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RESUMO 

Esta dissertação, que tem como título A mulher na publicidade da SKY: discurso, 
memória e identidade, assume o desafio de refletir sobre o papel da mídia, 
particularmente da publicidade, enquanto produtora de identidades, bem como 
mantenedora ou desestabilizadora de certos padrões sociais, especificamente em 
relação ao modo como ela discursiviza sobre a mulher na contemporaneidade, 
tensionando antigas e novas identidades. Com o olhar voltado para o discurso 
publicitário da TV SKY, buscamos vislumbrar na sociedade atual, como saberes 
sobre a mulher são construídos como verdades necessárias para firmar novos e 

antigos papéis sociais. Portanto, o presente trabalho propõe como objetivo analisar a 

construção da identidade feminina nas práticas discursivas da publicidade da SKY, 
atrelada aos mecanismos de poder-saber, à memória discursiva e aos efeitos de 
sentido. Nossas reflexões se alicerçam no entrecruzamento entre linguagem, 
sociedade, história e memória, lançando mão da Análise do Discurso de Linha 
Francesa (AD) como embasamento teórico-analítico, já que ela (AD) oferece 
ferramentas conceituais para a análise do corpus da presente pesquisa, na medida 
em que toma como objeto de estudo o discurso enquanto produção de efeitos de 
sentido, efetuado pelos sujeitos sócio-históricos por meio da materialidade da 
linguagem. Fundamentam este trabalho os estudos de Michel Foucault (1999; 2003; 
2008; 2012; 2013) como também de alguns estudiosos da área. Esta pesquisa se 
encontra dentro de uma operação teórico-metodológica da AD, que se assenta no 
procedimento de análise dos discursos em sua irrupção histórica, considerando-os 
como acontecimentos e intenta estabelecer regularidades que possibilitem analisar 
como determinados saberes são constituídos, buscando compreender como se dá a 
relação poder-saber, que engendram os acontecimentos sócio-históricos. Nosso 
material analítico é composto por quatro filmes publicitários da campanha Tô 
TVendo na SKY, de 2012, veiculados no canal do cliente da operadora de tevê por 
assinatura SKY. São eles: i) A compulsiva do pay per view; ii) A obcecada pela SKY 
HDTV; iii) a avoada da fatura; iv) A antenada da SKY. Esse corpus foi analisado a 
partir do trajeto temático mulher e docilização, tomando os eixos domesticidade, 
relacionamento amoroso e modernidade como pontos de partida para a leitura do 
corpus. Das análises feitas, observamos que o discurso publicitário da SKY funciona 
não só como suporte institucional, instrumento de poder, sendo agente 
normalizador, docilizador do comportamento e da conduta do sujeito feminino, mas 
também enquanto instância produtora de identidades femininas conflitantes e 
ambivalentes, movendo-se em constante tensão entre características femininas 
aparentemente modernas – que pretendem se distanciar das posições-sujeito 
tradicionais – mas, ao mesmo tempo, tenta redirecionar a mulher ao âmbito 
doméstico, não deixando-a esquecer que este é seu lugar de direito. 

Palavras-chave: Discurso. Identidade feminina. Publicidade. Filmes publicitários da 
SKY. 

 

 

 



ABSTRACT 

This dissertation, titled The woman in advertisement at SKY: discourse, memories 
and identity, reflects on the role of the media, particularly in advertisement, while 
producers of identities and as sustainer or destabilizer of certain social customs, 
particularly regarding the way in which it rationalizes about the contemporary woman, 
creating tension in the old and new identities. Eying the public discussion of the TV 
SKY, we seek to reveal how in the present society, knowledge about the woman is 
constructed as truths needed to establish new and ancient sole roles. Consequently, 
this work proposes the following objective analyses the construction of feminine 
identity in the discursive practices of the SKY advertisement, associated to the 
mechanisms of power-knowledge, to the discursive memory and to the effects of 
sense. Our reflections are established in the intersection of language, society, history 
and memory, utilizing the French Discourse Analysis (FDA), such as the theoretical 
and analytical framework, since it (FDA) offers conceptual tools for analyzing the 
collection of films of the present research, to the extent that it assumes as the 
objective of study the discourse within the cultural context, in the production of effects 
of sense, carried out by social historical means through the medium of language. 
This work is founded on the studies of Michel Foucault (1999; 2003); 2008; 2012; 
2013), along with several scholars in the subject. This research uses the theoretical 
and methodological framework of the FDA, which is structured in the methodology of 
discourse in its historical irruption, considering them as events and proposes to 
stablish regularities which make possible the analyzing of how certain beliefs are 
composed, striving to understand how the relation power-knowledge exists, which 
determine the social and historical events. Our analytical material is composed of 
four publicity films from the promotional campaign I see you on SKY, from 2012, 
seen on the SKY subscriber‟s tv. They are the following:  i) The compulsion of pay 
per view; ii) The obsession for SKY HDTV; iii) Scatterbrained with the invoice; iv) The 
connection to SKY. This corpus of films was analyzed from the thematical path 
women and docilization, taking as the starting points for the reading of the corpus the 
axes domestication, loving relations, and modernity. We observe that the 
advertisement on SKY serves not only as institutional buttress, instrument of power, 
being a normalizing agent, pacifier of feminine behavior, but also an insistent 
producer of conflicting and ambivalent feminine identities, constantly  moving 
between apparent feminine characteristics – which intend to distance themselves 
from the traditional submissive position – but at the same time, attempts to redirect 
the woman in the domestic environment, not letting her forget that this is her rightful 
position.  
 
Key words:  Discourse.  Feminine identity.  Publicity.  Promotional films from SKY. 
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INTRODUÇÃO 

 
As transformações ocorridas a partir da década de sessenta, especialmente, 

apontam para uma mudança significativa na história da mulher, e de seu papel 

social, resultante de vários movimentos pró-mulher, de diferentes vozes que se 

fizeram ouvir e das lutas femininas, garantindo, assim, à mulher um amplo acesso ao 

espaço público, ao mercado de trabalho, ao poder sobre seu corpo, ao acesso à 

instrução superior, à inserção na política, dando à mulher “a inteira disposição de si 

em todas as esferas da existência” (LIPOVETSKY, 2000, p. 237).  

A emancipação da mulher, como afirma Lipovetsky (2000, p. 11-12), foi a 

“revolução mais profunda, mais rica” e positiva a que o século XX assistiu, sendo 

este considerado “o grande século das mulheres, o que mais revolucionou, mais que 

qualquer outro seu destino e sua identidade”. Por conseguinte, é perceptível que os 

paradigmas quanto à constituição de identidade, ao conceito de família e ao 

desempenho de papéis nas relações de gênero mudaram, e atendem a uma ordem 

bem diferente dos praticados até meados do século XX. 

Nesse contexto, ecoam as palavras de Perrot (2013, p. 15-16),  

 

 

A história das mulheres mudou. Em seus objetos, em seus pontos de 
vista. Partiu de uma história sobre o corpo e dos papéis 
desempenhados na vida privada para chegar a uma história das 
mulheres no espaço público da cidade, do trabalho, da política, da 
guerra, da criação. Partiu das mulheres vítimas para chegar a uma 
história das mulheres ativas, nas múltiplas interações que provocam 
mudança.  
 

 

Estamos, pois, em uma nova conjuntura sócio-histórico-cultural, na qual as 

conquistas femininas se solidificaram; falamos de uma nova mulher que delas 

emerge. E com ela incide uma gama de discursos na sociedade – em várias mídias, 

dentre as quais a publicidade – cuja emergência reclama atenção, pois, segundo 

Foucault, é necessário estar atento ao presente, aguçar os ouvidos a um “diz-se”, 

aos “murmúrios” de nossa época para apanhar a história de um determinado objeto 

(FISHER, 2001).  
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Portanto, foi pensando nessa mulher contemporânea e sobre a emergência 

dos discursos publicitários que incidem sobre a mesma – os quais consideramos um 

acontecimento histórico e discursivo (FOUCAULT, 2008) – que o presente estudo 

assumiu o desafio de refletir sobre o papel da mídia, particularmente da publicidade, 

enquanto coprodutora de identidades, bem como mantenedora ou desestabilizadora 

de certos padrões sociais, especificamente em relação ao modo como ela 

discursiviza sobre a mulher na contemporaneidade, tensionando antigas e novas 

identidades. E foi no discurso publicitário da tevê por assinatura SKY, em suas 

práticas discursivas, que essa pesquisa se debruçou.  

Essa inciativa apoia-se em Foucault (2008) que afirma a importância da 

análise arqueológica, e privilegia textos e gestos nem tão inéditos assim, enunciados 

miméticos, corriqueiros e discretos, ao lado das grandes e luminosas originalidades 

(FISHER, 2001), como também em Pêcheux (1997) que analisa os discursos nos 

seus diferentes âmbitos, atentando para o lugar, o assunto e as condições de 

produção, dando-nos, pois, respaldo para nos debruçar sobre os enunciados e as 

visibilidades acerca da mulher na mídia (FISHER, 2001), especificamente na 

publicidade da SKY, tratando-os enquanto acontecimentos que exigem um olhar 

investigativo. 

Segundo Kellner (2001, p. 9), na sociedade contemporânea, há uma cultura 

midiática,  

 

 

cujas imagens, sons e espetáculos ajudam a urdir o tecido da vida 
cotidiana, dominando o tempo de lazer, modelando as opiniões 
políticas e comportamentos sociais, e fornecendo o material com que 
as pessoas forjam sua identidade. O rádio, a televisão, o cinema e os 
outros produtos da indústria cultural fornecem os modelos daquilo 
que significa ser homem ou mulher, bem-sucedido ou fracassado, 
poderoso ou impotente [...] A cultura veiculada pela mídia fornece o 
material que cria as identidades pelas quais os indivíduos se inserem 
nas sociedades tecnocapitalistas contemporâneas, produzindo uma 
nova forma de cultura global.  

 

 

Do exposto acima, depreende-se que a cultura midiática funciona como 

mediadora entre a sociedade e a realidade, moldando valores, ditando as regras nas 

relações sociais e perpetuando dizeres vários, que determinam diversas formas do 
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sujeito pensar, agir e se identificar, ela “molda a vida diária, influenciando o modo 

como as pessoas pensam e se comportam, como se veem e veem os outros e como 

constroem sua própria identidade” (KELLNER, 2001, p. 10). Assim, a mídia, 

particularmente, a publicidade, torna-se o principal dispositivo1, através do qual 

interpela incessantemente o interlocutor por meio da linguagem verbal e não verbal 

(GREGOLIN, 2007). Com isso, ela produz efeitos de sentido próprios às condições 

sócio-históricas de que faz parte, auxiliando no processo de identificação do sujeito.  

Considerada enquanto prática discursiva, que se liga inevitavelmente a uma 

memória histórica e coletiva, a mídia, especificamente, a publicidade, ao retomar 

discursos cristalizados na história sobre a mulher, atualiza e desloca enunciados que 

remetem aos saberes históricos aceitos em certo momento e em certo lugar como 

saberes verdadeiros sobre o que é ser mulher. Desta forma, aliada a um contínuo 

processo de repetição discursiva, ela cria condições para a produção de novas 

discursividades, reduplicando discursos, organizando-os, construindo, assim, novos 

discursos sobre a mulher (MARCELLO, 2004), que, ao entrar no mercado de 

trabalho, reivindica novas posições-sujeito, as quais também lhe são atribuídas, 

tornando-se imperioso que a publicidade se ajuste às mudanças ocorridas na 

posição e nos papéis sociais da mulher, vinculando-as aos produtos e serviços, a 

uma marca ou ideia, familiarizando e envolvendo o indivíduo a se identificar com as 

mesmas, pois como salienta Fisher (2001), a mídia muito mais do que veicular, 

produz discursos e significados, identidades e sujeitos. 

Assim, a publicidade torna-se um campo profícuo para o estudo da 

identidade feminina pelo viés discursivo, posto que, segundo Gregolin (2007), os 

estudos em Análise do Discurso sobre a mídia objetivam investiga as produções 

sociais de sentidos, possibilitando compreender o papel dos discursos na produção 

das identidades sociais. 

Nesse sentido, acreditamos que direcionar um olhar investigativo às práticas 

discursivas da SKY se justifica e tenha relevância social pela necessidade que há 

em entender – por meio da materialização dos discursos – as relações de poder-

saber que corroboram na construção da identidade feminina na sociedade atual. Ao 

                                                           
1
 Utilizamos esse termo na concepção de Foucault (2003) que o define como um agrupamento 

heterogêneo que abarca desde discursos (sejam estes científicos, morais, filosóficos, religiosos), 
passando por organizações arquitetônicas, até decisões regulamentares, leis. Ou seja, do dito ao 
não-dito há elementos do dispositivo. 
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mesmo tempo, defendemos a proficuidade teórica de nossa pesquisa, pelo fato de 

nossas reflexões e análises oferecerem uma contribuição que se acrescenta aos 

estudos culturais sobre a identidade e aos trabalhos investigativos que são feitos 

sobre as bases epistemológicas da Análise do Discurso, por meio de outros corpora, 

os quais servem como objetos de estudo no campo das Letras.  

Dentre uma gama de trabalhos que versam sobre a identidade feminina na 

publicidade em uma perspectiva discursiva e que foram suporte para esta pesquisa, 

apontamos: Pivetta (2009) que trabalha a relação entre o discurso publicitário e os 

processos de constituição e representação de identidade(s) do sujeito-mulher. Em 

sua abordagem, esta autora discute o fascínio e atração que o corpo, no “mundo” 

dos anúncios, exerce, sendo o lugar de poder e como ele (o corpo) consegue 

mobilizar sentidos e vender os mais diferentes produtos, produzindo um discurso 

dotado de amplitude social, cuja notoriedade torna-o cada vez mais objeto de 

difusão e de desejo.  

Outro trabalho nessa perspectiva é o de Silva (2012) que aborda como os 

mecanismos da relação poder-saber colaboram, através das práticas discursivas da 

publicidade, para tornar os corpos femininos dóceis, passíveis de terem suas 

atitudes e identidades moldadas. Ela discute sobre as formas como a mídia, 

especificamente através da publicidade, aborda a imagem feminina na atualidade 

produzindo discursos cujos efeitos de sentido contribuem para a docilização da 

mulher na sociedade, focando especificamente nos discursos produzidos em razão 

do Dia Internacional da Mulher.  

Assinalamos também o trabalho de Fujisawa (2006) que analisa a evolução 

do papel feminino no ocidente, examina a percepção da mensagem publicitária e as 

formas de comunicação para atingir o público feminino, assim como verifica de que 

maneira as campanhas publicitárias de detergente em pó se adequaram às 

conquistas femininas, a partir da emancipação da mulher. Segundo essa autora, a 

mulher, antes confinada ao lar, torna-se multifuncional, desenvolvendo diversas 

funções, assumindo identidades multifacetadas. Em sua análise, a autora relaciona 

a emancipação da mulher no Ocidente com os valores que ela (a mulher) procura 

nas marcas de produtos.  

Entre esses achados, encontramos também o trabalho de Britto (2008) que 

tematiza sobre o processo de constituição identitária do sujeito feminino nas práticas 
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discursivas em mídias contemporâneas, enfocando a revista Veja. A autora 

investiga, na sociedade pós-moderna, o modo como os saberes sobre a mulher são 

construídos enquanto verdades necessárias para firmar novas identidades 

femininas. Sua conclusão é de que os discursos da Veja funcionam como 

instrumentos institucionais de controle que agenciam condutas, legitimam múltiplas 

identidades e objetivam as leitoras em sujeitos femininos, como também a revista 

em foco é espaço para que a mulher imprima seu cotidiano, ora deixando-se 

submeter à revista, ora resistindo à mesma, ao se construir enquanto sujeito de si.  

Por conseguinte, a presente pesquisa se insere nas perspectivas de análise 

dos trabalhos acima apresentados, cujo objetivo é descrever/interpretar o modo 

como os mecanismos de poder-saber, por meio da ativação da memória discursiva 

produzem os efeitos de sentido, corroboram na construção da identidade feminina 

em filmes publicitários da operadora de tevê por assinatura SKY. Essa investigação 

centra-se na abordagem discursiva de comerciais televisivos, utilizando como corpus 

os filmes publicitários da tevê SKY, a partir das contribuições de Foucault (2013) que 

propõe a noção de docilização dos corpos em um sistema de obediência – uma vez 

que o poder é aquele que “permeia, produz coisas, induz ao prazer, forma saber, 

produz discurso” (FOUCAULT, 2003, p. 8).  

Portanto, enquanto estudiosos da linguagem nos propomos a responder as 

seguintes perguntas basilares: como os mecanismos de poder-saber contribuem na 

construção da identidade feminina nas práticas discursivas da publicidade da SKY? 

Como a imagem feminina é abordada nessa publicidade?  

Diante dessas inquietações, o presente trabalho propõe como objetivo geral: 

descrever/interpretar, nas práticas discursivas da publicidade da SKY, como os 

mecanismos de poder-saber contribuem na construção da identidade feminina. E 

mais especificamente: investigar as formas como a imagem feminina é tematizada 

no discurso publicitário da SKY; e como esse discurso joga com a simulação de uma 

identidade feminina moderna nos filmes publicitários selecionados.  

Para esse feito, escolhemos enveredar pelos pressupostos teórico-

metodológicos da Análise do Discurso (AD) de linha francesa, como também em 

algumas categorias foucaultianas, posto que possibilitam investigar a relação entre 

língua e exterioridade.  
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A AD nasce no meio intelectual da França na década de 1960, como campo 

teórico elege o discurso como objeto de estudo, considerando-o enquanto prática 

social marcada por fatores sócio-históricos, produzido por sujeitos distintos, em 

diferentes condições de produção. A AD nos oferece ferramentas conceituais para a 

análise do corpus da presente pesquisa, na medida em que toma como objeto de 

estudos a produção de efeitos de sentido, efetuada pelos sujeitos sócio-históricos, 

por meio da materialidade da linguagem (ORLANDI, 1999), haja vista que a AD se 

interessa por desnaturalizar os sentidos, problematizando-os, buscando 

compreender os arranjos históricos que permitiram determinados efeitos de sentido 

e não outros, já que estes sofrem deslocamentos dependendo de quem fala e do 

lugar institucional de onde profere suas palavras (FOUCAULT, 2008).  

Nessa perspectiva, o homem, ao falar, produz enunciados carregados de 

diferentes efeitos de sentido, “cuja compreensão permite „escutar‟ outros sentidos 

que ali estão, compreendendo como eles se constituem” (ORLANDI, 1999, p. 26). 

Assim, o sujeito ao discursivizar o faz a partir de um lugar historicamente marcado, 

de uma posição social que ocupa, de determinadas práticas discursivas que 

determinam o que pode e deve ser dito, favorecendo, dessa maneira, uma 

identidade cuja construção se dá discursivamente. Logo, enquanto prática, o 

discurso não apenas representa o mundo, mas o significa.  

Dentro desse enfoque teórico, salientamos a importância da contribuição de 

Foucault na elaboração dos aportes teórico-metodológicos da AD, começando por 

sua influência nos trabalhos de Pêcheux, a partir da incorporação de algumas 

noções foucaultianas tais como: estrutura e acontecimento discursivo; o enunciado 

visto como central na análise das relações do discurso com a história; a noção de 

formação discursiva não mais relacionada a um exterior ou ideológico, mas 

compreendida enquanto fronteira que se desloca na dispersão de lugares 

enunciativos do sujeito; a noção de campo associado, a partir do qual se desenvolve 

o conceito de memória discursiva; a valorização da leitura do arquivo e a análise de 

materialidades discursivas do cotidiano (PÊCHEUX, 1997). 

Portanto, procuramos descrever/interpretar o modo como os mecanismos de 

poder-saber, por meio da ativação da memória discursiva, produzem os efeitos de 

sentido que corroboram na construção da identidade feminina em filmes publicitários 

da operadora de tevê por assinatura SKY, a partir da emergência de discursos sobre 
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a mulher, a partir das noções de enunciado e acontecimento desenvolvidas por 

Foucault (2008) em seu método arqueológico, bem como da noção de memória 

discursiva e interdiscurso trabalhados por Pêcheux (1999) e outros teóricos.  

O método arqueológico procura apanhar o sentido do discurso em sua 

dimensão de acontecimento. Tenta compreender a irrupção dos acontecimentos 

discursivos, investigando as condições sócio-históricas que possibilitaram seu 

aparecimento: investiga porque determinado enunciado apareceu e não um outro 

em seu lugar, isto é, por que tal enunciado é um acontecimento na ordem do saber.  

Desta forma, esse método busca mostrar como determinadas formas de 

saber puderam em determinada época existir e se formar; em outras palavras, a 

arqueologia descreve o discurso (“um conjunto de enunciados, na medida em que se 

apoiem na mesma formação discursiva”) para desnudar as regras que possibilitam 

seu aparecimento, procurando investigá-lo, por meio de uma análise que prima pela 

dispersão e não por princípios de unidade que possam associar um discurso a outro, 

mas como iniciativa que procura individualizá-lo para descrevê-lo em sua 

regularidade. 

Por conseguinte, o que se procura é o que foi efetivamente dito, não o que 

há por trás das cortinas, ou a “a conversa semi-silenciosa de um outro discurso” 

(FOUCAULT, 2008, p. 32), mas os enunciados e as relações que o discurso põe em 

funcionamento, porquanto o que há nos discursos, segundo Foucault, são relações 

históricas de práticas concretas.  

E foi sobre essas relações, em que se imbricam mutuamente poder e saber 

que o presente estudo se debruçou, e se desenvolveu nas seguintes etapas: 

primeiramente, foram feitas leituras sobre o referencial teórico. Pensando no objeto 

de análise, para o entendimento das questões discursivas, recorremos aos analistas 

do discurso que se aventuram nas tramas do discurso, cujos estudos se tornam 

fundamentais para nortear as discussões teóricas e o corpus dessa pesquisa 

proposta. São eles: Fernandes (2007; 2012); Foucault (1999; 2003; 2008; 2012; 

2013); Gregolin (2003; 2004; 2006a; 2007a); Orlandi (1999) e Pêcheux (1997; 1999; 

2006). Para abordar a questão da identidade enquanto construção, valemo-nos dos 

estudos teóricos de Hall (2005) e Bauman (2001; 2004; 2005; 2007). Esses 

estudiosos partem da noção de que não existe uma identidade fixa, essencial ou 

permanente, mas identidades, que são construídas nos discursos sociais, portanto 
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indissociáveis da História, fruto da fragmentação do sujeito, descentrado, disperso, 

múltiplo, assim como suas identidades móveis. Para abordar as questões referentes 

à mulher, baseamo-nos em: Buitoni (2009); Del Priore (2012); Lipovetsky (2000); 

Perrot (2013); Pinsky & Pedro (2013). Em relação à sociedade de consumo e à 

mídia, temos: Kellner (2000); Baudrillard (2008; 2010), dentre outros. 

A partir da perspectiva de análise da construção da identidade feminina no 

discurso publicitário, foi feito o levantamento do corpus, acessando a ferramenta de 

busca do Google, inserindo as palavras “filmes publicitários da SKY de 2012”, até 

então disponíveis no sítio da SKY2, atentando para os comerciais em que a mulher 

estivesse presente enquanto protagonista ou coadjuvante, critérios estes utilizados 

como recortes do campo a ser estudado. De uma média de 19 (dezenove) 

propagandas lançadas pela campanha Tô TVendo na SKY, no ano de 2012, 

selecionamos 04 (quatro) delas, com as quais fizemos nosso estudo. São elas: i) A 

compulsiva do pay per view; ii) A obcecada pela SKY HDTV; iii) a avoada da fatura; 

iv) A antenada da SKY.  

A seleção do corpus para a análise foi feita a partir da escolha dos filmes, da 

transcrição dos textos, considerando o seguinte percurso: identificar o enunciado, 

definir a formação discursiva, compor o arquivo discursivo. A partir desse percurso 

inicial, fizemos o recorte das categorias que nos permitiram analisar as construções 

da(s) identidade(s) feminina(s) na publicidade da SKY, são elas: enunciado, 

discurso, memória discursiva, paráfrase e polissemia, sujeito e relações de poder-

saber e efeitos de sentido. 

Reiteramos que a iniciativa em analisar os filmes publicitários da SKY, 

atrelados aos conceitos teórico-metodológicos da Análise do Discurso, adveio do 

reconhecimento da mídia enquanto “locus privilegiado de veiculação, reforço e 

produção de certas formas de ser e estar no mundo hoje” (FISHER, 2012, p.129).  

Desta forma, escolhemos analisar as propagandas da SKY, pelo fato de ela 

ser uma empresa operadora de tevê por assinatura que tem amplo alcance de 

audiência no território nacional, com uma média de 5,2 milhões de assinantes, e 

chega a mais de 17 milhões de telespectadores em todo o Brasil.  

Por ser presente no cotidiano de milhões de brasileiros, tem um papel 

fundamental na formação de opinião, cada vez mais importante na atualidade, e 

                                                           
2
 http://www.sky.com.br/site/campanhas/diferenciais/. A SKY não disponibiliza mais esses filmes em 

seu sítio. Elas podem ser visualizadas no sítio: www.comerciaisdetv.com.br /busca/?txtbusca=sky. 

http://www.sky.com.br/site/campanhas/diferenciais/
http://www.comerciaisdetv.com.br/
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contribui significativamente para a criação e manutenção de determinados modelos 

identificatórios, no nosso caso o sujeito feminino, exerce, pois, um papel 

fundamental na formação de opinião na atualidade, contribuindo, como dispositivo 

de produção de identidade para os sujeitos sociais, para a criação e manutenção de 

identidades.  

A SKY disponibilizou em seu sítio uma amostra de dois quadros que 

apresentam estatisticamente o alcance da SKY HDTV no território brasileiro, por 

região, bem como por classe social, faixa etária e sexo, sendo ambos indicativos do 

perfil dos assinantes.  

 

Quadro 1. Mapa de cobertura da SKY no Brasil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                          Fonte: Anatel – março/2013 

 

O quadro acima indica o alcance que a SKY tem no território brasileiro. É 

evidente que a região sudeste é líder em audiência, abrigando o maior número do 

público consumidor dessa empresa, com um percentual de 58% de telespectadores 

que consomem os produtos e serviços oferecidos pela SKY. Em segundo lugar, 

temos a região nordeste com 17%, seguida da região sul, com 13%, enquanto que 

as regiões centro-oeste e norte apresentam um percentual menor com 7% e 6%. 
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Esses dados refletem na produção dos filmes publicitários: em seus temas, na 

criação dos personagens, na posição social que ocupam, nas questões que serão 

abordadas ao decorrer deste estudo.  

 

Quadro 2. Público qualificado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
                                                Fonte: Marplan, jan/jun 2012 

 

Os dados que referem ao quadro 2 mostram que em relação às classes em 

que há maior audiência, temos as classes A e B, maciçamente na região sudeste. É 

interessante observar que a classe C está ganhando espaço no mercado de tevê por 

assinatura, com um percentual de 46%, fato que indica um aumento do poder 

aquisitivo desse grupo.  

Os dados também apontam o perfil do público telespectador. Pelos números 

depreende-se que os telespectadores das programações da SKY estão em uma 

porcentagem bem aproximada entre homens e mulheres (51% e 49%), sendo o 

público mais jovem – cuja faixa etária está entre 20 a 39 anos – o que mais consume 

produtos e serviços da SKY.  

Desta forma, podemos concluir que o alcance da SKY HDTV é bastante 

amplo, cujo público é heterogêneo, e suas programações atraem telespectadores de 
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todas as idades desde crianças, jovens, adultos e idosos, formados por diferentes 

culturas, pertencentes a diferentes classes sociais.  

Feitas essas considerações, expomos o plano da dissertação, a qual se 

constitui de três capítulos, além desta introdução: 

No primeiro capítulo, intitulado Nas trilhas da Análise do discurso: o discurso 

como acontecimento histórico, abordamos os pressupostos teóricos metodológicos 

da Análise do Discurso de Linha Francesa (AD), fazendo uma breve excursão na 

história da AD, perpassando as três fases de sua constituição, adentrando nos 

conceitos que edificaram o arcabouço teórico desse campo de estudo e que são 

tomados enquanto categorias de análise nessa pesquisa. Ainda nesse primeiro 

capítulo, versamos sobre a constituição do sujeito moderno a partir da perspectiva 

foucaultiana. 

No segundo capítulo, cujo título é Identidade feminina, discurso publicitário e 

sociedade de consumo, ponderamos sobre o discurso publicitário, abordando 

algumas noções desse discurso como a persuasão, a manipulação e a simulação, 

enquanto dispositivos que corroboram na constituição dos indivíduos em sujeitos do 

consumo. Servindo à sociedade de consumo enquanto espelho desta, a publicidade 

funciona como “cartaz permanente” do sistema capitalista, adaptando a si os 

indivíduos por meio do apelo ao consumo. Ainda nesse capítulo, abordamos a 

questão da identidade enquanto construção sociodiscursiva, atrelando-a à mídia, 

especificamente à publicidade, que enquanto instância pedagógica (FISHER, 2012), 

apresenta modelos identificatórios aos sujeitos, no nosso caso, o sujeito-feminino. 

