexualidade’. (FUJISAWA, 2006, p. 80).  

No entanto, não se deve acreditar que todas as batalhas já foram travadas e que a 

“guerra” já esta ganha. Estamos vivendo uma fase de transição em que o homem passa a 

ocupar um novo papel na sociedade (mais participativo e atuante nos afazeres domésticos e na 

criação dos filhos) e que a mulher possui novas atribuições sociais.  

E como toda fase transicional, carrega elementos do passado e enxerta nos próximos 

comportamentos. Como uma ponte modulante, perfazemos os dois trajetos, como atesta 

Rocha (2001, p.16): 
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Mas nem tudo se passa desta forma. De fato, sob certo plano de observação, 
as imagens publicitárias apontam a mudança. Porém, observadas de outro 
plano, vemos uma impressionante recorrência entre os significados destas 
imagens em momentos diversos. Em outras palavras, as representações e as 
imagens – do homem, da mulher, da criança, da família etc. – mudam sem 
mudar. Se ao longo do tempo, elas parecem sempre novas na forma ou no 
discurso, uma comparação atenta permite perceber uma impressionante 
semelhança no plano estrutural. Isto indica que ali opera uma temporalidade 
totêmica, não linear, cíclica, que aposta na permanência e que está fora do 
eixo histórico. Algo do estilo dos mitos reproduz a lógica com que são feitos 
os anúncios. 
 

A mulher, muitas vezes, faz uma segunda jornada de trabalho ao retornar ao lar. 

Poderíamos afirmar que houve uma nova atribuição de tarefas e não uma redistribuição das 

mesmas: ao voltar do trabalho, a mulher ainda tem que agradar ao marido, cuidar dos filhos e 

arrumar a casa.  

Logo, a representação da figura feminina nas publicidades não pode ser aleatória, 

atemporal e descontextualizada, deve possui um eixo, um ponto de apoio com a sociedade que 

representa para que possa haver uma mudança significativa e determinante.  

Desta forma, a mulher ainda é retratada como uma dona de casa porque ela ainda 

assume este papel, ainda é retratada como mãe, pois ainda o é, mas também é retratada como 

chefe de família, posto que vem crescendo na sociedade brasileira, mas é retratada também 

como profissional liberal, médica, advogada...enfim, uma profissional com ambições na 

carreira e em busca de um bom posicionamento no mercado de trabalho. 
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Capítulo 4 

 
 
MULTIMODALIDADE 

 

 

 

Em essência, toda linguagem é semiótica: sua significação é convencional e resulta de 

construção cultural e social. O sentido de um texto é produzido e reproduzido sob condições 

sociais especificas por meios de vários instrumentos e agentes. Conforme Marcuschi (2007, 

p.76), o sentido é um fenômeno socialmente produzido, condicionado aos processos 

interativos e fora da interação não há sentido. O autor ressalta, ainda, que “o contexto, em 

suas variadas formas de manifestação, é inalienável de qualquer atividade interativa para 

produção de sentido”. 

Até pouco tempo atrás, o significado “linguístico” do conceito de ‘sentido’ era 

aplicado apenas ao texto escrito, preferencialmente em suportes ‘estáticos’, como o papel ou 

até um outdoor. Contudo, esse conceito, hoje, foi ampliado devido às atualizações 

tecnológicas e ao modo de vida da sociedade e como esta atua com o universo circundante, 

forçando a linguística a aumentar o alcance de suas teorias ocasionando assim a atualização 

teórica de um mundo já significado e estruturado em sociedade. 

 Berger (1999, 9-10) ratifica que:  

 

Existe ainda outro sentido no qual ver precede as palavras: o ato de ver que 
estabelece nosso lugar no mundo. Explicamos esse mundo com palavras, 
mas as palavras nunca poderão desfazer o fato de estarmos por ele 
circundado.  [...] Contudo, essa visão que chega antes das palavras, e que 
quase nunca pode ser por elas descrita, não é uma questão de reagir 
mecanicamente a estímulos (...). Só vemos aquilo que olhamos. Olhar é um 
ato de escolha. Como resultado dessa escolha, aquilo que vemos é trazido 
para o âmbito do nosso alcance – ainda que não necessariamente ao alcance 
da mão. Tocar alguma coisa é situar-se em relação a ela.  

 

O modo como vemos/lemos as os eventos de natureza corpórea (ou incorpórea) é 

diretamente atingido pelo que acreditamos, experienciamos e sabemos, pois somente a 
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inserção do sujeito no contexto, aliada aos conhecimentos lingüísticos e os processos 

cognitivos dos “inter-relacionados” irão permitir compreender conceitos abstratos e “nomear” 

diferentes ocorrências práticas da vida cotidiana tipificando as diferentes formas de sentido 

que compõem a união do texto verbal com icônico que acarreta em novas construções 

simbólicas e combinações de sentido.  

Assim, Charaudeau (2009, 38) determina que: 

 

O sentido nunca é dado antecipadamente. Ele é construído pela ação 
linguageira do homem em situação de troca social. O sentido só é perceptível 
através de formas. Toda forma remete a sentido, todo sentido remete a 
forma, numa relação de solidariedade recíproca. O sentido se constrói ao 
término de um duplo processo de semiotização. 

 

As ‘combinações de sentido’ são o resultado direto das construções sociais, de acordos 

convencionais instituídos de comum acordo entre os atores. Outrossim, com o 

bombardeamento visual constante que sofremos, devemos fazer uma pergunta essencial: 

como as imagens representam as relações e interações sociais para a produção de um sentido? 

Kostelnick, Hassett16 (2003, P.24) sustentam que assim “como os falantes das línguas 

e dialetos verbais, os usuários da linguagem visual são membros de comunidades discursivas 

que partilham experiências semelhantes, necessidades e expectativas”. Esse ‘empreendimento 

coletivo’ permite que os membros implementem, interpretem e sustentem esses códigos que 

moldam as matérias-primas da linguagem visual. 

Operamos em culturas cada vez mais transpassadas por imagens visuais e outros 

recursos simbólicos (como o cor, por exemplo) que possuem uma variedade de intenções e 

efeitos programados e por isso todos os dias lecionamos o olhar para melhor compreender o 

mundo que nos rodeia. 

A publicidade enquanto prática discursiva organiza seus textos principalmente através 

de imagens, sons, entre os quais circulam sentidos determinados. Segundo Fairclough (2001, 

p.23) é muito apropriado estender a noção de discurso a outras formas simbólicas, tais como 

imagens visuais e textos que são combinações de palavras e imagens. Portanto, nessa mídia, a 

linguagem deve ser direta, objetiva e, sobretudo, visual.  

Sendo assim, uma competência básica que o leitor deve possuir para a leitura e 

compreensão de tais textos é a do letramento visual. Ancorando-nos em Fairclough (2001, p. 

                                                 
16 Tradução própria de “Like speakers of verbal languages and dialects, users of visual language are members of 
discourse communities that share similar experiences, needs, and expectations. Discourse communities provide 
the social force that shapes the raw materials of visual language into conventional codes and enables members to 
deploy, interpret, and sustain those codes as part of that collective enterprise”. 
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23), sabemos que “no discurso contemporâneo as imagens passam a compor o sentido do 

texto juntamente com a modalidade escrita, com forte carga semântica e ideológica, deixando 

de apresentar um caráter meramente ilustrativo”. Então como um individuo participante de 

uma sociedade poderia sobreviver em um mundo que com frequência une o verbal e o icônico 

para a produção de textos?  Ele não operaria sem a ‘proposta da inserção’, sem um letramento 

mínimo que garantisse seu transito pela amplidão dos sentidos.  

 Dionísio (2005, p. 159), destaca que “na atualidade, uma pessoa letrada deve ser uma 

pessoa capaz de atribuir sentidos a mensagens oriundas de múltiplas fontes de linguagem, 

bem como ser capaz de produzir mensagens, incorporando as múltiplas fontes de linguagem.”  

Nesse contexto, “o novo olhar multimodal” assume papel importante, pois “os 

recursos multimodais tomam parte da composição do sentido do texto” (VIEIRA, 2007, p. 

10). Agora é impossível compreender os textos, até mesmo as suas partes linguísticas 

somente, sem ter uma ideia clara de como esses outros elementos podem estar contribuindo 

para o significado do texto (Kress, 2000, p.337). 

 Multimodalidade se refere ao manejo de mais de um modo de representação de um 

gênero discursivo: textos verbais -escritos ou falados - e não-verbais - imagens, sons, cheiros, 

texturas, e outras informações que corporificam distintos códigos semióticos.  

De acordo com Jewitt17 (2009, P. 14): 

 

Multimodalidade descreve abordagens que compreendem a comunicação e 
representação, amplia o conceito de linguagem, que atendem a toda a gama 
de formas de comunicação que as pessoas usam - a imagem, gesto, olhar, 
postura, e assim por diante - e relações entre eles. (...) A linguagem é 
amplamente considerada como sendo a modalidade mais importante da 
comunicação, isto é especialmente verdade em contextos de ensino e 
aprendizagem. Multimodalidade, no entanto, procede a representação do 
pressuposto e comunicação e sempre recorre a uma multiplicidade de modos, 
os quais têm o potencial contributivo igualmente para o significado. O 
pressuposto básico que atravessa a multimodalidade é que os significados 
são feitos, distribuídos, recebidos, interpretados e refeitos de interpretação 
através de vários modos de representação e de comunicação - não só através 
da linguagem - como se fala ou a escrita. Como Norris afirma: "tudo é uma 
interação multimodal". 

 
                                                 
17 Tradução livre de “Multimodality describes approaches that understand communication and representation to 
be more than about language, and which attend to the full range of communicational forms people use – image, 
gesture, gaze, posture, and so on – and relationships between them. (…) Language is widely taken to be the most 
significant mode of communication, this is particularly so in contexts of learning and teaching. Multimodality, 
however, proceeds on the assumption that representation and communication always draw on a multiplicity of 
modes, all of which have the potential to contributive equally to meaning. The basic assumption that runs 
through multimodality is that meanings are made distributed, received, interpreted and remade in interpretation 
through many representational and communicative modes – not just through language – whether as speech or as 
writing. As Norris asserts: “all interaction are multimodal”.  
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Para Lemke (1998, p. 47), “as representações verbais e visuais co-evoluíram histórica 

e culturalmente, para se complementarem mutuamente, coordenando-se entre si”, e isso faz 

com que os textos sejam percebidos como construtos multimodais e a escrita será apenas um 

dos vários modos de representar a mensagem. 

