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RESUMO 

 

 

Este trabalho trata do processo de produção do sentido na mídia, mais 
especificamente, do sentido constituído nas propagandas das Sandálias Havaianas. 
O sentido, na Análise do Discurso, é tomado na relação da língua com a história, ou 
seja, entre os elementos do intradiscurso com o interdiscurso. Nesse processo, a 
memória materializa o discurso, uma vez que determina o dizível. Por meio dela 
podemos apreender a inscrição do discurso mítico sobre a brasilidade, muito 
cultivado pelas Havaianas. Observando o funcionamento da memória na 
propaganda das Sandálias Havaianas podemos apreender a inscrição da identidade 
nacional no processo de consolidação da marca como um produto tipicamente 
brasileiro. Neste trabalho, recorremos a elementos teóricos e metodológicos 
desenvolvidos pela Análise do Discurso Francesa com o objetivo de 
descrever/interpretar o jogo discursivo na produção de efeitos de sentido identitários 
nas propagandas das Havaianas, nas quais percebemos um trabalho de associação 
entre o produto e elementos constitutivos da identidade nacional, produzindo efeitos 
de colagem entre o produto e os aspectos que compõem a brasilidade. Desse modo, 
ao recuperar os mitos, as propagandas opera por meio da memória um 
deslocamento de sentidos: ela pretende apresentar não apenas o Brasil como 
paraíso terrestre, mas, também, de mostrar aos próprios brasileiros que eles são o 
povo privilegiado por viver nesse paraíso com conforto e tranquilidade quando usa 
as sandálias Havaianas; busca, também, proporcionar ao leitor não apenas a leitura 
de um comportamento dos personagens das propagandas, porém de integrá-lo num 
modo de vida brasileiro. 
 

Palavras-chave: Discurso. Memória/Interdiscurso. Propaganda. Identidade nacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ABSTRACT 

 
 
This paper analyses the process of production of the sense in the media, more 
specifically, the sense shaped in the Havaianas Sandals’ advertising. The sense, in 
the discourse analysis, is taken in the relation of the language with the history, in 
other words, between the elements of the intradiscourse with the interdiscourse. In 
this process, the memory materializes the speech, as soon as it determines what can 
be the said thing. Through the memory we can apprehend the inscription of the 
mythical discourse about the Brazilianness, which is cultivated a lot by the 
Havaianas. Observing the functioning of the memory in the Hawaiian Sandals’ 
propaganda we can apprehend the inscription of the national identity as a part of the 
consolidation process of the brand as a typically Brazilian product. In this paper, we 
use theoretical and methodological elements developed by the French Analysis of 
the Discourse with the objective of describing/interpreting the discursive role in the 
production of effects of sense in the Havaianas Sandals’ propagandas, in which we 
can perceive there is a work of association between the product and constitutive 
elements of the national identity, producing effects of collage between the product 
and elements that compose the Brazilianness. In this way, while recovering the 
myths, the propagandas operate through the memory a dislocation of senses: it 
intends to present you not only the Brazil like a land paradise, but, also, it tries to 
show the Brazilians themselves as privileged people because of living in this 
paradise with comfort and tranquility when wearing the Havaianas Sandals; it, also, 
tries to provide to the reader not only the reading of a behavior of the characters of 
the propagandas, but it intends to take the reader into a Brazilian way of life. 
 
 
Keywords: Discourse, Memory/Interdiscourse, Propaganda, National Identity. 
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Introdução 

No dia a dia, brasileiros aprendem o significado da bandeira brasileira: o 

retângulo verde, que significa a nossa flora; o losango amarelo, simbolizando as 

riquezas minerais; o círculo azul com um conjunto de estrelas que significa o céu 

límpido e os estados brasileiros e a faixa branca que simboliza o povo ordeiro em 

progresso. Mais do que isso, compreendem e assimilam muitos comportamentos 

que nos diferenciam de outros povos, assim, pertencem a uma cultura que possui 

práticas cotidianas muito singulares, destacando-se em seus hábitos, suas comidas 

exóticas, frutas tropicais, etc.: agem diferentes diante de situações que se 

apresentam, têm comidas que para os outros povos são exóticas, possuem frutos 

tropicais que para os países temperados são as melhores frutas, etc. Essas 

características parecem óbvias diante de nós, brasileiros, porque elas são parte da 

nossa vida.  

Porém, não as veem apenas no cotidiano, veem também na mídia. No 

período da copa do mundo, quando o Brasil vai jogar, as redes de televisão dão 

ênfase nas características do futebol brasileiro, nas habilidades de nossos 

jogadores, na força e na raça de nosso povo. As propagandas, tanto impressas 

quanto televisivas, trazem também muito desses aspectos da brasilidade. Certa vez 

a revista Notícia do Varejo, em maio de 2006, publica o encarte: Brasilidade que 

atrai os turistas. O encarte fala da exposição das sandálias havaianas no Aeroporto 

Internacional de Foz do Iguaçu. Os turistas ficaram encantados com a criatividade 

na forma, textura e adereços utilizados nas sandálias que mostram características 

muito peculiares do modo de ser dos brasileiros: simples, descontraído, despojado. 

As cores da bandeira brasileira são um tipo a parte: verde, amarela, azul e branco 

faz uma junção quase perfeita, contribuindo para diferenciar a nossa relação com a 

natureza. 

Mas não é de se surpreender que eles tenham ficado tão maravilhados 

com os aspectos culturais do Brasil. Já no período do descobrimento, em 1500, 

Cabral e a esquadra portuguesa se encantaram com as belezas naturais da terra, do 

povo indígena em que aqui viviam e do modo como estes se comportavam. Esse 

encantamento produziu efeitos que se encontram enraizados até os dias atuais. O 

que os estrangeiros pensam dos brasileiros em parte são verdadeiros, porque há 

modos de comportamentos, estilos de vida, símbolos, etc. que pertencem apenas à 
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cultura brasileira, ou seja, são diferentes de outros povos em sua relação sócio-

histórica e cultural.  

Não é curioso nos perguntar por que a mídia se utiliza da brasilidade 

como recurso para apresentar os produtos e os programas. Na verdade, a mídia não 

tem como papel precípuo a mudança nas relações sociais, ela procura se utiliza de 

sentidos que estão sedimentados e de memórias que ficaram inscritas na cultura 

nacional, formando um discurso capaz de conectar as pessoas com a nação em que 

vive, ou seja, mostra ao leitor ou telespectador o conjunto cultural que o envolve. 

Disso não se pode dizer que esses meios são formas de perpetuação da tradição 

brasileira, com seus mitos fundacionais, seus símbolos e representações, de modo a 

construir sentidos que influenciam e organizam tanto as ações quanto a concepção 

que se tem de nós, bem como em relação ao olhar que temos de nós mesmos, 

segundo Hall (2005). Logo, a mídia não é apenas instrumento de persuasão, como 

pensam muitos críticos dessa prática social; ela é também uma ferramenta de 

construção de sentido e de subjetividade. 

Em particular, os anúncios publicitários das sandálias Havaianas 

exploram o sentido da simplicidade, da autenticidade e alegria de viver do brasileiro, 

valorizando o jeito todo especial do povo. Desse modo, os anúncios das havaianas 

tentam associar a brasilidade ao produto em anúncio, fazendo com que a Havaianas 

seja reconhecida no mundo todo como sinônimo de brasilidade, isto é, como um dos 

elementos da cultura nacional. Para isso, os recursos utilizados pelas propagandas, 

tais como as cores verde e amarelo, as árvores típicas das praias brasileiras, o 

comportamento dos brasileiros, etc. são construções fundamentais para que o 

processo identitário se sedimente no imaginário social. 

É desse modo que o uso desses recursos nos anúncios das "Legítimas" 

fazem, ao mesmo tempo, uma homenagem à essência do brasileiro: simplicidade, 

descontração e autenticidade e servem como uma forma de construção identitária 

dos sujeitos, uma vez que não se dirige a apenas um grupo social, mas a toda uma 

nação. A identificação ao produto se constitui através da identidade constitutiva 

socialmente sobre o brasileiro. Unindo estes dois fatores fundamentais para 

persuasão, os anúncios contribuem para uma solidificação da brasilidade e, 

também, para uma associação do produto ao ser do brasileiro. 
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Os aspectos da brasilidade já são explorados pelos estudos culturais, 

porém, numa abordagem discursiva as discussões têm sido insuficientes para uma 

compreensão mais significativa do tema. Nesse trabalho, procura-se contribuir ao 

estudo da interpretação considerando o plano sócio-histórico da linguagem. A 

contribuição se faz em direção aos aspectos macro de sua aplicação, que serve 

tanto para o ensino, com os anúncios, como para uma verificação dos fatos 

linguísticos e discursivos que envolvem a identidade nacional; e, também, a 

utilização desse conhecimento nas práticas sociais de comunicação como televisão, 

rádio, revista, jornal, etc. meios em que o uso da linguagem verbal e não-verbal é o 

ponto chave, para descrição/interpretação do trabalho discursivo do sujeito em torno 

dos sentidos que circulam no social. 

Esses pontos são de grande relevância na compreensão dos aspectos 

discursivos que constituem os sentidos das propagandas analisadas, apontando 

para o fato de que o interdiscurso é o produtor dos sentidos.  No caso das 

propagandas das Havaianas, interessa-nos analisar a participação da memória na 

produção de efeitos de sentido sobre a brasilidade que nelas se inscrevem. 

Visto desse modo, pode-se perguntar: que sentidos estão constituídos 

sobre a identidade brasileira nas propagandas das sandálias havaianas? Que efeitos 

da memória e do interdiscurso estão constituídos em sua materialidade? Qual(is) é 

(são) o(s) mito(s) expresso(s) que sustenta(m) o processo identitário? Que aspectos 

identitários são mais recorrentes na propaganda impressa e televisiva? Essas 

questões direcionaram o trabalho no sentido de investigar a constituição de sentidos 

sobre a identidade brasileira nas propagandas das sandálias Havaianas, com os 

seguintes objetivos:  

 
• Descrever e interpretar os efeitos da memória e do interdiscurso nas 

propagandas das sandálias havaianas; 

 
• Identificar as marcas do mito que sustenta o processo identitário nessas 

propagandas;  

 
• Diferenciar os aspectos identitários na construção discursiva da propaganda 

impressa e televisiva. 
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Esses objetivos nos impõem uma metodologia que possa analisar como 

se produzem sentidos para o brasileiro em sua constituição, focalizando os 

funcionamentos dos enunciados que se apresentam como evidências na memória 

(repetidas e aceitas). Interessa-se, aqui, mais especificamente, verificar a ocorrência 

das narrativas do mito fundacional no discurso das propagandas das sandálias 

Havaianas, buscando apoio nas ideias de Orlandi (2003) e Chauí (2004) quando 

discutem o discurso fundador brasileiro, seu papel na formação do país e na 

construção da identidade nacional. 

Nesses termos, olhar o objeto de análise a partir de uma perspectiva 

discursiva é tentar ampliar as possibilidades de reflexão sobre o discurso e a 

produção da identidade. No discurso da mídia, alguns deslocamentos necessários 

devem ser implicados em relação à noção de sujeito e de discurso. Dessa forma, o 

discurso como ponto focal não pode restringir-se a uma análise do produto 

linguístico visto como uma sequência linear, tampouco como superfície acabada. O 

sujeito não pode (ou não deve) ser apreendido dentro do molde cartesiano, ou seja, 

um sujeito detentor dos conhecimentos de sua cultura e isento das determinações 

sócio-históricas e ideológicas.  