No último tópico, apresentamos três modelos identificatórios de mulher a partir dos 

estudos de Lipovetsky, enriquecidos por outros autores.  

No terceiro capítulo, A identidade feminina na publicidade da SKY, 

adentramos, propriamente, na análise do corpus, no intuito de investigar quatro 

filmes publicitários da SKY, observando como a identidade feminina é aí construída, 

atrelada aos mecanismos de poder-saber, à ativação da memória discursiva e aos 

efeitos de sentido.  

Na sequência deste trabalho, apresentamos as considerações finais e as 

referências.   
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Neste primeiro capítulo, traçamos um breve percurso histórico da Análise do 

Discurso, cujos aportes teórico-metodológicos sustentam a análise sobre a 

constituição da identidade feminina nos filmes publicitários da SKY. Tais aportes 

possibilitam abordar a AD como uma disciplins heterogênea que nasce a partir de 

Michel Pêcheux e Dubois, que teceram “fios de uma teoria do discurso que propôs 

um novo olhar para o sentido, o sujeito e a história” (GREGOLIN, 2006a, p. 13), e 

elegem como objeto de investigação o discurso enquanto inscrição nas tramas da 

história e o sujeito enquanto constitutivo do discurso que se dá historicamente.  

 

1.1 CONTEXTO EPISTEMOLÓGICO DA AD 

 

A Análise do Discurso de Linha Francesa (AD), enquanto campo teórico-

analítico de saber dá seus primeiros passos no final da década de 1960, período de 

grande efervescência política, marcado por revoltas estudantis, como as de maio de 

1968, contra o poder político ditatorial francês; reivindicações no campo social, com 

a eclosão de movimentos de categorias que se sentiam à margem do sistema (como 

mulheres, homossexuais, negros), ganhando a simpatia dos sindicatos operários e 

intelectuais, promovendo, assim, grandes manifestações e propagando ideias 

libertárias, não só na França, mas em todas as democracias ocidentais, como 

também de ampla efervescência intelectual – tendo o Estruturalismo3 como ciência 

                                                           
3
 O Estruturalismo, segundo Eizirik (2005, p. 29-30), “é a designação genérica, nas ciências 

humanas, das diversas correntes que se baseiam no conceito teórico de estrutura. A escola 
estruturalista desenvolve um método de análise e interpretação dos fenômenos sociais 
compreendendo-os como estruturados em sistemas de relações lógicas e formais, que podem se 
constituir em modelos conceituais abstratos que, operando permutações entre seus elementos, possa 
alcançar um grau crescente de generalização do conhecimento, constituindo modelos [...] é um 
movimento do pensamento que tem a ambição de formar um único programa de análise exportável a 
todos os campos do saber”. Partindo da Linguística e da Psicologia do início do século XX, alcançou 
o seu apogeu na época da Antropologia Estrutural, ao redor dos anos de 1960. No campo da 
Linguística, o trabalho do francês Ferdinand de Saussure (Curso de Linguística Geral, 1916, 
publicado pós-morte), empreendido apenas antes da 1ª Guerra Mundial, serviu por muito tempo como 
o modelo e inspiração da corrente estruturalista de formação francesa. 

CAPÍTULO I 

NAS TRILHAS DA ANÁLISE DO DISCURSO: o discurso como acontecimento 

histórico 
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piloto, que oferecia às outras ciências o modelo de cientificidade, apresentando-se 

como um projeto unificador, com um método e um programa próprios. 

Por um bom tempo, os estudos linguísticos foram balizados pela oposição 

língua/fala, que o corte saussuriano havia instituído, impondo, dessa forma, uma 

linguística da língua, ao mesmo tempo em que eliminou o sujeito e a história da 

descrição, adotando uma postura, cujas análises primavam pela língua, vista em 

suas relações de imanência. Contudo, logo ficou evidente que uma linguística 

imanente, cujo estudo centrava-se nas relações internas da língua não dava conta 

do seu objeto. 

O deslocamento nos estudos linguísticos se deu a partir do reconhecimento 

da dualidade constitutiva da linguagem, de seu caráter ao mesmo tempo formal e 

atravessado por entradas subjetivas, sociais e históricas, que levou muitos 

estudiosos a buscar uma compreensão do fenômeno da linguagem não mais 

centrada apenas na língua – enquanto sistema abstrato, ideologicamente neutro –, 

mas em um nível fora do estritamente linguístico.  

Portanto, é nessa conjuntura dos anos de 1960, sob o signo da articulação 

entre a linguística, o materialismo histórico e a psicanálise (MALDIDIER, 2003) que 

as bases para a formulação do edifício teórico-metodológico da AD se constroem, 

sendo necessária a participação de vários sujeitos, que contribuíram para essa 

complexa empreitada. Dentre eles podemos destacar duas figuras exponenciais, 

Michel Pêcheux e Jean Dubois, considerados os fundadores diretos desse novo 

campo do saber. O primeiro, um filósofo envolto em debates em torno do marxismo, 

da psicanálise e da epistemologia; o segundo, um linguista, lexicólogo envolvido nos 

estudos da Linguística de sua época. Segundo Mussalin (2001, p. 113-114) o que 

une esses dois pesquisadores com diferentes preocupações no projeto da AD “é que 

ambos são tomados pelo espaço do marxismo e da política, partilhando convicções 

sobre a luta de classes, da história e movimento social”. E foi a partir desse ponto de 

convergência que os dois propuseram uma análise de discurso, um campo de 

estudos que se impôs como um projeto político, cujo objetivo seria estudar as 

implicações dos usos políticos na linguagem. 

Pêcheux e Dubois objetivavam fundar não só um novo campo teórico, como 

também instituir um novo objeto de estudo: o discurso. Eles objetivavam investigar a 
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linguagem em movimento, deixando para trás uma abordagem abstrata e ideal da 

língua, que primava apenas pelo seu aspecto formal e categorizador, na descrição 

de arranjos textuais e discursivos, deixando em suspenso a produção de 

interpretações, análise elegida pelos estruturalistas (PÊCHEUX, 2006).  

Ao contrário de Dubois que defendia ser a instituição da AD um progresso 

natural permitido pela Linguística, Pêcheux defendia que tal instituição exigia [...] 

“uma ruptura epistemológica, que coloca o estudo do discurso num outro terreno em 

que intervêm questões teóricas relativas à ideologia e ao sujeito” (MUSSALIN 2001, 

p. 117).  

Portanto, ao eleger o discurso como central, Pêcheux volta seu olhar para a 

exterioridade da linguagem, isto é, para a relação do discurso com a história, com o 

social, que determinam as condições de constituição dos discursos. Porquanto 

afirma Pêcheux (2006) que para a análise dos discursos é imprescindível considerar 

os discursos possíveis, bem como as condições de produção destes.  

Por conseguinte, Pêcheux, na construção de seu campo teórico, toma de 

empréstimo, da Psicanálise, a noção de sujeito atravessado pelo inconsciente; da 

Linguística, o conceito de língua; e do Marxismo, a noção histórica da Ideologia, 

formulando, a partir da confluência desses três campos do conhecimento, seu 

próprio campo teórico, irrompendo o discurso como seu objeto. Por isso, como 

argumenta Orlandi (1999), embora herdeira dessas três áreas do conhecimento, a 

AD não o é de modo subserviente, pois trabalha com a noção de discurso.   

O método estrutural contribuiu significativamente para o arcabouço teórico-

metodológico da AD, pois enquanto ciência de prestígio, a Linguística apresentou a 

realidade sistemática da língua, através do corte saussuriano que elegeu a língua 

em relação à fala, conferindo cientificidade aos estudos linguísticos.  

O marxismo foi outra base epistemológica importante para a AD, pois, 

enquanto conjunto de ideias filosóficas, sociais, políticas e econômicas, o marxismo 

forneceu à AD a noção de materialismo histórico, que possibilitou a compreensão de 

que a linguagem é um produto material dos signos, sendo estes produzidos no 

fenômeno real das relações sociais, portanto concretos e dotados de ideologia, 

sendo esta concebida como fruto de um conjunto de práticas que se materializam na 

linguagem, que se apresenta como uma via por meio da qual o funcionamento da 

ideologia pode ser depreendido (Mussalin, 2001). 
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Na formação desse quadro epistemológico da AD, também a psicanálise 

lacaniana mostrou-se fundamental, posto que forneceu a noção de sujeito, a partir 

da descoberta do inconsciente feita por Freud, trazendo alterações substanciais ao 

conceito de sujeito, que deixa de ser concebido como entidade homogênea, 

passando a ser visto enquanto clivado, cindido, dividido entre o consciente e o 

inconsciente. Lacan faz uma releitura de Freud, a partir do estruturalismo linguístico, 

recorrendo a Saussure e a Jacobson, na tentativa de abordar maior rigor a questão 

do inconsciente, que passa a ser estruturado como linguagem, “como uma cadeia de 

significantes latentes que se repete e interfere no discurso efetivo, como se 

houvesse sempre, sob as palavras do Outro, outras palavras, como se o discurso 

fosse sempre atravessado pelo discurso do Outro, do inconsciente” (MUSSALIN, 

2001, p.119).  Das implicações que essa proposta apresenta a que mais interessa à 

AD é o conceito de sujeito, definido a partir da relação que mantém com o 

inconsciente, estruturado a partir da linguagem. 

Assim, no entremeio desses três campos do conhecimento nasce a Análise 

do Discurso (AD), que elege o discurso como objeto de análise, considerando-o 

enquanto prática constituída nos e pelos aspectos sócio-históricos. Nas palavras de 

Orlandi (1999, p. 19): 

 

 

A Análise do Discurso pressupõe o legado do materialismo histórico, 
isto é, de que há um real da história de tal forma que o homem faz 
história, mas esta também não lhe é transparente. Daí, conjugando a 
língua com a história na produção de sentidos, esses estudos do 
discurso trabalham o que vai-se chamar a forma material (não 
abstrata com a da Linguística) que é a forma encarnada na história 
para produzir sentidos: esta forma é portanto linguístico-histórica. 

 

 

Depreende-se disso que a especificidade da AD reside na preocupação em 

estabelecer uma relação entre o discurso e suas condições de produção, isto é, 

entre o discurso e as condições sócio-históricas que permitem sua produção e 

determinam os efeitos de sentido que nele são gerados. Portanto, baseados nesse 

conceito, entendemos que os efeitos de sentido de um discurso serão diferentes, 

porque determinados pela situação em que foram proferidos e pela posição que 

ocupa aquele que se credencia para exercer o lugar de sujeito de seu discurso. 
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Em relação à especificidade da AD, convém atentarmos para o fato de que 

ela é uma disciplina que se inscreve na fronteira com outras áreas das ciências 

humanas. Portanto, em decorrência dessa fronteira instável sobre a qual está 

situada, a AD se aproxima de outras disciplinas, cujo contato privilegiado faz surgir 

outras vertentes de Análises do discurso.  

Segundo Mussalin (2001, p. 125), classicamente temos duas “Análises do 

Discurso” diferentes: a Análise do Discurso de linha francesa, “que mantém uma 

relação privilegiada com a História, com os textos de arquivo, que emanam das 

instâncias sociais” e a Análise do Discurso anglo-saxã, que privilegia a relação com 

a Sociologia, cujo interesse recai “sobre enunciados com estruturas mais flexíveis, 

como uma conversa informal, por exemplo”.  

Portanto, o que diferencia a Análise do Discurso de linha francesa da Análise 

do Discurso anglo-saxã é que esta última considera a intencionalidade do sujeito em 

uma interação verbal, enquanto que na perspectiva teórica da primeira, o sujeito é 

uma posição ocupada por quem se credencia historicamente para exercê-la, sendo 

seu discurso condicionado pelas conjunturas sócio-históricas que determinam o que 

se pode ou não dizer (MUSSALIN, 2001). 

No processo de formulação como campo teórico autônomo, a AD passou por 

desconstruções e reconfigurações, conforme as mudanças políticas e 

epistemológicas. Segundo Maldidier (2003, p. 16), Pêcheux “tentou, até o limite do 

possível, re-pensar tudo o que o discurso, enquanto conceito ligado a um dispositivo, 

designava para ele” e seguiu esse curso que vai desde o tempo das grandes 

construções ao das tentativas, chegando ao da desconstrução operada até sua 

morte em 1983. Portanto, no próximo tópico revisitaremos essa história, refazendo o 

percurso da AD. 

 

1.1.1  As três fases da AD: entre desconstruções e reconfigurações 

 

A maioria dos teóricos considera que a Análise do Discurso, no processo de 

afirmação como campo do saber, passou por três fases: AD-1, AD-2 e AD-3. Na 

primeira fase, a AD (AD-1) é marcada pela análise automática do discurso. Pêcheux 

apresentava, em seu livro Análise automática do discurso (1969), um programa 

teórico e prático, em que a noção de máquina discursiva, enquanto dispositivo, 
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determinaria a relação da história e das possibilidades discursivas dos sujeitos em 

uma formação social dada e o discurso seria compreendido como resultado das 

condições de produção. Nessa perspectiva, o sujeito estava assujeitado a uma 

ideologia e o discurso produzido em condições de produção mais estáveis e menos 

conflitantes. Segundo Maldidier (2003, p. 21), “esse dispositivo de análise do 

discurso se quer instrumento científico; ele é o primeiro modelo de máquina de ler 

que arrancaria a leitura da subjetividade”.   

No entanto, esse projeto de análise fundamentada na máquina estrutural 

fechada recebe críticas tanto de linguistas quanto de pesquisadores de outras áreas, 

o que levou Pêcheux a um deslocamento teórico, acarretando reconfigurações e 

desconstruções do quadro teórico da AD (AD-1).  

Na segunda fase, a AD (AD-2) ainda é marcada pelo dispositivo da 

maquinaria-discursivo-estrutural, porém com deslocamentos especialmente nos 

corpora discursivos, os quais deixam de se relacionar pela justaposição e no 

conceito de formação discursiva (FD) tomada de empréstimo a Michel Foucault, que 

vai tomar lugar no quadro teórico da AD (AD-2).  

A noção de formação discursiva vai provocar um deslocamento importante, 

questionando a validade da maquinaria discursivo-estrutural fechada da primeira 

fase da AD (AD-1), uma vez que o dispositivo da FD está em relação paradoxal com 

o seu exterior, apontando, pois, para uma reavaliação do sentido e do sujeito, sendo 

este visto com uma função no interior das formações discursivas.  

Nesse contexto, Pêcheux (1997) coloca a problemática das formações 

discursivas: a máquina discursiva fechada; o sujeito do discurso concebido ainda 

como efeito de assujeitamento à maquinaria da formação discursiva com a qual ele 

se identifica. Desta forma, o conceito de formação discursiva proposta por Foucault 

começa a fazer explodir a noção de máquina estrutural fechada, uma vez que uma 

 

 

FD não é um espaço estrutural fechado, pois é constitutivamente 
'invadida' por elementos que vêm de outro lugar (isto é, de outras 
FD‟s) que se repetem nela, fornecendo-lhe suas evidências 
discursivas fundamentais (por exemplo sob a forma de  
'preconstruídos' e de 'discursos transversos') (PÊCHEUX, 1997, p. 
314). 
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Portanto, nessa fase dos tateamentos (MALDIDIER, 2003) é evidente que a 

noção de formação discursiva advinda de Foucault contribuiu para se repensar a 

máquina-discursiva, a questão do sujeito, determinado pelas formações discursivas, 

que irão definir a função a ser exercida por ele, o papel que ele vai desempenhar e o 

seu discurso, como também “eliminou o problema da homogeneidade na 

constituição dos corpora discursivos” (MUSSALIN, 2001, p. 138), apresentando 

discursos menos estabilizados, por serem produzidos em condições de produção 

menos homogêneas.  

A terceira fase da AD (AD-3), ou a fase da desconstrução dirigida 

(MALDIDIER, 2003), inicia com dúvidas e incertezas que englobam os dois períodos 

anteriores. Conforme Gregolin (2006a), as decepções políticas, a fragmentação das 

esquerdas, o panorama econômico e a crise do Marxismo4 e o Estruturalismo na 

França, na década de 1980, levaram os postuladores da AD a repensar o dispositivo 

teórico, reordenando-o, dado que as categorias althusserianas e as análises de 

discursos da esquerda política já não se encaixavam na nova conjuntura social da 

França, marcada pela reformulação da classe trabalhista, já não mais engajada em 

um projeto marxista generalizado, atingida em cheio pela globalização, pela 

expansão da mídia, que produziam novos desejos e identidades.  

Essas problemáticas levaram a novas reformulações do quadro 

epistemológico da AD (AD-3), constituindo, assim, uma terceira fase marcadamente 

acentuada pelo primado do interdiscurso sobre o discurso e pela desconstrução das 

máquinas discursivas.  

 

 

Na AD-3, por sua vez, adota-se a perspectiva segundo a qual os 
diversos discursos que atravessam uma FD não se constituem 
independentemente uns dos outros para serem, em seguida, postos 
em relação. Será a relação interdiscursiva, portanto, que estruturará 
a identidade das FDs em questão. Em decorrência dessa nova 
concepção do objeto de análise – o interdiscurso - o procedimento de 
análise por etapas, com ordem fixa, como afirma Pêcheux (1983), 
explode definitivamente. (MUSSALIN, 2001, p. 140) 
 

                                                           
4
 Marxismo é o conjunto de ideias filosóficas, econômicas, políticas e sociais, elaboradas e 

desenvolvidas por Karl Marx (1818-1883) e seu colaborador, Friedrich Engels (1820-1895), em 
meados de 1848, quando os pensadores perceberam que o trabalho é o conceito chave da teoria 
marxista e a luta de classes seria “o motor da história”, bem como a produção dos bens materiais 
seria o fator condicionante da vida social, intelectual e política. 

http://www.todamateria.com.br/karl-marx/
http://www.todamateria.com.br/karl-marx/
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Essa nova concepção do objeto de análise refletiu-se nos trabalhos de 

Pêcheux no transcorrer dos anos de 1980, fazendo-o, primeiramente, afastar-se do 

althusserianismo estrito e de suas categorias como, por exemplo, os aparelhos 

ideológicos do Estado (AIE), o sujeito interpelado pela ideologia, a história concebida 

como luta de classes. Nesse momento, Pêcheux aproxima-se dos historiadores da 

Nova História, da teoria do discurso forjada por Michel Foucault e dos estudos 

empreendidos por Mikhail Bakhtin. 

A contribuição teórica de Bakhtin, para a Análise do Discurso, deu-se por 

meio dos trabalhos de Althier Revuz, por volta da década de 1980. O filosofo russo 

traz a ideia de que o dialogismo é o fundamento básico e o modo de ser da 

linguagem, percepção essa que chama o outro para o discurso, expõe a 

heterogeneidade discursiva, e apresenta a interação social enquanto natureza real 

do fenômeno linguístico (BRANDÃO, 2004). Nessa perspectiva, nossa realidade é 

mediada pela linguagem, nossos discursos dialogam com outros discursos para 

construir a realidade. Portanto, Bakhtin ao apresentar o dialogismo enquanto 

fundamento da linguagem oferece aos estudiosos do discurso suporte para associá-

lo à noção de interdiscursividade. 

Em relação à Foucault, Gregolin (2004) afirma que a noção que ele 

desenvolve de História, e sua contribuição para a Análise do discurso são duas 

pistas para entender a influência das teorias foucaultianas na Análise do Discurso, a 

partir das quais o arcabouço da AD foi reordenado.  Salientamos que as 

contribuições desse teórico foram trazidas para a Análise do Discurso por meio dos 

trabalhos de Jean-Jacques Courtine (2009), a partir de sua tese de doutorado 

Análise do discurso político: o discurso comunista endereçado aos cristãos, em que 

desenvolve a noção de corpus, cujo conceito permite a abertura da AD para outras 

discursividades, para além do discurso político com o qual se preocupou em suas 

primeiras fases.  

Partindo de Nietzsche, Foucault (2013) propõe uma história genealógica, 

que problematiza o passado, busca descontinuidades, recorrências e jogo, procura a 

superfície dos acontecimentos, os mínimos detalhes, as mudanças mínimas e os 

contornos sutis, deixando de ser apenas relato de fatos para ser interpretação e 

questionamento. Dessa forma, ele critica alguns fundamentos da concepção 

positivista da História tradicional como a continuidade, a causalidade e a crença na 
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verdade dos documentos. Foucault desconstrói a ideia de verdade absoluta, e 

mostra que a história é objeto de interpretação, suscetível de revisões e 

reinterpretações (GREGOLIN, 2004). Essa ideia refletirá diretamente na teoria do 

discurso, pois ele propõe que são as práticas discursivas que moldam a realidade, 

isto é, ao serem discursivizadas, as coisas ganham existência no momento em que 

entram na ordem do discurso.  

Deste modo, Foucault provocará mudança significativa na relação do 

historiador com os documentos históricos. Ele afirma que “a história é o que 

transforma documentos em monumentos” (FOUCAULT, 2008, p. 8), e mostra que a 

História nova “procura definir, no próprio tecido documental, unidades, conjuntos, 

series, relações”. 

Quanto à contribuição para a Análise do discurso, encontramos em A 

arqueologia do saber (2008), as noções de enunciado, arquivo e acontecimento, as 

quais atreladas à ideia de FD, teorizada em um momento anterior, mas também aos 

pressupostos da História genealógica desenvolvidos por ele, desencadearão 

mudanças no reordenamento epistemológico na AD.  

A primeira mudança diz respeito à noção de corpus, que vai ampliar o 

horizonte de análise da AD, levando-a a considerar outras discursividades, indo 

além dos discursos políticos. Em seu método arqueológico, Foucault (2008) elege o 

enunciado como categoria elementar, ocupando lugar no cerne da arqueologia, 

tendo uma natureza nem inteiramente linguística nem inteiramente material, 

considerado um domínio de memória, um elemento do arquivo, a unidade elementar 

do discurso. Nessa ótica, o arquivo refere-se ao conjunto de enunciados 

efetivamente produzidos em uma determinada época, à “lei do que pode ser dito, o 

sistema que rege o aparecimento dos enunciados como acontecimentos singulares” 

(FOUCAULT, 2008, p. 147).  

Portanto, a aproximação de Pêcheux com esses pesquisadores propicia a 

incorporação de novos conceitos no quadro teórico-metodológico da AD, como: a 

noção de heterogeneidade discursiva (intradiscurso, interdiscurso, heterogeneidade 

mostrada e constitutiva, a noção de alteridade); a relação da história com a memória 

discursiva; a utilização do enunciado como unidade de análise (considerando sua 

natureza material e histórica bem como sua inserção em uma rede de outros 

enunciados); a relação entre o discurso e a história, a partir dos conceitos de 
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acontecimento, prática discursiva e arquivo e, por fim, a questão da leitura se faz 

imprescindível para a descrição e interpretação dos enunciados.  

Por conseguinte, é evidente que as contribuições de Michel Foucault – 

enquanto pensador que articula a história e o discurso, cujos conceitos são 

balizadores para a AD – foram decisivas no momento na reelaboração desse novo 

campo de análise.  

Salientamos que a influência foucaultiana tem delineado os trabalhos em 

AD, especialmente entre os estudiosos brasileiros que adotam como metodologia a 

linguagem e a história em sua articulação com a materialidade discursiva, inserida 

em formações discursivas, cuja circulação se dá por meio de práticas e relações de 

poder-saber.  

No próximo tópico, apresentamos alguns dispositivos de análise que 

nortearam este trabalho. 

 

1.2  DISPOSITIVOS TEÓRICO-ANALÍTICOS  

 

Buscamos nos apropriar de alguns conceitos da AD e de algumas categorias 

foucaultianas que tornam possível compreender a construção da identidade feminina 

na publicidade da SKY como um acontecimento histórico, resultante da produção de 

discursos e das práticas discursivas. 

 

1.2.1 Discurso e constituição dos sentidos 

 

A AD trabalha com a língua em relação direta com a história, para além dos 

limites da estrutura da língua, como assinala Orlandi (1999, p. 15): 

 

 

A Análise do Discurso, como o próprio nome indica, não trata da 
língua, não trata da gramática, embora todas essas coisas lhe 
interessem. Ela trata do discurso. E a palavra discurso, 
etimologicamente, tem em si a ideia de curso, de percurso, de correr 
por, de movimento. O discurso é assim palavra em movimento, 
prática de linguagem: com o estudo do discurso observa-se o homem 
falando.  
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Essa abordagem teórica considera como elementos essenciais: o sujeito e o 

contexto das condições sócio-históricas de produção do discurso, e este é 

considerado como objeto por meio do qual é possível uma análise do sujeito 

histórico e das práticas discursivas nas quais ele se inscreve. 

O discurso é considerado exterior à língua, mas dependente desta para ter 

uma existência material, isto é, para materializar-se por meio de textos e de imagens 

historicamente determinados. Assim, os discursos não se encontram isolados no 

espaço e no tempo, mas interagem com discursos outros, produzidos por diferentes 

sujeitos em contextos sócio-históricos diversos e “obedecem a determinações 

históricas; é a história que lhes assegura condições de possibilidade” (FERNANDES, 

2012, p. 22).  

Em Foucault (2008), o discurso é pensado a partir dos processos sócio-

históricos que o constituem, tomado como objeto por meio do qual este autor analisa 

diversos objetos como o sujeito e o poder. Nessa perspectiva, o discurso é visto em 

sua irrupção de acontecimento, a partir de sua exterioridade, porque  

 

 

não é nada além e nada diferente de uma reescrita: isto é, na forma 
mantida da exterioridade, uma transformação regulada do que já foi 
escrito. Não é o retorno ao próprio segredo da origem: é a descrição 

sistemática de um discurso-objeto. (FOUCAULT 2008, p. 158) 
 

 

Portanto, o discurso é histórico, sendo o sentido “resultado de relações 

móveis, oscilantes e paradoxais a que os enunciados estão fadados em sua irrupção 

de acontecimentos” (SOUZA E INÁCIO, s/d). 

Logo, ao analista do discurso importa trabalhar a partir da irrupção dos 

acontecimentos discursivos, investigando as condições sócio-históricas que 

possibilitaram seu aparecimento: trata-se de investigar porque determinado 

enunciado apareceu e não um outro em seu lugar, isto é, por que tal enunciado é um 

acontecimento na ordem do saber.  

Considerado um conjunto de enunciados efetivamente produzidos na 

dispersão dos acontecimentos discursivos, quando apoiados na mesma formação 

discursiva, (FOUCAULT, 2008) o discurso coloca-se enquanto “categoria fundante 

do sujeito, do saber, da verdade, da subjetividade” (FERNANDES 2012, p. 18), 
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tendo uma relação direta com a história, que lhe possibilita a existência, com o 

sujeito, como o que lhe constitui ou o produz.  

Foucault (2008, p. 54-55) pensa o discurso enquanto prática, que forma os 

objetos de que fala.  

 

 

[...] Gostaria de mostrar que o discurso não é uma estreita superfície 
de contato, ou de confronto, entre uma realidade e uma língua, o 
intrincamento entre léxico e uma experiência; gostaria de mostrar, 
por meio de exemplos precisos, que, analisando os próprios 
discursos, vemos se desfazerem os laços aparentemente tão fortes 
entre as palavras e as coisas, e destacar-se um conjunto de regras, 
próprias da prática discursiva [...] tratar os discursos como práticas 
que formam sistematicamente os objetos de que falam. Certamente 
os discursos são feitos de signos; mas o que fazem é mais que 
utilizar esses signos para designar coisas. É esse mais que os torna 
irredutíveis à língua e ao ato de fala. É esse “mais” que é preciso 
fazer aparecer e que é preciso descrever. 
 

 

Assim, em Foucault tudo é prática, e está imerso em relações de poder-

saber, que se implicam mutuamente, e enquanto prática, o discurso é o espaço onde 

se dá o cruzamento da língua com a história, no qual se pode entrever a relação que 

se dá entre ambas (SILVA, 2008).  

É nesse sentido que Orlandi (1999, p. 53) considera a linguagem, pois que 

esta “pratica sentido, ação simbólica que intervém no real. Pratica, enfim, a 

significação do mundo”, sendo o sentido histórico, e o sujeito significando-se na 

historicidade em que se inscreve.  

Portanto, ao considerarmos a historicidade da linguagem, compreendemos 

que não há sentido já posto, dado a priori, mas efeitos de sentido que são 

construídos a partir de determinadas condições sócio-históricas, descartando, pois, 

a unicidade do significado.  De modo que 

 

 

[...] a análise do discurso, assim entendida, não desvenda a 
universalidade de um sentido; ela mostra à luz do dia o jogo da 
rarefação imposta, com um poder fundamental de afirmação. 
Rarefação e afirmação, rarefação, enfim, da afirmação e não 
generosidade continua do sentido, e não monarquia do significante. 
(FOUCAULT, 1999, p. 70) 
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Desta forma, o discurso, ao unir língua e história, apresenta-se como espaço 

onde convivem unidade e polissemia, transparência e opacidade, fechamento e 

incompletude. Como salienta Orlandi (2003, p. 12): “O dizer é aberto. É só por ilusão 

que se pensa dar a „palavra final‟. O dizer também não tem um começo verificável: o 

sentido está (sempre) em curso”. E por ambos estarem sempre em curso, isto é, por 

se construírem em relação com a história, eles deslizam, derivam para outros 

sentidos, para outras posições.  