Os textos multimodais incorporam histórias sociais e culturais, contextos atuais e 

ações dos produtores dos signos sobre o contexto comunicativo.  

Textos multimodais são, de acordo com Kress e Van Leuween (2010, p.183), textos 

que realizam seus significados por meio da utilização de mais que um código semiótico. 

Sendo assim, textos que combinam o código visual e o verbal, como no caso do objeto de 

estudo deste trabalho.  

A vantagem do texto multimodal é que as imagens, combinadas às cores e a um design 

arrojado, possui um impacto forte sobre o consumidor do texto e, por isso, o mesmo é 

facilmente absorvido e compreendido. Dionísio (2005, p.159) destaca que “imagem e palavra 

mantêm uma relação cada vez mais próxima, cada vez mais integrada”.  

Para nortear este estudo, fincaremos as análises na perspectiva Análise Critica do 

Discurso e da Nova Retórica aplicada à multimodalidade. Para tal faz-se necessário conceituar 

alguns princípios teóricos ‘multimodais’ para realizar futuras análises, como recursos 

semióticos, modo, convenções sociais imagéticas18 e affordance.  

A escolha de tais princípios deve-se ao fato de que não existe ainda na Teoria 

Multimodal assentada na perspectiva da Nova Retórica categorias que possam alicerçar um 

processo analítico adequado. Demos preferência em transformar em categorias estes conceitos 

porque sua aplicabilidade é constituída por uma fabricação socialmente elaborada e 

linguisticamente justaposta em mecanismos resultantes de uma ação discursiva. 

Os recursos semióticos são artefatos sociais e, como defendem Charles Kostelnick and 

Michael Hassett19 (2003, P.17), “não são inertes, predestinados ou acidentais. Pelo contrário, 

eles são as expressões visíveis das línguas vivas que evoluem constantemente. Convenções 

visualmente manifestas através das ações dos usuários: designers e leitores que, 

conscientemente, implantam e interpretam - normalmente ligadas a necessidades comuns e 

experiências - e, como resultado, por um entendimento comum dos códigos que eles usam. A 

                                                 
18 Devidamente conceituado e categorizado no capítulo seguinte. Esse deslocamento foi realizado, pois julgamos 
que seria “melhor” compreendido inserido no processo analítico do corpus. 
19 Tradução livre de ‘they are not inert, predestined, or accidental. Rather, they are the visible utterances of living 
languages that constantly evolve. conventions visually manifest users’ actions: designers who consciously 
deploy them and readers who interpret them, both of whom are typically bound together by shared needs and 
experiences and, as a result, by a shared understanding of the codes they use. Invented, proliferated, and 
sustained by groups of users, conventions are intrinsically and profoundly social’. 
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fantasia proliferara, e sustentada por grupos de usuários, as convenções são intrinsecamente e 

profundamente social”.  

Já o modo semiótico20 ‘é um recurso de forma socialmente e culturalmente 

determinado para fazer sentido. Imagem, escrita, layout, músicas gestos, voz, imagem em 

movimento, trilha sonora são exemplos de modos usados na representação e comunicação. 

Fenômenos que são o produto do trabalho social e cultural e têm um significado em seus 

ambientes’ (Kress21, 2009, P. 54). 

Um modo é o produto da interação social cotidiana em um contexto específico (tempo 

e lugar) resultando na formação cultural de uma utilização material. Corroborando o dito, 

Jewitt22 (2006, P. 22) destaca que:  

 

O objetivo das investigações multimodais é entender os princípios de uso e 
recursos disponíveis modais em uma representação multimodal (textos 
multimodais) ou o momento situado comunicativo, em vez de procurar 
estabelecer um inventário universal de um modo. O que é considerado uma 
modalidade e interação entre os modos está inextricavelmente formado e 
interpretado por fatores sociais, culturais e históricos, esses fatores 
influenciam e mediam os modos como são absorvidos e utilizados para o 
significado – fazendo a produção de convenções modais. As pessoas se 
utilizem dos recursos disponíveis modal fazer sentido em contextos 
específicos. Por conseguinte, qualquer dado modo está dependente dos 
recursos fluida e dinâmica de sentido, ao invés de replicação habilidade 
estática e uso. É desta forma que os modos são constantemente 
transformados por seus usuários, em resposta às necessidades comunicativas 
das comunidades, instituições e sociedade: novos modos são criados, e os 
modos existentes são transformados. 

 

Aparentemente não há diferença entre modo semiótico e recurso semiótico23 tanto que 

a distinção da nomenclatura é utilizada, muitas vezes, apenas para diferenciar as linhas de 

investigação multimodal e os autores correspondentes.  

                                                 
20 What’s Mode (Kress). Tradução livre de ‘Mode is a socially shaped and culturally given resource for making 
meaning. Image, writing, layout, music, gesture, speech, moving image, soundtrack are examples of modes used 
in representation and communication. Phenomena which are the product of social and cultural work have 
meaning in their environments.’ 
21 ‘What’s Mode?’ In. Jewitt, C. The Routledge Handbook of Multimodal analysis. New York. Routledge: 2009 
22 An Introduction to Multimodality (Jewitt) Tradução livre de ‘The purpose of multimodal investigations is to 
understand the principles of use and modal resources available in a multimodal representation (multimodal texts) 
or the situated communicative moment rather than to seek to establish a universal inventory for a mode. What is 
considered a mode and interaction between modes is inextricably shaped and construed by social, cultural and 
historical factors, these factors influence and mediate how modes are taken up and used for meaning – making 
and the production of modal conventions. People draw upon the available modal resources to make meaning in 
specific contexts. Consequently, any given mode is contingent upon fluid and dynamic resources of meaning, 
rather than static skill replication and use. It is in this way that modes are constantly transformed by their users in 
response to the communicative needs of communities, institutions and societies: new modes are created, and 
existing modes are transformed’. 
23 Não é uma proposta deste trabalho distinguir ‘modo semiótico’ e ‘recurso semiótico’ e, futuramente, ambos os 
conceitos serão utilizados como sinônimos na análise do corpus. 
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Por isso, trataremos ‘modo’ como o uso de dois ou mais recursos semióticos, visto que 

a utilização de apenas um recurso semiótico pode desencadear o risco de vergar para a 

questão léxico-gramatical. 

Por fim, o conceito de affordance destina-se ao universo das possibilidades de uso 

concreto em contextos sociais sujeitos a um (ou mais de um) modo semiótico para a produção 

de sentidos específicos.  

Kress (1993) posiciona a concepção de affordance em um conceito complexo ligado a 

ambos, material e cultural, e o uso social histórico de um modo (deve-se considerar que está 

intimamente ligado ao conceito de modo semiótico).  

Affordance é aquilo que é possível expressar e representar facilmente com um modo. 

Para compreender mais a relação de simbiose entre os dois conceitos, observemos abaixo 

alguns exemplos24.  

 

 

 

É necessário perceber que para a estruturação/aplicação destes conceitos deve-se que 

partir sempre do uso social: a significação social de uma cor, de um gesto, de um símbolo 
                                                                                                                                                         
 
24 Retirado do Trabalho apresentado como requisito parcial para aprovação na Disciplina Tópicos Especiais em 
Multimodalidade de Clemente Silva, Marcelo. Holanda, Mº Eldelita Franco.  
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parte de um conjunto de convenções previamente estabelecidas socialmente resultando em 

aplicações multimodais. Observe25:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Todos os usos sociais relevantes construídos têm bases nos interesses e necessidades 

dos usuários em questão. Desta maneira, a publicidade, como texto multimodal, é um tipo de 

discurso persuasivo proeminente nas sociedades contemporâneas e pode revelar muito sobre a 

nossa história e construção social.  

A imagem publicitária caracteriza-se por sua intencionalidade, apresentando-se 

essencialmente comunicativa, destinando-se a um publico alvo através de mecanismos de 

produção de sentido pela imagem.  

Assim, os textos publicitários estudados são constituídos por textos verbais (escritos) e 

não verbais (imagens), sendo que tal característica permite que seja considerado como um 

texto multimodal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
25 Idem. 
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Capítulo 5 

 
 
CONTOS DE FADAS NA PUBLICIDADE 

 

 

 

Antes de analisarmos as publicidades que compões o corpus da pesquisa faz-se 

necessário seguir os vestígios das narrativas dos contos de fadas visto que as publicidades 

ancoram-se em um conjunto de obras que modelam o imaginário coletivo caracterizado pela 

presença de personagens inseridos em situações imaginárias. 

Quando lembramos de Contos de Fadas imediatamente emerge para a superfície de 

nossa memória a questão da literatura infantil. Lembramo-nos logo dos livros que nossos pais 

nos compravam, repletos de imagens e cores e das lindas histórias de princesas, príncipes, 

castelos e tantos outros elementos que pertencem tanto a esse campo semântico quanto o “Era 

uma vez...” ao inicio de uma boa história.  

Os Contos de Fadas são exemplos vivos de narrativas que superam e transgridem o 

limite da temporalidade. Segundo Coelho (1991, p. 23) “hoje é ponto pacífico, entre os 

estudiosos que a fonte mais antiga da literatura popular maravilhosa é oriental”. Entre as 

fontes orientais mais antigas destacam-se os textos Calila e Dimna, História de Dois Irmãos, 

Provavelmente originárias da Índia. No entanto, outros autores26 relatam a existência de um 

papiro, escrito com o advento da escrita egípcia, que contenha o primeiro conto de fadas cuja 

história relata a relação de dois irmãos, Anúbis e Bata, que possuem vários animais. 

Contudo o que de fato é meritório é, para Coelho (2003, p. 55, grifo da autora), “o que 

se encontra nos Contos de Fada são, na verdade, categorias de valor que são perenes. 

Impossível prescindirmos de juízos valorativos: A vida humana, desde as origens, tem-se 

pautado por eles. O que muda é apenas o conteúdo rotulado de “bom” ou “mau”, “certo” ou 

“errado”...” 