Desse modo, a análise vinculará a identidade nacional à inscrição da 

posição sujeito no enunciado. Esse aspecto mostra-se de grande relevância, uma 

vez que o sujeito não é um sujeito empírico, mas uma posição inscrita na 

materialidade discursiva.  Assim, buscará compreender efeitos de sentido sócio-

historicamente produzidos na relação da inscrição na língua com a ideologia, tendo 

como pano de fundo uma noção de sujeito produzido na heterogeneidade, no 

conflito, no desejo de ser e de não ser das relações sociais. 

Em outras palavras, na análise, tem-se em mente o fato de que o sujeito 

não é fonte intencional de um sentido que lhe seria transparente, ele não é dono do 

seu dizer. Nesse caso, entra em cena o eixo interdiscursivo (a dimensão da 

interdiscursividade constitutiva de todo dizer), ou seja, a determinação sócio-

histórica do sentido cujo controle escapa ao sujeito e uma concepção de sujeito não 

mais visto como falante, que encontraria na língua um instrumento para exprimir 

suas intenções de comunicação, mas sim como um espaço do sujeito afetado pela 

determinação sócio- histórica do dizer, ou seja, no jogo da memória. 
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Um estudo sobre o processo de produção identitária inscreve-se num 

campo de investigação cuja metodologia de trabalho deve primar pela abordagem 

qualitativo-interpretativa do objeto. Em tal abordagem, não passa despercebido o 

trabalho de interpretação dos sentidos, atestando para o fato de que a linguagem é 

dissimula o real das palavras, derivando-os para outros lugares. Assim sendo, o 

estudo sobre a produção da identidade entra num campo da interpretação dos 

sentidos que são constituídos e materializados no objeto de estudo, observando 

mais de perto os deslocamentos feitos para a produção de determinado efeitos de 

senttido. 

Quanto à organização textual, esse trabalho está dividido em quatro 

capítulos.  

No primeiro capítulo, são apresentados os aspectos teóricos e 

metodológicos da Análise do Discurso de orientação francesa. Primeiramente, 

proporcionamos sucintamente uma visão histórica dos conceitos operacionais que 

marcaram a Análise do Discurso no percurso de sua constituição. A tessitura das 

propostas teóricas dessa disciplina é marcada pelos diálogos estabelecidos com as 

propostas de Foucault, Saussure, Lacan e Bakhtin, das quais algumas noções são 

fundamentais para se pensar o objeto de estudo: o discurso. Além disso, trabalha-se 

o conceito de discurso como uma prática discursiva em que está materializada nos 

textos. Esse olhar sobre o discurso faz com que o texto seja visto como ponto de 

partida para a análise. Por fim, é definida a metodologia do trabalho, tomando por 

base os conceitos de arquivo, corpus e trajeto temático.  

No segundo capítulo, começa-se de uma apresentação do gênero 

propaganda e das particularidades impostas pela mídia de divulgação; e, depois, 

mobiliza-se, também, o conceito de memória na produção material do sentido, 

proporcionando uma relação entre o dizer com os efeitos de sentidos produzidos 

com foco nas condições de produção do discurso.  

No terceiro capítulo, busca-se uma apresentação sumária dos aspectos 

do mito como um discurso, pois percebemos aí uma possibilidade de compreenção  

do processo de produção do sentido na mídia. Outro ponto facalizado nesse capítulo 

é a distinção entre nação e nacionalidade ou brasilidade, vendo mais de perto a 

construção dos mitos fundacionais que povoam o imaginário brasileiro. 
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No último capítulo, faz-se uma análise das propagandas das Sandálias 

Havaianas de modo a compreender o processo de produção dos mitos culturais do 

Brasil, apresentando os indícios dos mitos nacionais presentes nos textos da mídia. 

Os aspectos nacionais revelam, na materialidade textual, os modos como 

os brasileiros são vistos por eles mesmos, tanto em relação aos aspectos 

comportamentais e culturais quanto ao aspecto natural. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

17 

 

1 CAMPO TEÓRICO E METODOLÓGICO DA ANÁLISE DO 
DISCURSO 
 

 

1.1 Constituição da AD como campo interdisciplinar 
 

 

A Análise do Discurso (AD) surgiu na França, nos anos 60, num contexto 

histórico e ideológico em que se buscava a compreensão do homem em sua 

condição sócio-cultural de produção. Michel Pêcheux, seu fundador, propõe uma 

teoria do discurso que tenta suprir a insuficiência da análise do conteúdo, tal como 

era aplicada nas Ciências Humanas: a Linguística, a História, a Filologia, 

atravessando em sua constituição os conceitos de sujeito psicanalítico, sentido e 

história.  

Essa disciplina, segundo Pêcheux (1997b), passou por três épocas em 

sua constituição. Em cada época houve mudanças substanciais nos aspectos 

teóricos e metodológicos. 

Na primeira época, se estabelecem duas posições teóricas bastante 

delineadas: a primeira posição defendia que um processo de produção discursiva 

deveria ser concebido como uma máquina autodeterminada e fechada sobre si 

mesma, de tal modo que o sujeito-estrutura determina os sujeitos como produtores 

de seu discurso. A segunda posição, correlata a esta, é a língua natural constituindo 

a base invariante sobre a qual se desdobra uma multiplicidade de processos 

discursivos. Esses fundamentos teóricos estão na base do pensamento 

estruturalista e é por meio dessa posição que AD vai de encontro aos pressupostos 

do inatismo e à afirmação do sujeito intencional.  

Neste período, a posição teórica assumida pela AD possibilita a 

construção de dois gestos: a reunião de um conjunto de traços discursivos 

empíricos, chamados de corpus de sequência discursiva (vale salientar que a 

produção dos traços, por hipótese, foram retirados de uma única máquina 

discursiva, ou seja, de um mito, de uma ideologia)  e a construção do espaço 

distribucional das variantes empíricas desses traços. A adoção desses gestos tem 

como conseqüências metodológicas e procedimentais: (1) o ponto de partida era um 

corpus fechado de sequência num espaço discursivo dominados por condições de 
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produção estáveis e homogêneas; (2) a análise linguística de cada sequência é 

indispensável para a análise discursiva do corpus.   

Nesse momento da AD, Pêcheux se preocupa com a base epistemológica 

de reformulação da parole e, consequentemente, da interrogação sobre o dispositivo 

teórico na busca de fundamentos para a análise das condições de possibilidade do 

discurso e dos processos discursivos. Essa relação entre o discurso e o dispositivo 

de análise constrói uma postura epistemológica no campo da Linguística que toma 

outros objetos, além do escopo da frase e de seus constituintes, chegando-se ao 

nível do discurso. Desse modo, a relação entre o dizer e as condições de produção 

desse dizer, estabelecem o lugar onde a Análise do Discurso insere a  

 

 

exterioridade como elemento constitutivo dos sentidos, exigindo, portanto, 
um deslocamento teórico, de caráter conflituoso, que vai recorrer a 
conceitos exteriores ao domínio de uma lingüística imanente. (GREGOLIN, 
2001, p.12). 

 

A segunda época da AD deixa de lado a concepção de máquina 

discursiva estrutural e se volta para a noção de formação discursiva (FD), que foi 

tomada de empréstimo de Michael Foucault. A reinterpretação feita por Pêcheux 

desse conceito foucaultiano leva a Análise do Discurso a refinar as relações entre 

língua, discurso, ideologia e sujeito. Nesse momento, também, Pêcheux aprofunda o 

conceito de sujeito interpelado pela ideologia, embasado na leitura que Althusser faz 

dos textos de Marx. Segundo esse autor, o sujeito pensa que é a fonte do dizer, uma 

vez que o dizer se apresenta como uma evidência, mas na verdade é apenas um 

efeito ideológico da interpelação, ou seja, o sujeito acredita que o discurso que ele 

produziu é dele e que possui apenas um sentido. No entanto, isso é apenas um 

mero efeito da ideologia que interpela os indivíduos em os sujeitos de seu discurso. 

Desse modo, a concepção de sujeito do discurso continua sendo concebida como 

puro efeito do assujeitamento à maquinaria da FD com a qual ele se identifica, 

ocorrendo, assim, o que se chamou de de-subjetivação na linguagem, devido à 

relação da língua com a ideologia, ou seja, os processos não-subjetivos do sujeito.  
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No livro Le verite de La palice (1975)1, Pêcheux retoma a tese da 

interpelação ideológica e acentua o caráter contraditório e desigual do 

assujeitamento e a reprodução, transformação das relações de produção nos 

aparelhos ideológicos. Para o autor, o conceito de formação discursiva recebe a 

reflexão sobre a materialidade do discurso e sentido. Como explica Pêcheux (1999), 

toda formação discursiva dissimula, pela transparência do sentido que nela se 

constitui, sua dependência como parte de um todo complexo das formações 

discursivas.  

Outro ponto a acrescentar, segundo Silva (2008a), é que no plano de uma 

interpretação marxista que foi atribuída à FD, Pêcheux reorganiza elementos teórico-

analíticos para explicar as relações entre os processos discursivos e o “exterior”, o 

que o leva a introduzir o conceito de interdiscurso na teoria que constrói. O 

interdiscurso começa a ser teorizado a partir da percepção das contradições que se 

instauram no interior das formações discursivas. Tal percepção leva Pêcheux a 

abandonar a ideia de FD como espaço homogêneo e coloca a heterogeneidade 

como seu elemento estruturante. A preocupação maior seria entender a relação dos 

elementos intradiscursivos, que é da ordem da língua, com os elementos 

interdiscursivos, o exterior que é constitutivo do sentido. Essa relação é operada 

nesse momento da AD por meio da noção de formação discursiva. 

Nesse momento, a noção de interdiscurso foi introduzida para designar o 

“exterior específico” de uma FD e que irrompe na FD para constituí-la como espaço 

heterogêneo. Nas palavras de Pêcheux (1997b, p.314), “o fechamento da 

maquinaria é, pois, conservado, ao mesmo tempo em que é concebido então como 

o resultado paradoxal da irrupção de um ‘além’ exterior e anterior.”.  

A terceira época da AD foi marcada pela emergência de novos 

procedimentos. Pêcheux (1997b, p. 315) destaca três referências fundamentais:  

 

 

(1) O primato teórico do outro sobre o mesmo se acentua, empurrando até o 
limite da crise de maquinaria discursiva estrutural;  

                                                           

1 Na tradução brasileira feita por Eni P. Orlandi, o livro recebeu o título: “Semântica e discurso: uma 
crítica a afirmação do óbvio”. 
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(2) o procedimento de análise da AD por etapas explode definitivamente 
devido ao fato de que é “através da desestabilização das garantias sócio-
históricas que se supunham assegurar a priori a pertinência teórica e de 
procedimento de uma construção empírica do corpus refletindo essas 
garantias” e “através de uma interação cumulativa conjugando a alternância 
de momentos de análises lingüísticas” e “de momentos de análises 
discursivas” que supõe a reinscrição dos traços dessas análises parciais no 
interior do campo discursivo analisado enquanto corpus, acarretando uma 
reconfiguração deste campo, aberto simultaneamente a uma nova fase de 
análise lingüístico-discursiva e 

(3) o estudo da construção dos objetos discursivos e dos acontecimentos, e 
também dos ‘pontos de vista’ e ‘lugares enunciativos no fio intradiscursivo’. 