Portanto, a deriva, o deslize, o deslocamento é “o efeito metafórico, a 

transferência, a palavra que fala com outras” (ORLANDI, 1999, p. 53). Logo, o 

sentido, considerado enquanto movência, curso e produzido a partir de 

determinações históricas, põe em questão o caráter de resistência da língua, 

revelando-lhe a opacidade que lhe é própria. Assim, pois, à AD interessa 

desnaturalizar os sentidos, problematizando-os, buscando compreender os arranjos 

históricos que permitiram determinados efeitos de sentido e não outros, já que estes 

sofrem deslocamentos dependendo de quem fala e do lugar institucional de onde 

profere suas palavras.  

 

1.2.2 Paráfrase e polissemia 

 

Como à AD interessa pôr em suspenso o funcionamento dos enunciados, 

dessuperficializando-os, para encontrar os mecanismos de produção de sentido dos 

sujeitos, torna-se imperativo atentarmos para a noção de paráfrase discursiva, que 

diz respeito à “atividade efetiva de reformulação, pela qual o locutor restaura (bem 

ou mal, na totalidade ou em parte, fielmente ou não) o conteúdo de um texto-fonte 

sob a forma de um texto-segundo” (FUCHS, 1985, p. 133) como também à noção de 

polissemia, enquanto deslocamento e ruptura na continuidade perpetrada pela 

paráfrase, jogando com o equívoco. 

Pêcheux (1999, p. 52) refere que “a produção do sentido é estritamente 

indissociável da relação de paráfrase” e que a família parafrástica de um 

determinado corpus “constitui o que poderia chamar de matriz de sentido”.  

Segundo Orlandi (1999), a linguagem se baseia nos processos parafrásticos 

e polissêmicos, que se movem entre a repetição e a diferença, podendo trazer à 

tona dizeres outros conforme as condições de produção em que estão ancorados. 

Ela aponta que  
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Os processos parafrásticos são aqueles pelos quais em todo 
dizer há sempre algo que se mantém, isto é, o dizível, a 
memória. A paráfrase representa assim o retorno aos mesmos 
espaços do dizer. Produzem-se diferentes formulações do 
mesmo sedimentado. A paráfrase está do lado da 
estabilização. Ao passo que na polissemia, o que temos é o 
deslocamento, ruptura de processos de significação. Ela joga 

com o equívoco. (ORLANDI, 1999, p. 36) 
 

 

Portanto, é essa tensão entre paráfrase e polissemia que permite ao 

enunciado ser carregado de sentidos outros, que não são inteiramente aprisionados 

ou controlados pelos sujeitos no processo de produção ou interpretação.  

Nesse sentido, é oportuno trazer para a discussão o título da campanha 

publicitaria da SKY Tô TVendo na SKY, que é o nosso corpus. É interessante 

perceber a presença da paráfrase discursiva nesse enunciado, posto que ele 

parafraseia o slogan “Globo, a gente se vê por aqui”, da Rede Globo de televisão, 

lembrando que a SKY foi lançada no mercado brasileiro pelas organizações Globo. 

Por conseguinte, ao reformular o enunciado, termina por causar o efeito de sentido 

de que assim como na Rede Globo, também na SKY o telespectador encontra sua 

vida refletida, em suas programações também o ambientam em um espaço familiar, 

de encontro, onde suas necessidades são atendidas especialmente no quesito 

entretenimento por meio de seus produtos e serviços.  

Logo, demanda daí que qualquer prática linguística está sujeita a deslizes, e 

possibilita múltiplos sentidos, uma vez que, embora os discursos sejam construídos 

parafraseando os dizeres já lá, o sujeito rompe com esses sentidos cristalizados e 

experimenta um sentido novo nos ditos do cotidiano. Dessa forma, os sentidos e os 

sujeitos se movem, fazem seu percurso.  

Pois, como salienta Orlandi (1999, p. 37), 
 

 

Se o real da língua não fosse sujeito à falha e o real da história não 
fosse passível de ruptura, não haveria transformação, não haveria 
movimento possível, nem dos sujeitos, nem dos sentidos. É porque a 
língua é sujeita ao equívoco e a ideologia é um ritual com falhas que 
o sujeito, ao significar, se significa. Por isso, dizemos que a 
incompletude é a condição da linguagem: nem os sujeitos, nem os 
sentidos, logo, nem o discurso, já estão prontos e acabados. 
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Portanto, sujeito e sentido estão sempre se constituindo, em um constante 

movimento do simbólico com a história, cuja condição de existência se dá pela tensa 

relação entre paráfrase e polissemia, por meio da qual podemos verificar a repetição 

e os deslizamentos de sentidos. Dessa forma, embora o sujeito seja subordinado às 

condições sócio-históricas, determinado pelas formações discursivas que o 

atravessam, ele é capaz de resistir à língua, agindo criativamente, reestruturando as 

práticas discursivas. Do contrário, não haveria a possibilidade do dizer (ORLANDI, 

2012). 

 

1.2.3 Memória discursiva e interdiscurso 

 

Considerar a memória discursiva é pensá-la enquanto condição do 

funcionamento discursivo, constitutivo de “um corpo sócio-histórico-cultural” 

(FERNANDES, 2007, p. 59-60), posto que os discursos exprimem uma memória 

coletiva na qual os sujeitos se inscrevem.  

Em Courtine (2009, p. 105-106), o termo memória discursiva assinala algo 

distinto de qualquer lembrança ou memorização psicológica. Essa noção diz respeito 

à “existência histórica do enunciado”, ou seja, a um saber social, histórico, mítico, 

inscrito em práticas discursivas e compartilhado por um grupo de sujeitos. Essa 

memória permite que um sujeito recupere feixes de sentidos a partir de 

interdiscursos, através de uma pluralidade de dizeres existentes em outras épocas e 

em outros lugares. Assim, é em função de uma memória discursiva que um texto 

retoma e do qual é parte, que o mesmo se inscreve em uma formação discursiva 

(FD).  

Essa memória discursiva aponta, segundo Courtine (2009), para o que 

Foucault afirma dos textos científicos, literários jurídicos e religiosos, que são 

discursos “que estão na origem de certo número de novos atos, de palavras que os 

retomam, os transformam ou falam deles, enfim, os discursos que indefinidamente, 

para além de sua formulação, são ditos permanecem ditos e estão ainda a dizer” 

(FOUCAULT, 1999, p. 22).   

Para Pêcheux (1999, p. 52), a memória  
 

 
seria aquilo que, em face de um texto que surge como acontecimento 
a ler, vem restabelecer os „implícitos‟ (quer dizer, mais tecnicamente, 
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os pré-construídos, elementos citados e relatados, discursos 
transversos, etc.) de que sua leitura necessita: a condição do legível 
em relação ao próprio legível. 

 

 

Isso significa que, para que haja memória, é necessário pensá-la em uma 

relação da linguagem com a história, que demanda observar as relações 

conflituosas dos aspectos de historicidade com os processos da linguagem. 

Portanto, “o domínio de memória é constituído, assim, por um conjunto de 

sequências que preexistem a um certo enunciado” (POSSENTI, 2004).  

Assim, a memória pode ser tratada como interdiscurso, segundo assinala 

Orlandi (1999, p. 31), que seria “aquilo que fala antes, em outro lugar, 

independentemente [...] o saber discursivo que torna possível todo dizer, o já-dito 

que está na base do dizível, sustentando cada tomada da palavra”, posto que o dito 

em outro lugar significa em nossas palavras, uma vez que não existe um discurso 

único e fundador, pois “o discurso é algo inteiramente diferente do lugar em que vêm 

se depositar e se superpor, como em uma simples superfície de inscrição, objetos 

que teriam sido instaurados anteriormente” (FOUCAULT, 2008, p. 48).  

Logo toda formulação discursiva remete a outras formulações que falam em 

outro lugar, de modo independente; a memória discursiva funciona requisitando que 

os discursos e as palavras já tenham sentidos, nas formações discursivas, para que 

façam sentido na enunciação. Nesse sentido, Possenti (2003, p. 258) propõe que 

“para cada FD, há um conjunto de pré-construídos no interdiscurso, a que um sujeito 

pode ou deve recorrer”.  

Desta forma, a memória discursiva seria efeito da presença do interdiscurso 

no acontecimento do dizer, dado que se trata de uma memória concebida como um 

espaço móvel de deslocamentos, retomadas e atualizações, sendo constituída de 

formulações feitas e já esquecidas que determinam o que dizemos (ORLANDI, 

1999). Isso implica dizer que, para que nossas palavras signifiquem, é 

imprescindível que signifiquem antes. Portanto, esse já-dito circula na memória 

social e volta ressignificado, atualizado pelas condições de produção, sendo a 

memória discursiva recuperada pelo interdiscurso, que, por sua vez, revela ou oculta 

significados (GREGOLIN, 1998). 
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Assim, há uma relação entre o que está sendo dito e o já-dito, isto é, entre o 

interdiscurso (a constituição do sentido) e o intradiscurso (sua formulação). Segundo 

Courtine (2009), o interdiscurso seria representado pelo eixo vertical, onde estariam 

todos os dizeres já ditos – e esquecidos – em uma estratificação de enunciados que, 

conjuntamente, representam o dizível. No eixo horizontal teríamos o intradiscurso, a 

formulação, que seria aquilo que dizemos em um determinado momento, em certas 

condições. Assim, todo dizer se encontra na confluência dos dois eixos: da memória 

e da atualidade, tirando deste jogo seus sentidos.  

Nesse sentido, é interessante destacar o papel da mídia enquanto 

importante dispositivo discursivo que, segundo Gregolin (2007), cria uma história do 

presente tensionando memória e esquecimento. Assim, ao mesmo tempo que 

constitui os sujeitos, a mídia formata a historicidade que os atravessa, plasmando, 

pois, a identidade destes, atando-os ao passado e ao presente. Esse efeito  

 

 

[...] é produzido pela [...] mídia, que interpela incessantemente o leitor 
através de textos verbais e não-verbais, compondo o movimento da 
história do presente por meio da ressignificação de imagens e 
palavras enraizadas no passado. Rememoração e esquecimento 
fazem derivar do passado a interpretação contemporânea, pois 
determinadas figuras estão constantemente sendo recolocadas em 
circulação e permitem os movimentos interpretativos, as retomadas 
de sentidos e seus deslocamentos. Os efeitos identitários nascem 
dessa movimentação de sentidos (GREGOLIN, 2007, p. 16). 

 

 

Para exemplificar esses conceitos trazemos dois enunciados retirados do 

filme A bem resolvida da conexão SKY, da Campanha Tô TVendo na SKY de 2012 

que faz parte do nosso arquivo.  

 

Temos, pois, dois enunciados que evocam duas distintas memórias 

discursivas. O enunciado “É por isso que nós, mulheres modernas, estamos 

 
Diante da queda da conexão da TV SKY, o marido solicita à mulher que ligue para a 
operadora. Porém, ela reconecta os cabos, resolvendo o problema rapidinho. Ao sentar-se 
ao lado do marido, ela comenta: “É por isso que nós, mulheres modernas, estamos 
dominando o mundo, né?” Nesse momento, a campainha toca. Então o marido comenta: 
“Olha, a pizza! Já que você é assim tão independente, pega a pizza pra nós, amor”. 
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dominando o mundo, né?” evoca as conquistas femininas nos séculos XX e XXI, 

reafirmando, pois, a igualdade de direitos entre os gêneros e a busca constante da 

mulher em se aprimorar, em estar à altura das exigências do mercado de trabalho, 

em se modernizar e ainda lembra ao homem, com humor irônico, o porquê da 

dominação feminina, já que o marido não consegue se virar em coisas banais como 

conectar um canal, isto é, o homem continua na posição tradicional de “chefe de 

família”, que não se envolve na dinâmica da vida privada, e ainda vê a mulher como 

a “Amélia”5, que lhe sana as necessidades. Portanto, enquanto a mulher está na 

luta, o homem se conforma com os papéis tradicionais, que não atendem mais às 

demandas sociais que avançaram em relação ao papel da mulher na sociedade, 

havendo, pois, a urgência de ele se reposicionar, reencontrar seu espaço e 

reinventar seu papel, já que se encontra deslocado. 

O enunciado “Olha, a pizza! Já que você é assim... tão independente... vai 

pegar a pizza, amor”, nos leva à pergunta foucaultiana: porque esse enunciado e 

não outro em seu lugar? A palavra pizza evoca a memória discursiva de que alguns 

assuntos urgentes e importantes, muitas vezes terminam em pizza (esse termo é 

especialmente utilizado quando de questões políticas ou judiciárias que 

demandariam soluções efetivas, medidas enérgicas, a força da lei, mas que no final 

não têm efeito algum para as partes envolvidas) por não serem enfrentados com a 

devida seriedade pelos parceiros envolvidos ou por não serem interessantes a uma 

ou ambas as partes. Por conseguinte, podemos ver o trabalho da memória e do 

interdiscurso produzindo efeitos de sentido ao desconstruir o discurso feminino de 

que as mulheres modernas estão dominando o mundo, negando-o. Em outras 

palavras, a memória do dizer termina por refutar esse discurso de dominação 

feminina, afinal a mulher continua dentro de uma redoma social estereotipada.  

 

1.2.4 Enunciado-acontecimento 

 

Para situar o discurso enquanto acontecimento histórico é fulcral 

compreendermos o enunciado discursivo na perspectiva foucaultiana, uma vez que 

este se define “como um grão que aparece na superfície de um tecido de que é o 

                                                           
5
 Imortalizada na música de Mário Lago e Ataulfo Alves, o substantivo próprio, Amélia, passa a ser um 

adjetivo para designar a “mulher perfeita” numa visão masculina. Símbolo de esposa fiel, dona-de-
casa dedicada e mãe amorosa; símbolo também de submissão feminina. (BORGES, 2008, p. 85). 
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elemento constituinte; como um átomo do discurso” (FOUCAULT, 2008, p. 90), 

unidade elementar do mesmo, situada entre a língua, enquanto sistema de regras, e 

o discurso efetivamente produzido. Desta forma, o enunciado precisa ser pensado 

em sua emergência histórica, situado no contexto em que surge, como salienta 

Foucault (2008, p. 31),  

 

 

trata-se de compreender o enunciado na estreiteza e singularidade 
de sua situação; de determinar as condições de sua existência, de 
fixar seus limites da forma mais justa, de estabelecer suas 
correlações com os outros enunciados a que pode estar ligado, de 
mostrar que outras formas de enunciado exclui. Não se busca, sob o 
que está manifesto, a conversa semi-silenciosa de um outro discurso: 
deve-se mostrar por que não poderia ser outro, como exclui qualquer 
outro, como ocupa, no meio de outros e relacionado a eles, um lugar 
que nenhum outro poderia ocupar. 

 

 

Portanto, ele procura conceituar o enunciado diferenciando-o de outros 

conceitos como a proposição, a frase e os atos de fala. Quanto à proposição, o 

arqueólogo assinala que o enunciado não pode ser submetido às provas de 

verdadeiro ou falso que incidem sobre ela. Em relação à frase, Foucault a opõe ao 

enunciado, dado que este não é determinado por meio de uma estrutura linguística 

canônica, isto é, não se encontra um enunciado encontrando-se os constituintes da 

frase. Quanto aos atos de fala, o pensador francês os opõe ao enunciado posto que 

suas condições de existência não se dão, necessariamente, a partir da realização de 

um ato ilocucional. O teórico ainda opõe enunciado e língua, dizendo que ambos 

não se encontram no mesmo nível de existência, pois ele compreende a língua 

enquanto sistema de construção de enunciados possíveis, salientando que a língua 

só tem existência porque é passível de descrição a partir de enunciados reais.  

Seguindo esse raciocínio, Foucault (2008), mostra que o que torna uma 

proposição, uma frase, um ato de fala em um enunciado é a função enunciativa, esta 

perpassa um domínio de estruturas e de unidades possíveis, fazendo-as irromper 

como conteúdos concretos no tempo e no espaço. Nesse sentido, Gregolin (2004) 

sublinha que a função enunciativa assinala o fato de o enunciado ser produzido por 

um sujeito situado historicamente, determinado pelas regras sócio-históricas que o 

definem e lhe possibilitam ser enunciado. Por meio dessa relação, o enunciado se 
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constitui como um conjunto de signos em função enunciativa, ou seja, tem um modo 

singular de ser e se atualiza, possuindo dupla natureza: é abstrato (histórico) e 

concreto (material e linguístico). 

 Portanto, sendo a característica mais fundamental do enunciado o fato de 

existir em uma função enunciativa –, a relação entre o que se enuncia e o mesmo –, 

temos, pois, uma relação que envolve o sujeito, a história, um campo correlato e a 

própria materialidade do enunciado. Por conseguinte, faz-se necessário remeter-nos 

ao sujeito do enunciado, que não se reduz aos elementos gramaticais, já que para 

que exista um enunciado é preciso uma instância produtora, um sujeito que se 

possa localizar, o qual não é sempre idêntico ao sujeito do enunciado, mas 

considerado por Foucault como um lugar vazio, uma função que pode ser ocupada 

por diferentes sujeitos, em diferentes posições, historicamente determinadas. Logo, 

descrever a função enunciativa a partir de um sujeito é assinalar a posição que o 

indivíduo pode e deve ocupar para exercer a função de sujeito enunciativo.  

Podemos exemplificar o conceito de enunciado enquanto acontecimento 

com outro filme da campanha Tô TVendo na SKY de 2012. 

Figura 1 – Sequência do filme “Gravação externa 

O filme inicia com a voz em off: “Enquanto a maioria das avós adora ficar em casa vendo 
tevê, Fernanda prefere mesmo é curtir a vida”. A avó entra na sala onde está seu neto que 
lhe pergunta: “Vó, você viu meu pen drive por ai?”. Ela responde: “Ah, eu peguei 
emprestado pra gravar um programa”. O jovem questiona: “Desde quando pen drive grava 
programa de tevê?”.  
A voz em off responde: “É que a sua vó contratou recursos de gravação SKY HDTV Slim 
que dá pra gravar a programação no pen drive ou no HD externo e assistir depois no 
próprio equipamento. Fernanda comenta: “Agora, vamos que você vai ser meu par no 
baile”. O neto rebate: “Ah, não, vó! De novo?”. Fernanda afirma: “De novo! Vamos, sim!”.  

O filme aborda uma questão atual que diz respeito à identidade do novo 

sujeito idoso, que ganhou visibilidade não só na mídia como em muitos segmentos 

da sociedade, tornando um acontecimento discursivo na contemporaneidade. 
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Vemos que, embora a aparência da mulher evoque a imagem tradicional do idoso, 

temos enunciados que contrastam com os dizeres já cristalizados do que seja o 

novo sujeito feminino idoso.  

Temos o plano da materialidade linguística da voz em off “Enquanto a 

maioria das avós adora ficar em casa vendo tevê, Fernanda prefere mesmo é curtir 

a vida”, cujo enunciado constrói positivamente a imagem do sujeito feminino idoso, 

pois ela gosta de se divertir, de viver na descontração, comportamento próprio da 

juventude (caracterizado pelo verbo “curtir”), desconstruindo, assim, velhas imagens 

atreladas à mulher da terceira idade (assistir tevê, permanecer em casa que 

remetem à ideia de passividade), dando um ar de jovialidade e modernidade (ela 

grava programas de tevê, curte bailes, conhece o mundo da informática). Portanto 

ao falar sobre a mulher da terceira idade, por exemplo, o discurso publicitário o faz 

segundo suas regras que fixam enunciados sobre a figura da mulher idosa, 

tangenciando mais de uma formação discursiva.  

Como demonstrado no exemplo acima, vemos que o enunciado tem suas 

margens povoadas por outros enunciados com os quais ele coexiste, correlacionado 

com um campo associativo, cuja constituição se faz por uma série de outras 

formulações, que o antecedem e o sucedem, correlacionando-o ao passado e ao 

futuro (FOUCAULT, 2008). Em outras palavras, o enunciado apresenta relações 

com o passado, com a memória, isto é, traz num movimento de retorno temas e 

figuras passadas e as atualiza. Ele agencia, pois, a memória, constrói a história, 

projeta-se do passado ao futuro (GREGOLIN, 2004b). Como bem lembra Fisher 

(2012, p. 93), “os enunciados, depois de ditos, depois de instaurados numa 

determinada formação discursiva sofrem sempre novos usos, tornam-se outros, 

exatamente porque eles constituem e modificam as próprias relações sociais”. 

Para Foucault (2008), só há enunciado se for dotado de materialidade, que 

lhe é constitutiva. Nesse sentido, Santos (2010, p. 120) comentando Foucault, afirma 

que o enunciado é “uma linguagem na sua forma cotidiana, na sua encarnação 

material”. Nesse movimento intrinsicamente relacionado com a história, posto que o 

enunciado compreende lugar, suporte e data, ele torna-se passível de transformar-

se em outro, sendo que uma mudança em um desses elementos permite visualizar a 

multiplicidade das enunciações. Ou seja, ele tem uma materialidade repetível, 

caracteriza-se por uma identidade mutável, que decorre de sua historicidade, pois 
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que o enunciado “circula, serve, se esquiva, permite ou impede a realização de um 

desejo, é dócil ou rebelde a interesses, entra na ordem das contestações e das 

lutas, torna-se um tema de apropriação ou de rivalidade” (FOUCAULT, 2008, p. 

119). Portanto, essa materialidade permite ao enunciado ser reinscrito e transcrito, 

ou seja, tornar-se repetível, mas enquanto acontecimento discursivo, produto de 

uma prática, ele é irrepetível e único.  

Essas características apontadas acima conduzem a análise da descrição do 

enunciado procurando determinar as condições em que ele se realizou, condições 

estas que o fazem “aparecer como um jogo de posições do sujeito, elemento em um 

campo de coexistência, materialidade repetível” (GREGOLIN, 2004, p. 32).  

A partir da materialidade do enunciado apontada por Foucault, vem 

assinalada a sua singularidade. O arqueólogo, por meio desta, investiga os jogos de 

aparição de enunciados diferentes, dispersos no tempo, que se relacionam a uma 

multiplicidade de objetos, contudo ao fazerem referência a um único e mesmo 

objeto, formam um conjunto de enunciados.  

 

1.2.5 Formação discursiva 

 

Falar de formação discursiva (FD) significa compreender que o sentido não é 

dado a priori, não se instaura em lugar nenhum, mas se faz nas relações entre 

sujeitos e sentidos, os quais se constituem mutuamente pela sua “inscrição no jogo 

das múltiplas formações discursivas”, que são regiões de força e de sentido 

determinadas pela história (ORLANDI, 2007, p. 20). 

Por isso, ao definir um conjunto de enunciados no que ele tem de singular 

em sua dispersão, Foucault (2008), busca encontrar as regularidades internas, isto 

é, as regras de formação que regem a forma como um enunciado se apoia em 

outros, como se relacionam, posicionam-se, substituem-se e as transformações que 

incidem sobre ele.   

Deste modo, Foucault (2008, p. 43) postula a noção de formação discursiva, 

a partir da compreensão do enunciado como formas de repartição e sistemas de 

dispersão que obedecem a certa regularidade, o que os torna objetos discursivos 

passíveis de análise. 
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No caso em que se puder descrever, entre um certo número de 
enunciados, semelhante sistema de dispersão e no caso em que, 
entre os objetos, os tipos de enunciação, os conceitos, as escolhas 
temáticas, se puder definir uma regularidade (uma ordem, 
correlações, posições, funcionamentos, transformações) diremos, por 
convenção, que se trata de uma formação discursiva. 
 

 

Assim, a formação discursiva se apoia na reflexão sobre como um conjunto 

de elementos dispersos vindos de outras formações discursivas pode organizar-se 

sobre um único e mesmo princípio organizador, visto que todo discurso é marcado 

por outros que o antecedem e o sucedem numa relação de contradição. Da 

existência de uma formação discursiva decorre que ao sujeito não é permitido falar 

de qualquer coisa, em qualquer lugar, e em qualquer época, a não ser que ele entre 

na ordem do discurso que rege seu dizer (FOUCAULT, 1999).  

Para exemplificarmos, temos no filme “Gravação externa”, citado no tópico 

anterior, diferentes formações discursivas em nossa sociedade em relação à pessoa 

idosa: a FD da saúde (idoso é frágil, tem dificuldade de se locomover), a FD da 

moral (idoso é conservador e moralista), a FD da família (idoso exige cuidado, 

tempo), a FD da beleza (ao envelhecer, o idoso perde a beleza e o interesse pelo 

cuidado com o corpo), a FD do lazer (idoso não se diverte) que se contrapõem com 

o novo conceito de idoso apresentado no filme, em que o sujeito feminino idoso 

assume uma posição de sujeito ativo (grava programa), consumidor (contrata 

serviços da SKY), gosta de se divertir (vai ao baile, dança), preocupa-se com o 

corpo (está vestida elegantemente), é atravessado pelo campo da informática 

(contrata serviços online), construindo, pois, uma nova identidade para a mulher de 

terceira idade.  

Portanto, as formações discursivas agenciam a possibilidade de o sujeito 

dizer, visto que tal dizer deve se enquadrar em um sistema de regras que regulam e 

definem o que o sujeito pode e deve falar. Assim, a produção discursiva dos sujeitos 

se submete às práticas discursivas, as quais constituem 

 
 

um conjunto de regras anônimas, históricas, sempre determinadas 
no tempo e no espaço, que definiram, numa dada época, e para uma 
determinada área social, econômica, geográfica ou linguística, as 
condições de exercício da função enunciativa (FOUCAULT, 2008, p. 
133).  
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Deste modo, exercer uma prática discursiva significa falar de acordo com as 

regras que a regem, expondo as relações que se dão dentro de um determinado 

discurso (FISHER, 2012). A partir desse princípio, decorre que o que interessa ao 

analista do discurso é determinar o porquê do emprego de enunciados dispersos em 

um conjunto de relações em lugar de outro e conhecer o que torna possível 

determinada escolha de enunciados e não outra, entendendo quais foram as 

condições de existência que possibilitaram a emergência desses enunciados num 

contexto institucional e sócio-histórico.  

Nesse sentido, trazemos um exemplo que diz respeito ao perfil de mulher 

brasileira – apresentado nos comerciais da SKY aqui analisados – que é 

predominantemente branco, silenciando outros perfis de mulher (negra, 

afrodescendente, parda) que existem em nosso país. Nesse exemplo podemos 

verificar o silenciamento de outros traços raciais, pois que, segundo Orlandi (2007, 

p. 12), “todo dizer é uma relação fundamental com o não dizer”, ou seja, quando 

dizemos algo, silenciamos, automaticamente, outros sentidos. 

Embora o Censo de 2010 do IBGE mostre que negros e pardos representam 

50,7% a maioria da população brasileira, das análises feitas, no que diz respeito às 

relações familiares, não encontramos nenhuma alusão ao negro exercendo a função 

de pai, mãe, filho ou filha. A publicidade da SKY parece ignorar que o negro, em 

nosso caso, as mulheres negras, pardas e afrodescendentes também constituem 

famílias, também têm relacionamentos amorosos e são consumidoras. Por 

conseguinte, podemos notar, na discursividade da SKY, uma política do 

silenciamento que, conforme Orlandi (2007) diz respeito ao apagamento, no 

discurso, de outros sentidos possíveis, mas indesejados em uma determinada 

situação discursiva.  

 
 
Representa a política do silêncio como um efeito de discurso que 
instala o anti-implícito: se diz „x‟ para não (deixar) dizer „y‟, este 
sendo o sentido a se descartar do dito. É o não-dito necessariamente 
excluído. Por aí se apagam os sentidos que se quer evitar [...]. O 
silêncio trabalha assim os limites das formações discursivas, 
determinando consequentemente os limites do dizer (ORLANDI, 
2007, p. 73-74). 
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Nesse caso, entendemos que a publicidade é normalizada, controlada, pois 

como afirma Foucault (1999), na sociedade os discursos são controlados, logo não 

se pode dizer tudo, em qualquer lugar, ou de qualquer jeito, é preciso entrar na 

ordem do discurso e assumir determinadas posições para ser sujeito do discurso 

que profere. Assim, a publicidade tenta apagar sentidos possíveis, homogeneizando 

os discursos, fixando a linguagem.  

Dessa maneira, como afirma Martins (2007, p. 8), a publicidade quando não 

silencia o negro, ela o representa de forma subalterna, ligando-o aos estereótipos 

clássicos do trabalhador braçal, artista ou atleta. Por conseguinte, a elite branca 

“permitindo que o negro ocupe determinados espaços dentro de uma cadeia de 

representações, ao passo que o apaga dos demais”, define simbolicamente quais 

são os lugares do negro dentro da sociedade.   

Logo, o perfil valorizado pela publicidade da SKY perpetua uma estética 

embranquecida, um modelo identitário feminino que não abarca todas as 

representatividades raciais da mulher brasileira, mas elege o registro branco forjado 

pelas elites brasileiras no início do século XX que, na busca do embranquecimento 

da população brasileira, incentiva a imigração europeia.   

 

1.3  CONSTITUIÇÃO DO SUJEITO MODERNO NA ÓTICA FOUCAULTIANA 

 

A problemática do sujeito esteve sempre presente no pensamento 

foucaultiano, aliás, ela se impõe como tema geral da pesquisa do teórico francês. 