As histórias dos Contos de Fadas, tais como os conhecemos, são resultado de muitas 

re-elaborações e re-significações da sociedade européia, fixados nos séculos XVIII e XIX, 

carregando as concepções desses séculos sobre diversos temas, principalmente sobre a 

sexualidade. 

                                                 
26 Principalmente Sueli Passerini in O Fio de Ariadne: um caminho para a narração de história. São Paulo: 
Antroposófica, 2004.   
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Pode-se afirmar que as narrativas observadas moldam a sociedade baseada em seus 

valores e crenças. Mas o inegável é que também perpassam muito mais que simples e 

“medíocres” histórias da “carochinha”, mas reforçam estereótipos da feminilidade e da 

masculinidade, ainda que, se tomarmos os contos em totalidade, explicam os fatos mais 

inerentes da natureza humana e convívio social.  

O fato é que quando os contos foram criados na tradição oral existia uma preocupação 

com o fator sexual: a “boa conduta” principalmente feminina.    

Sobre a repressão sexual causada pela sociedade, Chauí (1984, p. 65) expõe que “do 

ponto de vista da repressão sexual, os contos são interessantes porque são ambíguos. Por um 

lado, possuem um aspecto lúdico e liberador ao deixarem vir á tona desejos, fantasias, 

manifestações da sexualidade, oferecendo recursos para lidar com eles no imaginário; por 

outro lado, possuem um aspecto pedagógico que reforça os padrões da repressão sexual 

vigente, uma vez que orientam para desejos apresentados como permitidos ou lícitos, narram 

as punições a que estão sujeitos os transgressores e prescrevem o momento em que a 

sexualidade genital deve ser aceita, qual sua forma correta ou normal.” 

Desta forma é essencial observar, em um primeiro momento, a maneira como a 

questão da sexualidade feminina ocorre inicialmente nos contos que servem de base para a 

composição das peças publicitárias para compreender o ‘como’ as campanhas inspiram-se e 

utilizam os elementos simbolicamente sexuais e os aspectos culturais para a composição das 

publicidades com o único objetivo de alcançar a venda do produto e captação do consumidor.  

 

5.1 Chapeuzinho Vermelho: uma menina inocente? 

 

A história de ‘Chapeuzinho Vermelho’ é, indubitavelmente, uma das ricas de 

representações simbólicas. Para compor a análise global da peça, é necessário observar antes 

os aspectos que modelam as narrativas, que serão Chapeuzinho Vermelho, de Perrault, e A 

História da Avó, anônimo27.  

Nas versões estudas, observamos que a questão da sexualidade da menina é algo 

pungente: tanto na versão mais “popular”, mais explicita no que se refere ao decorrer dos 

fatos, quanto na versão de Perrault, mais metafórica, pois se destina a uma elite aristocrática. 

                                                 
27 Em especifico essas histórias compiladas estão presentes nos anexos pois é gritante o apelo sexual. 
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Um fator simbólico28 relevante para ser observado nos dois contos é a presença do 

‘lobo’29. Pautando-se no Dicionário dos Símbolos encontramos muitos significados para o 

verbete ‘lobo’, porém apenas alguns são pertinentes para a nossa análise e são, justamente, 

aqueles que focam a atenção para o aspecto sedutor e devorador do elemento metafórico 

(lobo).  

O ‘lobo’, nessa interpretação, pode ser comparado a Cronos, Deus grego que devorava 

seus filhos. Cronos também pode ser confundido com Chonos, o tempo, que em uma 

interpretação ampla devora o tempo, a juventude e a vida.  

Dessa forma também podemos observar que a relação sexual é o ato simbólico do 

“devorar” da fêmea pelo macho. Como na história de Perrault o ‘lobo’ é o tempo todo um 

sedutor masculino, faz sentido que um homem mais velho tenha medo de seduzir uma menina 

às vistas e aos ouvidos de outros homens. Observemos o trecho abaixo presente no conto 

“Chapeuzinho Vermelho” de Perrault: 

  
Ao passar por um bosque, encontrou o compadre lobo, que teve muita 
vontade de comê-la, mas não se atreveu, por causa dos lenhadores que 
estavam na floresta. 

 
 

Para Bettelheim (2007, p, 243) num nível de interpretação diverso, poderíamos dizer 

que o lobo não devora Chapeuzinho vermelho tão logo se depara com ela porque deseja leva-

la antes para a cama: um encontro sexual dos dois tem de preceder à “devoração”. 

Não se observa este tipo de “cerimonialismo” na versão dos camponeses, o que faz 

parecer que não foi um ato premeditado pelo ‘lobo’ nesta versão e sim, algo decidido no 

“calor do momento”.  

Outro elemento simbólico que Perrault inclui na versão dos camponeses é o Chapéu 

Vermelho usado pela menina:  

 
Ao longo de “Chapeuzinho vermelho”, no título assim como no nome da 
menina, a ênfase é na cor vermelha, que ela usa as escâncaras. O vermelho é 
a cor que simboliza as emoções violentas, incluindo as sexuais. O chapéu de 
veludo vermelho dado pela avó a Chapeuzinho vermelho pode então ser 
visto como símbolo de uma transferência prematura da atratividade sexual, 
que é ainda mais acentuada pelo fato de a avó ser velha e doente, demasiado 
fraca até para abrir a porta. (Bettellheim, p.241) 

 
 

                                                 
28 Compreende-se por símbolo elementos que constituem imagens pictóricas ou em palavras com a capacidade 
de substituir idéias, um sentimento ou um pensamento.   
29 Recorreremos aos conceitos extraídos do Dicionário de Símbolos.  
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O Chapéu Vermelho surge então como elemento simbólico da menstruação, da libido 

e da sexualidade latente iniciado pela ao “devorativo” do lobo.  

Como já foi mencionado acima Perrault foi quem inseriu no texto um elemento 

simbólico da sexualidade, na versão dos camponeses esse elemento é sequer cogitado. Então, 

como é representado metaforicamente a questão sexual? De acordo com psicanalistas, como 

Fromm e Bettelheim, através da figura da avó. Como o lobo ao chegar à casa da avó não a 

devora e sim a mata, despejando seu sangue em uma garrafa e cortando seu corpo em fatias, 

quando Chapeuzinho Vermelho chega ao seu destino já encontra o lobo disfarçado de avó, 

recomendando que ela se servisse da carne e do vinho que estavam na copa. (Fromm, 1973. 

p.73). 

Em seguida, o conto dos camponeses torna-se explicito quanto à intenção do ato 

sexual do lobo para com a menina:  

 
- Tire a roupa minha filha, disse o lobo, e venha para a cama comigo. 
- Onde deveria pôr meu aventalzinho? 
- Jogue-o no fogo, minha filha. Não vai mais precisar dele. 
- Quando ela perguntou ao lobo onde pôr todas as suas coisas, seu corpete, seu vestido, sua anágua e 
 suas meias, a cada vez ele respondeu: “jogue-os no fogo, minha filha. Não vai precisar mais deles”. 
 

Para o Dicionário de Símbolos o fogo é o elemento de transformação que tanto destrói 

quanto renova. Portanto podemos concluir que ao jogar o avental no fogo simbolicamente a 

menina despede-se de sua condição infantil e encaminha-se para a entrada no mundo 

sexualmente ativo. O fogo é o elemento de destruição e renovação da maturidade sexual da 

menina, assim como chonos que “devora” sua inocência em detrimento de sua iniciação 

sexual.  

Em seguida, tanto no conto de Perrault quanto no conto camponês, a menina inicia 

uma descrição em forma de dialogo sobre o corpo masculino do lobo, contudo o final da 

narrativa é distinto: para o conto camponês a menina consegue fugir e libertar-se através de 

uma medida engenhosa (o fingimento), mas para o conto de Perrault ela é devorada. 

Preso a uma interpretação racionalista do propósito da história, Perrault torna tudo tão 

explicito quanto possível. Por exemplo, quando a menina se despe e se junta ao lobo na cama 

e este lhe diz que seus braços fortes são para abraçá-la melhor, nada é deixado à imaginação. 

(Bettelheim 2007, p.235). 

No fim da narrativa, Perrault ainda expõe uma moral, o que torna sua pretensão de 

prevenir as jovens senhoritas da côrte contra os sedutores ‘lobos’ mais explicita afim de tolher 

ainda mais o comportamento e os enlaces sociais e sexuais da época. 
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 Tal acréscimo (Bettelheim 2007, p.232) é danoso e retira o real significado do conto, 

pois o torna tão explicito que não penetra mais na psique humana. Perrault não desejava 

apenas entreter o público, mas dar uma lição de moral específica com cada um de seus contos 

transformando-o apenas em um conto admonitório, pois  explica trata de explicar todos os 

elementos simbólicos e metafóricos por completo 

 

5.2 Cinderela: ela é mesmo uma gata borralheira? 
 
 

A narrativa conhecida como Gata Borralheira ou Cinderela possui aproximadamente 

300 versões entre as mais variadas culturas de modo quase universal. Podemos encontrá-la 

desde as versões mais antigas até as modernas adaptações para o cinema, como Cinderela da 

versão açucarada dos estúdios Disney e, em outro exemplo, Para sempre Cinderella, do 

diretor americano Andy Tennant.  

Na China do século IX, em uma versão de “Cinderela Oriental”, a protagonista 

também perde a mãe e o pai, e sofre a perseguição da madrasta. Nela, a heroína se chamava 

Yeh-hsien, vestia um vestido de plumas de ‘martim-pescador’ e pequeninos sapatos de ouro.  

De acordo com Warner (1999, p. 34): 

  
‘Um pequeno sapatinho de ouro refletia o fetiche dos pés atados, que foi 
introduzido na China do século VI pela dinastia T’ang e marcava as 
mulheres bem nascidas, valiosas e desejadas. Para tanto, conforme as 
meninas cresciam, deveriam atar os pés e calçá-los em sapatos menores que 
estes, com o objetivo de torná-los atraentes e bonitos. ’ 

 

Mas, a importância do calçado para a humanidade é muito maior e mais antiga tanto 

que Bettelheim (2007) afirma, demonstrando a longevidade e influencia do sapato na trama 

que: 

 

Registra-se a existência, no Egito, de chinelos Feitos artisticamente de 
material precioso, desde o século II. Num decreto datado de 301 D.C. o 
imperador romano Diocleciano estabeleceu o preço máximo para tipos 
diversos de calçados, incluindo chinelos de um excelente couro babilônico, 
pintados de púrpura ou escarlate, e chinelinhos para as mulheres 

 

Perrault, em 1697, na França, publica Contos da Mamãe Gansa, onde consta a versão 

literária que conhecemos da história de Cinderela. No conto de Perrault, nada é mencionado 

sobre a mãe biológica, que morreu anos atrás, e sobre o pai, que exerce um papel 
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insignificante no inicio da trama. Porém, todo o destaque é dado à madrasta e as irmãs de 

Cinderela. 