 

 

Esses pontos deixam entrever que Pêcheux se afasta de posições mais 

rígidas da teoria que ele sustentava até então. Isso se fez mais claro, a partir do 

momento em que esse autor se depara com os conceitos da Nova História e, 

consequentemente, aproximando seus estudos das propostas foucaultianas sobre o 

discurso, a interpretação, passando a observar a relação entre a estrutura, que é da 

ordem da língua; e o acontecimento, que é da ordem da história. 

Vimos, em cada época da Análise do Discurso, que o discurso “é o objeto 

sócio-histórico em que o lingüístico intervém como pressuposto”, (ORLANDI, 2003, 

p.16), ou seja, o discurso possui dimensão sócio-histórica e faz necessário 

compreender a sua inscrição nesta dimensão. Para que isso ocorra de modo 

satisfatório, a AD articula os saberes da Linguística, como teoria da sintaxe e dos 

processos de enunciação; o materialismo histórico, como teoria das formações e 

transformações sociais e a teoria do discurso, como teoria da determinação histórica 

dos processos semânticos2. A esses campos de saberes articula-se uma teoria da 

subjetividade de natureza psicanalítica.  Nesse espaço de confluência de saberes, o 

discurso se apresenta em toda sua complexidade de modo que ele não se confunde 

com a superfície linguística, nem com os pressupostos ideológicos nem muito menos 

com o sentido literal do enunciado como se verá no próximo tópico. 

 

                                                           

2
 Para maiores detalhes sobre o atravessamento dessas três teorias, veja o texto de Pêcheux (1997c) 
“A propósito da análise automática do discurso: atualização e perspectivas” que se encontra nas 
referências finais deste trabalho. 
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1.2 Discurso como objeto de investigação  

 

Em A arqueologia do saber, Michel Foucault (2000) desenvolve conceitos 

que serão incorporados pela a Análise do Discurso como determinantes para análise 

de seu objeto – o discurso. O texto de Foucault desenha um vasto campo de 

discussões no interior das quais se podem pensar uma teoria do discurso. Gregolin 

(2007, p.14-15) destaca alguns pontos do pensamento foucaultiano sobre o 

discurso, contidas em A arqueologia do saber, do seguinte modo: 

 

 

a) o discurso é uma prática que provém da formação dos saberes e que se 
articula com outras práticas não discursivas; 

b) os dizeres e fazeres inserem-se em formações discursivas, cujos 
elementos são regidos por determinadas regras de formação; 

c) o discurso é um jogo estratégico e polêmico, por meio do qual 
constituem- se os saberes de um momento histórico; 

d) o discurso é o espaço em que saber e poder se articulam (quem fala, fala 
de algum lugar, baseado em um direito reconhecido institucionalmente);  

e) a produção do discurso é controlada, selecionada, organizada e 
redistribuída por procedimentos que visam a determinar aquilo que pode ser 
dito em um certo momento histórico.  

 

 

Para Foucault (2000), o discurso é uma prática e, sendo assim, as práticas 

discursivas devem ser pensadas enquanto  

 

 

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 lingüística as condições de exercício das 
funções enunciativas. (FOUCAULT, 2000, p.136). 
 

 

Desse modo, ao postular sobre os discursos, Foucault quer interrogar as 

relações entre práticas discursivas e práticas histórico-sociais no interior de uma 

formação social, quer entender as relações que os enunciados mantêm entre si e 
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com acontecimentos técnicos, políticos, sociais. Desse modo, ele explica a produção 

de verdades como efeito de arranjos históricos e, é desse modo, que os sujeitos e 

os sentidos são construídos por meio da produção e circulação de discursos, como 

uma fabricação das relações de poder em cada época.  

As práticas discursivas buscam nos discursos aquilo que constituem as 

regularidades dos acontecimentos. Por isso, a análise dos discursos deve investigar 

noções históricas, densas em sua materialidade, determinadas pelo tempo, definidas 

pelos espaços, que nascem em algum momento e que têm efeitos práticos. 

O funcionamento das práticas discursivas determina os saberes que 

organizam e fazem funcionar os enunciados. Foucault (2000) entende um saber  

sobre diversos aspectos: como um conjunto de elementos formados de maneira 

regular por uma prática discursiva; como aquilo que podemos falar em uma prática 

discursiva; como o espaço em que o sujeito pode tomar posição para falar dos 

objetos de que se ocupa o discurso; como o campo de coordenação e de 

subordinação dos enunciados em que os conceitos aparecem, se definem, se 

aplicam e se transformam; como as possibilidades de utilização e de apropriação 

oferecidas pelo discurso. O modo de funcionamento do discurso médico, por 

exemplo, impõe os saberes que devem conter seus enunciados e o sujeito não pode 

produzir um discurso que o saber de sua prática não lhe autoriza. 

O discurso como prática delineia a inscrição dos discursos em formações 

discursivas que sustentam os saberes em circulação numa determinada época. Isso 

significa que, em um momento histórico, há algumas ideias que devem ser 

enunciadas e outras que precisam ser silenciadas.   

Uma formação discursiva, segundo Gregolin (2001), agrupa um conjunto 

de acontecimentos enunciativos. Ela reúne os enunciados num sistema de 

diferenças e dispersões de modo que o enunciado é pensado na singularidade de 

seu acontecimento, em sua irrupção histórica, e observada em sua emergência, uma 

vez que ele é um acontecimento que nem a língua e nem o sentido pode esgotar. 

Nessa perspectiva, o sentido não está oculto na superfície textual como informações 

implícitas, mas na relação de semelhança que ele mantém com os outros 

enunciados de sua formação e da diferença que ele integra com outras formações 

discursivas. Por isso, não se busca o que o sujeito quis dizer, mas o que possibilitou 

o surgimento daquele enunciado e não outro em seu lugar. 
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  As regras que determinam uma formação discursiva apresentam-se, pois, 

como um sistema de relações entre objetos, tipos enunciativos, conceitos e 

estratégias. Todos esses elementos caracterizam a formação discursiva em sua 

singularidade, possibilitando a passagem da dispersão para a regularidade. 

Por isso, uma formação discursiva é definida como conjunto de regras as 

quais definem a identidade e o sentido dos enunciados que os constituem; ou seja, é 

a própria formação discursiva como uma lei de série, princípio de dispersão e de 

repartição dos enunciados que definem as regularidades e que validam os 

enunciados constituintes. A regularidade instaura os objetos dos quais a formação 

trata e legitima os sujeitos para falarem sobre tais objetos, definem os conceitos com 

os quais operarão e as diferentes estratégias que serão para definir um campo de 

opções possíveis para realizar os temas.     

Aqui, vale trazer um comentário de Silva (2004) sobre esse conceito 

apresentado por Foucault que afirma: o enunciado pertence a uma formação 

discursiva, assim como uma frase pertence a um texto e uma proposição pertence a 

um conjunto dedutivo. Desse modo, a análise leva em conta a dispersão e a 

regularidade dos sentidos que se produzem pelo fato de serem sido realizados. 

Porém, para descrever essa dispersão, dever buscar as “regras de formação” que 

regem a formação dos discursos. 

Segundo Foucault (2000), as regras de formação são as condições de 

existência das formações discursivas e possuem quatro elementos básicos. 

O primeiro se refere aos enunciados que formam um conjunto disperso 

quando se relaciona a um único e mesmo objeto, nas suas mais diversas formas 

dispersas no tempo. Desse modo, podemos “[...] saber se a unidade de discurso é 

feita pelo espaço onde os diversos objetos se perfilam e continuamente se 

transformam, não pela permanência e singularidade de um objeto”. (FOUCAULT, 

2000, p.37). Isso remete ao fato de que é preciso assinalar um conjunto de objetos 

comuns. Assim, paradoxalmente, para definir um conjunto de enunciados no que ele 

tem de singular consiste em descrever a dispersão desses objetos, apreender todos 

os interstícios que se separam, medir as distância que reinam entre eles, ou seja, “ 

formular sua lei de repartição.” (op. cit.). 

Na prática de formação dos objetos, Foucault ressalta três pontos 

fundamentais: a definição daquilo de que se fala, do status de objeto, ou seja, de 
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fazê-lo aparecer, tornando discutível e memorável. Isso constitui a superfície de 

emergência do enunciado; outro é a instância de delimitação em que as instituições 

científicas, jurídicas, religiosas, etc, delimitam o seu próprio objeto do discurso. Por 

fim, as grades de especificação, que se trata dos “sistemas segundos os quais 

separamos, opomos, associamos, reagrupamos, classificamos, derivamos um das 

outras.” (FOUCAULT, 2000, p. 47-8). Assim, para Foucault (op. cit.), uma formação 

discursiva deve dar conta de como qualquer objeto do discurso encontra seu lugar e 

sua lei de aparecimento. 

O segundo elemento central de uma formação discursiva são os tipos 

enunciativos, em que se pode falar de uma modalidade enunciativa, isto é, de um 

tipo de enunciação recuperável e normativa. Numa 'formação das modalidades', 

devemos considerar: quem fala ou, quem no conjunto de todos os sujeitos falantes 

tem o direito de falar com tal e qual formas linguísticas. Nesse contexto, é preciso 

descrever os lugares institucionais de onde o sujeito do discurso obtém o seu 

discurso, ou seja, os lugares de memória que autoriza a produção discursiva por 

parte do sujeito. É assim que “as posições do sujeito se definem igualmente pela 

situação que lhe é possível ocupar em relação aos diversos domínios ou grupos de 

objetos” (FOUCAULT, 2000, p. 57). As modalidades de enunciação manifestam a 

dispersão do sujeito nos mais diversos status, lugares e posições que pode ocupar 

ou receber quando exerce um discurso na descontinuidade dos planos de onde fala. 

Para ele, também, deve existir um sistema de conceitos permanentes que 

são operadas em um domínio. Isso constitui terceiro ponto de uma formação 

discursiva e se refere à organização do campo de enunciado. Para Foucault (2000), 

a organização desse campo compreende, inicialmente, as formas de sucessão, as 

diversas disposições das séries enunciativas e os diversos esquemas retóricos entre 

outros; as formas de coexistência que delineia um campo de presença, que é 

constituído por “[...] todo dos enunciados já formulados em alguma outra parte e que 

são retomados em um discurso” (FOUCAULT, 2000, p. 64), um campo de 

concomitância que se trata de enunciados que se referem aos domínios de objetos 

inteiramente diferentes e, por fim, um domínio de memória. Compreende, também, 

os procedimentos de intervenção que podem aparecer nas técnicas de reescritas, 

em métodos de transcrição dos enunciados, pela transferência de um tipo de 

enunciado de um campo para outro. 