Ele reafirma a centralidade do sujeito em seu projeto dizendo que o objetivo de seu 

trabalho primava por “criar uma história dos diferentes modos pelos quais, em nossa 

cultura, os seres humanos tornaram-se sujeitos” (FOUCAULT, 2013, p. 273).  

Partindo disso, Foucault volta-se para o sujeito, enquanto construto histórico, 

fruto das práticas discursivas, desconstruindo, desde a arqueologia, o paradigma 

cartesiano que pensa o sujeito soberano, imanente e atemporal, que está na origem 

do sentido.  

 

Queria ver como estes problemas podiam ser resolvidos no interior 
de uma trama histórica, em vez de remetê-lo a um sujeito 
constituinte. É preciso se livrar do sujeito constituinte, livrar-se do 
próprio sujeito, isto é, chegar a uma análise que possa dar conta da 
constituição dos saberes, dos discursos, dos domínios de objeto, 
etc., sem ter que se referir a um sujeito, seja ele transcendente com 
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relação ao campo de acontecimentos, seja perseguindo sua 
identidade. (FOUCAULT, 2003, p. 7) 
 

 

Portanto, ao negar a existência de um sujeito constituinte, enquanto causa e 

origem do discurso, Foucault postula-o enquanto produção histórica, constituído 

pelos discursos, por vezes, divergentes e antagônicos, pelas diversas possibilidades 

de subjetividade que ele pode manifestar, assinalando, assim, a heterogeneidade do 

sujeito, uma vez que sua fala está repleta de discursos outros, e é determinado 

pelas formações discursivas, que assinalam o que pode e deve ser dito em uma 

determinada conjuntura sócio-histórica (FOUCAULT 2008), estando sempre em 

construção. E dada as movências dos discursos que o compõem, e a exterioridade 

que atua na produção da subjetividade, o sujeito é efeito da subjetividade 

(FERNANDES, 2012). 

Dessa forma, o sujeito foucaultiano é discursivo, constituído pelos discursos 

historicamente produzidos e modificados, assumindo posições e funções várias, 

descentralizado, construído pelo saber e pelo poder e que se encontra disperso nos 

“diversos status, nos diversos lugares, nas diversas posições que o sujeito pode 

ocupar ou receber quando exerce um discurso, na descontinuidade dos planos de 

onde fala” (FOUCAULT, 2008, p. 61). 

Desta maneira, o sujeito torna-se o fio condutor de suas investigações, que 

no decorrer de seus trabalhos, será abordado enquanto sujeito objetivado pelas 

formas de investigação que buscam um estatuto de ciência, como sujeito objetivado, 

dividido em si mesmo e diante do outro, por meio das práticas divisórias, que o 

categorizam em louco e são, delinquente e não delinquente, entre outras, e como 

sujeito subjetivado, estudando as formas que o levam a se reconhecer como sujeito 

de. Ele seria o que Fonseca (2003, p. 22) nomeia de “o eixo de convergência” para o 

qual os problemas centrais que estimulam seu estudo se orientam. 

Assim, pois, ele estuda os processos de objetivação e subjetivação que 

deram ao indivíduo o estatuto de sujeito na modernidade, mostrando “as práticas 

que dentro de nossa cultura tendem a fazer do homem um objeto”, por meio dos 

mecanismos disciplinares, que transformam o indivíduo moderno em objeto útil e 

dócil, como também as práticas que, dentro de nossa cultura, constituem o indivíduo 

em sujeito, preso a uma identidade. Portanto, os processos de objetivação e 
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subjetivação definem o indivíduo moderno por completo enquanto “objeto dócil-e-útil 

e sujeito” (FONSECA, 2003, p. 26).  

Partindo da problemática do sujeito, Foucault se depara com a questão do 

poder, inserindo-o no rol de seus estudos, visto ser este integrante das relações 

discursivas, funcionando como uma rede e que tende a recair sobre o sujeito, sendo 

que este, ao mesmo tempo em que é afetado pelas relações de poder é fonte do 

mesmo. O poder é conceituado enquanto relações de forças, sofre deslocamentos e 

modificações sócio-históricas, não existe de per si, mas somente como exercício, 

como ação, aparece nas trocas simbólico-discursivas, não pode ser controlado ou 

preso a algo que se torne dono.  

Para o teórico francês, o poder coloca em jogo as relações entre sujeitos, 

seria o ato de ação sobre os outros para conduzir suas condutas, ao mesmo tempo 

em que demanda a liberdade, a resistência, uma vez que só há exercício de poder 

onde os sujeitos são livres. Assim, onde há poder, há possibilidade de se lutar contra 

ele, sendo um feixe de relações, ele permite que se instalem focos diversos de 

resistência no tecido social, em todas as esferas e em múltiplas direções. Porquanto   

 

 

o exercício do poder [...] é um modo de ação de uns sobre os outros 
[...] só  há poder exercido por „uns‟ sobre os „outros‟; o poder só 
existe em ato. [...] O poder não é da ordem do consentimento. [...] 
Uma ação sobre a ação [...] de forma que o “outro” seja inteiramente 
reconhecido e mantido até o fim como o sujeito de ação; e que se 
abra, diante da relação de poder, todo um campo de respostas, 
reações, efeitos, invenções possíveis. [...] O exercício do poder [...] é 
um conjunto de ações sobre ações possíveis, ele opera sobre o 
campo de possibilidade onde se inscreve o comportamento dos 
sujeitos ativos; ele incita, induz, desvia, facilita ou torna mais difícil 
[...] é sempre uma maneira de agir sobre um ou vários sujeitos ativos 
e o quanto eles agem ou são suscetíveis de agir. Uma ação sobre 
ações. (FOUCAULT, 2013, p. 287-288) 
 

 

Foucault postula o poder como produtor de ideias, palavras e ações.  Ele 

incita, suscita, incentiva, faz falar. Ele se mantém e é aceito pelo simples fato de que 

ele não pesa só como uma força que diz não, mas que de fato ele permeia, produz 

coisas, induz ao prazer, forma saber, produz discurso. Assim, ele tem seu lado 

benéfico, seu lado construtivo, seu incentivo ao saber e ao conhecer, existindo em 

todas as camadas, em todos os grupos, em todas as esferas da sociedade.  
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Assim, a concepção foucaultiana do poder vai de encontro às ideias vigentes 

que consideram o poder relacionado ao Estado e às instituições sociais, cuja 

eficácia se encontra nos mecanismos de repressão e dominação. Em Foucault, o 

ponto fulcral em relação ao poder é que este não se encontra em um ponto 

específico da estrutura social, mas perpassa todo o tecido social, agindo em 

múltiplas direções, cuja capilaridade atinge todos os indivíduos em suas relações 

sociais, em sua cotidianidade. Por conseguinte, ele é considerado como uma rede 

produtiva que atravessa todo o corpo social, muito mais do que uma instância 

negativa que tem por função reprimir. Posto que o poder  

 

 

não é algo que se detém como uma coisa, como uma propriedade, 
que se possui ou não. Não existe de um lado os que têm o poder e 
de outro aqueles que se encontram dele alijados [...] o poder não 
existe; existem sim práticas ou relações de poder [...] que se exerce, 
que se efetua, que funciona [...] como uma máquina social que não 
está situada em um lugar privilegiado, ou exclusivo, mas 
disseminada por toda a estrutura social. Não é um objeto, uma coisa, 
mas uma relação. (MACHADO, 2003, p. IV) 
 

 

Portanto, o poder em Foucault é aquela instância que produz pensamentos, 

comportamentos e condutas, expandindo, assim, seu controle sobre toda a 

sociedade, funcionando como micropoderes, posto que age em micro instâncias, 

nas realidades concretas do cotidiano dos indivíduos (FONSECA, 2003) e agrega a 

construção de identidade dos sujeitos, através de suas inscrições nos discursos, nas 

práticas discursivas.  

Esse poder, para ser exercido, põe em funcionamento uma série de saberes, 

fazendo aparecer uma implicação entre poder e saber, já que, segundo Foucault 

(2008), não há relação de poder sem um campo de saber constituído e vice-versa, e 

é no âmago dessa relação que o sujeito moderno é moldado, tem sua identidade 

definida. 

 
 

[...] O indivíduo moderno – objetivado, analisado e fixado – é uma 
realização histórica. O poder não aplica seu saber, suas 
investigações, suas técnicas ao universal, mas ao indivíduo como 
objeto e efeito de um entrecruzamento do poder e do saber. 
(DREYFUS; RABINOW, 2013, p. 201) 
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Logo, é a partir do estudo do poder que Foucault fundamenta seu estudo 

acerca da constituição de um tipo particular de sujeito na sociedade ocidental, 

privilegiando um tipo específico de poder: o disciplinar, entendido como produtor das 

sociedades modernas.  

Segundo ele, a sociedade ocidental moderna desenvolveu táticas 

disciplinares para trabalhar detalhadamente o sujeito, a partir de diversas instituições 

sociais que se voltam para o adestramento dos indivíduos, agindo diretamente em 

seu corpo, procurando moldar seu comportamento e criando uma série de saberes 

que atuam na sua objetivação, exercendo sobre eles um controle total sobre seus 

gestos, atitudes, comportamentos, desempenhando um poder infinitesimal sobre os 

mesmos, resultando deste, sujeitos dóceis e úteis aos interesses de uma sociedade 

capitalista, sendo a mídia uma das instâncias sociais que se coloca a serviço dessa 

sociedade e de seus interesses. (FOUCAULT, 2013). Assim, o poder disciplinar se 

impõe como aquele que individualiza e produz a sociedade capitalista. 

Foucault (2013) identifica, pois, as técnicas utilizadas para a constituição da 

subjetividade do indivíduo moderno. Elas objetivam transformar os corpos em ágeis, 

disciplinados, submissos e dóceis, e à medida que intensificam as forças do corpo, 

estas são diminuídas em termos de resistência. Portanto, para esse fim, a disciplina 

age no corpo, orientando-o e mantendo-o sob uma vigilância ininterrupta, que 

possibilita o conhecimento do mesmo e, consequentemente, o controle total de suas 

ações.  

Por conseguinte, a sociedade disciplinar determina não só o comportamento 

do corpo e as condutas dos indivíduos em suas relações sociais, como também a 

própria produção discursiva destes, a partir de normas, regulamentos, visto que, 

segundo Foucault (1999), o sujeito não tem o direito de dizer tudo, não pode falar de 

tudo em qualquer circunstância. Para que o discurso seja legitimado, o sujeito 

precisa entrar na ordem do discurso, por meio da obediência a certas regras que 

determinam o seu dizer, bem como considerar se a posição que ele ocupa em 

situações específicas permite-lhe pronunciar tal discurso, porquanto 

 
 
em toda a sociedade, a produção do discurso é ao mesmo tempo 
controlada, selecionada, organizada e redistribuída por certo número 
de procedimentos que têm a função de conjurar seus poderes e 
perigos, dominar seu acontecimento aleatório, esquivar sua pesada e 
temível materialidade.(FOUCAULT, 1999, p. 8-9) 
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Assim, os sujeitos e as práticas discursivas que os engendram, encontram-

se dentro desse emaranhado de procedimentos e técnicas disciplinares que 

agenciam a aparição e a circulação dos mesmos na sociedade, através das 

interdições e proibições. Ressaltamos o já exposto nessa seção que o poder atua 

muito mais como uma força que diz sim, que induz ao prazer, que produz coisas, do 

que como uma força repressiva e proibitiva, pois que o objetivo é, por meio do 

adestramento disciplinar, tornar o sujeito apto às formas de manutenção da 

sociedade capitalista na qual ele se insere.   

Por conseguinte, ao mesmo tempo em que o poder atua como um sistema 

que diz sim, é perpassado por uma política de coerções sutis, aplicada ao corpo em 

todos os seus gestos e comportamentos. Consequentemente, o poder atua também 

como sistema de obediência. Mas para que essa submissão não seja vista como 

inércia de obediência, faz-se necessário investir na fabricação de corpos 

“submissos, e exercitados, corpos dóceis” (FOUCAULT, 2013, p. 133), agregada a 

uma impressão de autonomia vinculada por engrenagens postas em funcionamento 

por várias instituições.  

Para alcançar tal resultado, o poder disciplinar recorre a algumas técnicas, 

cuja aplicação tende a ser o mais preciso possível nas instâncias sociais, já que elas 

possibilitam um controle minucioso do corpo e de suas partes, das atividades, do 

tempo e das forças (FONSECA 2003). Assim, Foucault identifica um conjunto de 

técnicas disciplinares que atuam de forma que os sujeitos sejam facilmente 

localizáveis, individualizáveis e controláveis.  

A primeira delas é o controle do espaço, em que ocorre a distribuição do 

sujeito, disposto de tal modo a possibilitar que seja facilmente localizável e suas 

ações codificadas. Portanto, o quadriculamento do espaço permite a organização do 

sujeito, individualizando-o. 

Outro instrumento disciplinar diz respeito à manipulação do tempo, a partir 

do qual é possível mensurar as atividades dos indivíduos cronologicamente, 

submetendo, assim, os corpos ao tempo. 

Tais procedimentos só funcionam por causa de um terceiro instrumento 

disciplinar: a vigilância hierarquizada, constante e generalizada sobre o indivíduo, o 

qual, por meio de uma estratégia de poder – ser visto, sem nunca ver –, transforma-

se no princípio de sua própria sujeição, pois submetido a um campo de visibilidade e 
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sabedor disso, o indivíduo toma para si as limitações do poder, fazendo funcionar 

espontaneamente o efeito do poder disciplinar ao qual está submetido.  

Portanto, o indivíduo moderno é fabricação dessa tecnologia específica do 

poder disciplinar. Por meio dela, ele se transforma em objeto de saber e é, ao 

mesmo tempo, subjetivado, porquanto o poder atua nos corpos dos indivíduos, 

inserindo-se no grânulo deles: em sua conduta, em suas atitudes, nos seus 

discursos, na sua aprendizagem, enfim, ele perpassa todo o indivíduo, em sua 

capilaridade (FOUCAULT, 2012).   

Por conseguinte, evidenciamos uma inter-relação entre sujeito, poder e 

discurso, pois ambos se imbricam. É evidente que o poder visto como exercício 

integrante do cotidiano faz parte da construção da identidade dos sujeitos, por meio 

de suas inscrições nos discursos e nas práticas discursivas, sendo a publicidade 

uma das instâncias em que podemos vislumbrar essa imbricação.  
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CAPÍTULO II 

IDENTIDADE FEMININA, DISCURSO PUBLICITÁRIO E SOCIEDADE DE 

CONSUMO 

  

 

 

 

 

Neste capítulo, faremos uma abordagem acerca do discurso publicitário na 

sociedade de consumo, enquanto agente normalizador de condutas e 

comportamentos, como também atua enquanto produtor de identidades na 

atualidade, trabalhando na manutenção/renovação da imagem feminina na 

sociedade atual, através de suas práticas discursivas.  

O campo midiático se apresenta com uma proficuidade imensa no que se 

refere ao estudo do discurso utilizando os aportes teórico-metodológicos da AD, 

dada a pluralidade de materialidades discursivas de que dispõe. Nesse sentido, 

estudar as práticas discursivas da mídia, especificamente da publicidade na 

perspectiva da AD, torna-se relevante, por meio da materialidade discursiva 

produzida na mídia, procurando ver os sujeitos falando, numa estreita relação com a 

história, enquanto instância produtora dos discursos e dos sujeitos.  

Como já apontado anteriormente, tomamos o suporte midiático como “chão” 

para nossa análise por causa da grande influência da mídia na vida das pessoas, 

enquanto importante agente pedagógico no sentido de que produz identidades e 

controla o social, bem como pelo amplo alcance da mídia nas sociedades 

contemporâneas, pois que quase ninguém consegue fugir ao seu alcance e poder.  

 

2.1 DISCURSO PUBLICITÁRIO E SOCIEDADE DE CONSUMO 

 

A mídia, enquanto mediadora entre os sujeitos e a realidade, apresenta uma 

construção desta, que permite aos indivíduos produzirem “formas simbólicas de 

representação da sua relação com a realidade concreta” (GREGOLIN, 2003, p. 97), 

atuando na construção do imaginário social, no interior do qual os indivíduos se 

percebem em relação a si próprios como também em relação aos outros.   

Kellner (2001, p. 27) afirma que a cultura veiculada pela mídia transformou-

se em uma força de socialização dominante: “suas imagens e celebridades 

substituem a família, a escola e a Igreja como árbitros de gosto, valor e pensamento, 

produzindo novos modelos de identificação e imagens vibrantes de estilo de vida, 
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moda e comportamento”. Ainda segundo esse autor, a cultura midiática fornece aos 

indivíduos um leque de possibilidades, a partir do qual eles podem construir suas 

identidades, escolher determinados grupos sociais, étnicos, classes de pertença, 

além de auxiliar na modelagem de uma visão de mundo hegemônico e definir 

valores, determinando o que é bom ou mau, moral ou imoral, positivo ou negativo.  

Assim, enquanto detentora de grande poder e prestígio na sociedade 

contemporânea, a mídia atua como uma mestra na arte de ensinar a nos comportar, 

a maneira certa de agirmos, o que devemos sentir, em que acreditar, o que devemos 

temer e desejar (COELHO, 2003). Deste modo, ela molda a nossa vida de cada dia, 

participando ativamente na construção de nossas identidades, induzindo, nas 

entrelinhas, as nossas escolhas, as posições que devemos assumir enquanto 

sujeitos do consumo. 

Como bem sublinha Baudrillard (2010), nossa sociedade é marcadamente 

consumidora; nascemos para consumir. Aliás, servimos ao sistema industrial pelo 

consumo de seus produtos, pois o sistema precisa cada vez mais de nós enquanto 

consumidores. É nesse papel que somos praticamente insubstituíveis.  

Nesse sentido, há uma imbricação entre a cultura do consumo e a cultura da 

mídia, pois ambas mostram um deslumbrante conjunto de bens e serviços, levando 

o indivíduo a participar de um sistema de gratificação, ambas trabalham de mãos 

dadas no sentido de que modelam pensamentos e condutas ajustados às 

instituições, às crenças, aos valores e às práticas sociais em voga (KELLNER, 

2001).  

Entre as diversas instâncias midiáticas, temos a publicidade que 

desempenha um importante papel na formação de opinião e colabora na construção 

de identidades, sendo sua abrangência de uma magnitude imensa, como presença 

onipresente nas relações e instâncias sociais.  

A publicidade desenvolveu-se na última metade do século XIX e começo do 

século XX, quando da necessidade da abertura de mercados para produtos que, por 

serem fabricados artesanalmente, não tinham suas demandas superadas pela 

produção. Assim, quando da substituição da produção artesanal pela industrial, 

cujos produtos passaram a ser fabricados em série, o consumidor, que até então 

tinha a possibilidade de analisar cada produto, escolhendo a partir dessa análise, 
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dada a pouca quantidade à disposição, fica indeciso. A essa indecisão, portanto, faz-

se necessária a divulgação, aliada à indução à compra, no espaço midiático.  

Por conseguinte, a publicidade nasce da necessidade de propagar os 

serviços e produtos fabricados no âmbito da sociedade capitalista. Como aponta 

Baudrillard (2008, p. 174, grifo do autor), “a publicidade tem por tarefa divulgar as 

características deste ou daquele produto e promover-lhe a venda. Esta função 

„objetiva‟ permanece em princípio sua função primordial”. Porém, da informação, a 

publicidade passa à persuasão, que tende ao consumo dirigido. 

E como vivemos a “Revolução do Bem-Estar”, (BAUDRILLARD 2010, p. 94), 

em que a ordem é ser feliz e sentir prazer, o meio que se nos apresenta para esse 

fim, é o consumo. Logo, ser feliz e consumir são faces da mesma moeda, já que “o 

consumidor e o cidadão moderno não têm que se esquivar à coação de felicidade e 

de prazer, que na nova ética constitui o equivalente da obrigação tradicional de 

trabalho e de produção”. E se, por acaso, ele vier a esquecer, a publicidade está aí 

para lembrar-lhe gentil, mas insistentemente, que ele tem pleno direito de ser feliz, 

de sentir prazer e satisfação, afinal vivemos o “fun-system”, a “fun-morality”, em que 

a ordem é: “divirta-se”, “gratifique-se”, porque você tem direito de ser feliz, em que 

“reina o imperativo de se divertir e de explorar a fundo todas as possibilidades de se 

fazer vibrar, gozar ou gratificar”. (BAUDRILLARD, 2010, p. 95).  

Desta forma, é pela estabilização da sociedade de consumo 

(BAUDRILLARD, 2010) que o discurso publicitário se torna possível na 

contemporaneidade, na qual a ordem é ser feliz, isto é, comprar ad infinitum, pois 

como a sensação de bem-estar está no ato de consumir, a satisfação terá duração 

mínima, gerando um círculo vicioso em torno do consumo.  

Desta feita, de acordo com Coelho (2003, p. 8), somos estimulados, a todo 

instante, a sentir necessidades, cujo discernimento entre a necessidade real e a 

necessidade criada pela publicidade torna-se uma tarefa árdua. Assim, o indivíduo, 

enquanto membro da sociedade capitalista, é chamado a viver em “um estado 

permanente de necessidade”, por meio dos produtos e serviços alardeados pela 

publicidade, que lhe promete realização plena de seus desejos e necessidades, 

fazendo da situação de compra um momento de onipotência, no qual o consumidor 

deposita sua fé na conquista da felicidade por meio da aquisição de determinados 

bens de consumo.  
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E nos produtos ostentados pela publicidade, o consumidor é chamado a 

reconhecer não só a fonte de sua felicidade, mas “a essência de uma sociedade 

definitivamente civilizada, acostumada à ideia da felicidade, da SUA felicidade e que 

dispensa espontaneamente a cada um de seus membros os meios de efetivá-la” 

(BAUDRILLARD, 2008, p. 178, grifo do autor).  

Assim, através da “doce litania” do produto (BAUDRILLARD, 2010, p. 184) – 

“[...] esse objeto, você não o comprou, você emitiu o desejo de possui-lo e todos os 

engenheiros, técnicos etc., o gratificaram com ele [...]” – o imperativo da publicidade 

se faz no sentido da adesão do indivíduo ao consenso social, por meio do discurso 

de que a sociedade se adapta às necessidades e desejos daquele. Mas, segundo 

esse autor, essa adaptação se faz de modo falseado, porque o que se adapta ao 

consumidor é uma instância imaginária da sociedade, enquanto que o consumidor 

se adapta a uma instância bem real, ao sistema capitalista, à sociedade de 

consumo.  

Portanto, ao aderir aos apelos do discurso publicitário, o indivíduo imagina 

ser recompensado em suas necessidades e desejos, na ilusão de que através da 

aquisição de um determinado produto ou serviço ele se insere nos grupos seletos 

que o produto apresenta. Mas, na verdade, esse sentimento é uma simulação de 

satisfação por meio da simulação da realidade que o discurso publicitário cria.  

De acordo com Baudrillard (1991, p. 9), a simulação põe em causa a 

diferença do “verdadeiro” e do “falso”, do “real” e do “imaginário”. Ele diferencia 

dissimular de simular. A primeira seria “fingir não ter o que se tem”, em que há 

referência a uma presença, enquanto que a segunda seria “fingir ter o que não se 

tem”, fazendo referência a uma ausência. Assim, simular não é apenas fingir, mas, 

sobretudo apresentar certas simulações de representação da realidade. Não se trata 

de falar em “verdades” ou “mentiras”. É como se na publicidade essas dimensões 

não existissem, se pensamos a partir da instância da significação.  

Logo, o que a publicidade nos oferece é um mundo simulado onde as 

fronteiras da realidade e da irrealidade se dissipam, em que o real e o ficcional 

ocupam o mesmo lugar. Segundo Baudrillard (1991), vivemos a simulação da 

realidade, em que o real torna-se experimental. Esse autor considera a realidade na 

pós-modernidade como “aquilo de que é possível dar uma reprodução equivalente” 

(BAUDRILLARD, 1996, p. 96). Desta forma, a publicidade, ludibriando a realidade, 



59 
 

vende uma realidade falseada, sua cópia mal feita, carregada de signos que tentam 

comprovar-se como o real perfeito.  

Enquanto “cartaz permanente do poder de compra da sociedade” 

(BAUDRILLARD, 2008, p.181), a publicidade torna-se espelho da própria sociedade 

que nela se mostra, isto é, uma sociedade que assume a simulação como seu real, 

na qual “a publicidade tornou-se a sua própria mercadoria”, confundindo-se “consigo 

própria” (BAUDRILLARD, 1991, p. 116), sendo, antes de tudo, consumida do que 

produto destinado ao consumo. Desta forma, o papel da publicidade na sociedade 

ocidental industrializada torna-se imprescindível, visto ser ela considerada a “mola 

mestra das mudanças verificadas nas diversas esferas do comportamento e da 

mentalidade dos usuários/receptores” (CARVALHO, 2002, p.10).  

Assim sendo, a publicidade funciona como criadora e educadora das 

massas como “forças de consumo” (BAUDRILLARD, 2010). E para esse fim, 

informar e persuadir tornam-se objetivos primordiais na comunicação publicitária. Os 

anúncios informam, criam sentidos para os produtos que julgam interessante ao 

público consumidor, objetivando que este adote a decisão de adquirir o produto ou o 

serviço anunciado e, para isso, utilizam a persuasão para convencer, a partir do 

estímulo/motivação, induzindo as pessoas à compra dos produtos ou dos serviços 

ofertados, os quais garantem a satisfação das necessidades, sejam elas físicas ou 

psicológicas. Para esse fim, a persuasão arma-se de técnicas, regras e 

procedimentos em diferentes áreas, como o sociológico, o linguístico, para obter 

sucesso na formulação/produção do discurso publicitário.  

Como já assinalado acima, vender não é o único objetivo da publicidade, 

que intenta muito mais plasmar os indivíduos de acordo com o sistema capitalista e 

a sociedade de consumo, por isso modificar comportamentos, uniformizar os 

desejos dos consumidores torna-se fulcral e, para esse fim, ela joga com a 

linguagem sedutora, persuasiva, leve, que ao invés de ordenar, manipula 

disfarçadamente, que, para convencer e seduzir, utiliza de vários recursos 

estilísticos, audiovisuais e imagéticos, objetivando por meio destes atrair os 

possíveis consumidores para as compras (COELHO, 2003).  

 

 

Um dos pressupostos básicos do seu trabalho (publicitário) é que os 
anúncios devem preencher a carência de identidade de cada leitor, a 
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necessidade que cada pessoa tem de aderir a valores e estilos de 
vida que confirmem seus próprios valores e estilos de vida e lhe 
permitam compreender o mundo e seu lugar nele (VESTERGAARD; 
SCHRODER, 1988, p. 74). 
 

 

Desta forma, o discurso publicitário funciona no sentido de oferecer um 

serviço vital às pessoas: dar-lhes sentido à própria vida, preenchendo-lhes as 

carências, outorgando-lhes um estilo de vida, oferecendo-lhes modelos de 

identificação, ou seja, busca ligar uma identidade desejada a um produto particular, 

de modo que a carência de uma identidade se transforme na carência do produto. 

Assim, a publicidade, aliada ao consumo, apresenta-se como produtora de 

subjetividades e discursividades. Ela agencia valores, saberes, naturaliza desejos de 

consumo, transforma-os, de efêmeros, em necessidades básicas por parte dos 

consumidores que, através do sentimento de aceitação e de pertença a um seleto 

grupo, compartilham com este um ideal de existência, dado que a ordem é ter para 

ser, absorvendo o que a publicidade dita como certo.  

Portanto, ela fabrica sujeitos dóceis, obedientes, identificados com os 

produtos anunciados, levados por um desejo de felicidade e completude à aquisição 

de bens e serviços midiatizados como se estes fossem a solução para a falta, a 

plena satisfação. Porquanto mesmo se resistimos ao imperativo da publicidade, no 

entanto, sentimo-nos cada vez mais sensíveis aos seus indicativos,  

 

 

à sua própria existência enquanto segundo produto de consumo e 
manifestação da cultura. É nesta medida que nela “acreditamos”; o 
que consumimos nela é o luxo de uma sociedade que se dá a ver 
como autoridade distribuidora de bens e que é “superada” em uma 
cultura. Somos investidos ao mesmo tempo de uma autoridade e de 

sua imagem. (BAUDRILLARD, 2008, p. 175) 
 

 

Assim, a publicidade tenta vender ao sujeito não só o produto ou serviço 

ofertado, mas lhe permite acesso a um grupo seleto e participar da vida social. Ele é, 

a todo instante, chamado a pensar, a comparar, a escolher, no imenso leque de 

objetos que lhe são oferecidos, aquele que melhor se adapta a seu gosto e às suas 

necessidades.  
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Deste modo, os indivíduos cada vez mais entregues a si mesmos, buscam 

no consumo sua fonte principal de satisfação e o meio pelo qual eles se constroem 

enquanto sujeitos. Para estes é imprescindível consumir constantemente, pois é 

através da posse dos objetos de consumo, que podem tornar-se indivíduos. Por 

conseguinte, o consumo torna-se central nessa nova fase da modernidade, a forma 

de construção do Self, sendo o dinheiro o meio necessário na medida em que, ao 

consumir os bens que ele proporciona, os indivíduos podem se realizar.  