Também afirma que o ‘termo era atribuído a uma empregada suja, de condições 

precárias, cujo ofício era limpar as cinzas da lareira. Os sapatinhos de cristal, a abóbora 

transformada em carruagem, os ratos que viram cavaleiros e os lagartos convertidos em 

lacaios são invenções de Perrault’.  

Comumente conhecida como ‘Gata Borralheira’, por viver no borralho, entre cinzas, 

obrigada pela madrasta e irmãs, Cinderela representa o trivial papel de heroína que consegue 

superar as adversidades e alcançar à felicidade junto ao matrimonio com um belo príncipe. 

Bettelheim (2009, p. 350) salienta que ‘antes de Perrault escrever o conto Cinderela 

ou Borralheira, o termo empregado em épocas da modernidade significa que “viver entre as 

cinzas” simbolizava o rebaixamento de um irmão em detrimento de outro, independentemente 

do sexo dele’. Mas esclarece que: 

 

O fato de Borralheira viver no meio das cinzas – de onde ela tira o seu nome 
- é um detalhe de grande complexidade. Superficialmente significa maus-
tratos, e o rebaixamento da posição privilegiada que gozava antes do começo 
da estória. Mas não é sem razão que Perrault decidiu fazê-la habitar entre as 
cinzas. Estamos tão acostumados a pensar que viver como um criado entre as 
cinzas da lareira é uma situação extremamente humilhante que não podemos 
mais reconhecer que, de um outro ponto de vista, isto pode ser encarado 
como uma posição desejável e até mesmo valorizada. Nas épocas antigas 
sabia às Virgens Vestais vigiarem a lareira - uma das posições de maior 
prestígio, senão a mais valorizada, a que tinham acesso as mulheres. A 
Virgem Vestal era invejada na Roma antiga. Para este cargo de honra 
escolhia-se uma menina entre seis a dez anos de idade - aproximadamente a 
idade com que imaginamos a heroína durante os anos de servidão 

 

Então, a narrativa nos diz basicamente que se trata de uma história de uma menina que 

foi destituída de sua posição, visto que passou a ser maltratada e humilhada por aqueles que 

possuíam inveja de seus atributos quase divinos.  

 

5.3 Branca de Neve: pura como neva? 
 
 

Era uma vez uma rainha. Um dia, no meio do inverno, quando flocos de neve grandes 

como plumas caíam do céu, ela estava sentada a costurar, junto de uma janela com uma 

moldura de ébano. Enquanto costurava, olhou para a neve e espetou o dedo com a agulha. 

Três gotas de sangue caíram sobre a neve. O vermelho pareceu tão bonito contra a neve 

branca que ela pensou: “Ah, se eu tivesse um filhinho, branco como a neve, vermelho como o 
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sangue e tão negro como a madeira da moldura da janela.” Pouco tempo depois, deu à luz 

uma menininha que era branca como a neve, vermelha como o sangue e negra como o ébano. 

Chamaram-na Branca de Neve. A rainha morreu depois do nascimento da criança. 

 

O conhecido inicio da narrativa de Branca de Neve engendrou um dos mais 

conhecidos rostos já descritos: uma menina com uma tez branca, como a neve, com 

bochechas vermelhas, como o sangue e de cabelos negros como a moldura de madeira. 

O fato é que a descrição é apenas o inicio de um enorme depositário simbólico 

presente em uma narrativa. Mais adiante na história, a menina torna-se tão bonita a ponto de 

instigar a inveja da madrasta, tanto que esta passa a desejar causar a morte da jovem e forja 

uma intricada trama.  

Obrigada a fugir, encontra abrigo na casa de sete anões, porém o ‘pouso seguro’ não 

consegue impedir que a esquiva menina livre-se da perseguição da madrasta. “Semi – morta”, 

Branca de Neve é descoberta por um belo príncipe que ao beija-la, a traz de volta de seu sono. 

Segundo Bruno Bettelheim (2009, P. 97), ‘a história de Branca de Neve, 

aparentemente inocente e infantil, está carregada de símbolos relacionados à sexualidade, à 

sensualidade e ao erotismo’30. Destaca sobre o referido conto: 

Aqui a estória propõe os problemas a resolver: inocência sexual, brancura, 
contrastada com o desejo sexual, simbolizado pelo sangue vermelho. Os 
contos de fadas preparam a criança para aceitar um acontecimento que seria 
conturbador: o sangramento sexual, como na menstruação, e posteriormente 
na relação sexual quando o hímen é rompido. Ouvindo as primeiras frases de 
Branca de Neve a criança aprende que uma quantidade pequena de sangue 
— três gotas (sendo o número três o mais associado no inconsciente com o 
sexo). — é uma pré-condição para a concepção, porque a criança só nasce 
depois do sangramento. Aqui, então, o sangramento (sexual) está 
intimamente ligado ao acontecimento “feliz”; sem explicações detalhadas a 
criança aprende que nenhuma criança — nem mesmo ela — poderia nascer 
sem sangramento. 

Analisando os principais elementos da narrativa, podemos observar uma designação 

de argumentos simbólicos presentes em cada um dos itens. Por exemplo, ao recorrer a 

Bettelheim (2009, P.92), podemos observar uma percepção menos infantil dos anões: 

Estes ‘homenzinhos’ de corpos atarracados e trabalhando na mineração — 
penetram habilidosamente em cavidades escuras — sugerem conotações 
fálicas. De certo não são homens em qualquer sentido sexual — seu modo de 
vida e o interesse em bens materiais sugerem uma existência pré-edípica. 

                                                 
30 É necessário esclarecer que, neste trabalho, o emprego do termo “erotismo” refere-se ao ‘velamento, à 
sugestão e à provocação do desejo’ sem a exposição dos órgãos genitais.  
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Bruno Bettelheim (2009, P.92) aduz inclusive ‘a respeito dos anões, que os conselhos 

que são dados à Branca de Neve para que não deixe ninguém entrar em casa, quando estiver 

sozinha, simbolizam, na verdade, o alerta de não deixar ninguém entrar, inclusive, nela.’ 

Contudo existem duas versões mais conhecidas da história: uma versão diz que a 

madrasta disfarçada de velha oferece três presentes sempre com o intuito de tirar sua vida (na 

primeira vez, a velha ofereceu cadarços multicoloridos, da segunda vez, o “obscuro objeto de 

desejo” da jovem foi um pente envenenado e na última investida da madrasta, o objeto 

oferecido foi uma maçã).  

Partindo deste último argumento simbólico (maçã), a madrasta consegue deixar 

Branca de Neve ‘semi-morta’ por um longo tempo, pois, o fruto envenenado, está  

atravessado em sua garganta.  Na outra versão bastante conhecida (popularizada pelos 

estúdios Disney) a madrasta disfarçada faz uma única investida e oferece uma suculenta 

maça.   

Para o Dicionário de Símbolos o item maçã é um ‘elemento que faz parte do 

imaginário coletivo como símbolo do desejo, da paixão, mas também da perdição’. Com a 

seleção de elementos mais evidentes do conto podemos perceber como um conto 

universalmente conhecido e, aparentemente, inocente, apresenta em determinadas ações 

implícitas uma série de sugestões sensuais e eróticas. É possível reconhecer, numa leitura 

mais ampla e direcionada, os vestígios de uma sociedade cristã, repressora e manipuladora da 

libido alheia.  

 
5.4 Rapunzel: será que ela quer mesmo ser salva?  
 

 
O Conto de Rapunzel é constituído por diversas lacunas e, por isso, têm-se pouco a 

dizer. Primeiramente não se sabe em que região surgiu ou o que o inspirou. Não existe uma 

certeza sobre quem o coletou ou se é um conto “puro” ou é uma composição de uma 

miscelânea de contos. Alguns afirmam até que é uma narrativa biográfica. O fato é que o 

conto mais popular tem seu inicio baseado em um desejo de uma mulher grávida de comer 

algo (alguns contos descrevem um rabanete e outros beterraba).  

A história descreve também uma enorme recessão financeira do casal envolvido, a tal 

ponto que o marido decide roubar o alimento do terreno de alguém mais abastado (uma 

mulher). Ao iniciar a tentativa, é descoberto e ameaçado de morte. Neste momento, a dona do 
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latifúndio, que aparentemente não poderia ter filhos, propõe que troque sua vida pela vida da 

criança que esta no ventre de sua esposa. O marido – ladrão aceita a troca, visto que era jovem 

e casado com uma mulher em igual situação, poderiam ter outros filhos. Ao nascer, Rapunzel 

vai morar com proponente da troca.  

Em uma primeira vista, tudo ocorre tranquilamente na vida da menina e não há fortes 

indícios de que era maltratada. Porém ao entrar em uma fase púbere, sua “mãe” a tranca em 

uma enorme torre, evitando assim que sua “filha” fosse deflorada.  

Ao ouvir seu triste canto, no alto da torre, um belo e jovem príncipe se encanta e pede 

para conhecê-la, executando um plano de que a moça, por ter longos cabelos, estes serviriam 

de corda para a escada do rapaz. 

Após vários meses de encontros, a “mãe” de Rapunzel descobre a ação (e 

possivelmente a jovem encontra-se grávida) e resolve bani-la com o pretexto da vergonha 

causada pela jovem. Os acontecimentos a partir deste ponto da narrativa são incertos. No 

entanto, este pode ser o único “conto de fadas” em que existe a cópula sexual, ocasionando a 

gravidez.  

 

 

5.5 Donzelas em perigo ou donzelas “a perigo” ? 
 

 

Em 2005, O Boticário, conhecida marca de cosméticos brasileira, lançou uma 

campanha baseada no mundo da fantasia. Com a campanha “Conto de Fadas” produzida pela 

agência AlmapBBDO, foram apresentados quatro anúncios e quatro outdoors trazendo Branca 

de Neve, Cinderela, Chapeuzinho Vermelho e referências a cavaleiros e dragões. 