 

 

25 

 

O último elemento de uma formação discursiva é as escolhas temáticas, 

isto é, a permanência de uma temática que corresponde às estratégias trabalhadas 

em um campo específico. Essas escolhas se caracterizam pelos pontos de 

incompatibilidade: dois objetos ou dois tipos de enunciação podem aparecer em uma 

mesma formação discursiva, possuindo pontos de equivalência – que são os 

elementos incompatíveis, são formas da mesma maneira e parte das mesmas regras 

e pontos de ligação de mesma sistematização. Além disso, para dar conta das 

escolhas, “... é preciso descrever instâncias específicas de decisão: em que o papel 

desempenhado pelo discurso estudado em relação aos que lhe são contemporâneos 

e vizinhos.” (FOUCAULT, 2000, p. 64). Um outro ponto é instância que se 

caracteriza pela função que deve exercer o discurso estudado. Esses elementos 

norteiam as escolhas temáticas feitas por um sujeito, de modo que tais escolhas se 

inscrevam numa dada formação discursiva e não em outra.  

Esses aspectos mostram que há um vínculo existente entre as formações 

discursivas e os enunciados, uma vez que aquelas são constituídas por um conjunto 

destes nas práticas discursivas. Para isso, as formações discursivas põem em 

movimento os objetos a serem ditos, os tipos de enunciação que devem ser 

recuperados, os conceitos fundamentais e as escolhas temáticas desenvolvidas. 

Antes de entrarmos no conceito de enunciado, vale ressaltar que o 

discurso como prática discursiva ajuda-nos a perceber que a produção de sentido 

não se dá de modo aleatório, como se um texto fosse separado de suas condições 

de produção sócio-históricas, muito pelo contrário, ele é produzido com base nas 

redes de memória e determinado por relações de poder.  

É por esses aspectos que o enunciado, na Análise do Discurso, não é 

definido como um produto resultante de uma interação entre locutores em que se 

incluem as intenções dos falantes, nem como um conjunto de elementos linguísticos 

que apresenta nas entrelinhas as informações implícitas; nem, muito menos, como 

uma proposição contendo o seu valor de verdade. 

  Foucault define o enunciado como uma unidade do discurso que constitui a 

base indispensável para que haja frase, proposição e atos de fala, mas que não se 

confunde com nenhuma dessas unidades do discurso, pois  ele é “uma função que 

cruza um domínio de estruturas e unidades possíveis e que faz com que apareçam, 

com conteúdos concretos, no tempo e no espaço.” (2000, p.99) 
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Essa diferenciação que o autor faz em relação às outras unidades deixa 

marcada a ênfase no fato de que, nos estudos linguísticos, sempre deixaram o 

enunciado como uma unidade residual e, portanto, pressuposto e não como objeto 

de análise. Gregolin (2004, p. 24-25) comentando a diferença entre o enunciado e as 

três unidades, apresentadas por Foucault, expõe os seguintes pontos: 

 

 

a) ao contrário da proposição, o enunciado está no plano do discurso e, por 
isso, não pode ser submetido às provas de verdadeiro / falso.  

b) ao contrário da frase, o enunciado não está, necessariamente, submetido 
a uma estrutura canônica (como, em português, sujeito-verbo-predicado), 
isto é, não se encontra o enunciado encontrado-se os constituintes da frase.   

c) o enunciado parece, à primeira vista, mais próximo do que se chama os 
speech acts (atos de linguagem). No entanto, diferentemente das pesquisas 
pragmáticas da filosofia analítica inglesa, não proponho procurar o ato 
material ou a intenção do indivíduo que está realizando o ato.  
 

 

Se numa proposição leva-se em consideração os critérios de verdadeiro ou 

falso para uma expressão, pode haver um enunciado sem que a formulação seja 

colocada sob a testagem desses critérios. No exemplo citado por Foucault, o 

enunciado “ninguém ouviu” é indiscernível do ponto de vista lógico, uma vez que não 

possibilita utilização do critério de verdadeiro ou falso. Já no que diz respeito à frase, 

um enunciado não obedece, necessariamente, a sua estrutura formada pelos 

sintagmas nominais e verbais. Uma simples palavra como “fogo” pode adquirir o 

estatuto de enunciado, sem, no entanto, conter a estrutura frasal. Os atos de fala 

procuram dar conta da produção em termos de intenção comunicativa, o 

cumprimento da ordem ou pedido, isto é, o resultado eventual do que disse, mas, 

para Foucault (2000, p. 94), o enunciado descreve  

 

 

a operação que foi efetuada, em sua emergência – não o que ocorreu 
antes, em termos de intenção, ou o que ocorreu depois, em termos de 
‘eficácia’ - mas o que produziu pelo próprio fato de ter sido enunciado - e 
precisamente neste enunciado (e nenhum outro) em circunstancias bem 
determinadas. 
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A unidade discursiva, o enunciado, é construída por meio da diferença 

estabelecida com outros conceitos das ciências humanas. Contudo, o discurso 

mantém uma relação privilegiada com a gramática, com a estrutura lógica e com a 

pragmática.  

Além da frase, das proposições e dos atos de fala, o enunciado se 

diferencia do conceito de língua, como sistema de regras que dá condições de 

comunicação. Para Foucault (2000), a língua só existe a título de construção para 

enunciados possíveis, mas, por outro lado, ela só existe a título de descrição, obtida 

a partir de um conjunto de enunciados reais. A língua e o enunciado não estão no 

mesmo nível de existência; e não se pode dizer que há enunciados como dizemos 

que há língua.   

Mas, os traços que Foucault (2000) evidencia sobre o enunciado vai além 

da mera distinção entre aquelas noções. Em Arqueologia do saber, esse autor não 

busca os conhecimentos no campo das formas linguísticas, uma vez que não basta 

qualquer realização material de elementos linguísticos, ou qualquer emergência de 

signos no tempo e no espaço, para que um enunciado possa existir. É necessário 

perceber que o que torna uma frase, uma proposição ou um ato de fala em um 

enunciado é a sua função enunciativa. 

A função enunciativa, segundo Foucault (2000), é caracterizada pelo fato 

de ter sido produzido por um sujeito, em lugar institucional, determinado por regras 

sócio-históricas que definem e possibilitam que ele seja enunciado. Isso decorre que 

“a função enunciativa não pode se exercer sobre uma frase ou proposição em 

estado livre.” (op. cit. p.111); mas sempre determinada por suas condições de 

aparecimento, fazendo com que tenha surgido aquele enunciado e não outro em seu 

lugar.  

Essas delimitações feitas por Foucault sobre o conceito de enunciado 

apresentam pontos que servem de base para o conhecimento do discurso. Este não 

é apenas elemento linguístico; não está relacionado, obrigatoriamente, a um 

referente, objeto do mundo ‘real’; nem mesmo com as intenções comunicativas ou 

resultado eventual do que é dito entre os interlocutores. Nem tão pouco, com as 

relações morfossintáticas ou morfológicas que ocorre entre as unidades estruturais 

da língua. Trata-se, assim, de considerar o discurso como uma série de 

acontecimentos, de estabelecer e descrever as relações que os acontecimentos 
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discursivos mantêm com outros acontecimentos que pertencem ao sistema 

econômico, ou ao campo político, ou às instituições. O discurso, como uma série de 

acontecimentos, nos situa automaticamente na dimensão da história do dizer em 

que o sujeito não é dono da sua produção, mas efeito dela. 

A partir da função enunciativa o enunciado possui quatro características 

fundamentais: um correlato ou referente, que se dá através de uma posição sujeito, 

está inserido num campo associado e se apresenta em uma materialidade. Os dois 

últimos aspectos serão abordados com maior detalhe neste capítulo, uma vez que 

eles têm maior relevância para o estudo do interdiscurso em Courtine (2009), porém, 

não vamos deixar de lado os outros aspectos, pois a compreensão do pensamento 

de Foucault só é possível vendo-o em seu todo. Desse modo, apresentaremos os 

elementos constitutivos do enunciado sem, contudo, tentar esgotar a teoria 

foucaultiana sobre os traços distintivos do enunciado.   

Michel Foucault (2000) diz em relação ao primeiro aspecto do enunciado: 

o seu correlato: uma série de signos se tornará enunciado com a condição de que 

tenha com “outras coisas” uma relação específica que se refira a ela mesma e não à 

sua causa, nem a seus elementos. Essa relação não se trata da relação entre o 

significado e o significante, nem da frase com o sentido, nem da proposição com o 

seu referente, nem muito menos do enunciado com o que enuncia. Um nome não 

possui a mesma relação com o que designa e, também pode ocupar diferentes 

lugares gramaticais e seu sentido é dado pela utilização.  

É preciso saber a que se refere o enunciado, qual é o seu espaço de 

correlações, para poder dizer se uma proposição tem ou não um referente. No 

exemplo apresentado por Foucault, “a montanha de ouro está na Califórnia”, não 

possui um valor de verdade, pois não se pode verificar o seu referente. Logo, a 

negação dessa proposição não é mais válida do que sua afirmação. Porém, o 

espaço de correlações em que essa proposição surge adquire um valor de verdade. 

Tal expressão não é enunciada num tratado de lógica, de matemática ou num livro 

de geografia física ou de cartografia existentes sobre os Estados Unidos. Mas não é 

de se pensar que tal proposição esteja em romances, em contos ou mesmo em uma 

notícia em que leva em consideração a expressão: a montanha de ouro de modo 

metaforizado. Nessas correlações os enunciados adquirem um novo valor de 



 

 

29 

 

verdade em deve levar em consideração as relações que mantêm dentro do seu 

espaço. 

Na frase, “incolores idéias verdes dormem furiosamente”. “por mais que 

uma frase seja insignificante, ela se relaciona a alguma coisa, na medida em que é 

enunciado.” diz Foucault (2007, p.102). A frase acima pode parecer, numa primeira 

leitura, sem sentido, uma vez que as ideias não podem ter cor, não pode ter uma cor 

e ao mesmo tempo ser incolor. Mas é de se perceber que a frase está totalmente 

bem construída: a relação entre o sujeito e o predicado está perfeita em sua 

concordância. E se essa frase fizesse parte de uma poesia simbolista. Aí a frase fará 

parte de um espaço de correlações na qual lhe pode estabelecer sentidos. 

O autor conclui afirmando que “O correlato do enunciado é um conjunto 

de domínios em que tais objetos podem aparecer e em que tais relações podem ser 

assinaladas.” (2000, p.102). E ele não se constitui de ‘fatos’, de ‘coisas’, de 

‘realidades’ ou ‘seres’, mas está relacionado à “leis de possibilidade, de regras de 

existência para objetos que aí se encontram nomeados, designados ou descritos, 

para as relações que aí se encontram afirmados ou negados.” (op. cit. p.102). 

A segunda característica diz respeito à relação do enunciado com o seu 

sujeito. É muito recorrente nos estudos linguísticos vermos o sujeito em relação ao 

indivíduo que fala ou a parte da oração. No pensamento foucaultiano, a noção de 

sujeito não é a mesma empregada por Benveniste que é mais adequada ao sujeito 

psicológico. Em seu artigo Da subjetividade da linguagem; Benveniste (2000, p.286) 

afirma que “A linguagem só é possível porque cada locutor se apresenta como 

sujeito, remetendo a ele mesmo como eu no seu discurso.”.  Desse modo, esse 

autor deixa claro que o sujeito é do discurso do qual ele se identifica com eu ou ego 

e se diferencia do tu ou do outro; assinalando, assim, que o sujeito do discurso é o 

senhor do pensamento, dono daquilo que diz e tem o controle sobre os objetos, ou 

seja, o sujeito é uma instância fundadora da linguagem.  