Logo, “compartilhar a dependência de consumidor, a dependência universal 

das compras é a condição sine qua non de toda liberdade individual; acima de tudo 

da liberdade de ser diferente, de ter identidade” (BAUMAN, 2001, p. 98). Nesse 

contexto, também as relações sociais, familiares, afetivas e de amizade, passam à 

esfera do consumível, do descartável, do móvel e passageiro ao primeiro sinal de 

insatisfação. 

A partir dessas considerações, pensar a publicidade enquanto prática, faz-

nos voltar o olhar para os enunciados e suas marcas discursivas, enquanto 

constituintes dos discursos publicitários, os quais utilizam linguagem simples, 

coloquial, como estratégia de convencimento, uma vez que esta consegue 

aproximar-se do público consumidor, por apresentar-se como alguém próximo, de 

confiança, um amigo que orienta, aconselha, induz, aponta, com cujas palavras o 

consumidor se identifica, como também trabalha com imagens novas ou já 

veiculadas, os quais proveem a informação, e fazem o target6 seguir na direção do 

consumo, da compra do produto.  

Assim, o que há no discurso publicitário é que ele procura anunciar, no 

produto ofertado, os valores sociais e ideológicos, induzindo o consumidor à 

identificação com determinadas marcas, na busca de convencer. Por isso, nesse 

discurso específico, temos a utilização do verbal e não verbal (imagem, som), peças 

fundamentais na prática persuasiva, estratégias de convencimento, que impetram no 

público com o objetivo de fazer comprar, de transformar condutas.  

Por conseguinte, as materialidades verbal e não-verbal sempre dizem muito 

mais do que está posto, por serem opacas e incompletas, exigem uma interpretação 

que leve em conta também a história, as determinações das formações discursivas, 

                                                           
6
 Termo em inglês que significa objetivo, alvo, usualmente utilizado no meio publicitário para designar 

o segmento de público que se deseja alcançar com a veiculação da publicidade lançada (Dicionário 
Oxford, 1999). 
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a memória discursiva, já que são produzidas num contexto sócio-histórico, por 

sujeitos que ocupam determinados lugares sociais, e a partir destes, são autorizados 

a falar e a significar. Pois, como aponta Davallon (1999, p. 27), a imagem “oferece 

[...] uma possiblidade considerável de reservar a força: a imagem representa a 

realidade, certamente; mas ela pode também conservar a força das relações sociais 

(e fará então impressão sobre o espectador)”. Portanto, ao utilizarem imagens 

atreladas aos enunciados, os publicitários terminam por naturalizar sentidos e estilos 

de vida.  

 

2.2 IDENTIDADE FEMININA 

 

Segundo Bauman (2007, p. 88) “a identidade enquanto tal é uma invenção 

moderna”, nasce como um problema, visto que é nessa conjuntura sócio-histórica 

que surge a questão da identidade, até então considerada como um elemento 

pertencente a priori ao indivíduo, portanto, unificada, homogênea, acabada, 

definitiva. Contudo, com o advento da chamada pós-modernidade7, a identidade 

passa a ser considerada construção mutável, instável inacabada, descentralizada, 

fragmentada, heterogênea, resultado dos múltiplos discursos que circulam na 

sociedade (HALL, 2005). Portanto é a crise de pertencimento que abre uma brecha 

para que se recorra à identidade como devir do homem e da mulher do tempo 

presente.   

Bauman (2001, p. 98) observa que a identidade, na chamada “modernidade 

líquida”8, não tem a solidez de uma rocha, não é garantida para toda a vida, é 

negociável e revogável, caracteriza-se como fluída, transitória, fugidia e frágil,  

                                                           
7
 Hall (2005), denomina pós-modernidade as mudanças estruturais, as alterações ocorridas, 

principalmente a partir da segunda metade do século XX, transformando as sociedades modernas. 
Segundo este autor, as sociedades modernas são, portanto, por definição, sociedades de mudança 
constante, rápida e permanente.  Isso está fragmentando as paisagens culturais de classe, gênero, 
sexualidade, etnia, raça e nacionalidade, que, no passado, nos tinham fornecido sólidas localizações 
como indivíduos sociais (HALL, 2005, p.14). 
8
Bauman (2001) define “modernidade líquida” como o momento atual no qual a sociabilidade humana 

experimenta uma mudança de paradigma, que pode ser sintetizada nos seguintes processos: a 
transformação do cidadão, enquanto sujeito de direitos, em indivíduo em busca de afirmação no 
espaço social; a passagem de estruturas de solidariedade coletiva para as de disputa e competição; o 
enfraquecimento dos sistemas de proteção estatal às intempéries da vida, gerando um permanente 
ambiente de incerteza; a colocação da responsabilidade por eventuais fracassos no plano individual; 
o fim da perspectiva do planejamento a longo prazo; e o divórcio e a iminente apartação total entre 
poder e política. 
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em vista da volatilidade e instabilidade intrínsecas de todas ou quase 
todas as identidades, é a capacidade de „ir às compras‟ no 
supermercado das identidades, o grau de liberdade genuína ou 
supostamente genuína de selecionar a própria identidade e de 
mantê-la enquanto desejado, que se torna o verdadeiro caminho 
para a realização das fantasias da identidade. Com essa capacidade 
somos livres para fazer e desfazer identidades à vontade. Ou assim 

parece. 
 

 

Nessa perspectiva, a construção identitária é fruto das relações sociais e 

culturais existentes na sociedade, ela nos representa enquanto indivíduos inseridos 

em um dado momento histórico. Por conseguinte, os diferentes momentos 

determinam a identidade que o sujeito assume, visto que, como assinala Hall (2005, 

p. 13), pensar na identidade  

 

 

plenamente unificada, completa, segura e coerente é uma fantasia. 
Ao invés disso, à medida em que os sistemas de significação e 
representação cultural se multiplicam, somos confrontados por uma 
multiplicidade desconcertante e cambiante de identidades possíveis, 
com cada uma das quais poderíamos nos identificar – ao menos 
temporariamente.  
 

 

Bauman (2005, p.17) considera a identidade como líquida, transitória, fugidia 

e frágil, concordando com a assertiva de Hall (2005) ao considerar que são as 

circunstâncias sócio-históricas que determinam a identidade do sujeito, o qual, dada 

a sua fragmentação, assume determinadas identidades.  

Essas reflexões nos levam a afirmar que, devido às transformações na 

chamada modernidade líquida (BAUMAN, 2001), que se caracteriza por identidades 

móveis, a globalização cria uma verdadeira indústria de identidades descartáveis e 

flutuantes. Nesse contexto, temos um sujeito descentrado, fragmentado, disperso, 

em permanente movimento, visto que sendo a fluidez a condição da vida moderna, 

esta exige que a identidade não seja permanente, mas plural. 

Portanto, estamos em constante movimento, em uma infindável construção, 

reconstrução de identidade, na busca inalcançável de, por meio do consumo, 

encontrar a felicidade que se estampa nas vitrines dos grandes shoppings, nos 

comerciais de tevê, nas revistas, dentre outros suportes. E no mesmo frenesi que 
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consumimos para possuir uma identidade, para ser, descartamo-las como um passe 

de mágica, como o levantar de um véu (BAUMAN, 2005). 

A partir dessas considerações, é evidente que a identidade, na cultura 

contemporânea, é construída por meio da incorporação de posições-sujeito 

oferecidas pela cultura da mídia. Esta coloca à disposição do seu público-alvo, 

figuras e imagens com as quais ele é chamado a se identificar, através de seus 

modelos de papéis e de várias posições-sujeito que “valorizam certas formas de 

comportamento e modo de ser enquanto desvalorizam e denigrem outros tipos” 

(KELLNER, 2001, p. 307). Segundo este autor, a “identidade pós-moderna gira em 

torno do lazer e está centrada na aparência, na imagem e no consumo”.  

Hall (2005, p. 109) afirma o fato de as identidades serem construídas “dentro 

e não fora do discurso, que nós precisamos compreendê-las como produzidas em 

locais históricos e institucionais específicos, no interior de formações e práticas 

discursivas específicas, por estratégias e iniciativas específicas”. Portanto, construto 

sócio-histórico-cultural, a identidade se constitui nos e pelos discursos, por meio de 

sentidos que se produzem e circulam nas diferentes instâncias sociais, como a 

mídia, por exemplo.  

Por conseguinte, precisamos pensar a identidade enquanto construção que 

se desloca constantemente, sendo os sujeitos e os sentidos resultantes de filiações 

em diversas formações discursivas, posto que esse sujeito é constituído pelas 

posições-sujeito que ocupa no mundo, e que resultarão em diferentes efeitos-sujeito 

no discurso de cada interlocutor.  

Tais efeitos identitários atrelam-se às representações da realidade 

discursivamente produzidas e reproduzidas pela mídia, de modo geral, e pela 

publicidade, de modo particular. Assim, pois, a publicidade atua de forma tal que 

investe em imagens do imaginário social e as recupera, reforçando e reconstituindo 

identidades, em face das quais os indivíduos se percebem em relação a si mesmos 

e em relação aos outros.  

Nesse contexto, falar de identidade feminina na publicidade é considerar os 

diferentes modos que a mulher foi e é discursivizada na sociedade através da mídia, 

cujas práticas discursivas determinam, ao longo do tempo, papéis, posições e 

identidades. Portanto, faz-se imprescindível lançar um olhar retrospectivo para a 

história que se formou ao longo de vários anos, de lutas, avanços, retrocessos, 
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conquistas e reconhecimento social do papel feminino e de sua importância para as 

sociedades humanas.   

Para Lipovetsky (2000), podemos identificar na história da mulher ocidental 

três modelos de representação do feminino: “a primeira mulher ou a mulher 

depreciada”, “a segunda mulher ou a mulher enaltecida” e “a terceira mulher ou a 

mulher indeterminada”.  

Embora o autor trabalhe com demarcações de tempo, é evidente que essas 

representações do feminino coexistem na história, sendo esses recortes de cunho 

didático. Voltemos, pois, nosso olhar para essa mulher de ontem e de hoje, 

norteados pelos estudos de Lipovetsky (2000), Buitoni (2009), Del Priore (2012), 

Perrot (2013), Pinsky & Pedro (2013), dentre outros estudiosos que se debruçaram 

sobre essa história.  

 

2.2.1 “A primeira mulher ou a mulher depreciada” 

 

No primeiro modelo feminino, o que se estabelece é a dominação social do 

masculino (LIPOVETSKY, 2000), que se sobrepõe como valor positivo em 

detrimento do feminino, visto como negativo. Assim, a superioridade masculina se 

exerce desde as relações matrimoniais, às atividades nobres da guerra, exercendo a 

mulher um papel de coadjuvante. Sua função de valor seria a maternidade, e esta 

considerada protagonismo do homem, uma vez que à mulher caberia a função de 

nutriz do germe nela depositado.  

Nesse contexto, ressoam as palavras de Perrot (2013, p. 23) 
 

 

As mulheres se movem nas fronteiras da civilidade e da selvageria, 
do humano e do animal. São uma ameaça potencial para a vida 
harmoniosa da coletividade. [...] A frieza da mulher se opõe ao calor 
do homem. Ela é noturna, ele é solar. Ela é passiva e ele, ativo. O 
homem é criador, por seu sopro, o pneuma, e por sua semente. Na 
geração, a mulher não passa de um vaso do qual se pode esperar 
apenas que seja um bom receptáculo. 
  

 

Nesse sentido, Aristóteles já afirmava a passividade feminina na 

fecundação. Segundo ele, era o homem quem dava alma, vida e movimento à 

matéria inerte produzida no útero feminino. Assim, também para os saberes médicos 
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da época, a mulher não passava de um instrumento passivo criado por Deus, do 

qual o homem se servia para reprodução (DEL PRIORE, 2012).     

Mas isso, segundo Lipovetsky (2000), não significou eclipsização de sua 

presença, pois esta se deu por meio de certos poderes temidos. A mulher foi 

associada às potencias do mal, à feitiçaria, à magia e ao caos. Nesse sentido, a 

religião também exerceu papel preponderante no que diz respeito à condição 

feminina.  

Pelo fato de participar do mesmo pecado de Eva – levar o homem a perder a 

imortalidade e o paraíso, por ser da mesma essência dela –, a mulher “estava 

condenada a pagar eternamente pelo erro” da mãe de todos os viventes. Por 

conseguinte, à mulher não faltava a oportunidade de lembrar-lhe o terrível mito do 

Éden e sua ação maléfica que conduziu toda a humanidade à perda da inocência e 

à morte. Por isso, segundo Araújo (2012, p. 46),  

 

 

não era de se admirar, por exemplo, que o primeiro contato de Eva 
com as forças do mal, personificadas na serpente, inoculasse na 
própria natureza do feminino algo como um estigma atávico que 
predispunha fatalmente à transgressão, e esta, em sua medida 
extrema, revelava-se na prática das feiticeiras, detentoras de saberes 
e poderes ensinados e conferidos por Satanás. 
 

 

Logo, considerada um ser imperfeito – porque criada a partir de uma costela 

recurva, cuja curvatura é contrária à retidão do homem (KRAMER; SPRENDER, 

1992) – e aprendiz das artes do mal , a mulher deveria ser controlada e seus passos 

vigiados, pois carregava o peso do pecado original e a fama de ser agente de 

Satanás. De modo que sua invisibilidade, segundo Perrot (2013, p. 17), fazia “parte 

da ordem das coisas”; era vista como um bem para a sociedade, era a garantia de 

uma cidade tranquila, enquanto sua aparição em público era causa de medo, pois 

encerrava o perigo do caos, que entre os gregos  tratava-se da stasis, isto é, da 

desordem.   

Por essa razão, nos tempos coloniais no Brasil, era comum a prática a 

permanecesse da mulher em casa, sendo o ideal que, durante toda sua vida, 

fossem-lhe permitidas apenas três saídas: “para se batizar, para se casar e para ser 

enterrada” (ARAÚJO, 2012, p. 49).  Assim, restava à mulher a maternidade, que se 
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tornou o ápice de sua vida, pois a afastava de Eva (que introduziu a morte e o 

pecado no mundo) e a aproximava de Maria, (toda pura e santa que, virgem, deu à 

luz o salvador do mundo, restituindo ao homem o paraíso) (ARAÚJO, 2012).  

Muito embora a maternidade fosse sua função primordial para a mulher, esta 

não podia exercê-la em paz, pois – sendo seu corpo considerado palco onde se 

digladiavam Deus e o Diabo, especificamente em relação ao período menstrual, no 

qual a mulher passa a ter um poder mortal, passando para o lado das mulheres 

diabólicas, que frequentavam a morte, passíveis de destruir a ordem e promover o 

caos, capazes de gerar toda sorte de monstruosidades (DEL PRIORE, 2012) – os 

saberes médicos entravam em cena para entender, mapear e catalogar o corpo 

feminino, na tentativa de domesticá-lo, diminuindo o brilho do milagre da 

fecundidade, que a mulher fazia com naturalidade, apoiada em experiência 

ancestral.  

Assim, a mulher se apresenta como um ser ambíguo e contraditório, 

misterioso e imprevisível, sintetizando em sua natureza “o bem e o mal, a virtude e a 

degradação, o princípio e o fim” (ENGEL, 2012, p. 332).  

Desta forma, muito embora em certas sociedades primitivas a mulher 

detivesse direitos e deveres não desprezíveis, como em relação à propriedade, à 

administração da vida doméstica, à direção de trabalhos femininos, detendo, quando 

da reunião com outras mulheres, “o contrapoder da palavra” (LIPOVETSKY, 2000, p. 

233), é evidente que, no geral, ela não assume, cargos notáveis em instâncias 

sociais, como o exército, a política, a religião.  

Assim sendo, na maior parte da história da humanidade, a mulher é 

silenciada e mantida no anonimato, atuando em família, confinada em casa, ou no 

que serve de casa, sendo a invisibilidade e o silêncio, “leves sombras” (PERROT, 

2013, p.) que apontam para sua presença na história e cuja memória é feita muito 

mais ressaltando seus vícios, por meio de uma tradição de diatribes e sátiras 

(LIPOVETSKY, 2000), vista enquanto um ser inferior, diabólico, enganador, invejoso 

e licencioso, portanto, passível do menosprezo e desvalorização masculina.  

Como bem nos lembra Perrot (2013, p. 22), “no teatro da memória, as 

mulheres são uma leve sombra”. É esse modelo que define a “primeira mulher”, o 

qual, de acordo com Lipovetsky (2000) perdurou em certas camadas sociais até o 
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século XIX. Porém, como veremos no próximo tópico, a mulher começa a ser 

discursivizada positivamente, sendo enaltecida em favor do homem. 

 

2.2.2 “A segunda mulher ou a mulher enaltecida” 

 

A segunda Idade Média, mais precisamente, o século XII, viu nascer um 

novo modelo feminino que, contrariamente ao primeiro, aplicou-se a positivar os 

poderes e papéis femininos, através do código de amor cortês, o qual desenvolveu o 

culto da Dama amada e de suas perfeiçoes que perdurará até o século XIX. É o 

modelo da “segunda mulher ou a mulher enaltecida”. 

Segundo Lipovetsky (2000, p. 235) mesmo que os discursos satíricos em 

relação à mulher persistissem, predominaram os discursos que visavam a 

engrandecer o papel feminino, da mulher suserana do homem, aproximando-a da 

divindade, pois, segundo Goethe (2007), ela arrebata o homem às alturas. Ela é 

venerada, idealizada, cantada em vista do masculino, enquanto engrandecedora do 

homem. Ela é vista enquanto “objetivo do homem”, “futuro do homem”, “mais alta 

possibilidade do homem”. 

Os discursos desse período tratam de enaltecer os atributos positivos da 

figura feminina, ressaltando “os efeitos benéficos da mulher sobre os costumes, a 

polidez, a arte de viver” (LIPOVETSKY, 2000, p. 235) e, posteriormente, sua 

sacralização no lar, enquanto “esposa-mãe-educadora”.  

Paralelamente a esse discurso enaltecedor dos atributos femininos, durante 

o século XIX, a identidade da mulher foi fortemente associada à natureza, opondo-

se ao homem identificado à cultura. Essa associação encontrou respaldo nas 

descobertas científicas da medicina e da biologia, as quais admitiam essa dicotomia: 

“homens, cérebro, inteligência, razão lúcida, capacidade de decisão versus 

mulheres, coração, sensibilidade, sentimentos” (ENGEL, 2012, p. 332). Desse modo, 

a construção da identidade feminina, segundo Engel (2012) atrelada à natureza, 

termina por qualificá-la enquanto ser frágil, sedutor, belo, submisso, doce, dentre 

outros atributos menos positivos como a perfídia e a amoralidade também 

considerados naturais da mulher.  

Tais características atribuídas à mulher justificaram que dela se exigisse 

uma atitude submissa, e que seguisse uma série de medidas normalizadoras, as 
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quais garantissem o cumprimento de seu papel social de esposa e mãe, única 

segurança da vitória do bem sobre o mal (SOIHET, 2012), bem como justificou sua 

exclusão da vida pública, uma vez que, sendo naturalmente constituída pelo afeto e 

pela emoção, seu juízo crítico seria turvado, diferentemente do homem que, sendo 

naturalmente mais racional, goza de todos os direitos e deveres de um cidadão.  

Além disso, por ser ainda considerada um ser ambíguo e sedutor, a mulher 

teve sua sexualidade vigiada. Portanto, ao menor sinal do despertar da sexualidade 

feminina, as coerções da família, da Igreja, do Estado eram impostas para abafar 

essa explosão do desejo da mocinha virgem à senhora casada, antes que esta 

ameaçasse “o equilíbrio doméstico, a segurança do grupo social e a própria ordem 

das instituições civis e eclesiásticas”. (ARAÚJO, 2012, p. 45). Por isso, as práticas 

sociais desse período defendiam a clausura doméstica, posto que quanto menos a 

mulher participasse do espaço público, menos o pai teria de se preocupar. Assim, 

naturalizou-se o lar como espaço feminino por excelência. Era necessário contê-la 

na esfera privada, para que ela não se desviasse das normas morais, visto que, 

segundo Perrot (2013, p. 42), a “precaução é um ingrediente antigo na educação 

das mulheres [...]”, pois que seus desejos e libido devem ser refreados desde cedo. 

Nesse contexto, com a emergência da família burguesa – que se pautava na 

premissa de que o ser humano não vem à existência pronto e acabado, sendo 

necessário dispensar-lhe cuidados em sua constituição física e moral – há uma 

necessidade de redefinir o papel feminino enquanto “ajudante do homem, a 

educadora dos filhos, um ser de virtude, um anjo do lar” (TELLES, 2012, p. 403-

404), “guardiã do lar e da família”, enquanto que a privava de sua posição de sujeito 

desejante, de sua sexualidade. Portanto, o status de mãe no lar outorgado à mulher 

funcionou como um dispositivo de poder, posto que, ao mesmo tempo que a 

submetia à esfera do privado, retirava-lhe o direito do prazer sexual, dado que ela 

não poderia dar vazão aos impulsos, à libido, considerados  perigosos à ordem 

social. 

Caberia, pois, à mulher contribuir para o projeto familiar de mobilidade social 

através de seu comportamento e de sua dedicação ao lar, ao marido e à criação dos 

filhos. De sua postura de mãe e esposa dependia a posição social do marido 

enquanto homem público, sendo a mulher considerada um “capital simbólico 

importante” (D‟INCAO, 2012, p. 229) na manutenção do status social masculino. 



70 
 

Lipovetsky (2000) denomina essa construção social do feminino como 

modelo normativo da mulher no lar9, forjado no século XIX, através de romances, de 

obras pictóricas, de conselhos e de publicações acerca da mulher e da família. 

Conforme Lipovetsky (2000, p. 207-208), esse dispositivo ganhou contornos “de uma 

moral, de uma religião leiga da mãe e da família”, colocando no pedestal as tarefas 

domésticas, transformando a mulher no “anjo do lar”, enquanto “esposa-mãe-dona-

de-casa que dedica a sua vida aos filhos e à felicidade da família”. Agora, à mulher 

cabe consagrar-se aos deveres domésticos de corpo e alma, como um sacerdócio, 

velando sobre as necessidades do esposo e dos filhos, debruçando-se sobre o bem-

estar de todos, ofertando-se “no altar da família”.  

Considerada pela sociedade como aquela que é a mais indicada na 

importante missão de educar os filhos, sendo este o seu lugar natural, de prestígio, a 

mulher é confinada à função materna, ao lar e ao casamento, que eram 

consideradas a “verdadeira carreira feminina” (LOURO, 2012, p. 454, grifo do autor).  

Assim, o domínio da casa passa a ser o seu destino, para o qual ela deveria 

estar devidamente preparada por meio de uma educação, cuja ênfase recaía na 

educação moral, na constituição do caráter e nas habilidades manuais requeridas no 

âmbito doméstico, sendo-lhe suficientes poucas doses de instrução, pois era 

corrente a opinião de que não havia necessidade de encher a mente feminina com 

informações e conhecimentos outros senão aqueles que convinham à sua posição 

de mãe e esposa. Ou seja, sua educação deveria estar pautada em uma moral 

sólida e em bons princípios, posto que ela precisaria ser, antes de tudo, “a mãe 

virtuosa, o pilar de sustentação do lar, a educadora das gerações do futuro” 

(LOURO, 2012, p. 446, grifo do autor).  

 Desta forma, ao longo do século XIX, vai se constituindo “o culto da 

domesticidade”, pautada “na valorização da função feminina no lar através da 

construção de vínculos entre o espaço doméstico e a sociedade” (LOURO, 2012, p. 

454), dado que a mulher exercendo sua autoridade moral dentro de casa, torna-se 

                                                           
9
 Segundo este autor, esse modelo normativo seria uma construção social da mulher enquanto 

destinada pela natureza ao âmbito doméstico. O mesmo é tratado enquanto um dispositivo moderno, 
que se transforma em uma moral, em uma visão normativa da mulher. Esse modelo de mulher do 
interior é anterior à modernidade do século XIX, período em que se solidificou com uma ruptura ou 
novidade: o dispositivo da mulher no lar deixa de ser uma questão de aristocracia ou de renda e 
passa a ser uma questão de gênero. "De um lado, a mulher no lar perpetua uma tradição 
multimilenar; do outro, encarna um dispositivo moderno através de normas sociais dicotômicas, claras 
e simples, enraizadas nas exigências da 'razão' e da natureza" (LIPOVETSKY, 2000, p. 212). 
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sustentáculo da sociedade e a fortalece, na medida em que o lar adquire um 

conjunto de papéis mais amplos na ordem social, política, religiosa e emocional do 

que tivera até então (LOURO, 2012). 

Todavia, conforme Lipovetsky (2000), esse modelo normativo da mulher no 

lar não foi uma dominante ao longo da história, pois, nas sociedades pré-modernas, 

as ocupações domésticas estavam longe de ocupar um lugar preponderante na vida 

das mulheres, que se dedicavam mais a ajudar os maridos nas tarefas exteriores, 

como o trabalho nos campos, o cuidado dos animais (mulheres camponesas), ou 

nas oficinas e lojas (mulheres de pequenos artesãos e comerciantes), do que no 

cuidado dos filhos e do lar.  

Na verdade, o trabalho dos campos e do comércio tomava mais tempo da 

mulher do que as ocupações domésticas, posto que as refeições eram menos 

complexas, as tarefas domésticas, como limpar casa, lavar roupa, dentre outras, 

tomavam-lhe pouco tempo. Em relação aos bebês, as mulheres conferiam 

importância relativa ao bem-estar, à construção da personalidade e às atividades 

educativas deles. No caso das mulheres artesãs e comerciantes, o cuidado dos 

bebês era entregue a amas de leite, enquanto que as camponesas, por ficarem 

muitas horas afastadas de casa, deixavam as crianças chorar por longas horas no 

berço, não os trocava com tanta frequência e não falava muito com elas. Por 

conseguinte, embora as tarefas domésticas coubessem a ela, não a tornavam em 

mulher do lar. 

Do acima exposto, depreende-se que o enaltecimento do feminino não 

acarretou mudanças significativas em relação aos papéis sociais desempenhados 

pela mulher. Sua imagem foi, em certa medida, desassociada da ideia do mal, sendo 

elevada em vistas de seu poder para engrandecer os homens. Pois que, segundo 

Rousseau (1995, p. 502), 

 

 

toda a educação das mulheres deve ser relativa aos homens. 
Agradar-lhes, ser-lhes úteis, fazer-se amar e honrar por eles, educá-
los quando jovens, cuidar deles quando adultos, aconselhá-los, 
consolá-los, tornar-lhes a vida agradável e doce, eis os deveres das 
mulheres em todos os tempos. 
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Por conseguinte, detentora do poder de influenciar ocultamente os grandes 

acontecimentos da história, responsável por formar os rapazes, de moldar 

comportamentos, senhora do lar, educadora dos filhos, fada do lar – como reza o 

senso comum: “por trás de um grande homem sempre tem uma grande mulher”, 

ainda hoje perdura – a mulher permaneceu reclusa, obediente, sem acesso à vida 

pública, dependente econômica e intelectualmente do homem. Enaltecida, sim, mas 

sempre em uma situação subalterna.  

Contudo, com o advento do século XX, vemos delinear-se, nas democracias 

ocidentais, um novo modelo de mulher que orientará o lugar e o destino social do 

feminino (LIPOVETSKY, 2000), a partir das lutas pró-mulher que romperam 

veementemente com toda uma cultura machista. Lipovetsky (2000) a denomina de 

mulher indeterminada ou a terceira mulher.  

 

2.2.3 “A terceira mulher ou a mulher indeterminada” 

 

Diabolizada e enaltecida, a mulher sempre foi pensada, discursivizada e 

definida em relação ao homem (LIPOVETSKY, 2000). Contudo, sua condição 

mudou radicalmente a partir das lutas pela emancipação da mulher que tiveram 

lugar no palco do século XX, que se impõe como o grande século das mulheres, 

porque mais do que qualquer outro, revolucionou o destino e a identidade feminina. 

Nesse contexto, podemos citar o êxito das conquistas que os movimentos 

pró-mulher obtiveram – a entrada das mulheres no mercado de trabalho, a formação 

universitária, o uso da pílula anticoncepcional e as mudanças nos contratos 

matrimoniais, o acesso ao divórcio, a conquista do direito ao voto – lhe favoreceram 

a saída do âmbito doméstico e do exclusivo cuidado dos filhos para o espaço 

público, antes reservado ao mundo masculino. 

Mas essas conquistas não vieram de uma vez, pois se, em meados do 

século XIX e início do século XX, vislumbramos uma maior participação das 

mulheres nos estabelecimentos industriais de fiação e tecelagem e na indústria 

têxtil, sendo elas maioria nesses estabelecimentos fabris, vemos que, à medida que 

a industrialização e a força de trabalho masculina avançavam, elas foram 

paulatinamente expulsas das fábricas (RAGO 2012).  
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Os obstáculos enfrentados pelas mulheres para entrar no mercado de 

trabalho, considerado como espaço naturalmente masculino, iam desde a variação 

salarial, a intimidação física, o assédio sexual, a desqualificação intelectual, à 

hostilidade com que o trabalho feminino fora do lar era considerado no âmbito 

familiar, frequentemente associado como uma ameaça à honra da mulher, sendo 

esta considerada como “uma figura totalmente passiva e indefesa” (RAGO 2012, p. 