Criadas pela empresa publicitária BorghiErh/Lowe31, as peças da campanha intitulado 

“Contos de Melissa’ procuram ilustrar o universo das “princesas modernas”, aliando a marca 

de calçados brasileira Melissa ao ideal de “paixão e atitude” trazendo para a marca o conceito 

de “Mulheres no Comando”. 

Fundamentado essencialmente em mídia impressa, a campanha é composta por quatro 

anúncios, presentes nas revistas Caras, Capricho e no site da Melissa (www.melissa.com.br). 

A campanha abrangeu o verão 2008/2009. 

                                                 
31 Todas as Informações sobre as campanhas publicitárias foram retiradas do site: 
http://www.portaldapropaganda.com/comunicacao/2009/08/0015. Acessado em 14/10/2010. 
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Mesmo impactando o público com essa proposta de releitura (exibir personagens 

conhecidas por sua pureza em poses ousadas), as peças não deixam de dar destaque aos 

produtos vendidos, sempre visíveis e realçados por cores fortes e enunciados bem 

fundamentados, e a nova ‘versão’ de feminilidade das princesas deixou a ingenuidade no era 

uma vez... 

Berger (1999, P. 146)  
 
A publicidade usa, de modo crescente, a sexualidade para vender qualquer 
produto ou serviço. Porém, essa sexualidade nunca é livre por ela mesma; é 
um símbolo de alguma coisa supostamente maior do que ela: a boa vida 
permite a você comprar o que quiser. Ser capaz de comprar é o mesmo que 
ser sexualmente desejável; ocasionalmente, essa é a mensagem explicita da 
publicidade.  
 

 
Nas peças que pertencem à campanha “Contos de Fadas”, O Boticário, todos os 

elementos femininos representados estão posicionados a esquerda em um ângulo frontal em 

relação ao expectador. Esta estratégia de argumentação visual sugere, para Almeida e 

Fernandes (2008, P.21), ‘o envolvimento do observador com o participante representado’. As 

peças buscam, a princípio, inserir o expectador de maneira lúdica no anúncio.  E ressaltam 

ainda que ‘a posição interpretativa que é criada para o observador é a de um sujeito que 

compartilha a visão dos produtores da imagem. Quando a imagem está no nível do olhar, a 

relação de poder é representada como igualitária’.  

Já as peças que compõem a campanha Contos de Melissa possuem a proposta de 

inserir o expectador em uma espécie de narrativa icônica onde o único elemento verbal 

presente é o próprio tema da campanha (contos de Melissa) e todo o restante da peça é 

inteiramente imagético.  

Esse aspecto exige um maior esforço cognitivo do expectador visto que a terá que 

realizar um esforço interpretativo maior, o que revela que, de fato, na “era” da imagem não é 

preciso ‘elaborar’ um texto escrito para transpassar a sociedade um conjunto de valores, 

conceitos e ideais.  

Para Charaudeau (2009, P.78) ‘a compreensão é um mecanismo cognitivo que 

depende da capacidade do sujeito em produzir inferências interpretativas através de um jogo 

de relação entre o que é dito e seu saber (conhecimentos, opiniões, crenças, apreciações)’. 

O conhecimento de uma comunidade depende da sua carga cultural partilhada, que 

permite identificar o sujeito na condição de um ‘indivíduo coletivo’. Esse conceito, construído 

conjuntamente, distingue e esclarece mecanismos sociais, culturais e lingüísticos, facilitando 

o estudo do comportamento humano.  
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Segundo Marcuschi (2007, p.88), “é impossível não inferir quando se quer produzir 

significações, ou seja, toda significação está ligada a processos inferenciais”. Assim, o 

resultado da significação será a explicitação das inferências discursivamente produzidas a 

partir de artefatos sociais e, portanto, uma construção sócio-discursiva. Ainda, em outras 

palavras, torna-se explícito aquilo que está implícito. 

Os contos transitam entre a liberação e a castração, o querer e o não dever. Nas peças 

em questão, temos uma nova roupagem (atualização) da abordagem da questão sexual. 

Observemos: 

 

� Rapunzel  
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Na publicidade, um fator relevante e primeiramente notado é a posição do elemento 

feminino: em pé, com uma das pernas sobre o aventureiro príncipe, que entrou de parapente 

pela janela (observa-se pelo vestuário que denota a utilização do aparelho esportivo), e, além 

disso, o enroscou com sua trança na cadeira. As mãos do príncipe detido demonstram total 

rendição e subserviência à princesa dominadora.  

Deve-se considerar também que essa é a única peça publicitária da campanha que 

realiza uma forte intertextualidade com outra narrativa: As Mil E Uma Noites.  

O cenário representado como o quarto de enclausuramento de Rapunzel, recorda uma 

composição de um ambiente árabe, relembrando muito os “Contos de Sherazade”. Neles 

existe uma forte presença do subsidio sexual, nota-se pela presença de ambientes como o 

Harém, por exemplo. Vale salientar que está presente no imaginário coletivo que tudo o que 

se refere aos contos das Arábias lembra um ambiente exótico e pitoresco que envolve o 

participante de maneira lúdica e prazerosa.  

 

� Branca de Neve 
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As publicidades em questão32 trazem toda essa carga simbólica para a constituição das 

peças. Na peça “Branca de Neve – Contos de Melissa” temos um intricado jogo de elementos 

simbólicos antigos associados a novos contextos.  

Observamos a presença do anão exercendo a função de marido que ao chegar em casa 

do trabalho encontra o que podemos denominar como uma cena suspeita: o elemento 

feminino esta posicionado em cima de sua cama diminuta enquanto o príncipe (amante) esta 

escondido embaixo dela.  

O fator jocoso da peça é que as pernas do príncipe, obviamente, são maiores que a 

cama e por isso ficam para fora.  No conto, Branca de Neve ocupa-se da limpeza da casa em 

quanto os anões trabalham nas minas, porém na peça toda a casa está desarrumada com taças 

de Champagne espalhadas pelo chão e quando o ‘anão-marido’ chega do trabalho observa 

desconfiado a cena.  

No canto esquerdo inferior, observam-se varias maçãs e uma delas está parcialmente 

comida (simbolizando que o “pecado” foi cometido, intertextualidade com a Bíblia e a 

história da primeira mulher “Eva” cometendo o pecado original).  

 Observa-se ainda outro amante escondido na gaveta semi-aberta: o Gato de Botas. 

Elemento intertextual de outro conto conhecido por ser um elemento escorregadiço e suas 

diversas conquistas.  

Nas peças d’O Boticário, temos também a presença da maçã sendo oferecida à Branca 

de Neve, que encontra-se vestida de maneira bastante sensual. Na que concerne aos elementos 

escritos temos: “Era uma vez uma menina branca como a neve que causava bastante inveja. 

Não por ter conhecido sete anões, mas vários morenos de 1,80”.   

A publicidade procura induzir os desejos mais sorrateiramente humanos como a 

cobiça e a inveja: ela propõe a cada um de nós nos transformemos, como um ‘passe de 

mágica’, ao adquirir o produto anunciado e, sem ele, o individuo torna-se impotente e 

fracassado perante a sociedade capitalista. Poder comprar um produto singularizado traz 

glamour e consequentemente a inveja alheia.  

Sobre a instigação da inveja pela publicidade, Berger (1999, P. 133), comenta: 

 

A publicidade nos convence dessa transformação ao mostrar pessoas que 
aparentemente se transformam e são, em vista disso, invejáveis. O estado de 
ser invejado é o que constitui o glamour. E publicidade é o processo de 
fabricar glamour. (...) 
O glamour não poderia existir se a inveja social pessoal não fosse uma 
emoção comum e bastante disseminada. A sociedade industrial que se 

                                                 
32 Deve-se sempre observar também o estilo sensual adotado pela vestimenta das mulheres representadas.  
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movimentou em direção à democracia para em seguida parar no meio do 
caminho é a sociedade ideal para gerar esse tipo de emoção. A busca da 
felicidade individual tem sido reconhecida como sendo um direito universal. 
(P.150) 

 

As peças buscam através dos textos, verbais e icônicos, dirigir-se não ao homem e seu 

domínio exercido sobre mulheres, contudo procura dirigir-se às mulheres para causar inveja, 

visto que com os produtos cosméticos da marca, o elemento feminino consegue ter a atenção 

de todos: o assedio dos homens, vários amantes e nenhuma inocência. 

 

� Cinderela  
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Observa-se que as campanhas utilizaram elementos já cristalizados na memória do 

público para compor as duas peças publicitárias, como a perda do sapato de cristal, a abóbora 

que se transforma em uma rica carruagem e o fato, acima de todos, que Cinderela é restituída 

ao posto inicial de majestade.   

Para situar as publicidades em um contexto atual e considerar o usos de elementos 

cristalizados como objetos de manipulação, observemos Charaudeau33 (2009, P. 18).  

 
As mídias manipulam tanto quanto manipulam a si mesmas.  Para manipular, 
é preciso um agente da manipulação que tenha um projeto e uma tática, mas 
é preciso também ser manipulado. Como o manipulador não tem interesse 
em declarar a sua intenção, é somente através da vitima do engodo que se 
pode concluir que existe uma manipulação. 

 
 

A composição e uso das publicidades envolvendo a história de Cinderela se baseia na 

questão de que existe a proposta de superação: uma mulher feia que com o uso dos 

cosméticos torna-se bonita e dispensa a mágica em detrimento de possibilidades reais que 

trazem não apenas um ‘príncipe’ mas vários (O Boticário) e uma mulher que consegue 

seduzir e atrair através do engodo da perda (Contos de Melissa).  

Deve-se observar que a peça d’O Boticário faz uma referência ao filme infantil das 

industrias/estúdios  ‘Disney’, onde a protagonista transforma-se com o auxílio de uma ‘Fada 

Madrinha’ que usa uma ‘Varinha de Condão’ para realizar o processo de “conversão” em uma 

bela mulher. 

A associação de perder o sapato em Contos de Melissa não deve ser encarado como 

apenas uma perda, mas como um estratagema de sedução, afinal o sapato é o primeiro item do 

vestuário que a ‘princesa’ se liberta (a protagonista “perde” o sapato e aproveita para se despir 

do restante do traje ao entrar na carruagem).  