Foucault (2000, p.104) deixa claro que o conceito de enunciado não se 

confunde com “aquele que produziu seus diferentes elementos com intenção de 

significação”, ou seja, o sujeito da enunciação. Este sujeito está mais relacionado ao 

sujeito bakhtiniano e dos analistas ingleses, em que vêem na produção discursiva do 

sujeito às intenções pressupostas. O sujeito é uma posição definida no enunciado.  
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O sujeito do enunciado se diferencia do autor da formulação, uma vez que 

este pode tomar várias posições em sua obra, seja uma posição determinada, uma 

posição neutra. E quanto a isso Foucault aponta que sujeito enunciativo é uma 

função determinada no discurso, mas não forçosamente a mesma de um enunciado 

a outro, pois “na medida em que é uma função vazia, podendo ser exercida por 

indivíduos, até certo ponto, indiferente, chega a formular o enunciado.” (2000, p.105) 

Essa função vazia consiste numa posição do sujeito. Assim, o autor toma várias 

posições do sujeito na sua obra.     

Isso remete ao fato de que a descrição do enunciado não leva em 

consideração as relações intencionais dos interlocutores envolvidos, nem na relação 

puramente linguística; “mas em determinar qual é a posição que pode e deve ocupar 

todo indivíduo para ser seu sujeito.” (FOUCAULT, 2000, p.119). O que consiste em 

afirmar que o sujeito foucaultiano é uma função vazia, um espaço a ser preenchido 

por diferentes indivíduos que ocuparão ao formularem o enunciado. 

.A terceira característica diz respeito à existência de um domínio 

associado ou campo associado. Por tal característica entende-se que o enunciado 

tem margens povoadas de outros enunciados. Isso significa que ele participa de 

uma rede de formulações nas quais se insere e nas quais o sentido se constitui em 

relação aos outros enunciados. Essas margens não são idênticas para todos os 

enunciados: as relações contextuais de um enunciado não são as mesmas, caso se 

trate de um romance ou de um diálogo. Gregolin (2004) afirma que quando se trata 

do enunciado o efeito de contexto só pode ser determinado por uma rede verbal. 

Essa rede forma aquilo que Foucault chama de campo associativo. O campo 

associativo ou domínio associado se define: 

 

 

[...] pela série das outras formulações, no interior dos quais o enunciado se 
inscreve e forma um elemento; pelo conjunto das formulações a que o 
enunciado se refere (implícitamente ou não) seja para repeti-los, seja para 
modificá-los ou adaptá-los, seja para se opor a elas, seja para falar de cada 
uma delas; pelo conjunto de formulações cuja a possibilidade ulterior é 
propiciada pelo enunciado e que pode vir depois dele como sua 
conseqüência natural, ou seja sua réplica. E, por último, pelo conjunto de 
formulações cujo status é compartilhado pelo enunciado em questão, entre 
os quais toma lugar sem consideração de ordem linear. (FOUCAULT, 2000, 
p.112-3). 
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Segundo Courtine (2009), esse campo associado compreende as 

formulações no interior do qual o enunciado se inscreve e se constitui em um 

elemento, em uma sequência discursiva. O enunciado será aí definido por sua 

inscrição numa colocação em sequência horizontal, ou intradiscursiva; as 

formulações as quais o enunciado se refere (implicitamente ou não), seja para 

repeti-las, seja para modificá-las ou adaptá-las, seja para opor-se a elas, seja para 

falar de cada uma delas; não há enunciado que, de uma forma ou de outra, não 

reatualize outros e, por fim, o conjunto das formulações cuja possibilidade ulterior e 

propiciada pelo enunciado e que podem vir depois dele como sua consequência, sua 

sequência natural ou sua réplica.  

Nesses pontos, se percebe que o enunciado se situa numa relação 

horizontal de outros enunciados no seio do intradiscurso de uma sequência 

discursiva e, por outro lado, numa relação vertical em relação a formulações que 

podem ser descobertas em outras sequências discursivas, no interdiscurso de uma 

FD. Assim, confirma as palavras de Silva (2008b) que a primeira inscreve os 

elementos da memória na superfície dos enunciados e a segunda no nível do 

enunciável, efetuando a matriz do sentido. Assim, o enunciado se delineia em um 

campo enunciativo onde tem lugar e status, que lhe apresentam relações possíveis 

com o passado e lhe abre um futuro eventual e podendo ser apanhado numa trama 

complexa de produção de sentidos. 

Conforme Courtine (2009), para um sujeito falante que produz uma 

sequência discursiva dominada por uma formação discursiva determinada, o 

interdiscurso é o lugar no qual se constitui os objetos em que esse sujeito 

enunciador se apropria para fazer deles objetos do seu discurso, bem como as 

articulações entre esses objetos, pelos quais os sujeitos enunciadores vão dar uma 

coerência a seu propósito, dando corpo a isso no plano do intradiscurso. Assim, é na 

relação entre o interdiscurso de uma FD e o intradiscurso de uma sequência 

discursiva produzida por um enunciador, a partir de um lugar inscrito numa relação 

de lugares no seio dessa FD, que se precisa situar os processos pelos quais o 

sujeito se posiciona. É também nessa relação que se joga a articulação do discurso 

com a língua. 
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Essa característica do enunciado evidencia pontos fundamentais que 

contribuem para a compreensão do conceito de memória em análise de discurso. No 

que se refere a tal conceito, iremos tratá-lo no segundo capítulo onde serão 

sistematizados os pontos necessários para o seu entendimento. 

O quarto aspecto definido por Foucault, refere-se à condição material do 

enunciado. A materialidade desempenha um papel fundamental: “ela é constitutiva 

do próprio enunciado: o enunciado precisa ter uma substância, um suporte, um lugar 

e uma data. Quando esse requisitos se modificam, ele próprio muda de identidade.” 

(FOUCAULT, 2000, p.116)    

Para compreender essa materialidade, Foucault distingue enunciado e 

enunciação. Esta se dá, por um lado, toda vez que alguém emite um conjunto de 

signos e se marca pela singularidade situada e datada que não se pode reduzir, por 

outro lado, o enunciado pode se repetir indefinidamente. Nesses termos, o 

enunciado não é limitado a um fato de enunciação. Se da enunciação retirar o seu 

tempo, o seu lugar, o sujeito que realiza e as operações de que ele se utiliza, o que 

‘sobra’ é um forma que é indefinidamente repetível e pode dar lugar as enunciações 

mais dispersas. A isso confirma as palavras de Foucault: (2000, p.119) que diz: 

 

 

[...] o regime de materialidade a que obedecem necessariamente os 
enunciados é, pois, mais da ordem da instituição do que da localidade 
espaço-temporal; define antes possibilidade de reinscrição e de transcrição 
[...] do que individualidade limitada e perecível. 
 

 

Em relação a isso, Courtine (2009) expõe que a existência do enunciado 

é da ordem repetível que se dirige, segundo uma dimensão vertical, as condições de 

existências de diferentes conjuntos de significantes. A diferença entre enunciação e 

enunciado permite pensar o discurso na unidade e na diversidade; na coerência e na 

dispersão; na repetição e na variação. Essa diferença reparte esses modos 

contraditórios de existência do discurso como objeto nos dois níveis descritos acima, 

que põe em jogo a descrição de uma formação discursiva. O interdiscurso assegura 

a permanência do discurso na estrutura de sua repetição e responde a existência do 

fio do discurso (intradiscurso), da formulação em que a enunciação pode produzir 

uma variação conjuntural. 
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A identidade do enunciado está submetida também às imposições do 

lugar que ocupa entre os outros enunciados, isto é, nos limites que lhe são impostos 

pelos outros enunciados no meio dos quais figuram; pelos domínios nos quais 

podemos utilizá-los ou aplicá-los; pelo papel ou função que deve desempenhar. 

(FOUCAULT, 2000, p.119).  

Nesse contexto, Gregolin (2004) diz que o mesmo conjunto de elementos 

verbais é inserido em campo de estabilização que permite repeti-los em sua 

identidade e fazer surgir um novo enunciado. Ao mesmo tempo, institui-se um 

campo de utilização, permitindo a sua constância, a manutenção de sua identidade 

através dos acontecimentos singulares das enunciações. 

Sendo o enunciado constituído pela singularidade e pela repetição, a sua 

análise deve levar em consideração a dispersão e a regularidade dos sentidos 

produzidos pelo fato de terem sidos enunciados. Segundo Gregolin (2006b, p. 90), 

Isso quer dizer que 

 

 

descrever um conjunto de enunciados no que ele tem de singular, 
paradoxalmente, é descrever a dispersão desses sentidos, detectando uma 
regularidade, uma ordem em seu aparecimento sucessivo, correlações 
posições, funcionamentos, transformações. 
 

 

Para que essa descrição ocorra de modo satisfatório, a AD lança mão dos 

conceitos de arquivo e trajeto temático para que o analista possa compreender os 

enunciados constituídos nessa dispersão e, consequentemente, construir o seu 

corpus.  

 

  

1.3  Arquivo, corpus e trajeto temático 

 

 

De acordo com Pêcheux (1997d), nos debates das culturas literárias e 

científicas a questão da leitura permaneceu quase sempre implícita entre elas. Os 

conflitos explícitos dessas duas posições remetem a maneiras diferentes, ou até 

mesmo contraditórias, de ler o arquivo. Na cultura literária em que se encontram os 
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historiadores, filósofos, etc. têm-se o hábito de contornar a questão da leitura cada 

um praticando a sua própria leitura e construindo o seu arquivo. Já na cultura 

científica, apresenta-se de modo inverso: um tipo de leitura que tenta apagar as 

marcas do sujeito-leitor para aparecer à instituição que o sujeito está vinculado. 

Tanto uma como a outra deixa a leitura do arquivo apoia-se num dos lados, ou do 

sujeito-leitor, possuidor de uma leitura ou da instituição que controla a leitura.   

Com intuito de não apoiar um lado ou outro, Pêcheux (1997b, p.57) 

conceitua o arquivo “no sentido amplo de ‘campo de documentos pertinentes e 

disponíveis sobre uma questão’”, equilibrando os pólos antagônicos sobre a leitura. 

O campo de documentos pertence às diversas instituições e a questão a qual o 

‘pesquisador’ ou ‘o analista’ faz sobre o tema se insere no campo do sujeito.   

Dentro dessa perspectiva, Sargentini (2006) diz que o arquivo não é um 

simples documento no qual se encontra referências. Ele permite uma leitura que faz 

emergir sentido, delineando a construção de uma história social dos textos. A noção 

de arquivo propicia a ampliação de busca do social no discurso político e encaminha 

para uma passagem do discurso doutrinário e institucional para uma história social 

dos textos. 

Todo arquivo responde a estratégias institucionais de organização e de 

conservação de documentos e acervos e, através delas, de gestão da memória de 

uma sociedade. Enquanto tal, todo arquivo é resultado de cruzamento de diversos 

procedimentos de identificação dos documentos que a compõem, seja através de 

datas, disciplinas, temas e/ou nomes próprios (de lugar, de autor, de obra, de 

instituição), que os alocam dentro uma ou mais séries no arquivo. Porém, como 

acentuam Guilhaumou e Maldidier (1997, p.164) “o arquivo não é o reflexo passivo 

de uma realidade institucional, ele é dentro de sua materialidade e diversidade, 

ordenado por uma abrangência social.” 

 No que concerne ao estatuto do arquivo, o analista deve ter dois 

cuidados: o excesso e a falta.  