585), visão associada ao desejo de redirecionar a mulher à esfera da vida privada, 

dado que era corrente a ideia de que o trabalho feminino fora do lar acarretaria a 

desagregação da família, porquanto tornaria os laços familiares mais frágeis, 

debilitando a raça, pois que as crianças cresceriam mais soltas, sem a constante 

vigilância das mães, deixando estas de serem mães dedicadas e esposas 

carinhosas, tornando o casamento e a maternidade pouco atrativos. Essas 

preocupações levam à delimitação de rígidos códigos de moralidade para as 

mulheres de todas as classes sociais, sendo alvos do moralismo dominante da 

época, embora recaísse predominantemente sobre as mulheres de classe média e 

da elite.   

Desse modo, no momento em que a crescente urbanização das cidades e a 

industrialização abrem novas perspectivas de inserção feminina no mercado de 

trabalho e no espaço público, assistimos a uma busca pela redefinição do lugar 

social da mulher, sendo a ideologia da maternidade revigorada, associada ao ideal 

da identidade nacional. Portanto, nos anos de 1920 e 1930, a figura da “mãe cívica” 

(RAGO, 2012, p. 592) entra em vigor, exaltada como aquela que preparava física, 

intelectual e moralmente o futuro cidadão da pátria, contribuindo, assim, 

decisivamente, para o engrandecimento da nação.  

Todavia não faltaram os defensores em prol dos direitos da mulher em 

participar da vida pública e do destino da nação. Dentre esses, as anarquistas e as 

socialistas procuraram organizar o proletariado feminino conclamando as 

trabalhadoras para se unirem nos sindicatos e produzindo inúmeros artigos na 

imprensa operária, tornando notórios os problemas enfrentados pelas mulheres nas 

fábricas, as péssimas condições de trabalho e de higiene como também a 

inexistência de direitos sociais e políticos para as mulheres. É nesse contexto que os 

movimentos feministas pressionam o governo de Getúlio Vargas para estender o 
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direito ao voto às mulheres, e após uma década de lutas, em 1932, com o novo 

Código Eleitoral, é garantido o sufrágio feminino (RAGO, 2012). 

Na década de 1950, não obstante o país viva um crescimento industrial e 

urbano sem precedentes que ampliam o acesso à informação, ao lazer e ao 

consumo, e assista a um significativo aumento das possibilidades educacionais para 

homens e mulheres, sendo a palavra de ordem democracia e participação, as 

distinções dos papeis femininos e masculinos persistem; a moral sexual diferenciada 

ainda é fortemente marcada, assim como o trabalho feminino, cada vez mais 

comum, ainda é cercado de preconceitos e visto como subsidiário do homem. 

Portanto, acompanhando, à sua maneira, as tendências internacionais de 

emancipação feminina10 e de modernização, o Brasil assume os discursos do pós-

guerra, que apregoavam a volta das mulheres ao lar e aos valores tradicionais da 

sociedade (PINSKY, 2012).  

Todavia, nas décadas de 1960 e 1970, um conjunto de mudanças ocorridas 

no Brasil permitiu a crescente participação feminina no mercado de trabalho, 

especialmente em serviços públicos, no comércio e no setor de cosméticos. Nesse 

momento, as mulheres têm acesso aos métodos contraceptivos que lhes dão o 

poder de decidir se e quando ser mães, como também a instituição do divórcio lhes 

permite estabelecer outros relacionamentos afetivos reconhecidos socialmente 

(SCOTT, 2013).  

Na década de 1980, a emancipação feminina se consolidou. Houve a 

institucionalização dos movimentos feministas, como também a criação do Conselho 

Nacional da Mulher e a Delegacia da Mulher. Muitos foram os programas televisivos 

voltados para as temáticas femininas, especialmente para questão de seu papel 

social. Nesse momento, a mulher invade o mercado de trabalho, começa a 

conquistar cargos exclusivamente masculinos como o de presidente de empresa, 

motorista de ônibus, mecânico de avião, entre outros.  

                                                           
10

 Segundo o Dicionário Aurélio (1999), a palavra emancipação (do latim emancipatione) significa o 
ato de emancipar (-se), alforria, libertação, já a palavra feminina, (do latim femininu), significa gênero 
feminino. E gênero (do latim genus) feminino são palavras que designam seres femininos ou como tal 
considerados. Mattos (1989, p. 134), comentando Marcuse, salienta que a emancipação da mulher 
não deve ser entendida apenas no sentido da igualdade de direitos, mas, antes, como a afirmação de 
novos valores, novas exigências, nova satisfações, que o homem, nas atuais condições de produção, 
não pode ter. Essas exigências, essas qualidades femininas são as que se opõem sempre mais ao 
sistema de produção existente [...]. A mulher foi inserida cada vez mais no mundo da produção […], 
sua situação piorou. As mulheres tiveram que sacrificar parte de suas faculdades ditas femininas para 
impor a igualdade de direitos”. 
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Na década de 1990, as conquistas se solidificam. Nesse período, as 

mulheres se reconhecem enquanto sujeitos da própria existência. Como lembra 

Fujisawa (2006) foi essa liberdade comportamental feminina aliada ao seu ingresso 

no mercado de trabalho – a qual lhe proporcionou a independência econômica –, 

que deu à mulher voz ativa, sendo sua voz ouvida e alcançando meios para realizar 

seus desejos.  E isso porque, no presente momento, ter filhos e criá-los assim como 

o matrimônio não constituem mais objetivos exclusivos da existência feminina, posto 

que a identidade desta não está mais diretamente relacionada à função materna 

nem ao casamento (LIPOVESTSKY, 2000). 

Assim posto, passados mais de 40 anos da grande reviravolta no papel 

social da mulher, em que o movimento feminista11 desfraldou suas bandeiras, 

exigindo a atenção do mundo ocidental para a questão feminina, eis-nos diante de 

uma nova conjuntura sócio-histórico cultural em que a mulher passa a assumir 

novos papéis. Nesse sentido, é relevante considerar as assertivas de Lipovetsky 

(2000, p. 11):  

 

 

Como não se interrogar sobre o novo lugar das mulheres e suas 
relações com os homens quando nosso meio século mudou mais a 
condição feminina do que todos os milênios anteriores? As mulheres 
eram “escravas” da procriação, libertaram-se dessa servidão 
imemorial. Sonhavam ser mães no lar, agora querem exercer uma 
atividade profissional. Estavam sujeitas a uma moral severa, hoje a 
liberdade sexual ganhou direito de cidadania. Estavam confinadas 
nos setores femininos, ei-las que abrem brechas nas cidadelas 
masculinas, obtêm os mesmos diplomas que os homens, e 
reivindicam paridade em política. Sem dúvida, nenhuma revolução 
social de nossa época foi tão profunda, tão rápida, tão rica de futuro 
quanto a emancipação feminina. 
 

 

                                                           
11

 O movimento feminista nasceu em 1848, na convenção dos direitos da mulher em Nova Iorque 
adquirindo cunho reivindicatório graças às grandes revoluções, reivindicando para si as conquistas da 
Revolução Francesa. Enquanto movimento político, intelectual e teórico tem como meta conquistar a 
igualdade de direitos entre homens e mulheres, garantindo a equalização no que se refere às 
condições de trabalho entre homens e mulheres, desnaturalizando a ideia de que há uma diferença 
entre os gêneros, mostrando que a condição feminina é construto histórico da sociedade patriarcal, o 
qual gerou uma grande transformação dos valores e das práticas sociais nas relações entre os 
gêneros. Hall (2005, p. 45) confirma isso ao afirmar que o feminismo “abriu, portanto, para a 
contestação política, arenas inteiramente novas de vida social: a família, a sexualidade, o trabalho 
doméstico, a divisão doméstica do trabalho, o cuidado com as crianças [...]”. 
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Assim, vemos delinear-se essa nova mulher que, de acordo com Lipovetsky 

(2000, p. 204), paralelamente ao controle da fecundidade, com sua atividade no 

mercado de trabalho traduz “a promoção histórica da mulher” que agora “dispõe do 

governo de si”, assumindo “uma nova posição identitária feminina”.    

Portanto, o que temos é uma nova figura social do feminino, que não está 

mais presa aos papéis tradicionais, instituindo, pois, uma importante ruptura na 

história das mulheres, que, segundo o mesmo autor, apresenta-se como um avanço 

democrático no que diz respeito à condição social e identitária da mulher. É a essa 

figura que o autor chama a terceira mulher, pois esta “conjuga descontinuidade e 

continuidade, determinismo e imprevisibilidade, igualdade e diferença: a terceira 

mulher conseguiu reconciliar a mulher radicalmente outra e a mulher sempre 

recomeçada” (LIPOVETSKY, 2000, p. 15). 

Assim, pela primeira vez na história da humanidade, o destino da mulher que 

até então tinha sua existência pré-traçada – que ia desde o casamento, o cuidado do 

marido e dos filhos, à dedicação vitalícia ao lar, em uma situação subalterna – 

encontra-se, hoje, na “imprevisibilidade”, “em uma abertura estrutural” 

(LIPOVETSKY, 2000, p. 237). Essa nova condição da mulher se caracteriza pela 

recusa em construir uma identidade fundamentada nos papéis de mãe e de esposa, 

tendo a atividade profissional se tornado um valor e uma aspiração da mulher, cujo 

ingresso no mercado formal leva-a a adotar atitudes de busca de sentido para a 

própria vida, buscando se tornar sujeito da própria existência.  

Portanto, a mulher pós-moderna rompe com as aspirações do casamento e 

da maternidade – características da mulher moderna – enquanto elementos 

formadores de identidade. Por conseguinte, a cultura do trabalho possibilita à mulher 

a conquista de uma identidade profissional plena e indica um desejo de ser 

reconhecida pelo seu trabalho e não apenas pelo que foi determinado 

historicamente como naturalmente feminino.  

Desse modo o que domina no perfil da “terceira mulher” é o investimento na 

vida profissional e a rejeição a uma identidade atrelada unicamente aos papéis 

domésticos. Portanto, como assinala Lipovetsky (2000, p. 222, grifo do autor), “no 

investimento feminino no trabalho há muito mais que um desejo de escapar ao 

„gueto‟ doméstico, há uma nova exigência de afirmar uma identidade de sujeito”.  
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A partir de agora, a mulher tem escolha; em princípio, nenhuma atividade, 

nenhuma esfera social lhe está fechada, bem como seu lugar na ordem social não 

se encontra mais fixado. Assim, dos papeis exclusivos, sucederam orientações 

preferenciais, escolhas livres. Ela pode definir e inventar sua existência livremente, 

sem mais imposições sociais. Ei-la que segue o mesmo imperativo moderno de se 

autodefinir, autoidentificar-se e se autogovernar.  

Todavia, por mais que haja mudanças substanciais nos papéis femininos, e 

tendo as conquistas femininas proporcionado importantes ganhos e avanços, estes 

exigiram, por sua vez, seu preço. Como bem nos recorda Fujisawa (2006), a 

emancipação trouxe dores à mulher, que implode com a sobrecarga de tarefas e 

funções que lhe são exigidas, como também com a autocobrança por perfeição. Ela 

passa a assumir uma tripla jornada de trabalho, dividindo seu tempo entre o trabalho 

fora, o lar, o esposo e os filhos.  

Ante a necessidade de corresponder ainda aos ideais da esfera privada e 

àqueles da esfera pública, bem como aos próprios desejos, a mulher se vê às voltas 

para levar tudo isso a termo. Esse espaço, que se abre à mulher, exige que esta 

pague o preço da responsabilidade de uma posição de sujeito, propriamente 

desejante (FERNANDES, 2006).   

Nesse contexto, a figura mais próxima dos diferentes e múltiplos papéis 

exercidos pela mulher pós-moderna12 ou “terceira mulher” (LIPOVETSKY, 2000), 

segundo Fernandes (2006), é a mulher-elástico, dado que, hoje, dela se exige uma 

elasticidade nunca antes pensada: de um lado uma identificação passiva e materna, 

do outro, uma identificação ativa e fálica.  

Fernandes (2006) ressalta que a trajetória das mulheres possibilita constatar 

que o ideal de santidade e beleza alia-se ao ideal de sucesso, tão caro à nossa 

cultura pós-moderna. De sorte que a mulher pós-moderna precisa ser não só a 

mulher ideal, como também ser dona de um corpo perfeito, mantendo-se, claro, 

jovem. Além disso, ela deve ser uma mãe dedicada, uma amante ardente e bem 

                                                           
12

 Hall (2005) afirma que o sujeito pós-moderno é fruto da fragmentação do indivíduo sociológico, 

estável, sendo reflexo das mudanças ocorridas nas instituições, nas relações, no sistema cultural das 
sociedades modernas. Portanto, esse sujeito não é mais definido biologicamente, mas 
historicamente, sendo caracterizado pela ausência de uma identidade fixa, essencial ou permanente. 
Nesse sentido, segundo Lipovetky (2000) o que domina no perfil da mulher pós-moderna é o 
investimento feminino na vida profissional e a rejeição a uma identidade baseada exclusivamente nos 
papéis domésticos. Ela se assume como dona do seu corpo, ocupa os espaços e administra o seu 
tempo. Seu espaço está para além do lar; ela investe no estudo e na carreira profissional, e aspira um 
trabalho profissional e poder. 
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disposta, cultivando, simultaneamente, interesses culturais. Da mulher pós-moderna 

espera-se que seja independente financeiramente, realizada e bem-sucedida 

profissionalmente, que gerencie a própria vida, exerça sua vaidade e sexualidade e 

se responsabilize por suas escolhas.  

Deste modo, engajada em uma multiplicidade de papéis, que exigem uma 

elasticidade heroica, a mulher pós-moderna lança-se numa verdadeira maratona 

para não perder o bonde do seu tempo (FERNANDES, 2006). Assim, ela se vê 

escrava de seus próprios papéis, vítima do excesso de suas inúmeras atribuições 

sociais. Nesse panorama, ela se percebe culpada e impotente, condescendente, 

mas, ao mesmo tempo, recompensada pelas conquistas alcançadas.  

É a essa mulher historicamente determinada a partir de práticas sociais, que 

a identificaram enquanto depreciada, enaltecida, indeterminada (LIPOVETSKY, 

2000), elástica (FERNANDES, 2006) que se dirige a sociedade do consumo com 

suas litanias (BAUDRILLARD, 2010), objetivando ganhar as graças femininas na 

aquisição de seus produtos e serviços orquestrados em diferentes mídias, como a 

publicidade.  

No próximo capítulo, debruçar-nos-emos na apreciação do corpus, buscando 

compreender como a identidade feminina é construída no discurso publicitário da 

SKY, atentando para os mecanismos de poder-saber que corroboram nessa 

construção discursiva, tensionando entre novas e velhas posições-sujeito. 
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CAPÍTULO III 

A IDENTIDADE FEMININA NA PUBLICIDADE DA SKY 

 

 

 

 

 

 

Neste último capítulo, detemo-nos na descrição e interpretação de como a 

publicidade da SKY constrói, a partir de seus filmes publicitários, a identidade 

feminina, considerando como a relação poder-saber contribui para 

manutenção/transformação das subjetividades femininas nesse discurso específico, 

colocando em funcionamento o mecanismo de docilização da mulher pós-moderna, 

que introduz um novo tipo de sujeição feminina, na contemporaneidade, através dos 

inúmeros discursos publicitários que objetivam, por meio dos produtos e serviços 

oferecidos, moldar seu comportamento, suas relações sociais e amorosas, bem 

como a maneira como se veem enquanto mulheres.  

Em uma instância de delimitação (FOUCAULT, 2008), voltamos o olhar para 

a campanha Tô TVendo na SKY, a qual, ao falar e fazer falar o sujeito feminino em 

seus filmes, apresenta, em seus enunciados dispersos, técnicas disciplinares e 

aspectos que constroem a identidade feminina, tendo o discurso da SKY um papel 

importante enquanto dispositivo de produção de identidade. Assim, a publicidade da 

SKY joga com os papéis tradicionais e contemporâneos da mulher, valendo-se da 

fragmentação identitária da mesma, ao criar diferentes espaços, para diferentes 

posições de sujeito, com o objetivo de vender uma ideia, um estilo de vida, bem 

como refletir no contexto de pós-feminismo, as possíveis causas que levam a 

mulher, mesmo tendo conquistado a emancipação clássica de seus direitos, a 

colaborar em sua própria objetivação.    

O corpus desta pesquisa, como já foi assinalado na introdução, é constituído 

por 04 filmes publicitários coletados na materialidade discursiva da TV por 

assinatura SKY, na campanha intitulada Tô TVendo na SKY, veiculadas no ano de 

2012, no canal do cliente. A escolha por esse suporte midiático deveu-se, 

primeiramente, ao alcance nacional que tem a TV SKY, chegando a mais de 17 

milhões de telespectadores em todo o país, portanto, um número considerável, visto 

que atinge um público bem variado das classes A, B e C; como também por causa 

do fácil acesso aos filmes, disponíveis online. Queremos ressaltar que, embora já 
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existam pesquisas em AD que trabalham com a imagem em movimento, neste 

trabalho, priorizamos a análise das materialidades verbais e não verbais. 

A escolha dos quatro comerciais dentre os dezenove que formam essa 

campanha, deveu-se, sobretudo, à aproximação discursiva das materialidades 

verbais e não verbais com os objetivos desta pesquisa.  

Para melhor situar essa pesquisa, faremos uma breve abordagem da 

trajetória da SKY no mercado brasileiro. 

 

3.1 TRAJETÓRIA DA TEVÊ SKY NO MERCADO BRASILEIRO 

 

A empresa de TV por assinatura SKY foi lançada oficialmente no dia 15 de 

dezembro de 1996, marca pertencente à empresa britânica British SKY Broadcasting 

(BSKYB), que oferece canais por assinatura via satélite. A SKY foi fundada por 

iniciativa das empresas British SKY Broadcasting (BSKYB), News Corporation 

(conglomerado de mídia do australiano Rupert Murdoch), a Liberty Media 

(conglomerado de mídia americano) e o Grupo Televisa (principal e mais influente 

rede de televisão mexicana) que se uniram para ingressar no mercado de TV por 

assinatura no México. No mesmo período, a SKY foi lançada no mercado brasileiro 

através das organizações Globo, sendo a primeira TV por assinatura do país, pelo 

sistema digital DTH (direct to home) em banda Ku.  

A partir de maio de 2000, a SKY se estendeu para outros países da América 

Latina, sendo lançada na Argentina e na Colômbia. Nos anos seguintes, a 

concorrência com a Direct TV, e, posteriormente, em 2005, a fusão com esta fez 

com que a marca da SKY permanecesse no Brasil e no México e se estendesse 

para a América Central e o Caribe. 

Em 2009, a SKY disponibilizou no Brasil canais em alta definição, cujo 

serviço foi batizado de SKY HDTV, escolhendo para garota-propaganda de suas 

campanhas publicitárias a modelo Gisele Bündchen, uma vez que esta foi 

considerada pela empresa como quem melhor representaria a marca da empresa. 

Segundo Marcelo Miranda – diretor de Marketing da campanha SKY HDTV intitulada 

“Eu voltei” – Gisele é “a verdadeira personificação do que é a imagem HD da SKY, 

uma imagem de altíssima qualidade, eu acho que é inegável que ela transmite isso: 

essa imagem perfeita e linda que é a Gisele e é o espelho do que é o serviço e a 
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imagem da SKY HDTV”. Em dezembro de 2011, a SKY lançou os serviços de 

internet 4G e em 2012 lançou o SKY ONLINE, serviço de aluguel de filmes pela 

internet para assinantes. 

A SKY HDTV tem mais de 5,2 milhões de assinantes. Ao todo, são 17 

milhões de telespectadores em todo o Brasil, sendo que 4,2 milhões usufruem do 

serviço em alta definição (HD). Segundo o site da empresa, a SKY cresce mais que 

o mercado de TV por assinatura. Em 2012, a SKY aumentou sua base de assinantes 

em 33% e o mercado em 27%. A SKY é a líder de mercado em DTH, a tecnologia 

que mais cresce - 61% de market share em dezembro de 2012. Nesse mesmo ano, 

a SKY ganhou o prêmio do Consumidor Moderno pela 10ª vez consecutiva. A 

empresa afirma que o DNA da SKY é inovação. A empresa procura, por meio de 

suas propagandas promocionais trazer serviços diferenciais, que proporciona ao 

público uma nova experiência em assistir e interagir com a TV SKY.  

 

3.2 MANUTENÇÃO/TRANSFORMAÇÃO DA IDENTIDADE FEMININA EM FILMES 

PUBLICITÁRIOS DA SKY 

 

O discurso enquanto prática social historicamente determinada constrói os 

sujeitos e os objetos dos quais fala (FOUCAULT, 2008).  Portanto, ao analista do 

discurso cabe o trabalho de descrição e interpretação da construção dos sentidos 

nas práticas discursivas, uma vez que eles não são dados a priori, mas 

determinados a partir das práticas sociais, das formações discursivas e da posição 

que os sujeitos ocupam ao falar, procurando compreender de que forma os sentidos 

corroboram na construção dos sujeitos e dos objetos.  

Assim, estudar as materialidades discursivas na publicidade tendo os 

aportes teórico-analíticos da AD mostra-se muito profícuo dado que ambas 

trabalham com a produção social dos sentidos, a AD enquanto campo teórico-

metodológico e a mídia enquanto prática discursiva.    

Como já assinalado no capítulo 2, a publicidade, enquanto componente da 

mídia, exerce um importante papel enquanto formadora de opinião, como educadora 

de valores, produtora de identidades, interferindo, sobremaneira, nas regras, nos 

comportamentos, seja moldando-os, seja reformulando-os, sendo detentora de 

grande credibilidade junto ao público consumidor, que nela se projeta. Assim, ela, 
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por meio de seus discursos, traz amostras de representações sociais em uma dada 

época.   

Assim, pois, debruçar-se sobre as publicidades que versam sobre a mulher 

na contemporaneidade demanda do analista considerar as materialidades verbais e 

não verbais, enquanto produtos da língua e da história, inscritos em um tempo e um 

espaço historicamente situados, para compreender como os discursos são 

investidos de determinados sentidos para os sujeitos (ORLANDI, 1999). 

Por conseguinte, norteados pela AD, na próxima seção, adentramos na 

análise do corpus, propriamente dito, o qual é composto de materialidades 

discursivas veiculadas pela publicidade da SKY no ano de 2012. 

 

3.2.1 Filmes publicitários da campanha Tô TVendo na SKY  

 

A SKY, operadora de TV por assinatura via satélite, veiculou, no ano de 

2012, uma série de 19 filmes de conteúdo, exibidos em seu canal do cliente.  

Produzidos pela Corp, núcleo de conteúdo corporativo da Conspiração, os filmes 

objetivavam apresentar os diferenciais do serviço oferecido e dar dicas para que o 

cliente maximizasse a sua experiência em ver TV na SKY. Com o uso de atores 

(Beto Schultz, Juliana Araripe, Samya Pascotto, Giovanni Gallo e Filomena 

Luiza), os filmes usaram dramaturgia e humor para transmitir informações sobre as 

vantagens de ser assinante da SKY, mostrando cenas cotidianas de pessoas 

interagindo com a SKY, com personagens de nomes divertidos e ligados a um dos 

serviços da empresa.  

Direcionados especialmente para clientes, os filmes foram dirigidos por 

A_Dupla (Gustavo Ferri e Danilo Mantovani) e veiculados no canal do cliente (canal 

200), nos perfis oficiais da SKY nas redes sociais e no site da operadora. O projeto, 

intitulado Tô TVendo na SKY, foi  criado para dar dicas ao cliente de como resolver 

pequenos problemas, tirar dúvidas ou conhecer os diferenciais que o cliente tem ao 

ter a SKY em sua casa.  

Vale lembrar que a campanha Tô TVendo na SKY evoca a memória 

discursiva do slogan, “Globo, a gente se vê por aqui”, da Rede Globo de televisão, 

lembrando que a SKY foi lançada no mercado brasileiro através das organizações 

Globo. 
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Segundo Cláudio Henrique, diretor executivo da Corp, para essa campanha 

publicitária, procurou-se “um formato diferente para passar as informações da SKY, 

que se assemelha a um sitcom de TV, um jeito engraçado de contar histórias e criar 

vínculos com os espectadores por meio de seus personagens, mas passando 

conteúdo”, fazendo com que haja uma identificação do público com os produtos e 

serviços ofertados pela empresa. 

Aportados nos dispositivos analíticos da AD, adentramos na análise do 

corpus que é constituído por quatro filmes publicitários: i) A compulsiva do pay per 

view; ii) A obcecada pela SKY HDTV; iii) a avoada da fatura; iv) A antenada da SKY.  

Nesta análise, tomamos as materialidades verbal e imagética enquanto produtos 

históricos, cuja inscrição se dá em um momento específico. 

Os comerciais, aqui analisados, foram veiculados no canal do cliente, logo 

têm um público alvo específico, os assinantes da TV SKY, e têm por objetivo ajudá-

lo a ter uma melhor experiência com os recursos oferecidos, como também 

persuadir outros telespectadores a adquirirem os serviços e produtos da empresa.  

Portanto, as análises a seguir fazem parte do recorte que construímos. São 

discursos que pregam o consumo de serviços e produtos da SKY HDTV na 

promessa de felicidade e satisfação pessoal. Por meio da aquisição de tais produtos 

e serviços, a empresa busca a fidelidade dos seus clientes, bem como atrair novos 

consumidores, uma vez que a operadora SKY não oferece apenas serviços, mas 

vende estilos de vida, modelos identificatórios. 

 

3.2.1.1 Figura 2 – Sequência do filme: A compulsiva do pay per view   

 
Cena – Inicia-se com uma jovem sentada de pernas cruzadas diante de uma tevê, mas seu 
olhar está fixado no controle remoto, denotando compulsão, desejo. Em seguida, ela o pega 
e o beija. Enquanto isso, o narrador diz: “Algumas mulheres são viciadas em sapatos, outras 
em bolsa, mas a Gabi é viciada em ficar em casa assistindo o Cine SKY”. Nesse instante, 
congela-se a cena. 
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Nesse momento, o pai da jovem entra e senta-se ao lado dela: “filha, você sabe como eu tiro 
uma dúvida da minha fatura SKY?” Gabi pega o notebook e acessa o site: “ai, pai, é muito 
fácil. É só você entrar no site da SKY, e ir em autoatendimento. Aí aqui, você vê o valor de 
seu pacote SKY e se você comprou algum Clip view ou algum filme Cine SKY, enfim, várias 
coisas...” O pai comenta: “tá comprando bastante filme, hein, filha”. A filha replica: “pai 
(surpresa) que filme é esse?”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foucault (2008) assinala que é preciso compreender o funcionamento dos 

discursos e dos sentidos, apreendendo-os em sua emergência de acontecimento. 

Nesse sentido, o que se busca na análise é perguntar: por que isso é dito aqui, 

deste modo, e não de outro, nesta situação e não em outra, investigando as 

posições requeridas ao falante para que ele seja sujeito de seu discurso. 

De início, o que causa estranhamento nesse filme é o título: A compulsiva do 

pay per view, pois temos em questão um substantivo abstrato a compulsiva, que se 

comporta como caracterizador, e traz em si uma carga axiológica negativa, já que 

esse termo remete aos transtornos psicológicos, à compulsividade, esta é vista 

como uma doença que reclama tratamento médico. O substantivo compulsiva 

relaciona-se ao caráter irrefreável e repetitivo do ato de comprar, isso no campo do 

consumo de bens, como também pode se relacionar à compulsividade sexual, 

considerada doença que requer tratamento. 

Carvalho (2002, p. 36) aponta que “todas as unidades da língua têm valor 

subjetivo, porque as palavras são recortes do mundo referencial e lhe impõem uma 

forma particular de conteúdo”. Nesse sentido, o discurso publicitário, para tornar os 

produtos e serviços mais atraentes, utiliza de forma incisiva os termos axiológicos 

lisonjeadores.  

Portanto, se a publicidade utiliza-se de termos axiológicos positivos como 

forma de atrair o consumidor para as compras, de que maneira a publicidade 

trabalha o deslocamento de sentido da palavra “compulsiva” – termo com carga 
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axiológica negativa em relação ao sujeito feminino – para vender seu produto uma 

vez que este não é positivo?  

Aqui entra o trabalho do analista que é o de compreender “como um objeto 

simbólico produz sentido, como ele está investido de significância para e por 

sujeitos” (ORLANDI, 1999, p. 26). É importante assinalar o deslocamento de sentido 

e da memória discursiva que se opera nesse filme, quando da utilização do termo 

“compulsiva”, pertencente ao campo da sexualidade, bem como à formação 

discursiva da psiquiatria, o qual relaciona o ato de comprar demasiado com a 

síndrome do comprar compulsivo (CC), que, quando transferido para o campo da 

publicidade, é investido de uma carga axiológica valorativa.  