Observar-se também a influência do filme infantil da ‘Disney’ na utilização da 

abóbora/carruagem como meio de transporte, contudo repaginada com um moderno sistema 

de som e iluminação.   

                                                 
33 Charaudeau (2009) utiliza o conceito de “manipulação” sinônimo ao conceito de “persuasão”. 
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 Logo o uso da história da perda do sapatinho nada mais é do que uma estratégia 

publicitária para causar a identificação através da ‘atualização’ das peças com eventos atuais, 

suprir a mulher de uma suposta “força” e poder de decisão, para gerar a ação de compra do 

produto. 

 

�  Chapeuzinho Vermelho 
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Nas peças, tanto “Contos de Fadas O Boticário” quanto “Contos de Melissa”, existe 

muito mais que uma releitura, mas uma grande volta às narrativas originais.  

Em “Contos de Melissa”, vale salientar que o sapato comercializado destina-se ao 

público adolescente e por isso a escolha do conto é proposital, a menina que deveria sentir-se 

envergonhada e ter um certo temor sobre o “perigo”, opta por fugir com o lobo que possui 

uma representação moderna de aventureiro (pilotando uma motocicleta  Hally Davison 

símbolo eternizado pelo ‘american way’ de liberdade e independência). 
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 A própria representação do lobo indica total liberdade e rebeldia (está com a língua 

para fora da boca) além do fato de que a representação da “menina” não indica alguém que 

possui medo ou desconhecimento do que esta por vir. Tanto que na cesta, que deveria conter 

alimentos para uma senhora idosa enferma, possui uma garrafa de Champagne indicando 

comemoração a uma fuga bem sucedida e o prazer que esta por vir.   

Um outro elemento erotizador da peça que não se pode deixar de observar é que a 

“menina” da publicidade veste uma lingerie “cinta-liga”, conhecido como um produto de 

fetiche no mundo masculino, e, no canto direto, os “atores” observadores são coelhos, 

conhecidos símbolos de fertilidade e fecundidade.  

Prontamente na publicidade do “O Boticário”, além de uma representação de um 

elemento feminino mais “maduro” que uma menina pré – púbere temos uma mulher que usa 

um voluptuoso batom vermelho combinando com o capuz. Ela ainda consegue por “uma 

coleira” no lobo, representando não apenas um elemento de fetiche sexual, mas de total 

dominação tanto do parceiro quanto do próprio corpo e prazer. Uma representação especifica 

de domínio do corpo e dos próprios desejos (tudo com a ajuda da aquisição do produto 

vendido, obviamente). 

Pari Passu as novas dimensões e leituras que o sexo possui na sociedade atual, as 

publicidades empregam a intertextualidade direta com os contos de fadas porque, como 

afirma Chauí “possuem um aspecto lúdico e liberador ao deixarem vir á tona desejos, 

fantasias, manifestações da sexualidade”, como dito anteriormente.  

O que nos leva a conclusão de que não é apenas uma mulher erotizada e sim, hoje é 

uma mulher capaz de exercer a sua sexualidade. Fator tão indubitável que foi divulgado em 

campanhas publicitárias nacionais.  

Segundo Rocha (2001): 

 

Basta que o mundo dentro dos anúncios mantenha um dialogo intenso e 
constante com a sociedade, fazendo uma edição muito particular das 
experiências sociais disponíveis. Neste sentido, é fundamental que estes 
materiais sejam sistematicamente analisados como uma forma de entender a 
cultura contemporânea classifica as diferenças entre grupos através do 
consumo. 

 

Nos textos estudados, observamos que a questão da sexualidade é algo pungente: tanto 

na versão apenas escrita dos contos narrados (como nas versões de Perrault - mais metafórica, 

pois se destinava uma elite aristocrática), quanto nas publicidades (de maneira mais explicita). 
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As publicidades, das duas campanhas, exibem mulheres aparentemente sem repressões 

sexuais causadas pela sociedade, estão exoneradas da obrigação de manter uma certa 

“aparência” da imagem social projetada.  

Na presente época, a mulher tem o direito de escolha e não está fadada a regras que 

norteiam seu destino, pode escolher entre optar por uma carreira profissional bem sucedida ou 

cuidar dos filhos e afazeres domésticos, ou ocupar-se dos dois se preferir (acompanhada ou 

não por um parceiro ou marido).  

O aspecto mais evidente que se observa nas publicidades selecionadas é a forte 

predominância das imagens como elementos persuasivos. Uma questão interessante a ser 

analisada é como, exatamente, a imagem é capaz de convencer, influenciar e gerar uma ação 

do “espectador” pela via publicitária. 

Primeiramente é necessário observar que na atualidade a imagem possui um valor 

respectivo ou até maior (dependendo da comunidade em questão) que a palavra. É muito 

difícil definir o momento exato em que esse fenômeno aconteceu, mas é indubitável o fato 

ocorrido: se antes a imagem “ilustrava” o enunciado, sendo apenas um recurso inferior, agora, 

muitas vezes, o enunciado é a própria imagem dispensando o recurso escrito.  

Logo, por ser um dos principais elementos de comunicação e, por conseguinte, 

produção de sentido da atualidade, a imagem tornou-se um dos elementos persuasivos mais 

empregados pela publicidade.  

Para a Nova Retórica, de Perelman e Tyteca (1996, P.30), ‘na persuasão o individuo se 

contenta com razões afetivas e pessoais’ e, em uma sociedade fundamentada na imagem, com 

uma forte raiz analfabeta (como a brasileira), os elementos icônicos possuem um forte apelo 

emocional, pois proporcionam aos sujeitos uma maior verossimilhança e concretude com a 

realidade, facilitando assim que operem de imediato nos diversos ambientes sociais.  

Para Hill, Charles A34. (2004, P. 36) 

 

Primeiro, elementos convincentes de que instanciam fortes emoções na platéia 
tendem a ter uma quantidade extraordinária de poder de persuasão. Em 
segundo lugar, este fenômeno parece estar relacionado com a percepção visual. 
As informações que se expressa tanto na forma visual ou em uma forma verbal 
que promovem construções de imagens mentais. É mais provável que estas 
emoções possam instanciar maior peso persuasivo adicional 

 

                                                 
34 Tradução Própria de “First, persuasive elements that instantiate strong emotions in the audience tend to have 

an extraordinary amount of persuasive power. Second, this phenomenon seems to be related to visual perception. 
Information that is expressed either in visual form or in a verbal form that promotes constructions of mental 
images is more likely to instantiate these emotions and to be given additional persuasive weight.”  
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Se a concepção tradicional de retórica nos diz que é a arte de persuadir por meio da 

fala, uma nova concepção tem se formado ampliando diversas definições teoricas e incluindo 

a possibilidade de persuadir por  meio de imagens e argumentos visuais.  

Recorrendo novamente a Hill35, (2004,P.54) temos: 
 

Compreender a dimensão retórica de argumentos para consistir as várias 
facetas da sua contextualização, deve-se levar e conta que o visual é, acima 
de tudo, retórico.  
Para ser eficaz, as propriedades visuais de um argumento visual deve entrar 
em ressonância com o público na ocasião e nas circunstâncias. (Grifo nosso) 
O simbolismo visual deve registrar imediatamente, conscientemente ou 
não. O argumentador deve conhecer e se relacionar não só com as 
crenças e atitudes do público-alvo, mas também a imagem visual que 
seja significativo para ele. O argumentador precisa também ser sensível 
ao redor do "espaço" argumentativo do público, porque muito do 
argumento deve permanecer não expresso ou tácito. Argumentos visuais 
são normalmente entimemas - argumentos com lacunas deixadas a ser 
preenchidos pela participação da platéia.  

 

Podemos dizer, portanto, que os argumentos visuais são essencialmente constituidos 

de um forte poder retórico, pois se utiliza dos diversos meios disponíveis para  motivar o 

elemento persuasivo na audiência, até porque estão amplamente calcadas nas convenções da 

comunidade.  Para que o icônico seja um ‘Argumento Visual’ deve ser baseado no conjunto 

de convenções criados em sociedade. 

Uma convenção social é uma espécie de ajuste implícito no qual se baseia a relação 

dos usos e/ou costumes sociais estabelecidos. As convenções podem ser flexíveis e se 

adéquam de acordo com as necessidades da sociedade, o que nos permite observa-las através 

de diferentes lentes e perspectivas interpretativas. 

 Para ser “convencional” uma imagem deve estar completamente consoante ao público 

consumidor e com as formações culturais que os usuários compartilham, devem estar 

enraizadas na cultura e no contexto e, caso não atenda a estas especificações, não terá 

serventia para a práxis social.  

                                                 
35  Tradução Própria de “Understanding the rhetorical dimension of arguments to consist of the various facets of 
its situatedness, it is plain that the visual is above all rhetorical. To be effective, the visual properties of a visual 
argument must resonate with the audience on the occasion and in the circumstances. The visual symbolism must 
register immediately, whether consciously or not. The arguer must know and relate not only to the beliefs and 
attitudes of the intended audience, but also to the visual imagery that is meaningful to it. The arguer needs also to 
be sensitive to the surrounding argumentative “space” of the audience, because so much of the argument must 
remain tacit or unexpressed. Visual arguments are typically enthymemes – arguments with gaps left to be filled 
in by the participation of the audience.” 
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No caso do elemento icônico das peças publicitárias utilizadas, a composição do 

figurino e aparência física das “princesas” baseia-se em uma convenção imagética pré- 

estabelecida pelos filmes infantis das indústrias cinematográficas Disney.  

Por ter tido grande repercussão e aceitação pelo público, os filmes envolvendo contos 

de fadas garantiram o alicerce de toda uma construção simbólica: suponhamos que Cinderela 

seja representada com uma vestimenta de outra cor que não seja azul, ou uma cor clara, logo 

causará estranheza do espectador/consumidor.  