 

 

O estudioso que se vale de um arquivo mantém em relação a ele a ilusão 
de que é possível arquivar tudo, e, portanto, ‘se tudo está arquivado, se 
tudo é vigiado, anotado, julgado, a historia como criação já não é mais 
possível: é, então, substituída pelo arquivo, transformada em saber 
absoluto, espelho de si’. 
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Na perspectiva da falta do arquivo, o analista nada tem do arquivo, tudo 
está apagado ou destruído e, então, o analista tende para a soberania 
delirante do eu. (SARGENTINI, 2007, p.221). 

      

Se o analista “pecar” por excesso, a análise será controlada pela 

completude do arquivo e se ele cometer o erro da falta, a análise deixa de lado o 

arquivo em favor do personalismo, deixando a análise sem recorrência ao corpus. 

A noção de corpus na Análise do Discurso sempre ocupou lugar central. 

No início dessa disciplina, o corpus era definido como um conjunto determinado de 

textos ou de sequências discursivas isoladas de um determinado campo discursivo. 

O tratamento dado aos textos partia de um método anteriormente definido, fazendo 

com que o corpus discursivo respondesse a critérios de exaustividade, 

representatividade e homogeneidade. Isso fazia com que o corpus fosse constituído 

tendo em vista a produção discursiva homogênea no espaço e no tempo de suas 

condições de produção. 

Depois, com o desenvolvimento das pesquisas, vê-se que as análises 

pautadas em entidades estáveis não traziam bons resultados, pois deixavam de lado 

as relações entre o discurso e a prática de onde eram produzidas. Daí que o corpus 

passa por uma mudança substancial. Ele deveria ser analisado “considerando que 

se inscreve em determinadas condições de produção, definidas em relação à 

história das formações sociais”. (SARGENTINI, 2007, p. 217). Desse modo, não se 

pensa mais em dá um tratamento do exterior discursivo em suas análises; procura-

se pensar “o espaço discursivo e ideológico onde se desenvolve as formações 

discursivas em função de relações de dominação, de subordinação e de 

contradição”. (op. cit.) 

E já no fim da década de 1970, essas noções de corpus discursivo são 

abandonadas, uma vez que ele é considerado como um conjunto fechado de dados 

que surgem de determinada organização. O corpus discursivo, segundo Courtine 

(2009), é um conjunto aberto de articulações cuja construção não é efetuada no 

início do procedimento de análise do discurso, mas um procedimento de 

interrogação regulado de dados discursivos que prevê as etapas sucessivas de um 

trabalho sobre os corpora ao longo de todo o procedimento. Essa noção amplia em 

relação ao pensamento anterior sobre o conceito de corpus na análise do discurso.  

Os procedimentos de análise formam uma concepção de corpus que 

considera tanto as determinações da história sobre os processos discursivos, quanto 
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os efeitos do gesto analítico do pesquisador na seleção, coleta, organização e 

exploração dos materiais em estudo. Adota-se, assim, uma concepção dinâmica de 

corpus que o considera em constante construção, conforme o desenvolvimento da 

análise, e que possibilita descrever os regimes discursivos na sua dispersão, tanto 

nas regularidades de funcionamento quanto nas rupturas provocadas pelo 

acontecimento. 

A análise das propagandas que compõe o corpus se debruça sobre a 

existência desta materialidade da língua na discursividade do arquivo, como diz 

Pêcheux (1997d). Para isso, considera-se o funcionamento da memória discursiva 

na estruturação dos enunciados ditos sobre a identidade nacional que se inscrevem 

nas propagandas das Havaianas. Considera-se nesse movimento o fato de que é 

pelo gesto de leitura/interpretação que se faz entre o arquivo e o interdiscurso, que 

se pode tanto estabilizar como deslocar os sentidos. O primeiro se particulariza pela 

estabilização e atestação dos sentidos, produzindo um efeito de fechamento 

atestado pelas ‘provas’ ou ‘textos’ que são catalogados, indexados, documentados, 

datados, etc.; já o segundo, é historicidade e a relação que mantém com exterior é 

ampla, abrindo para outros sentidos dispersos.   

Aqui, esse ponto será fundamental para a construção do corpus, pois 

passará a ser “orientada não por formações discursivas estáveis, mas por um 

trabalho sistemático das influências internas desiguais existentes entre processos 

discursivos.” (SARGENTINI, 2006 p.39). Esse gesto de leitura e tratamento do 

corpus representa um salto qualitativo nas pesquisas em AD, pois, a invés de extrair 

as sequências discursivas que preexistem ao universo de discurso, como se fazia 

com a maquinaria discursiva, considera que cada discurso de direita ou não, no caso 

do discurso político, é recortado do interior de outros discursos que assim o constitui.  

Courtine (2009) é um analista que vai trabalhar nessa perspectiva, 

quando analisa o discurso comunista endereçado aos cristãos. Ele mostra que esse 

discurso é constitutivo do discurso do cristão, havendo assim dois mundos em um 

só, como diz o próprio autor. Ele avalia que construir um corpus discursivo 

compreende abarcar um número infinito e a dispersão fragmentada dos discursos no 

campo de uma visada; de um conjunto de procedimentos a serem observados.    

De acordo com a perspectiva desse autor e com base em Sargentini 

(2006), aqui serão tomados os seguintes critérios: 
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• Parte-se de um universo de discursos circunscritos a um campo 

referencial, operando, dessa forma, uma divisão entre o visível e o não 

visível, com vistas a construir uma delimitação. 

• Em seguida, faz-se uma divisão de caráter interno na qual entra 

o que é visto, produzindo um arranjo que restringe o observável somente aos 

textos ou fragmentos de textos, parte de discursos que foram recolhidos. 

A organização de um corpus é, com efeito, uma operação que consiste 

em realizar por um dispositivo material com certa forma. Neste caso, delimita-se um 

campo discursivo de referência, ou seja, o discurso midiático, que impõem aos 

materiais (anúncios publicitários, artigos, reportagens, etc.) uma série de sucessivas 

restrições. É deste campo discursivo restrito que são extraídos os enunciados e 

submetidos à análise.  

O discurso midiático pode ser digital, televisivo ou impresso. No discurso 

impresso, têm-se as revistas, os jornais, os folder, os panfletos, etc. e em alguns 

deles, como é o caso das revistas, são constituídos por um conjunto variado de 

textos. Nestes, há uma regularidade de temas que são sempre retomados, formando 

o que se chama de arquivo. Assim, o arranjo de textos será formado com base em 

um tema. 

Um estudo sobre o processo de produção identitária inscreve-se num 

campo de investigação cuja metodologia de trabalho deve primar pela abordagem 

qualitativo-interpretativa do objeto. Em tal abordagem, não passa despercebido o 

trabalho de interpretação dos sentidos, atentando para o fato de que a linguagem é 

opaca em seus sentidos e deriva para outros lugares de memória. Assim sendo, o 

estudo sobre a produção da identidade entra num campo da interpretação dos 

sentidos que são constituídos e materializados no objeto de estudo. Para tanto, 

apresentam-se os aspectos metodológicos e os procedimentos de abordagem do 

objeto de estudo. 

Foram selecionadas propagandas impressas e televisivas das sandálias 

Havaianas. As impressas foram retiradas das revistas Veja, Isto É e do site: 

www.havaianas.com.br. Já as televisivas, extraímos de um site mundialmente 

conhecido: www.youtube.com. Porém, neste site, as propagandas não estão 

publicadas por data de exibição nas emissoras de TV, o que fez com que 
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procurássemos essas datas no site da Almapbbdo, empresa publicitária responsável 

pelas propagandas das Havaianas. 

O critério de seleção dessas propagandas foi dividido em dois: uma para 

os anúncios impressos e outra para os comerciais de TV. Os primeiros foram 

escolhidos por contemplarem uma grande quantidade de elementos da cultura 

nacional e por tomar mais de uma página da revista, justificando, assim, o tema de 

análise (brasilidade) e a composição material do objeto de estudo. Os filmes 

comerciais foram propostos pela sua relação com o tema da pesquisa, por vincular 

as Havaianas ao cotidiano dos brasileiros e pelo tempo de duração do filme: trinta 

segundos.  

Foram observados, também, os processos de identificação, que são 

tomados como agenciamentos de significantes verbal e não-verbal, ou seja, um jogo 

de processos identificatórios que envolvem, de um lado, construção imaginária sobre 

o que somos, e, por outro lado, os elementos do saber discursivo como a memória e 

o interdiscurso. 

No aspecto procedimental, considerou-se as peculiaridades de cada tipo 

de propaganda na abordagem da brasilidade. Veja-se como se procedeu. 

Num primeiro momento, faz-se uma análise do gênero como um todo, que 

se materializa no eixo da formulação, no intradiscurso, itens esses que se 

caracterizam pela repetição, que participam da construção de um sentido 

predominante. Propõem-se as ressonâncias discursivas, como recorrências 

parafrásticas, que se condensam em sentidos predominantes na construção da 

referência do objeto do discurso, nesse caso, o ser brasileiro. Diante disso, atem-se 

às marcas que se repetem no fio do dizer, na sequência linear, mas que apontam 

para um já-dito que torna possível a retomada do dizer. 

Num segundo momento, os dizeres são histórica e ideologicamente 

constituídos na tensão entre a repetição e o deslocamento, uma vez que a formação 

discursiva não se constitui num espaço fechado e homogêneo, mas sim um espaço 

marcado pela contradição, pela diferença e, sobretudo pelas fronteiras fluidas e em 

constante (re)configuração do estabilizado, do dizer legimitado. 

Os procedimentos acima, levam a considerar a identidade nacional como 

uma posição discursiva em que deve lançar um olhar sobre o que é dito, vendo a 

inscrição da memória discursiva, do interdiscurso. Essa posição do sujeito sobre ser 
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brasileiro remete a uma imagem de uma construção discursiva que está inscrita nos 

sentidos do dizer. Desse modo, os procedimentos nos mostram que a identidade 

nacional não se encontra fora da produção discursiva, mas a constitui, é parte dela. 

Isso faz com que possamos enxergar a imbricação da linguagem com as condições 

de produção e as posições subjetivas inscritas na materialidade. 

A noção de tema de discurso, neste trabalho, não remete a análise 

temática praticada pelos literários ou mesmo pelos estudos da argumentação ou da 

Lingüística. Segundo Courtine (2009), o tema discursivo é um elemento que forma 

no intradiscurso de um enunciado cuja importância é sublinhada na cadeia, 

comportando, assim, como marca de ênfase; e pode também ser objeto de uma 

pergunta, localizável no pressuposto da pergunta e conservado na resposta a essa 

pergunta. Mas ele também é um elemento que é identificado enquanto tal no 

discurso. 

Sublinha esse autor que essa noção supõe alguns efeitos de sentido do 

tipo: é disso – e não de outra coisa - que falo; é isso – e não outra coisa – que é 

objeto de meu discurso; é isso que quero dizer quando emprego esse termo, essa 

palavra de meu discurso significa isso, ou seja, a identificação de um elemento como 

elemento do discurso, mas também como elemento de um discurso de um outro. A 

ênfase e a identificação são propriedades atribuídas a um tema de discurso que 

constitui a base privilegiada de um arquivo.  