O ponto fulcral é que o discurso da SKY alardeia seus produtos e serviços 

como produtos de tão alta qualidade e em high definition, que qualquer um desejará 

adquirir seus produtos. Portanto, comprar compulsivamente apresenta-se como 

consequência da alta qualidade dos serviços e produtos orquestrados pelo discurso 

publicitário da SKY.   

O filme aborda os avanços femininos que, hoje, levam a mulher a participar 

ativamente não só da provisão do lar e interferir no andamento dos gastos dos 

outros membros da família, como também possui poder aquisitivo e grande poder de 

decisão na hora da compra, sendo sua responsabilidade decidir quanto gastar, como 

gastar e em que gastar. Ela direciona as compras não só do lar como: alimentos, 

utensílios domésticos, eletroeletrônicos, indumentária, mas também tem um papel 

fulcral na hora de trocar o carro, comprar um imóvel, fazer turismo, ou seja, cabe à 

mulher a decisão final no quesito consumo.  

A publicidade trabalha movendo sentidos já cristalizados, fazendo emergir, a 

partir destes, novos sentidos para construir a identidade feminina. Aqui, temos o 

trabalho do interdiscurso, que aciona discursos que relacionam a mulher aos gastos, 

aos excessos de compras, sejam pessoais, sejam do lar. Segundo os discursos em 

circulação na sociedade, as mulheres se comprazem tanto em comprar que não se 

satisfazem com uma unidade, um único produto, gastam mais do que deviam, 

necessitam sempre mais, levando, quando possível, toda a loja para casa.  

Segundo Foucault (2008, p. 113), “[...] todo enunciado liga-se a uma 

memória e, assim, não há enunciado que, de uma forma ou de outra, não reatualize 

outros enunciados”. Isso significa que esse enunciado apresenta relações possíveis 
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com um retorno de temas e figuras do passado, que se deslocam insistentemente na 

atualidade. Nesse sentido, temos o narrador, que ocupa uma posição de sujeito que 

retoma e desloca enunciados ditos por outros sujeitos, em outros lugares 

institucionais e em outras épocas, tensionando a memória discursiva pela 

atualização do discurso vigente na década de 1950, que atrelava o lazer feminino à 

ideia de ir às compras como uma forma privilegiada de passatempo feminino, 

tornando-se o trabalho de ir às compras, pois, programa de mulher, tendo a 

publicidade grande papel “nessa associação entre compras e prazer, consolidando 

pontes de desejo entre a mulher e os bens de consumo" (MIGUEL; RIAL, 2013, p. 

163). Essa estratégia serviu, pois, para reforçar o modelo de domesticidade 

feminina, dado que, nesse momento, os soldados retornados da guerra precisavam 

ser inseridos no mercado de trabalho e era urgente devolver a mulher ao âmbito 

doméstico da vida privada, considerado seu lugar natural.  

Porém, isso foi feito através de algumas maravilhas da vida moderna que 

entraram em cena para conquistar as donas de casa, como os eletrodomésticos, 

que prometiam aumentar o tempo livre da mulher enquanto diminuíam o tempo 

demandado para realizar as tarefas domésticas.  E esse tempo livre para ir às 

compras e consumir significou para a mulher a possibilidade de ultrapassar as 

fronteiras de seu cotidiano privado. Sair de casa, tomar decisões e poder escolher, 

teve um caráter libertário para ela.  

Assim, pois, o discurso publicitário da SKY apresenta seu produto/serviço 

como uma maravilha da vida moderna, desperta na mulher o desejo, persuadindo-a 

a gastar, levando-a às compras, fato bem pontuado no filme quando a jovem é 

apresentada totalmente seduzida pela programação Cine SKY, de forma que ela 

prefere ficar em casa a outros hobbies, como sair, por exemplo. Agora, ela não 

precisa mais deixar o conforto do lar, pois a SKY oferece serviços online, otimizando 

o tempo livre da cliente.  

Nesse sentido, são oportunas as palavras de Sant‟Anna (2002), segundo o 

qual compramos mais em termos de desejo do que de razão.  Vale o que nos é 

agradável, o que nossas forças afetivas impulsionam a adquirir. Nesse jogo, os 

produtos valem mais pelo prestígio ou a satisfação que eles nos proporcionam, 

ficando em segundo plano os critérios de utilidade e necessidade.       



87 
 

É justamente esse prestígio, essa valorização, o valor psicológico e subjetivo 

dos produtos, marcas e serviços que a publicidade deve vender, já que é ela que se 

apresenta como a que satisfaz o consumidor em suas necessidades. Logo, a 

publicidade deve agir criando no consumidor a identificação com a marca, o objeto 

apresentado, despertando desejos.  

Consequentemente, essa mulher é atravessada pelas práticas discursivas 

do campo do consumo (compra filmes como seu passatempo). Ela está feliz, e 

encontra nos produtos ofertados pela SKY satisfação e compensação. A SKY vem 

ao encontro das necessidades femininas em relação ao lazer, assegurando-lhe o 

direito de escolher como passar seu tempo livre, sem necessariamente utilizá-lo de 

forma útil (“a Gabi é viciada em ficar em casa assistindo o Cine SKY”), como ditava o 

discurso de meados do século XX. Hoje, praticamente, não há interdições em 

relação ao lazer feminino, já que todos os espaços e as formas de atividades de 

lazer lhe são possíveis.  

O produto alardeado pela SKY se apresenta, portanto, com tal poder de 

sedução que consegue manter a mulher em casa, isto é, confinada no âmbito 

doméstico, se atentarmos para o fato de que sair, ir às compras é considerado, 

historicamente, um ato libertário para a mulher. Portanto, à mulher é garantida a 

satisfação de seus desejos, contudo, à custa de sua liberdade. Ela é vigiada, 

controlada, docilizada, normalizada (FOUCAULT, 2013), torna-se refém do produto 

que adquire.  

Ela vive os benefícios do progresso, porém esses benefícios acarretam-lhe 

uma nova forma de submissão: a mulher moderna, livre – tão propalada pelas peças 

publicitárias – existe na medida de sua inserção no universo do consumo, como se 

este lhe garantisse a efetiva participação nos rumos da sociedade, o domínio de si, o 

equilíbrio emocional, uma identidade crível (BUITONI, 2009). Nesse sentido, o que 

se evidencia nesse filme é o pressuposto de que a mulher tem sua identidade ligada 

ao consumo desnecessário. 

Ao final do filme, temos o enunciado: “pai, que filme é esse?”, que remete à 

percepção que a juventude tem da figura paterna, à memória discursiva de que o 

pai, dada a posição que ocupa de sujeito formador e educador dos filhos, não pode 

ver esse tipo de filme (que se subtende tratar de um filme proibido para ele). Nesse 

caso, temos, na materialidade linguística, a construção do humor, que provoca o 
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riso, cujo efeito de sentido é o de descrédito em relação à moral do pai no quesito 

modelo de educação para os filhos.  

Como aponta Foucault (2008), o nosso dizer recupera outros dizeres. Nesse 

sentido é conveniente notar a utilização do humor no enunciado do narrador que 

afirma que “Algumas mulheres são viciadas em sapatos, outras em bolsa, mas a 

Gabi é viciada em ficar em casa assistindo o Cine SKY” e no enunciado do pai: “tá 

comprando bastante filme, hein, filha”, cuja memória discursiva traz à tona a questão 

financeira, que, na estrutura tradicional do casamento, tem no homem, o provedor, o 

dono do dinheiro.  

Portanto, caberia à mulher, no caso, a filha, fazer bom uso do mesmo, 

porém o que transparece na fala do pai é que Gabi está gastando demais, isso 

também se verifica na voz do narrador, o qual ocupa a função de sujeito que retoma 

e desloca enunciados produzidos no seio da família tradicional, ao afirmar que as 

mulheres são viciadas em gastar, em que o adjetivo viciada materializa o discurso 

que critica e ridiculariza esse comportamento feminino, e remete à fama de que as 

mulheres são gastadeiras por natureza e que não têm bom senso na hora de 

comprar, já que a mulher compra coisas supérfluas (filmes).  

Segundo Bassanezi (1996), a constante crítica em relação aos gastos 

femininos seria uma forma de disciplinar as mulheres no sentido de contenção dos 

gastos, bem como uma busca masculina de exercer o poder no quesito orçamento 

doméstico feito pelas mulheres, que se materializa no enunciado: “filha, você sabe 

como eu tiro uma dúvida da minha fatura SKY?”, em que o pai solicita à filha que lhe 

mostre a fatura, ou melhor, que lhe dê conta dos gastos na compra de filmes.  

Nesse sentido, evidenciamos que o discurso publicitário, enquanto produz 

significações e verdades, colabora na construção da identidade feminina, que passa 

pelas relações de poder e de saber que foram produzindo essa imagem de mulher 

gastadeira, que não tem bom senso na hora da compra, e muito menos pensa no 

trabalho árduo do homem (pai nesse caso), fazendo-se necessária a vigilância 

masculina. 

Dessa forma, atuando sob a forma de tecnologia disciplinadora, a fim de 

direcionar as consumidoras para o produto anunciado, esse discurso funciona como 

agente normalizador que vigia a conduta feminina, docilizando-a através do 

agenciamento de seus gostos, desejos e necessidades – uma vez que a norma 
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tende a atingir a interioridade das condutas dos indivíduos, investindo na totalidade 

de sua existência, tornando-os dóceis e úteis. 

Assim, o discurso da SKY mostra-se muito persuasivo, por meio de um 

discurso leve, marcadamente humorístico, cuja finalidade é levar a mulher à 

aquisição do serviço, construindo, pois, a identidade feminina como sujeito do 

consumo.  

  

3.2.1.2 Figura 3 – Sequência do filme: A obcecada por SKY HDTV 

 

Cena – O filme inicia-se com a mulher sentada na sala assistindo a programação da tevê 

SKY, enquanto o marido entra na sala com uma mala. O narrador fala: “Mário não anda 
nada satisfeito.” Mário diz à esposa: “Fátima, a gente precisa conversar.” Mas a esposa o 
interrompe dizendo: “Olha que imagem maravilhosa!” O narrador comenta: “Já Fátima não 
poderia estar mais feliz!” Congela-se a cena. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
O clima fica mais tenso. Mário aborda a esposa: “Eu quero me separar.” Mas ela responde 
de forma inusitada: “Eu não posso mais viver sem a SKY!” O marido revida: “Está me 
escutando?” Mas a mulher o interrompe: “Não, você tá escutando? Que som incrível!”.  
O esposo faz outra declaração bombástica: “Eu tô tendo um caso com a Maria!” Novamente, 
a esposa o surpreende: “Pede pra ela esquentar o almoço pra gente, ha ha ha ha...” Mário 
perde a paciência: “Tô indo embora.” (Sai de cena) Fátima sem tirar a atenção da tevê diz: 
“Tá, mas não demora, amor, te amo, que vai passar um filme ótimo daqui a pouco. A 
SKYHDTV foi a melhor escolha que a gente fez, hei!”. 
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Na publicidade, os discursos e imagens apresentadas são construções que 

estão ancoradas nos saberes de cada época, os quais remetem a práticas 

discursivas de uma sociedade em um dado momento histórico. Portanto, ao transpor 

elementos da realidade para seu discurso, o enunciador procura conformá-los aos 

jogos de poder que sustentam sua produção. Assim, pois, cabe ao analista do 

discurso entender o processo de construção de determinados sentidos e 

desnaturalizá-los, fazendo aparecer as relações de poder que os produz 

(FOUCAULT, 2003). 

Deparamo-nos, nesse filme, com uma cena que causa estranhamento: um 

marido, com semblante nada feliz, entra na sala portando uma mala. O narrador já 

prepara o interlocutor para o fato de que essa relação não está indo nada bem. O 

motivo do conflito: a esposa obcecada pela SKY, não dá a devida atenção ao 

marido, que toma a iniciativa de terminar o relacionamento.  

No plano da materialidade linguística, neste, como no comercial anterior, 

temos a presença de um substantivo abstrato categorizador: A obcecada por SKY 

HDTV. A mulher é identificada a partir de um grau de impulsividade psicológica. Ela 

é vista como a que tem a razão ofuscada; que está com a consciência obscurecida 

por causa da relação com a SKY HDTV.  

Portanto, devemos atentar que os sentidos são produzidos no interior de 

uma determinada formação discursiva, mobilizando a memória discursiva, o 

interdiscurso, os quais possibilitam a interpretação dos sentidos que aí se 

estabelecem, porquanto “é na formulação dos discursos que a memória se atualiza, 

que os sentidos se decidem, que o sujeito se mostra [...]” (ORLANDI, 2012, p. 9). 

Assim, temos a mulher retratada como absorta em um relacionamento amoroso. 

Entretanto, como assinalado no comercial anterior, temos a utilização de um termo 

tomado da formação discursiva da psiquiatria (obcecada) que sofre um 

deslocamento de sentido quando inserido no campo da publicidade. 

Segundo Orlandi (1999), porque a língua é sujeita ao equívoco e à falha 

permite que os sujeitos e os sentidos signifiquem, movam-se nas tramas da história. 

E neste filme, evidenciamos a deriva de sentido que se dá em relação ao objeto de 

amor da mulher, cujo discurso e comportamento sugerem que sua afeição é 

devotada à programação da tevê por assinatura (SKY) e isso se evidencia na 

materialidade linguística em que os enunciados: “eu não posso mais viver sem a 
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SKY”; “A SKY HDTV foi a melhor escolha que a gente fez”, provocam a quebra de 

sentido, dado que o contexto de relacionamento amoroso demandaria um 

devotamento de amor e atenção ao parceiro da relação, o que não acontece.  

Por conseguinte, temos um deslizamento de sentido nos enunciados da 

mulher em resposta ao marido. Para cada assertiva dele, ela responde com 

enunciados, cujos sentidos são deslocados. Assim, em um movimento de 

interpretação a partir do exercício de substituição/reformulação dos enunciados do 

comercial e dos enunciados fonte, vejamos algumas paráfrases possíveis que 

podemos construir como um procedimento de análise: 

 

Eu não posso mais viver sem você. (texto – fonte) 

Eu não posso mais viver sem a SKY. (texto – segundo) 

Você foi a melhor escolha que eu fiz. (texto – fonte) 

A SKY HDTV foi a melhor escolha que a gente fez. (texto – segundo) 

 

Consideremos os enunciados acima que explicitam a ideia de necessidade. 

Nesse sentido, precisamos levar em conta as condições de produção de sentido que 

circunscrevem os enunciados em questão. Atentemos para o contexto em que esses 

enunciados foram veiculados, isto é, para as condições de produção de sentido 

estritas, no caso, a questão da volatilidade nas relações amorosas e a necessidade 

de chamar a atenção para os serviços ofertados pela tevê por assinatura SKY.  

Portanto, nesse filme quais seriam os efeitos de sentido decorrentes da deriva de 

sem você para sem a SKY, de você foi a melhor escolha para a SKY foi a melhor 

escolha?  

Os enunciados em questão constituem paráfrases do dizer de uma relação 

amorosa. Portanto, é preciso atentar para a estratégia publicitária que, para 

divulgação de um serviço de TV por assinatura, expõe um tema comum (a questão 

dos laços afetivos) que tramita no cotidiano da sociedade, retomando, pois, os 

dizeres acerca da volatilidade que marca as relações matrimoniais, na chamada 

modernidade líquida.  

Retoma-se, pois, o discurso corrente de que relacionar-se, hoje, conforme 

configura-se como um alto risco a correr, porquanto o compromisso a longo prazo 

torna-se uma armadilha a ser evitada. Nesse contexto, a palavra de ordem é: “se 

você deseja „relacionar-se‟, mantenha distância; se quer usufruir do convívio, não 
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assuma nem exija compromissos. Deixe as portas sempre abertas” (BAUMAN, 2004, 

p. 7). 

Nesse sentido, o comercial chama a atenção para o fato de que, na 

sociedade atual, os parceiros são livres para buscar satisfação em outros lugares se 

não a obtêm na relação atual.  A mulher encontra na relação com a SKY HDTV a 

satisfação que parece não mais encontrá-la na relação com o marido, e este, por 

sua vez, encontra na relação extraconjugal o que na esposa não encontra mais.  

Segundo Bauman (2005, p. 71), o rompimento dos relacionamentos é 

naturalizado em uma sociedade que trocou o “até que a morte nos separe” pelo 

“amor confluente”, cuja durabilidade depende diretamente da satisfação que traz a 

ambos os parceiros e nem um minuto a mais, dado que a “permissão de entrar” em 

um relacionamento deve ser acompanhada da “permissão de sair” do mesmo, no 

instante em que não haja mais razão para permanecer. Isso corrobora com as 

palavras do narrador quando diz que “Mário não anda nada satisfeito”. É a não-

satisfação que marca o fim do relacionamento. 

Esse comportamento afetivo da mulher pela SKY HDTV evoca a memória 

discursiva que considerava ser papel da mulher estar a serviço do homem, pois “a 

mulher, [...] não pode viver sem o homem e sem o lar, seu ideal supremo não pode 

ser senão o amor” (LIPOVESTKY, 2000, p. 23). Contudo, a mulher que se nos 

apresenta ama, mas o objeto de seu afeto não se resume ao homem.  

Por conseguinte, essa nova mulher não se enquadra mais no modelo da 

“segunda mulher ou a mulher enaltecida” (LIPOVESTSKY, 2000), cujo papel se 

restringia aos cuidados do lar, do marido e dos filhos. Ela não está mais confinada 

aos afazeres domésticos, pois tem uma empregada doméstica encarregada dos 

mesmos, ela dispõe de tempo para si, para seus hobbies, como assistir as 

programações da SKY. Desta forma, ela subverte o papel que até então lhe tinha 

sido atribuído, o de devotar vida, trabalho e energia ao homem e ao seu bem-estar.  

Assim, pois, ao apresentar a mulher como um sujeito independente, livre 

para escolher entre permanecer ou não em um relacionamento, esse discurso 

constrói uma nova identidade feminina e promulga a ideia de que “as relações de 

poder são uma relação desigual e relativamente estabilizada de forças” 

(FOUCAULT, 2003, p. 250), uma vez que essa nova mulher quebra as algemas de 

uma vida servil, e não está mais interessada em uma relação de subalternidade, 
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pois conquistou seu espaço na sociedade e no mercado de trabalho. Não faz parte 

de seus interesses uma relação subalterna. Ela quer o seu lugar que não é nem 

abaixo nem acima do homem, mas um lugar de iguais. Como afirma Fujisawa 

(2006), o feminismo almeja uma sociedade onde homens e mulheres possam 

partilhar o poder na sociedade de forma democrática.  

Nesse sentido o comportamento da personagem propõe às consumidoras da 

SKY, a partir de processos de objetivação, uma imagem feminina atrelada à 

liberdade sexual, isto é, ao direito de se relacionar com quem quiser e de poder 

usufruir das relações confluentes. Por meio de enunciados efetivamente ditos e que 

emergem a partir da memória social e histórica, a SKY constrói uma imagem de 

mulher forte, prática, que se desliga de uma identidade ligada a um ideal de 

matrimônio, para conquistar seu espaço, sua autonomia, para se tornar sujeito 

desejante. 

Podemos constatar também que há uma inversão de papéis na relação 

amorosa, pois que, em nossa cultura, esse comportamento, é comumente associado 

à mulher que se preocupa com a relação, que busca o diálogo, enquanto que o 

homem é o indiferente, que acha bobagem e perda de tempo sentar e dialogar sobre 

relacionamento. Todavia, nesse filme, é o homem quem toma a iniciativa do diálogo 

em uma situação de crise conjugal. Ele é o que se preocupa com os rumos da 

relação, sendo retratado como maduro, enquanto a mulher é retratada como a que 

“não está nem aí”, como comumente se diz, embora esse comportamento não 

represente a realidade das relações, pois que de acordo com Sophia (2008), os 

homens tendem a priorizar mais atividades externas como hobbies, jogos, do que a 

interioridade, como as relações amorosas, as quais são cultivadas com mais apuro 

pelas mulheres.  

Podemos perceber que as paráfrases foram utilizadas também para criar no 

interlocutor a expectativa de encontrar a confirmação do já institucionalizado e 

conhecido, que seria, no caso, a mulher que se debruça em atenção ao esposo, 

sendo-lhe solícita em todas as coisas, mas ao final, quando temos a substituição, a 

novidade aparece, isto é, a mulher que assume um comportamento nitidamente 

transgressor, pois está absorta em seus hobbies e não se dá conta das 

necessidades do esposo. Trata-se de um trocadilho, pois esse comportamento é 
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nitidamente masculino, já que, geralmente, o homem assume esse lado do 

relacionamento. 

Essa estratégia funciona no sentido de surpreender o interlocutor, pela 

atualização do já-dito, causando efeito de humor. Nesse sentido, Machado (2000, p. 

49), citando Gadet e Pêcheux, afirma que o mecanismo de funcionamento do humor  

 

 

[...] opera quase sempre na base da violação de um saber, de uma 
crença, de certos preceitos. Dessa forma, podemos entender o riso 
como consequência da percepção de um estranhamento, 
desencadeado pela violação de um saber linguístico caracterizado 
por seu aspecto bizarro e incongruente. 
 

 

Assim sendo, o riso se dá justamente no deslocamento dos sentidos dos 

enunciados: “eu não posso mais viver sem a SKY”; “A SKY HDTV foi a melhor 

escolha que a gente fez”, causando um estranhamento, pois quebra a expectativa 

por parte do interlocutor que esperaria dizeres já conhecidos e cristalizados. E é o 

fato de o humor lidar com o totalmente inesperado que possibilita o encantar-se e 

enganar-se tão facilmente, pois ele nos conhece e é verdadeiro (GOODBY 2003), 

fazendo emergir o novo, que traz consigo questionamentos sobre os valores 

culturais e sociais.   

Logo, “não poder viver sem” e “a melhor escolha” equivalem à necessidade 

do sujeito de consumir os produtos ofertados pela SKY. Deste modo, o enunciado 

“Eu não posso mais viver sem a SKY”, leva-nos a pensar que o sujeito está 

irremediavelmente atraído, seduzido e dependente desse serviço, se ne qua non 

não há possibilidade de uma satisfação pessoal plena.   

Assim, pois, o discurso publicitário da SKY apresenta ao público consumidor 

feminino uma solução prazerosa no que se refere à relação, pois que a SKY oferece 

um relacionamento sem cobranças, sem compromisso, e, sobretudo, confluente, isto 

é, enquanto durar a satisfação da cliente (BAUMAN, 2005).  

Nesse contexto, as palavras de Baudrillard (2008, p. 180) mostram-se 

contundentes, quando da afirmação de que a publicidade acrescenta aos objetos o 

“calor”, eles são  
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quentes ou frios, isto é, indiferentes hostis ou espontâneos, sinceros, 
comunicativos: „personalizados‟. Não se propõem mais a 
determinado uso estrito [...] entregam-se, desdobram-se, procuram 
você, provam-lhe que existem graças à profusão de seus aspectos, 
por sua expansividade. Você é visado, amado pelo objeto. E porque 
é amado, você se sente existir: você é „personalizado‟. [...] se o 
objeto me ama (e ele me ama através da publicidade), estou salvo. 
(grifos do autor)  
 

 

Nesse caso, temos uma tevê por assinatura que se impõe enquanto 

instância que procura os clientes, desdobra-se em atender as demandas deles, 

torna-se cúmplice, neste caso, da mulher, está ao seu serviço e a ama. Enquanto 

reflexo da sociedade de consumo (BAUDRILLARD, 2010), esse discurso, com fins 

de venda, passa a ideia de que a SKY se adapta às necessidades dessa “mulher 

indeterminada”, ela (SKY) está aí para servi-la, adaptando-se às suas facetas atuais. 

Ela como que liberta a mulher de um relacionamento fracassado, possibilitando-lhe 

recomeçar sempre de novo. Haja vista que “a felicidade constitui a referência 

absoluta da sociedade de consumo, revelando-se como o equivalente autêntico da 

salvação” (BAUDRILLARD 2010, p. 49).  

Mas, para isso, é necessário devotamento total por parte da ciente que é 

atraída pelo discurso de satisfação da SKY. Enquanto que na relação marido-mulher 

não há satisfação, a SKY promete sanar essa lacuna. E é nesse sentido que a 

mulher é docilizada, pois ela precisa entrar na ordem desse discurso, devotando seu 

tempo, sua atenção para obter a satisfação plena de suas necessidades. 

Porém, mesmo que sua imagem seja forjada dentro dos moldes da mulher 

indeterminada (LIPOVETSK, 2000), independente, dona de si, emancipada dos 

antigos papéis culturais, a mulher não escapa da nova redoma de vidro que a 

publicidade lhe constrói, pois, segundo Buitoni (2009, p.198), 

 
 
Para compensar as eternas funções femininas, casa, esposa, filhos, 
em posição antitética com o “devenir” masculino, cuja ação se 
inscreve na dialética de uma realidade de luta e dominação do 
mundo, a mulher é chamada para o moderno, com sua aparência de 
desenvolvimento tecnológico, para criar o simulacro da mudança. 
(grifos da autora) 
 

Nesse sentido, esse discurso da SKY termina por reificar a mulher, uma vez 

que, segundo Buitoni (2009), os valores propalados pela publicidade que sinalizam 
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libertação se baseiam no individualismo entranhado na competição da moda; na 

busca pela beleza (mesmo que isso signifique intervenções cirúrgicas para atingir o 

corpo escultural perfeito); no trabalho que se apresenta como uma terapia 

miraculosa, como uma forma de escapar ao âmbito doméstico; na liberdade sexual 

(não obstante a mulher tenha chegado ao sexo casual, basicamente o que mudou 

foi o fim da chancela do casamento).  

Isso porque, segundo esta autora, na sociedade atual ainda se exige da 

mulher que se apresente com um corpo perfeito, linda, bem-vestida, bem maquiada, 

indulgente, alegre, que saiba fazer pratos sofisticados para segurar o seu homem. E 

isso é reforçado pela publicidade que tem, na mulher, sua arma mais poderosa de 

consumo.  

Por conseguinte, o fato de integrar a sociedade do consumo, não faz da 

mulher um ser livre, protagonista, apenas lhe é conferido o papel de consumidora, 

em uma realidade construída a partir das relações de poder que a normalizam, 

controlam (FOUCAULT, 2013), ditam preceitos de comportamento, moldam sua 

maneira de pensar, agir em relação a si mesma e ao outro, naturalizando sentidos, 

comportamentos, enfim, plasmando a identidade de consumidora que serve apenas 

para manter o status quo. 

 

3.2.1.3 Figura 4 – Sequência do filme: A avoada da fatura  

 
Cena – O filme se inicia com um comentário do narrador: “Maria Paula está acostumada a 
fazer muitas coisas ao mesmo tempo”. Enquanto isso, a mulher entra em cena, apressada, 
trazendo um jarro de flores numa mão, e na outra uma espátula de bolo, senta-se ao lado do 
marido e ele diz: “Amor, você esqueceu de pagar a fatura da SKY de novo”. Maria Paula 
exclama: “Ah!”, ao mesmo tempo em que bate na testa. Nesse momento, o narrador explica: 
“Mas é tanta coisa que ela sempre se esquece de alguma”. Congela-se a cena. Então, Maria 
Paula questiona o marido: “Por que... por que você não pagou, então?”  
 

 



97 
 

O marido tenta se justificar: “Ah... ah...” Mas o narrador o interrompe para dar uma dica: “Por 
que vocês não entram logo no site da SKY e colocam uma fatura em débito automático na 
conta corrente ou no cartão de crédito?”. Maria Paula aprova: “Ai, no débito automático a 
gente ainda ganha desconto na fatura?” E o esposo acrescenta: “É. “E agora a gente não 
precisa se preocupar com mais nada.” Ele sente o cheiro no ar e pergunta: “Que cheiro de 
queimado é esse?”. Maria Paula exclama: “Ah! O bolo!”, enquanto repete o mesmo gesto 
debater a mão na testa e corre para desligar o forno. 

    

 

 

 

 

 

 

 

Nesse comercial, em um primeiro momento, a imagem do cotidiano típico de 

um casal parece se desenhar na tela. A cena apresenta uma mulher que entra 

apressadamente na sala e se senta ao lado do marido com um jarro na mão e uma 

espátula na outra, sendo o esquecimento de pagar a fatura consequência das 

muitas tarefas que ela desempenha. Aqui aparece o típico modelo da mulher-

elástico (FERNANDES, 2006, p. 3), que, para  

 

 

tentar corresponder ao seu amplo espectro de ideais, a mulher pós-
moderna precisa ter um funcionamento verdadeiramente elástico. 
Deve desempenhar-se, com sucesso, numa gama tão variada de 
funções que só mesmo uma elasticidade originária poderia lhe 
garantir, ao menos, algum êxito numa empreitada tão incrível, própria 
dos super-heróis!  
 

 



98 
 

A mulher pós-moderna, para não perder o bonde de seu tempo, precisa 

conciliar as muitas atribuições que lhe são conferidas, desenvolvendo uma 

elasticidade, como apontada acima, nunca antes imaginada, ela precisa ser mesmo 

uma super-heroína para desempenhar tantos papéis.  Isso porque, de acordo com 

Fernandes (2006), as condições sócio-históricas e econômicas instigam os sujeitos 

femininos a adotar, concomitantemente, múltiplos papéis sociais – ainda que eles 

convivam em oposição e tensão – e acabam por transformar sujeitos em “mulheres-

elásticos”. 