A imagem é simbólica por excelência e o dito popular confirma tal fato: uma imagem 

vale mais que mil palavras. As indústrias Disney utilizaram o recurso da convenção imagética 

criada pela empresa das “princesas” dos filmes de contos de fadas para estruturar sua 

campanha publicitária36 “Year of a Million Dreams”  no período de 2008 e 2009 com a 

finalidade de fazer a divulgação de seus parques temáticos. A campanha faz uso do emprego 

de atrizes de cinema em cenas clássicas dos filmes37.   Observemos as imagens consolidadas 

pelos desenhos infantis Branca de Neve e Cinderela e as publicidades das indústrias Disney 

utilizando as convenções imagéticas criadas pelos desenhos infantis compostas por 

celebridades caracterizadas como seus personagens tradicionais: 

                     

: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
36 A campanha publicitária Disney foi extraída do site http://fotoenfoque.wordpress.com/. Acessado em 
12/12/2010. 
37 Novamente vale salientar que o uso das imagens acima são apropriadas por servirem de recursos 
exemplificativos e, por isso, não compõem o corpus de análise da pesquisa em questão. 

Branca de Neve 
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Assim, na composição das campanhas em estudo temos um predomínio orgânico da 

intertextualidade não apenas com as narrativas de contos de fadas, mas também o amplo uso 

intertextual das convenções sociais imagéticas estabelecidas e consumidas.  

Para Koch (2004) “intertextualidade refere-se aos diversos modos como os sujeitos 

usam textos para perseguir e realizar suas intenções comunicativas, mobilizando, para tanto, 

os recursos adequados à concretização dos objetivos visados; em sentido refere-se à intenção 

do locutor de produzir uma manifestação linguística coesa e coerente, ainda que esta intenção 

nem sempre se realize integralmente”.  

A imagem tem o poder de retirar o individuo de seu sono sensorial, desestabiliza e cria 

expectativas através do efeito de evocação. Obriga-nos a sair do estado de torpor acionando 

nossa memória pessoal e coletiva, lembranças de experiências anteriores sob forma de outras 

imagens. Sua quietude verbal embuída de símbolos põe-nos a refletir não só sobre os novos 

acontecimentos, mas sobre o que esta por vir como resultado das mudanças do presente.  

Para criar as campanhas estudadas foi necessário a utilização de convenções 

imagéticas previamente validadas, fazendo emergir da sociedade os argumentos visuais 

retóricos necessários para ocasionar identificação através do processo intertextual, 

proporcionando, assim, a absorção das publicidades ocasionando o propósito da venda. 

Desta forma, para um exame mais sistemático faz-se necessário ordenar as peças: 

 

Cinderela 
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� Contos de Melissa 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

� Modos Empregados: Imagem e Escrita; 

 
� Affordances Explorados: Cores e fontes diferentes, variação na disposição da 

escrita, perspectiva, luz, sombra, etc. O sentido é produzido pela disposição e 

relação dos elementos no espaço emoldurado; 

 
� Convenções Sociais Imagéticas: A utilização dos “tipos” de roupas usados na 

peça Branca de Neve e a utilização a “Abóbora” como meio de transporte e a 

“fuga” pela escada na peça Cinderela. As peças “Chapeuzinho Vermelho” e 

“Rapunzel” possuem apenas as convenções sociais resultantes das narrativas 

dos contos de fadas, visto que foram pouco usadas iconicamente;  

 
� Elementos Simbólicos: 

 

 
 
 
 
 
 

1. Branca de Neve: Uso de símbolos como 
maça, espada do príncipe, anão; 

2. Cinderela: Uso de símbolos como o 
Sapatinho de Cristal e a Abóbora;  

3. Chapeuzinho Vermelho: Forte utilização da 
cor vermelha, de coelhos, do ‘lobo’ e da 
motocicleta utilizada na “fuga”; 

4. Rapunzel: Presença da intertextualidade 
com as narrativas das Mil e Uma Noites. 
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� Princesas O Boticário  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pode-se afirmar que a utilização multimodal dos constructos acima são subsidiários na 

formulação de elementos persuasivos que compõem as publicidades: “Contos de Melissa” é 

uma campanha mais persuasiva por conter um maior número de ‘argumentos visuais’ e efeitos 

retóricos advindos de conceitos psico – sociais - econômicos.  

Vale sempre recobrar que é habitual para os seres que coexistem em sociedade a 

procura de maneiras que busquem justificar os procedimentos e condutas executados em 

sociedade, porém não é explicito o fator de que esta tentativa de justificar está pautada em 

uma tentativa de manipulação e, para isso, o discurso baseia-se em um forte teor simbólico.  

O discurso circulante (Charaudeau, 2009, P.118) ‘é uma soma empírica de enunciados 

com uma visada definicional sobre o que são os seres, as ações, os acontecimentos, suas 

características, seus comportamentos e os julgamentos a eles ligados. Esses enunciados 

tomam uma forma discursiva que, por vezes, se fixa em fragmentos textuais (...) é através 

desses enunciados que os membros de uma comunidade se reconhecem’. Podem-se atribuir 

três funções:  

 

� Modos Empregados: Imagem e Escrita; 

 
� Affordances Explorados: Cores, linhas e formas; 

 
� Convenções Sociais Imagéticas: O capuz 

vermelho de “Chapeuzinho Vermelho” e os Sapatinhos 

de Cristais em Cinderela; 

 
� Elementos Simbólicos: O capuz vermelho de 

“Chapeuzinho Vermelho” e o uso “verbal” do ‘Lobo’, 

em Branca de Neve temos o uso de símbolos como maça 

e o uso “verbal” dos ‘Anões’ e os Sapatinhos de Cristais 

em Cinderela e o uso “verbal” da ‘Varinha de Condão’. 
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I. Poder/contra poder – ela é assegurada por discursos que produzem uma “palavra 

de transcendência”, isto é, uma palavra que se impõe como autoridade, uma 

autoridade que procede de sua posição de supremacia ou de posição acima das 

massas, e que, por isso, confere sentido à ação social, a orientar, serve - lhe de 

guia e fundamenta sua potência.  

II. Regulação do cotidiano social – assegurada por discursos banais, que, ao mesmo 

tempo, determinam o que são e o que devem ser os comportamentos do corpo 

social. Ao ritualizar os atos de linguagem do cotidiano, ao produzir discursos 

que justificam os hábitos comportamentais (alimentares, de transportes, de 

trabalho, de lazer, etc.) ao dotar-se de códigos linguageiros (polidez, honra, 

acolhimento, etc.), os grupos sociais constroem para si uma visibilidade através 

de discursos que normatizam as relações sociais.    

III.  Dramatização – Assegurada por discursos que relatam os problemas da vida dos 

homens, a maneira pela qual, esses, em confronto com as forças do visível e do 

invisível, levam sua vida, por intermédio de imaginários, num combate sem 

tréguas entre as forças de seu próprio desejo e as forças do destino que se 

impõem como fatalidade. Trata-se aqui de histórias, relatos ficcionais, mitos e 

outros discursos que registram o destinam humano.  

 

Desta forma, acreditamos que a construção da realidade e do mundo processado pela 

interação dos seres não esta apenas no discurso produzido e exteriorizado, mas sim, também 

nos efeitos de verdade que ocasionam.  

Por isso, quando uma publicidade é veiculada com uma erotização explicita ou até 

mesmo preconceituosa é porque a sociedade que permitiu sua produção insere (e consome) 

um alto estigma valorativo, pois o mundo midiático tem a proposta de ser um espelho da 

sociedade e do espaço público. Então, quando a figura feminina é retratada, existe a proposta 

de expor o reflexo análogo da sociedade com sutis elevações de mudança.  

Hoje, principalmente, a ‘presença’ da figura feminina é completamente diversa das 

representações do passado, assim comenta Berger (1999, P. 48): 

 
A presença social de uma mulher é especialmente diferente da do homem. A 
presença de um homem é dependente da promessa de poder que ele 
corporifica. Se a promessa é grande e tem credibilidade, sua presença chama 
atenção. Se é pequena e não tem credibilidade, ele é considerado de pouca 
presença. O poder prometido pode ser moral, físico, temperamental, 
econômico, sexual, social – mas seu objeto é sempre exterior ao homem. A 
presença de um homem sugere o que ele é capaz de fazer para você ou por 
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você. Sua presença pode ser fabricada, no sentido em que finge ser capaz do 
que não é. Mas o fingimento tem em vista um poder que ele exerce sobre os 
outros. Em contraste, a presença de uma mulher exprime sua própria atitude 
em relação a si mesma, e define o que pode e o que não pode lhe ser feito. 
Sua presença manifesta-se pelos gestos, voz opiniões, expressões, roupas, 
ambientes escolhidos, gosto – na verdade, não há nada que ela possa fazer 
que não contribua para sua presença. Presença para uma mulher, é tão 
intrínseca à sua pessoa que os homens tendem a pensar sobre isso como 
sendo uma emanação quase física, uma espécie de calor, perfume ou aura.  

 
 

O conceito de Presença é usado também por Perelmam e Olbrechts – Tyteca (1996) 

para ‘definir um objeto ou conceito e é o mais importante na consciência dos membros da 

audiência. Retoricamente mais hábil, a tentativa de aumentar a presença de elementos em 

situações retóricas, incluindo os visuais, causam uma maior influencia sobre o público agindo 

sobre suas crenças e atitudes’.  

A Utilização do fenômeno da Presença não é apenas o de criar / realçar algo ou 

alguém onde não existia nada/ninguém e, por conseguinte, ocasionar apenas a fundamentação 

de crenças e ações. A Utilização do fenômeno da Presença tem o objetivo de ‘dotar os 

elementos nas situações que são favoráveis ao caso, o orador/argumentador, com a presença 

tanto quanto possível que induzem o público às ações pretendidas’(Perelmam e Olbrechts – 

Tyteca, 1996, p. 134). 

A publicidade orbita em torno de relações sociais, o que nos conduz a observar, 

analisando as peças em questão, que a presença feminina foi mais salientada não apenas por 

trata-se de uma (re) utilização dos contos de fadas, essencialmente femininos, mas de uma 

maior apropriação social pela mulher referente tanto a atuação profissional quando sexual, 

constituindo uma maior atitude e atuação nos diversos contextos sociais a ponto de na 

campanha “Princesas O Boticário” temos o enunciado O Boticário: você pode ser o que 

quiser.  A sexualidade feminina tornou-se uma nova forma de expressão e sua liberação, sem 

limites institucionais, transformou-se em uma espécie de afirmação da própria personalidade e 

liberdade da sua representação e atuação no mundo. 
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Capítulo 6 
 

 
ÚLTIMAS CONSIDERAÇÕES 

 

 

 
 
É por meio da interação social que se põe em ação a manutenção das relações sociais 

de poder e para que o poder seja exercido é necessário o uso da linguagem.  Um dos 

arcabouços capitalistas mais robustos da sociedade, hoje, é a publicidade, que utiliza das mais 

variadas facetas da linguagem para perpetuar seu discurso persuasivo.  