Desse modo, 

 

 

Essa noção supõe a distinção entre ‘o horizonte de expectativas’ – o 
conjunto de possibilidades atestadas em uma situação histórica dada – e o 
acontecimento discursivo que realiza uma dessas possibilidades, inscrito o 
tema em posição referencial. (GUILHAUMOU E MALDIDIER, 1997, p.164). 

   

 

O acontecimento discursivo, como afirmam esses autores, não é o fato 

contado pelas notícias, designado pelo poder, nem mesmo construído pelo 

historiador. Ele é apreendido pelos enunciados que se entrecruzam em um dado 

momento. Assim, o trajeto temático define um conjunto de configurações textuais 

que, de um acontecimento a outro, associam a um tema. Um acontecimento não se 
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reporta necessariamente a um tema, mas as posições específicas que estão 

inscritas no discurso. 

A análise de trajeto temático, para Guilhamou e Maldidier (1997), remete 

ao conhecimento de tradições retóricas, de formas de escrita, de usos da linguagem, 

mas, sobretudo, interessa sobre o novo no interior da repetição. “Esse tipo de 

análise não se restringe aos limites da escrita, de um gênero, de uma série: ela 

constrói os caminhos daquilo que produz o acontecimento na linguagem.” (op. cit. 

p.166). Ela, como afirmam os autores, se fundamenta em um vai-e-vem de atos 

linguageiros de uma grande diversidade e atos de linguagem que se pode analisar 

linguisticamente e nos quais os sujeitos podem ser especificados. Em nota, eles 

distinguem atos de linguagem, que são os atos formalizados pela pragmática 

linguística, e os atos linguageiros que se manifestam em múltiplos níveis nas 

configurações textuais.  

Considerando esse conceito, será trabalhado o seguinte trajeto temático: 

a construção da identidade nacional por meio do retorno dos mitos que sustentam a 

produção dessa identidade. Esse trajeto se desdobra num olhar sobre os mitos da 

miscigenação, do jeitinho brasileiro, do verdeamarelismo e, também, sobre o 

aspecto da atualização (vinda pela memória) desses mitos na propaganda e o 

deslocamento de sentido. Assim, o trajeto temático procura compreender as 

concepções que o brasileiro tem de si mesmo nos dias atuais, sem, contudo, deixar 

de lado os aspectos históricos que estão presentes na materialidade discursiva. 

O discurso da mídia se utiliza de sentidos já sedimentados que 

constituem e organizam tanto as ações quanto a concepção que o brasileiro tem de 

si mesmo. Isso ocorre através das recorrências dos temas que, muitas vezes, são 

trazidos nos textos de forma a contrapô-las, confirmá-las ou mesmo deslocá-las. 

Isso que dizer que o discurso da mídia é um bloco heterogêneo no que concerne a 

identidade nacional. Ele não é passível de uma manipulação por parte das 

instituições que as publicam, como se os sentidos atribuídos aos textos 

pertencessem de fato ao jornal ou a revista. 

Pensando assim, o tratamento interdiscursivo que será dado ao conjunto 

dos textos num processo de reconfigurações incessante no qual o enunciado 

incorpora elementos que fazem parte de seu exterior e suscita a retomada de seus 
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próprios elementos em forma de repetição, mas também atenta para o seu 

deslocamento, esquecimento ou mesmo a denegação na produção de discurso. 
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2 PROPAGANDA, MEMÓRIA E PRODUÇÃO DE SENTIDO 

 

 

2.1 Gênero propaganda 

 

 

Salienta-se que o termo propaganda deve ser tomado como sinônimo de 

anúncio publicitário, quando se referir em propaganda impressa, e de comercial ou 

filme, quando for aludida à propaganda de televisão. Fazemos essa ressalva, pois 

muitos teóricos da ciência da comunicação apresentam o termo propaganda como 

sendo mais abrangente que anúncio, ou seja, o anúncio é um tipo de propaganda 

que tem por finalidade a venda de um produto. Da mesma forma o comercial para 

TV. Esse lembrete sobre termo propaganda serve para nortear tanto as discussões 

teóricas que iremos desenvolver neste capítulo, quanto para o capítulo de análise 

em que iremos utilizá-la, constantemente, como sinônimas. 

Bakhtin (2003, p.262) define o gênero do discurso como sendo “tipos 

relativamente estáveis de enunciados”, ou seja, com formas relativamente estáveis e 

normativas do enunciado. Partindo dessa acepção ampla de gênero, definimos a 

propaganda como gênero midiático com função social de interação, incluindo aí a 

função persuasiva, e de divulgação de um produto por meio de recursos linguísticos 

e áudiovisuais. Assim sendo, anúncio ou comercial é uma gênero que se distingue 

dos panfletos, por exemplo, por estes serem produzidos apenas em meio impresso.   

O gênero propaganda comercial possui características semelhantes a 

todos os gêneros como tema ou objeto do discurso, estilo verbal, que constitui da 

seleção dos recursos léxicos, fraseológicos e gramaticais da língua, e construção 

composicional, que são os procedimentos composicionais para a organização, 

disposição e acabamento da totalidade discursiva e da relação dos participantes da 

comunicação discursiva. Esses aspectos podem ser encontrados em qualquer 

gênero, porém o que diferencia esse gênero dos demais é a sua flexibilidade. Muita 

vezes, encontramos nele uma mixagem de temas, estilos e composições. Há 

propagandas que exploram vários temas de modo que o isolamento de um deles faz 

perder a qualidade do anúncio ou comercial como um todo. Desse modo, 
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descreveremos esses aspectos relativos ao gênero sem perder de vista o discurso 

que está por trás de sua materialidade. 

Rodrigues (2005) afirma que a escolha de um ou de vários temas 

determinam o objeto discursivo e a finalidade discursiva de seu produtor, orientando 

o sentido específico que o leitor ou telespectador deve atribuir no processo de 

construção. Assim, a produção do sentido deve levar em consideração a ideia de 

que todo enunciado se dirige prioritariamente para a atividade do outro ou para o 

efeito de sentido que se quer produzir no outro. Isso mostra que a escolha temática 

não é aleatória; está sempre permeada pelo suporte de veiculação e pelo olhar do 

outro. Desse modo, para o sujeito produtor, “os gêneros constituem-se como 

‘índices’ sociais para a construção do enunciado. Para o sujeito leitor, os gêneros 

funcionam como um horizonte de expectativa (de significação)”. (RODRIGUES, 

2005, p. 166). Esse aspecto deixa claro o fato de alguns temas serem mais 

recorrentes em revistas do que na televisão, uma vez que o tema está relacionado 

ao público e ao meio. 

 Além da escolha temática, a construção composicional da propaganda, 

por mais que seja flexível, possui aspectos estáveis em sua constituição. Esse 

gênero se compõe de recursos linguísticos e não-linguísticos que levam o 

consumidor a se convencer consciente ou inconsciente da necessidade do produto. 

No anúncio publicitário, o gênero se compõe de textos escritos com linguagem 

simples e imagens estáticas; no comercial, as imagens estão em movimento e pode 

vir com uma música, uma poema recitado, etc. em ambos os casos, o material 

linguístico tem, muitas vezes, a forma de diálogo que produz assimetria entre os 

alocutários: embora o locutor use formas no imperativo, ele transmite um discurso 

alheio a si mesmo; contudo, o interlocutor é atingido pela atenção desse locutor em 

relação ao objeto do seu discurso.  

Essa diferença na composição traz consequências fundamentais para 

análise das temáticas em cada tipo de propaganda, uma vez que a composição está 

indissociavelmente ligada com o tema discursivo. Devido a isso, faremos uma previa 

explanação dos aspectos da mídia impressa e televisiva.   

Pinheiro (2002) afirma que a televisão é um meio que, ao mesmo tempo 

em que se caracteriza pela repetição de ‘velhos’ gêneros, exige que haja inovações 

constantes com o intuito de manter vivo um esquema padronizado do gênero. É aí 
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que surgem as regularidades para que o telespectador não se perca na 

interpretação daquilo que os produtores querem que seja percebido e lido de 

determinada maneira. Porém, isso não ocorre apenas no nível de sua composição, 

mas, principalmente, nos conteúdos temáticos de sua produção. A autora 

acrescenta que isso também ocorre em revistas impressas, mas conservando as 

diferenças e singularidades características do meio. “Nesse caso, além de orientar 

os produto e o receptor, os gêneros orientam também a distribuição e o consumo 

dos textos.” (PINHEIRO, 2002, p. 280). 

Na televisão ou na revista impressa ou em outro meio, cada gênero 

apresenta singularidades que levam ao domínio de estratégias indicativas de certa 

especialização, refletindo na construção de um gênero sócio-historicamente 

determinado. Um gênero, desse modo, apresenta uma estrutura típica da área em 

que está inserida e envolve estratégias discursivas individuais feitas pelo produtor e 

marcada pela prática discursiva. 

As estratégias diferem em textos que se inscrevem em um mesmo 

gênero, em vista da diferente natureza dos meios que o envolve. Nesse caso, não 

ocorre uma simples transposição dos gêneros literários, por exemplo, da televisão 

para a mídia impressa, tal como a reportagem do jornal, para outro meio, o rádio. 

impõe formas e composições típicas do meio. 

Deixando claros esses aspectos diferenciais do anúncio publicitário e do 

comercial, desenvolveremos as peculiaridades do meio e, consequentemente, 

dessas distinções em cada uma deles. 

Segundo Figueiredo (2008), a revista é a mídia com maior qualidade de 

impressão do que o jornal e possui maior fidelidade na aplicação das cores, ou seja, 

não possui interferência de páginas anterior – é comum, principalmente em jornal, 

quando a página anterior tem muito preto, essa cor vaza para a página seguinte. A 

qualidade da revista está marcada pelo tipo do papel brilhoso utilizado que 

enriquece e embeleza as imagens impressas. Isso contribui para que as cores não 

percam suas características no momento da impressão. 

Outro aspecto valorativo da revista é a sua durabilidade. Isso faz com que 

o consumidor tenha maior contato com o discurso publicitário. O tempo de contato 

do leitor com o anúncio vai depender da capacidade de provocar, de entreter, de 

envolver o consumidor. Assim, a durabilidade do material prolonga o contato do 
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sujeito com o suporte, mas não possibilita o envolvimento do leito com o texto, o que 

faz isso é a construção do discurso.  

Essas características são intrínsecas à produção das propagandas, mas 

não exclui de destacar outra a qual utilizamos como critério de escolha do corpus. A 

revista, como diz Figueiredo (2008), permite a criação de anúncios sequenciais, com 

títulos em dois ou três tempos. A grande vantagem é que, ao criar sequências, o 

publicitário produz uma “curva de tensão” que vai aumentando a cada página virada, 

a cada título apresentado de forma que, quando chegamos à página final, a quebra 

de tensão, o alívio e, principalmente, a atenção que conseguimos captar do 

consumidor e muito maior, o que, por consequência, contribuirá para aumentar o 

índice de retenção do anúncio. 

A “curva de tensão” produzida por essa mídia tenta se aproximar dos 

comerciais de televisão, criando um ambiente em que o leitor constrói a história a 

partir da montagem de cada sequência. Isso ocorre tanto no plano das imagens 

como dos enunciados. Estes, muitas vezes, acompanham aqueles, reforçando-as 

para que o consumidor não se perca na compreensão. Essa curva de tenção, 

portanto, fornece elementos para a apreensão do anúncio e produz efeitos de 

sentido baseados num conflito, como uma narrativa. 