Podemos ver, no plano da materialidade linguística do título desse filme, a 

presença do substantivo “avoada” que, segundo o dicionário Aurélio (1999), diz 

respeito àquele “que anda com a cabeça no ar; tonto, adoidado [...] confuso; 

atrapalhado; avoador”, portanto distraído, que vive no mundo da lua. Assim, a 

mulher é considerada avoada por não conseguir lembrar nem do pagamento da 

fatura, nem de desligar o forno. Isso se confirma nos enunciados do marido: “amor, 

você esqueceu de pagar a fatura da SKY de novo”, como também no enunciado que 

conclui a narrativa: “Que cheiro de queimado é esse?”, sendo que a presença do 

intensificador “de novo” reforça o que sugere o título do filme: a mulher é mesmo 

avoada. 

Nesse contexto, ser avoada pode remeter tanto à ideia de que à mulher são 

atribuídas tantas tarefas que esta se encontra no limite, isto é, não consegue dar 

cabo delas (esquece-se de pagar a conta), ou, jogando com a ambiguidade, ironiza 

o fato de que, se – segundo os discursos vigentes –, as múltiplas tarefas atribuídas à 

mulher não são um peso, mas atribuições inerentes à sua condição feminina, então 

esquecê-las seria imperdoável, demonstraria sua incompetência no andamento das 

tarefas do lar, colocando em cheque as habilidades (no caso, pagar as contas 

referentes ao lar, e aquelas culinárias) que se espera de uma boa esposa.  

Segundo Fujisawa (2006, p. 42), a mulher pós-moderna, para dar conta de 

tantas tarefas dentro e fora do lar, precisa se desdobrar em múltiplas. Portanto como 

aponta essa autora: “Verifica-se que a mulher foi até o limite e agora está cansada, 

estressada, infeliz e sozinha [...] A mulher hoje sofre as dores da emancipação: ela 

implode com a sobrecarga de tarefas e funções e a autocobrança por perfeição”, 

não só da sociedade, mas dela mesma, como já apontado no capítulo 2.  
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Diferentemente dos dois filmes analisados anteriormente, em que a mulher 

dispõe de tempo livre para despendê-lo em compras de filmes, por exemplo, a 

mulher, nesse filme, não tem o mesmo tempo livre para desfrutar dos serviços da 

SKY ou em outras atividades de lazer. Ela está na ativa (fato observado na espátula 

de bolo que segura, e do bolo que está queimando). Nesses enunciados 

identificamos uma discursividades repleta de modos de vigilância, controle de 

comportamentos e atitudes, cuja finalidade é a constituição de uma mulher útil e ágil 

para as diversas atividades do cotidiano. 

Embora tenha alcançado o direito ao lazer, ao entretenimento, ainda está 

enquadrada no modelo da segunda mulher ou a mulher enaltecida (LIPOVESTSKY, 

2000) porque anjo do lar e guardiã da família, sua lei maior é o sacrifício de si 

mesma em favor do outro.  Nesses dizeres o ideal tradicional de dona de casa não 

desaparece, pois o discurso do sacrifício que o acompanha encontra-se mascarado 

por normas que acentuam a individualidade. 

Assim, meio do processo de objetivação que se estabelece no enunciado 

“Maria Paula está acostumada a fazer muitas coisas ao mesmo tempo”, a SKY 

apresenta às telespectadoras determinados comportamentos e regras disciplinares 

(fazer muitas coisas faz parte da identidade feminina pós-moderna), os quais 

constroem certos saberes e efeitos de verdade relativos à capacidade que as 

mulheres possuem para lidar com o cotidiano de múltiplas tarefas e para exercer o 

papel de esposa dedicada de forma eficiente. 

Ao reforçar esse modelo de mulher dona de casa, multifuncional, dedicada 

aos afazeres domésticos, enquanto o homem permanece em posição relaxada, bem 

sentado, desfrutando dos serviços da SKY, esse discurso não deixa a mulher 

esquecer que, embora tenha conquistado espaço no mercado de trabalho e em 

outras funções sociais, seu lugar de direito é o lar e o cuidado do marido, sendo a 

submissão inscrita seja na materialidade da linguagem, seja nas imagens da mulher 

tentando se desdobrar em múltiplas. Assim, ela está em uma posição de sujeito 

submissa, mulher tradicional, cuja atenção deve ser direcionada à família e aos 

afazeres domésticos.  

Por conseguinte, o comportamento masculino, que deixa à mulher a 

responsabilidade pelas tarefas domésticas e pela gerência das despesas do lar 

(conta da tevê por assinatura), faz ressurgir o discurso do homem que é servido pela 
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mulher “Amélia”, reafirmando o modelo da “segunda mulher ou a mulher enaltecida” 

(LIPOVETSKY, 2000) em favor do bem-estar do homem, reafirmando que lugar de 

mulher é na cozinha.  

No centro visível de uma possível discussão entre o casal, entra em cena o 

narrador – enquanto porta-voz do discurso da SKY – que sugere uma solução ágil e 

eficiente para ambas as partes: “Por que vocês não entram logo no site da SKY e 

colocam uma fatura em débito automático na conta corrente ou no cartão de 

crédito?”. Ou seja, a SKY fornece a solução para o conflito iminente, oferecendo 

serviços que irão otimizar o tempo de sua cliente, enquanto abstém o homem de 

qualquer responsabilidade no quesito gerência do lar.  

Como fechamento do filme, temos o enunciado do esposo satisfeito ante a 

solução oferecida pelos serviços da SKY. Ele comenta: “É. E agora a gente não 

precisa se preocupar com mais nada”, posto que a SKY se apresenta como uma 

“maravilha da vida moderna” (MIGUEL; RIAL, 2013)  ao fornecer à sua cliente um 

serviço online rápido e eficiente, que significa menos trabalho e mais tempo livre 

para ela, enquanto reafirma o lugar que sempre coube ao homem que é agir fora do 

ambiente doméstico, pois conforme Buitoni (2009, p. 198), 

 

 

A mulher não muda e vive “dentro”; o homem modifica o mundo e 
vive fora”. A modernidade com a ideologia e prática, quer trazer a 
mulher de “dentro” para “fora”. Ou melhor, veio lhe dar a ilusão de 
que, integrando-se aos signos do novo, ela está agindo no mundo. 

 

 

Assim, esse discurso da SKY reafirma e atualiza os discursos que põem na 

mulher toda a responsabilidade pela administração do lar, cabendo-lhe o bom 

andamento do mesmo, bem como a educação dos filhos e o cuidado do marido, 

sendo atribuição deste a provisão do lar, ficando isento de ajudar a mulher em 

tarefas domésticas, visto que ao homem sempre foram destinadas as funções do 

exterior, enquanto à mulher, por natureza, couberam-lhe as funções do interior 

(LIPOVETSKY, 2000).   

É importante observar no filme em análise, que a mulher não parece estar 

infeliz por desempenhar suas funções domésticas. Embora questione o marido por 

não ajudá-la em fazer o pagamento da TV por assinatura, não transparece 
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insatisfação por parte dela em estar na labuta doméstica e também não há 

requisição de sua parte para que o marido a ajude, por exemplo, indo desligar o 

forno.  

Esse comportamento feminino atualiza discursos de meados do século XX, 

os quais diziam ser função da boa esposa proporcionar sossego ao esposo e paz à 

família. Dessa forma, a mulher não devia atormentar o marido com reclamações, 

nem cobrar-lhe colaboração nas atividades do lar. Sua única colaboração devia ser 

a financeira, uma vez que ele era o chefe da família e como tal devia ser respeitado, 

não se envolvendo em tarefas que eram próprias do universo feminino, pois, 

acreditava-se que as mulheres detêm o dom natural das ciências domésticas 

(FOLKIS, 2004).  

Por conseguinte, nesse discurso se atualiza essa memória discursiva, 

lembrando à mulher que seu espaço por excelência é o lar, e seu doutoramento está 

em ser expert nas ciências domésticas. A posição discursiva da SKY possibilita 

observar a objetivação que esse suporte promove em suas telespectadoras, quando 

sugere uma multiplicidade de tarefas, isto é, repondo o discurso que considera uma 

tripla jornada de trabalho como padrão para o sujeito feminino. Essa objetivação se 

faz presente nos dizeres: “Maria Paula está acostumada a fazer muitas coisas ao 

mesmo tempo”.  

Nesse enunciado o ideal tradicional de dona de casa não desaparece, pois o 

discurso do sacrifício que o acompanha encontra-se mascarado pela promessa da 

SKY em otimizar o tempo da cliente. Porém, como assinala Lipovetsky (2000), 

terceirizar determinadas tarefas domésticas libera a mulher apenas na aparência, 

pois se ela, por um lado, despende menos tempo em cozinhar, por exemplo, por 

outro lado, gasta mais tempo organizando a vida cultural, paraescolar e esportiva 

dos filhos. Portanto, se a carga física dela decresce, cresce a carga mental. 

É importante salientar nesse contexto que a publicidade, enquanto “indústria 

dos sonhos”, embora não apresente a sociedade tal como ela é,  

  

 

baseia-se, contudo, no que vai no íntimo das pessoas. Assim, 
enquanto a maioria das mulheres fizer de si mesma a ideia de dona-
de-casa (embora seja independente e tenha um emprego), as 
mensagens que se dirigem a elas continuarão a tratá-las como tal 

(CARVALHO, 2002, p. 24). 
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Nesse sentido, Foucault (2013, p.287) afirma que “a relação de poder pode 

ser efeito de um consentimento anterior ou permanente”, portanto, se há 

reincidência da imagem feminina na posição de sujeito dona de casa nos discursos 

publicitários, é porque há, por parte das mulheres, aceitação e adesão a essa 

posição de sujeito, pois se o papel da mulher no âmbito doméstico ainda é 

preponderante é porque este lhe possibilita exercer aí o poder, impor sua forma de 

educação dos filhos, de organização do espaço, de direção do lar (LIPOVETSKY, 

2000).  

Portanto, ao exercer a posição de sujeito dona de casa, a mulher marca 

suas fronteiras, constrói o seu mundo, controla seu território; em outras palavras, ela 

resiste, porquanto a “intransitividade” e a “insubmissão” da liberdade estão sempre 

no centro de toda relação de poder (FOUCAULT, 2013, p. 289).  

 

3.2.1.4 Figura 5 – Sequência do filme: A antenada da SKY 

 

Cena – O filme começa com uma idosa entrando na sala de estar, onde já se encontra o 
neto, vestida com roupa de atleta de tênis, portando um embrulho de presente. Enquanto 
isso, o narrador comenta: “Fernanda é uma avó muito atualizada e moderna”. O neto fica 
feliz e surpreso porque imagina que o presente é para ele: “Vó... eu não acredito que você 
vai me dar um vídeo game de presente?” Porém Fernanda replica: “Mas quem disse que é 
pra você?” (congela-se a imagem).  
 

 
Fernanda explica: “Eu ganhei da SKY”. O neto questiona: “como assim?” Então ela abre o 
notebook no site da SKY e mostra ao neto: “Olha isso!” Nesse momento, o narrador explica:  
“É que a sua avó sempre mantém o e-mail e telefone atualizados no autoatendimento do 
site da SKY. Por isso, ela recebe todas as novidades e informações importantes.” 
O jovem fala: “irado, vó!” Depois, ela presenteia o neto com um pequeno embrulho: “Ah, 
aqui seu presente de aniversario!” Quando vê o presente, o jovem exclama desapontado: 
“meias, vó?”. 
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Esse filme retoma uma das questões que ganham notoriedade na sociedade 

contemporânea que é a longevidade, a qual se relaciona diretamente com o 

aumento significativo da expectativa de vida.  

No Brasil, segundo a Pesquisa Nacional de Amostras de Domicílios de 2012 

(PNAD), divulgada em 2013, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE), o número de idosos  com mais de 60 anos são, hoje, 12,6% da população, 

ou seja, 24,85 milhões de indivíduos – em 2011, tratava-se de uma fatia de 12,1% e, 

em 2002, 9,3%. A maior parte deles é mulher (13,84 milhões) e vive em áreas 

urbanas (20,94 milhões), tendo a expectativa de vida aumentado para 74,6 anos 

para ambos os sexos.   

Portanto, com o aumento do contingente de pessoas idosas, diversos 

segmentos da sociedade lhes deram visibilidade e os transformaram em objeto de 

interesse. Entre elas, temos a publicidade, as leis, o jornalismo, a medicina, 

especialmente a área de geriatria. No campo jurídico temos a implantação do 

Estatuto do Idoso em 2003, e vários programas de políticas públicas foram 

implementados com o objetivo de oferecer ao idoso a oportunidade de ter uma 

velhice mais saudável e ativa.   
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Nesse contexto, o campo midiático funciona como uma superfície de 

emergência (FOUCAULT, 2008) que faz circular discursos vários, que atuam como 

agentes categorizadores desse sujeito, tirando-os da invisibilidade, absorvendo-os 

em seu meio, enquanto protagonistas em programas televisivos, garotos-

propaganda na publicidade, como em revistas, comerciais. Assim, esse novo sujeito 

ganha status de acontecimento na mídia, especificamente na publicidade, que 

mobiliza memórias advindas de diferentes formações discursivas para formar essa 

“nova” identidade da velhice. Por conseguinte, na discursivização desse novo 

sujeito, a publicidade trabalha movendo as redes discursivas, com seus sentidos já 

cristalizados, fazendo emergir, a partir destes, novos sentidos para construir a 

identidade de um “novo idoso”. 

Gregolin (2003) afirma que o trabalho da mídia orienta-se, justamente, em 

função do sentido, na (re)construção e (re)formulações destes. Portanto, nesse 

filme, analisamos como os discursos são produzidos e veiculados, os efeitos de 

sentido que deles resultam no que diz respeito à velhice e a relação que tais 

discursos estabelecem com o novo perfil identitário que vem sendo delineado pela 

mídia nos últimos anos em relação à pessoa idosa, no nosso caso, a mulher da 

terceira idade.  

No plano da materialidade linguística temos a construção da imagem do 

sujeito feminino idoso de forma positiva. A mulher é “antenada”, isto é, está atenta 

aos acontecimentos ao seu redor, é “muito atualizada e moderna”. O advérbio 

intensificador “muito” já nos aponta para essa nova configuração do sujeito feminino 

idoso.  

Aqui se dá o encontro de uma atualidade com uma memória discursiva, esta 

considerada, para Pêcheux (1999, p. 52), como “aquilo que, face a um texto que 

surge como acontecimento a ler, vem reestabelecer os implícitos”. Porquanto, ao 

discursivizar sobre essa mulher, a SKY remete-nos à memória discursiva que 

associa o idoso à passividade, à doença, ao cansaço, ao isolamento. No entanto, no 

plano da materialidade linguística desse filme, não há nenhuma alusão a problemas 

relacionados à velhice. O que temos são enunciados (“moderna”, “atualizada”, 

“antenada”) que se apoiam em discursos positivos sobre o idoso. 

A nova mulher idosa alardeada por esse filme é madura, no entanto, seu 

comportamento, bem como sua indumentária tendem muito mais para a juventude 
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do que para a velhice, e sugerem uma competição com os papéis e posições, que 

até bem pouco tempo, eram vistos como comportamento apropriado aos jovens.  

Com uma aparência saudável e jovial, essa mulher parece ser a imagem 

ideal daquilo que a própria SKY se encarrega de apresentar, isto é, um estilo de 

vida, de comportamento, em um jogo enunciativo que alia materialidade linguística e 

imagética para orientar o sujeito feminino a se identificar com essa nova posição de 

sujeito.  

Utilizando a imagem de jovialidade, vitalidade, modernidade da nova mulher 

idosa, o discurso da SKY sugere que é possível retardar a chegada da velhice, 

prolongando a juventude (por meio do esporte, sugerido pela roupa de atleta que ela 

usa) e viver esse momento da vida com leveza e diversão (sugerido pelo videogame 

e pela aquisição dos serviços da SKY).  

Nesse contexto, Baudrillard (1996, p. 215) assinala que “controlar a morte 

biológica possui um caráter objetivo e pontual”, é um fato da ciência moderna e da 

nossa cultura, que termina por aliciar o sujeito no seu desejo de uma fonte mítica 

(MILANEZ, 2004) da eterna juventude, que possibilitaria ao homem a imortalidade, 

lançando para trás o fantasma da morte, e este precisa ser banido das nossas vidas. 

Para isso, há uma busca permanente por tratamentos estéticos, por cirurgias 

plásticas, pela indústria da beleza, que encontram nesse novo público consumidor 

uma grande fonte de lucros, posto que este possui um elevado poder de compra e 

uma renda segura. 

Dessa forma, esse discurso tenta fundar uma nova verdade acerca da 

velhice, desconstrói discursos já cristalizados na sociedade que versam sobre 

aquela, como também desestabiliza a rede de memórias que os sustentam, 

contrapondo à imagem da degradação, da passividade, do cansaço, do isolamento, 

da finitude, uma imagem altamente positiva de uma mulher cheia de vitalidade, 

disposição e vigor, atravessada pelas práticas discursivas do campo das novas 

tecnologias (joga videogame, utiliza a internet, tem e-mail), como também do campo 

do cuidado com o corpo (ela joga tênis). Assim, a memória da idosa restrita ao 

âmbito doméstico é deslocada para a idosa que pratica esportes, sai, participa da 

vida social, faz compras (sugerido no presente para o neto; consome os serviços da 

SKY), rompendo com o imaginário de que idosos não têm desejo de consumo ou 

que só consomem medicamentos.  
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Logo, o discurso publicitário da SKY joga estrategicamente com a memória 

discursiva para orquestrar seus serviços e produtos, tendo como meta conquistar 

esse público, que nos últimos anos ganhou notoriedade no mercado de consumo, 

prometendo com seus produtos e serviços, atenuar os sinais da idade avançada. 

Interpela-o a ocupar uma nova posição, a de uma “nova idosa”, que poderá ser 

assumida por qualquer uma que siga as orientações e adquira os serviços da SKY. 

Por conseguinte, ao desconstruir os velhos discursos sobre a velhice, o discurso 

publicitário da SKY incorpora outros, associando a ideia de juventude com a velhice, 

que se torna uma constante na sociedade contemporânea.  

Segundo Foucault (1999, p. 260) “o novo não está no que é dito, mas no 

acontecimento de sua volta”. Portanto, o retorno nesse filme de temas e o 

deslocamento sofrido por algumas memórias acerca da velhice, indicam as práticas 

discursivas trabalhando na construção de novas identidades da mulher idosa. Nelas 

verificamos as relações de poder que se estabelecem na objetivação e subjetivação 

desse novo sujeito.  

Nesse filme, as memórias discursivas nos remetem para algumas práticas de 

objetivação e subjetivação do idoso. Em relação à objetivação do sujeito idoso, 

temos o biopoder que segundo Foucault atua no sentido de controlar a vida das 

populações, e quando do aumento do contingente da população idosa, a atuação do 

Estado torna-se imprescindível para regulá-la, torná-la saudável, produtiva e 

longeva. Em relação à subjetivação, podemos citar: a imposição à saúde e ao 

cuidado de si; à jovialidade; ao consumo de produtos ou de lazer.   

Assim, o discurso publicitário da SKY torna-se suporte institucional, no qual 

uma “vontade de verdade” (FOUCAULT, 1999) sobre a “nova” mulher idosa se 

instaura e impõe, a partir de suas práticas, verdades e saberes sobre ela, 

construindo novas identidades, com as quais persuade os sujeitos a se 

identificarem, atuando, pois, como agente normalizador, docilizador do sujeito 

feminino idoso, funcionando como instrumento de poder.  
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3.3 AS DIFERENTES POSIÇÕES-SUJEITO ASSUMIDAS PELA MULHER NOS 

FILMES PUBLICITÁRIOS DA SKY 

 

Quadro 3. Esquema-resumo das posições-sujeito que a mulher assume nos filmes 

publicitários da SKY (Modelo tomado de empréstimo de Pivetta (2009). 

 

 

Conforme o esquema-resumo acima, verificamos que o discurso publicitário 

da SKY se inscreve na Formação Discursiva consumista, e, mesmo que esta seja 

atravessada por sentidos advindos das outras FDs, estes não rompem com os 

sentidos da FD consumista (dominante) (PIVETTA, 2009). Ao contrário, eles se 

movem no sentido de moldar o indivíduo (no caso a mulher) em sujeito do consumo, 

e, ao mesmo tempo, intentam devolver a mulher ao seu lugar natural, o lar.  

Nas análises feitas, constatamos que a mulher é chamada a se ver nas 

situações cotidianas (isso se verifica já no título da campanha TÔ TVendo na SKY), 
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a assumir determinadas posições de sujeito propostas pelos filmes da SKY, fazendo 

destas uma extensão de si, vivendo nela (SKY) suas práticas, técnicas, condutas, 

peculiaridades, anseios, programações de comportamento e disciplinas (BRITTO, 

2011). 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

No decorrer destas páginas, percorremos nas tramas do discurso, as 

diferentes posições-sujeito assumidas pela mulher no discurso publicitário da tevê 

por assinatura SKY HDTV. Embora os produtos e serviços alardeados pela 

publicidade da SKY não sejam de uso exclusivo da/para a mulher, utilizam, no 

entanto, a imagem feminina atrelada aos saberes e verdades construídos 

historicamente e que ganham vida nas práticas discursivas da sociedade, no nosso 

caso, por meio da publicidade, para vender, através de produtos e serviços, estilos 

de vida, identidades ao alcance da mão. 

Atuando, pois, enquanto produtores de identidades femininas na chamada 

modernidade líquida (BAUMAN, 2001), os discursos publicitários – cuja ênfase recai 

na beleza, na preocupação com o corpo, no trabalho, na maternidade e no 

casamento – constantemente difundem ideais femininos conflitantes e ambivalentes, 

movendo-se em uma tensão entre características femininas aparentemente 

modernas, que pretendem se distanciar do conservador, e a manutenção de valores 

tradicionais, colocados como caminho para a felicidade da mulher, indicando que 

nem tudo se modernizou, embora a publicidade jogue com a simulação de que a 

mulher é moderna, livre, independente, dona de seu corpo e possa alterar os rumos 

de sua vida.  

Por isso, fez-se necessário debruçar-nos sobre as teias discursivas que 

tecem as práticas sociais, produzem os sujeitos e os objetos dos quais falam 

(FOUCAULT, 2008), sendo incumbência do analista do discurso descrever e 

interpretar os modos pelos quais o social é tecido discursivamente, sendo este 

constituído e constitutivo da linguagem e estando o discurso imerso em relações de 

poder (FISHER, 2012).  

As análises assinalaram que em pleno século XXI, no qual há discursos que 

preconizam a liberdade, a igualdade e a modernização dos papéis femininos, ainda 

convivemos com discursos que circulam na publicidade, que associam a imagem 

feminina a produtos e serviços, funcionando como instrumentos de docilização da 

mulher, retomando tais discursos que ainda fazem parte do cotidiano de muitas 

mulheres, muitas das quais ainda se identificam com esses discursos que as 

colocam em posição de sujeito submisso e dependente, cujo universo é forjado nas 
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tramas da microfísica do poder (FOUCAULT, 2003), constituído por interditos, 

sanções e vigilância (FOUCAULT, 3013), tudo isso presidindo condutas, mantendo e 

construindo identidades. 

Por conseguinte, voltando nosso olhar para a história da mulher que foi 

construída no decorrer da história, percebemos que os três modelos de mulher 

propostos por Lipovetsky (2000) coexistem nas práticas sociais, isso ficou claro nas 

análises que mostraram essa constante tensão entre identidades já cristalizadas da 

mulher submissa, enaltecida em benefício do homem (“A avoada da fatura”), como 

também identidades (“A antenada da SKY”, “A obcecada por SKY HDTV”), nas quais 

a mulher está em uma posição de sujeito moderna, cuja imagem não está atrelada 

aos papéis tradicionais que outrora lhe foram outorgados. Nesse sentido, o 

dispositivo analítico da memória discursiva nos possibilitou relacionar esses modelos 

e possíveis identificações da mulher atual com as relações de um passado não tão 

distante, e ainda dessa mesma mulher moderna com as relações de uma sociedade 

em contínuo processo de modernização. 

Evidenciamos na pesquisa como o discurso publicitário simula uma 

identidade feminina moderna, faz crer que se trata de uma nova mulher, que 

ascende em seu papel social, não necessariamente atrelada às identidades forjadas 

ao longo da história por meio dos mecanismos de poder-saber. Aparentemente, 

temos um discurso que funciona como agente propagador das conquistas femininas, 

porém as análises nos permitem concluir que o discurso publicitário da SKY 

corrobora no ideal de domesticidade feminina, ao devolver à mulher sua posição de 

dona de casa, dependente financeiramente do homem, atualizando velhos modelos 

identificatórios que a mulher assumiu no transcurso da história (enquanto mulher 

depreciada ou enaltecida em favor do masculino).  

Portanto, esse discurso publicitário funciona como um instrumento de poder, 

no jogo discursivo em que há uma busca de convencimento, de prevalência de 

verdades sobre a mulher, que coadunam com as relações de poder, nem sempre 

simétricas, entre marido e mulher, entre pai e filha, formando e propagando modos 

femininos de ser e de se identificar, transformando a mulher em sujeito útil e dócil, 

por meio da estratégia de persuasão que legitima os padrões ideológicos existentes 

em nossa sociedade, adaptando-a à sociedade capitalista, conservando, pois, o 
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status quo. Como nos lembra Buitoni (2009, p. 198) ao falar de inovação da imagem 

feminina na imprensa e nas revistas femininas: 

 

 

A mudança que a mulher apresenta, concretamente, no contexto 
social, é mínima, mesmo a mais exposta aos conceitos veiculados 
pelos meios de comunicação. E mesmo a imagem apresentada pela 
imprensa feminina inclui poucos elementos de inovação. Como 
dissemos, é uma tradição camuflada de nova [...] Ela nunca 
ultrapassa os limites de adaptação às normas vigentes. 

 

 

Assim como nas revistas e na imprensa feminina, na publicidade tão pouco 

vemos o engajamento em promover a mulher a partir de suas conquistas no âmbito 

social e no mercado de trabalho, pois sua imagem está constantemente presa às 

velhas identidades, aos velhos papéis. Assim sendo, o que existe é o simulacro da 

mudança, a partir da integração aos signos do novo, tendo a mediação dos objetos 

de consumo como imprescindíveis. Pois conforme Buitoni (2009, p. 198), “a mulher é 

chamada para o moderno, com sua aparência de desenvolvimento tecnológico, para 

criar o simulacro da mudança”.  

Logo, nas nossas análises, observamos que o discurso publicitário da SKY 

ilude a mulher ao propor uma ideia de modernização alcançável através do consumo 

de seus produtos e serviços. É através deles que ela alcança independência nas 

relações amorosas (“A obcecada por SKY HDTV”), autonomia e qualidade de vida 

(“A antenada da SKY”), otimização do tempo (“A avoada da fatura”), acesso ao 

entretenimento (“A compulsiva do pay per view”). Ou seja, mesmo nos comerciais 

que apresentam a imagem de mulher moderna, independente, dona de seu próprio 

destino, esta continua submetida aos apelos midiáticos.  

Desta forma, o que temos é um deslocamento da submissão feminina que 

deixou de vir dos pais ou do marido, passando a ser exercida pela mídia e pela 

publicidade, que se mostra como uma forma de docilidade, que, segundo Foucault 

(2013, p. 132), diz respeito a “um corpo que pode ser submetido, que pode ser 

utilizado, que pode ser transformado e aperfeiçoado”.  

Assim, submetida a modelos publicitários nos quais deve se espelhar, a 

mulher torna-se presa do consumo, submetendo-se livremente aos encantos da 

publicidade, que vende, por meio de seus produtos e serviços, estilos de vida, de 
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condutas, modos de ser e de estar no mundo, enfim, um leque de identidades, que 

ao serem legitimadas pela publicidade, fazem com que a mulher seja docilizada e 

torne-se um sujeito útil (FOUCAULT, 2013) à sociedade capitalista que a conclama a 

deleitar-se no universo do consumo. 

Feitas tais considerações, ressaltamos que neste trabalho – que se insere 

em uma gama de pesquisas que versam sobre a mulher contemporânea nos 

discursos produzidos em diferentes mídias, dentre elas, a publicidade – procuramos, 

não um sentido ou uma verdade dos discursos publicitários da SKY sobre a mulher, 

apenas tentamos apanhar um instante do presente em relação a um “diz-se” 

(FISHER, 2001) sobre ela nas práticas discursivas da SKY, tensionando-o à 

memória discursiva de um passado que foi produzindo saberes e formas de ser 

mulher. Certamente há lacunas a serem preenchidas, há muitos murmúrios na mídia 

que demandam ouvidos afinados, e olhos perspicazes para apreender os 

discursivos e as visibilidades sobre a mulher na publicidade, que reclamam atenção.  

Como assinala Fisher (2012), pensar com Foucault é problematizar, 

multiplicar acontecimentos, sujeitos e discursos, é ousar pensar de outro modo as 

formas como a mídia e a publicidade fala e faz falar a mulher contemporânea, 

funcionando como um locus privilegiado de veiculação, reforço e produção de 

identidades.  
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