A publicidade é líquida. O discurso publicitário é construído na base do cabedal de 

convenções reconhecidas e conhecimentos valorados pela sociedade o que, inevitavelmente, 

(re)estrutura as relações que deveriam ser essencialmente comerciais em relações voltadas 

para a formação dos elementos mais tocantes ao caráter do individuo. 

O texto publicitário nasce na conjunção de vários fatores apresentados e pelo viés 

multimodal observamos que para a produção/combinação de sentido um percurso percorrido 

que parte do uso discursivo social, cultural e histórico para o campo das “possibilidades” para 

engajar certos tipos de ações retóricas.  

É por meio da publicidade que o Ser torna-se integrante da sociedade, pois a mídia 

transmite a mensagem de que com a aquisição do produto adquirido o individuo torna-se 

único no meio do todo, embora este fato seja um engodo: observa - se que o que é consumido 

não são apenas os objetos e sim a própria relação com os objetos e com o mundo que o 

circunscreve. 

Com as conquistas adquiridas pela mulher, a sociedade iniciou uma mudança continua 

na ótica sobre as questões referentes à feminilidade os textos publicitários também 

começaram a trazer indícios de que uma representação, o que demonstra com muita clareza 

que a sociedade brasileira está apta a enfrentar mudanças e a mídia reflete esta transformação 

flexibilizando a produção simbólica. 

Observamos que um fator relevante no que concerne à publicidade “feminina” esta 

reflete o olhar masculino oculto: representa a insofismável constituição dos interesses e 

valores da constituição cultural e social patriarcal, pois dentro de cada mulher existe um 

censor com voz masculina que tolhe seus atos e escolhas.  
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E assim, infelizmente, a mulher ainda é amplamente representada: como uma sombra 

da masculinidade - representação vem do outro decorrente de uma construção discursiva 

(mesmo com todas as conquistas feministas).   

Espera-se, hoje, que a mulher esteja engajada na renovação de seu papel na sociedade 

e lute contra as imagens pré-concebidas inerentes a uma sociedade patriarcal e o primeiro 

reflexo desta empreitada surge na mídia. 

A representação da imagem da mulher em nossa sociedade demonstra a peculiar 

insistência em desempenhar uma multiplicidade de tarefas por ela exercida, o fato novo é que 

se pode exibir uma sexualidade antes ignorada e reprimida e mostra-se essa “restituição da 

liberdade” ao público por meio dos recursos lingüísticos empregados. 

Assim, composto de uma tessitura ludicamente modelada com a presença das 

personagens dos contos de fadas presentes na constituição da memória social, a mídia 

propicia um novo olhar sobre a feminilidade trazer à memória da contemporaneidade o que 

antes já existiu: igualdade entre os sexos, até mesmo no hedonismo. 
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A HISTÓRIA DA AVÓ38 
Anônimo 

 
Era uma vez uma mulher que tinha feito pão. Ela disse à filha: “Leve este pão quentinho 

e esta garrafa de leite à casa da vovó”. 

A menina partiu. Na encruzilhada encontrou um lobo, que perguntou: “Para onde está 

indo?” 

- Estou levando um pão quentinho e uma garrafa de leite para a casa da vovó. 

- Que caminho vai pegar? Perguntou o lobo, o caminho das folhas de pinheiro ou o 

caminho das pedras? 

A menina se divertiu catando folhas de pinheiro. Nesse meio tempo, o lobo chegou à 

casa da vovó, matou-a, pôs um pouco da carne dela na despensa e uma garrafa com o sangue 

na prateleira. A menina chegou lá e bateu à porta. 

- Empurre a porta, disse o lobo. Está presa com uma palha molhada. 

- Olá vovó. Estou trazendo um pão e uma garrafa de leite. 

- Ponha na dispensa minha filha. E traga um pouco da carne que há lá com a garrafa de 

vinho que está na prateleira. 

Havia um gatinho na sala que a espiou comer e disse: “Eca! É preciso ser uma porca 

para comer a carne e beber o sangue da vovó.” 

- Tire a roupa minha filha, disse o lobo, e venha para a cama comigo. 

- Onde deveria pôr meu aventalzinho? 

Jogue-o no fogo, minha filha. Não vai mais precisar dele. 

Quando ela perguntou ao lobo onde pôr todas as suas coisas, seu corpete, seu vestido, 

sua anágua e suas meias, a cada vez ele respondeu: “jogue-os no fogo, minha filha. Não vai 

precisar mais deles”. 

- Oh, vovó, como você está peluda! 

- É para melhor me aquecer, minha filha! 

- Oh, vovó, que unhas grandes você tem! 

- É para me coçar melhor, minha filha! 

- Oh, vovó, que ombros grandes você tem! 

- É para melhor carregar lenha, minha filha! 

- Oh, vovó, que orelhas grandes você tem! 

                                                 
38 Cotado por Louis e Franços Briffault em Nièvre, 1885. Publicado originalmente por Paul Delarue em “Les 
contes merveilleux de Perroult et la tradition populaire”, Bulletin Folklorique de I’île – de – France (1951: 221 – 
2) 
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- É para escutar você melhor, minha filha! 

- Oh vovó, que narinas grandes você tem! 

- É para cheirar melhor meu rapé, minha filha! 

- Oh, vovó, que boca grande você tem! 

- É para comer você melhor, minha filha! 

- Oh, vovó, estou muito apertada. Deixe-me ir lá fora! 

- Faça na cama minha filha! 

- Não, vovó, quero ir lá fora. 

- Está bem, mas não demore. 

O lobo amarrou na perna da menina um cordel feito de lã e deixou-a ir lá fora. 

Quando saiu, a menina marrou a ponta do cordel a uma ameixeira no quintal O lobo 

ficou impaciente e disse: “O que está fazendo aí fora? O que está fazendo?” 

Percebendo que não havia resposta, ele pulou da cama e descobriu que a menina 

escapara. Seguiu-a, mas só chegou à sua casa quando ela já estava lá dentro. 
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CHAPEUZINHO VERMELHO 

Charles Perrault 

 

 Era uma vez uma pequena aldeã, a menina mais bonita que poderia haver. Sua mãe era 

louca por ela e a avó, mais ainda. Esta boa senhora mandou fazer para a menina um pequeno 

capuz vermelha. Ele lhe assentava tão bem que por toda parte aonde ia a chamavam 

Chapeuzinho Vermelho. 

Um dia sua mãe, que assara uns bolinhos, lhe disse: “Vá visitar sua avó para ver como 

ela está passando, pois me disseram que está doente. Leve para ela um bolinho e este potinho 

de manteiga.” 

Chapeuzinho vermelho partiu imediatamente para a casa da avó, que morava numa outra 

aldeia. Ao passar por um bosque, encontrou o compadre lobo, que teve muita vontade de 

comê-la, mas não se atreveu, por causa dos lenhadores que estavam na floresta. Ele lhe 

perguntou para onde ia. A pobre menina, que não sabia que era perigoso parar e dar ouvidos a 

um lobo, respondeu: 

- “Vou visitar minha avó e levar para ela um bolinho com um potinho de manteiga que 

minha mãe está mandando.” 

- “Sua avó mora longe?” Perguntou o lobo. 

- “Ah! Mora sim”, respondeu chapeuzinho vermelho “Mora depois daquele moinho lá 

longe, bem longe, na primeira casa da aldeia” 

- “Ótimo!” Disse o lobo. “vou visita-la também. Vou por este caminho aqui e você vai 

por aquele caminho ali. E vamos ver quem chega primeiro” 

O lobo pôs-se a correr mais que podia pelo caminho mais curto, e a menina seguiu pelo 

caminho mais longo, entretendo-se em catar castanhas, correr atrás das borboletas e fazer 

buquês com as flores que encontrava. O lobo não demorou muito para chegar à casa da avó. 

Bateu: TOC, TOC, TOC. 

- “Quem está ai?” 

Ouvindo a voz grossa do lobo, Chapeuzinho Vermelho primeiro teve medo, mas, 

pensando que a avó estava gripada, respondeu: 

- “É sua neta, Chapeuzinho Vermelho. Estou trazendo um bolinho e um potinho de 

manteiga que minha mãe mandou” 

O lobo gritou de volta, adoçando um pouco a voz: “Puxe a lingueta e o ferrolho se 

abrirá”. 
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Chapeuzinho Vermelho puxou a lingueta e a porta se abriu. O lobo, vendo-a entrar, 

disse-lhe, escondendo-se na cama debaixo das cobertas: 

- “Ponha o bolo e o potinho de manteiga em cima da arca e venha se deitar comigo”. 

Chapeuzinho Vermelho tirou a roupa e foi se enfiar na cama, onde ficou muita 

espantada ao ver a figura da avó na camisola. Disse a ela: 

- Minha avó, que braços  grandes você tem! 

- É para abraçar você melhor, minha neta 

- Minha avó, que pernas grandes você tem! 

- É para correr melhor, minha filha. 

-Minha avó, que orelhas grandes você tem! 

- É para escutar melhor, minha filha! 

- Minha avó, que olhos grandes você tem! 

- É para enxergar você melhor minha filha 

- Minha avó, que dentes grandes você tem! 

- É para comer você! 

E dizendo essas palavras, o lobo malvado se jogou em cima de Chapeuzinho Vermelho 

e a comeu. 

 

MORAL 

Vemos aqui que as meninas, 
E sobretudo as mocinhas 
Lindas, elegantes e finas, 
Não devem a qualquer um escutar. 
E se fazem, não é surpresa 
Que do lobo virem o jantar. 
Falo “do” lobo, pois nem todos eles 
São de fato equiparáveis. 
Alguns são até muito amáveis, 
Serenos, sem fel nem irritação. 
Esses doces lobos, com toda educação,  
Acompanham as jovens senhoritas 
Pelos becos afora e além do portão. 
Mas ai! Esses lobos gentis prestimosos, 
São, entre todos, os mais perigosos. 
 
 

 

 
 