A televisão é a mídia, com o maior poder de difusão dos comerciais e com 

alta qualidade de cores, som, imagens em movimento, capaz de atrair e monopolizar 

a atenção do consumidor.  

 Em razão do zapping, costume de criar a própria programação ao ficar 

mudando de canal o tempo todo, o gênero propaganda na mídia televisiva procura 

chamar a atenção do interlocutor desde o início do comercial e tenta mantê-lo ligado, 

atento durante os trinta segundos de duração da mensagem publicitária. Para 

conseguir esse feito, existem alguns caminhos já bastante trilhados. “O mais simples 

deles e o uso de celebridades no papel de apresentadores do produto, como atores 

da cena ou dando seu testemunho da qualidade do produto anunciado.” 

(FIGUEIREDO, 2008, p. 118). Isso pode ocorrer por meio de argumentos, direta ou 

indiretamente, que estão relacionados com eventuais vantagens que o consumidor 

teria ao comprar o produto. Essas vantagens podem ser de ordem quantitativa, 

qualitativa ou mesmo ideológica, quando se acena com valores ‘mais modernos’ e 

‘arrojados’, com exclusividade e classe, etc. 
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Às vezes, quando o comercial é visto uma única vez, o consumidor 

conclui que não há grande “novidade” no discurso do personagem. No entanto, 

quando o uso de celebridade está associado a um roteiro criativo e dinâmico, o 

consumidor tende a aderir e a lembrar do comercial. Não basta o recurso a uma 

celebridade para que o comercial seja atrativo, é necessário também que seja 

criativo. Muitos comerciais das Havaianas ficaram marcados pela junção desses dois 

itens. Quem não se lembra de algum comercial “das legítimas” com Chico Anísio? 

Aquelas que tinham o slogan: “Não deforma, não tem cheiro e não solta as tiras”. 

É necessário termos em mente que há dois tipos de comerciais: o filme de 

varejo e comerciais de marca. O primeiro apresenta o produto, seus diferenciais e 

benefícios e o preço do produto. Quando este comercial é divulgado por 

supermercado, geralmente limita-se a divulgar os produtos em oferta; quando, 

porém, se refere a produtos de limpeza buscam-se destacar a qualidade destes em 

relação aos demais disponíveis no mercado.  

O segundo caminho para cativar o consumidor, segundo Figueiredo 

(2008), é contar uma história com aumento gradual de tensão. Como em um filme de 

suspense, o observador não consegue desgrudar os olhos da tela até a solução do 

conflito que criou essa tensão. A criação de histórias com suspense crescente tem 

dois elementos críticos: 

 

 

O primeiro deles é o tempo. É bastante difícil contar uma história, criar a 
tensão, fazê-la crescer, atingir o clímax e apresentar um desfecho 
surpreendente em 30 segundos. Outro fator determinante para o sucesso 
de um comercial com curva de tensão e a criação de um desfecho 
surpreendente que não se esgote na primeira exibição. (FIGUEIREDO, 
2008, p.120). 

 

 

O tempo não se torna o limite para um belo comercial quando há 

criatividade na sua construção. Esta supre a falta de tempo para a divulgação do 

produto. Na televisão brasileira, encontram-se diversos comerciais criativos como o 

da marca Garoto: “compre baton, compre baton, seu filho merece baton”. O 

comercial tenta fixar a marca do produto e não o produto em si. Essa é uma das 

grandes vantagens do comercial de marca, uma vez que faz com que o consumidor 

associe os produtos da concorrência à marca divulgada. Muitas pessoas já 
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associaram, por exemplo, o sabão em pó à marca Omo, do mesmo modo a esponja 

de aço ao Bom Bril.   

Depois dessas considerações sobre a estrutura composicional do anúncio 

publicitário e do comercial, bem como das características do meio em que eles estão 

inseridos, daremos ênfase agora a linguagem da propaganda e suas nuanças. 

O gênero propaganda conquistou um lugar de destaque no âmbito da 

linguagem, visto que a sua estrutura linguística utiliza procedimentos altamente 

elaborados com o objetivo de seduzir o leitor/consumidor. Segundo Carvalho (2002, 

p.13), “a linguagem publicitária se caracteriza pelo reforço do individualismo. Ao 

concentrar o receptor em si próprio, egoisticamente, está dizendo que o que 

interessa é sua roupa, sua casa, sua saúde.” Essa característica mostra que o 

locutor, quando se apropria de um determinado discurso, não o faz de forma 

aleatória, ao contrário, ele busca as possibilidades que lhe parecem mais eficazes 

para convencer o interlocutor. Esse gênero discursivo possui inúmeras facetas para 

poder convencer o público-alvo, vendendo-lhe não só um produto, mas também, e 

principalmente, uma ideia. 

Para que isso ocorra, o discurso publicitário não oferece, em sua 

materialidade, todos os elementos necessários para a sua compreensão, cabendo 

ao consumidor, pelo seu conhecimento de mundo extralinguístico utilizar-se de 

meios para poder atribuir significados pertinentes que estabeleçam o sentido 

pretendido pelo texto. Segundo Carvalho (2002, p.19): 

 

 

Os termos que dominamos e conhecemos constituem um ‘patrimônio 
intelectual’, que se amplia de acordo com a intensidade de nossa vivência, 
de modo a permitir uma compreensão cada vez maior do mundo (no papel 
de receptores) e uma quantidade maior de matizes de significado (no papel 
de emissores). (grifo da autora). 

 

 

Na propaganda, a linguagem não serve apenas para informar. A escolha 

das palavras é feita em decorrência de sua força persuasiva, porque, mais do que 

argumentar, é necessário envolver o interlocutor no universo criado por ela, 

introduzi-lo em um mundo de sonhos, desejos e fantasias. Muitas vezes, o 
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leitor/telespectador não percebe esse jogo linguístico e é levado a adquirir um 

produto pelo status que este adquiriu ou que ele representa. 

Essa trama, construída pelo gênero publicitário, ocorre por meio da 

denotação e da conotação. No plano denotativo, os recursos de estilos do gênero 

estão incluídos no conjunto de informações inscritas no texto e na imagem. O 

aspecto linguístico preenche, assim, uma função semântica essencial: favorecer a 

inteligibilidade da proposição publicitária, desempenhando, junto com a imagem, um 

papel informativo. Segundo Carvalho (2002), o aspecto linguístico está ligado às 

determinações do interlocutor do discurso, ou seja, ao seu público-alvo. Já o aspecto 

visual tem um valor informativo e coincide com os aspectos perceptivos do objeto. 

No plano conotativo, para essa autora, o gênero modela em sua estética e 

em sua psicologia recursos metafóricos, metonímicos, ambíguos que associam o 

produto às necessidades pessoais. Estas podem ser desejos de pertencimento a um 

grupo, de satisfação pessoal, de superação aos desafios, etc. o que torna o objeto 

conotado uma necessidade para o indivíduo, porém o sentido que lhe é atribuído 

não o detém, uma vez que o sentido pode ser sempre outro, ou seja, pode se 

deslocar para um sentido não esperado pelo produtor. O significado é preenchido 

pela subjetividade do sujeito leitor/telespectador. 

Além desses recursos, há ainda o recurso do intergênero que está 

diretamente associado à construção global do gênero que, também, incorpora outros 

em sua composição. O intergênero não é mencionado pela autora, mas é de grande 

relevância para o estudo dos anúncios publicitários e dos comerciais, uma vez que 

em muitas produções ocorre esse fenômeno. O texto da propaganda pode 

incorporar outros gêneros como poema, bilhete, reportagens, etc. A composição e o 

estilo se fundem na materialidade discursiva para a produção do sentido. Esses 

gêneros dentro da propaganda deixam de possuir o sentido na relação imediata, 

passando a adquirir a significação no contexto do gênero. 

O conceito de intergênero parte do fenômeno da intertextualidade.  

Quando um texto retoma o conteúdo de outro(s), ocorre uma intertextualidade, ou 

seja, eles “dialogam” entre si. Para que o leitor compreenda o discurso, é preciso 

que ele compartilhe as informações que o autor empregou e aliar a própria visão de 

mundo à realidade transmitida pelo texto. Quando falamos em intergênero, damos à 
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conotação de que um gênero, muitas vezes, é construído a partir da incorporação de 

outro e, este, adquire sentido dentro daquele com o qual mantém relação de sentido. 

É bastante comum que o texto publicitário lance mão da intersecção de 

gêneros ou o fenômeno de intergênero: quando ocorre uma mobilização de formas 

cristalizadas dentro de outra. A isso Bakhtin (2003) chamou de transmutação de um 

gênero primário no gênero secundário. Quando isso ocorre, opera-se, ao mesmo 

tempo, o retorno de certos conteúdos temáticos e a instauração de novos sentidos. 

Isso atesta que o sentido estável de um texto ou de um conjunto de textos só é 

impossível a partir de um já-dito, ou seja, um texto retoma outro que ressoa em outro 

em uma cadeia infinita. Isso é o que entendemos como espaço de memória que se 

mostra num conjunto de traços linguístico-discursivos, enquanto materialidade 

linguística, exterior e anterior à existência de uma sequência dada que intervém para 

constituí-la. 

Fechamos, assim, o tipo de enunciado com o qual iremos analisar. Vimos 

que esse gênero é produzido por diversos temas, porém o meio com o qual está 

relacionado pode assegurar certa regularidade. Isso também ocorre com a 

composição e com o uso da linguagem. A revista, como uma mídia, garante ao 

produtor do gênero mais qualidade na impressão e nos recursos visuais utilizados, 

contribuindo para que os efeitos de sentido desejados por ele sejam assegurados. 

Já a televisão possui maior capacidade de exploração dos recursos. Além de 

imagens em movimento e palavras, ela se utiliza dos recursos de som, possibilitando 

ao produtor a construção de filmes mais variados. Desse modo, podemos dizer que 

o gênero possui limites impostos pela escolha da mídia com a qual o produtor 

pretende veicular o anúncio ou comercial. 

Salientamos também que a produção do gênero propaganda se 

caracteriza por elementos considerados relevantes na relação entre os 

interlocutores. Isso se dá por meio do uso de intergênero como os poemas, com 

seus versos e rimas, de acordo com o gosto popular; o humor e, principalmente, 

temas como política, religião e sexo, atrelados a elementos nacionais em cenas do 

cotidiano. Desse modo, o gênero é construído por formas elementares conhecidas 

pelos sujeitos, vinculando a realidade de público consumidor e os temas abordados, 

pressupondo valores populares e nacionais concretos, integrando-os em uma rede 

de sentidos. 
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Além disso, a propaganda projeta e suprime as necessidades de seu 

público. Ela também veicula informações que lhe oferecem um sentimento de 

pertença, através da identificação em termos de classe, etnia, geração, gênero, 

entre outras representações sociais, utilizadas para aproximar o significado do 

discurso do universo cotidiano do interlocutor. Os meios de comunicação 

constituem, assim, como elementos fundamentais da própria organização social, e 

estão sem dúvida associados ao exercício do poder e à ordenação da vida coletiva. 

 

 

2.2 Memória, imagem e efeitos de sentido 

 

 

A ideia de interdiscurso, apresentada por Courtine, faz Pêcheux (1990) 

reformulá-lo e propor, em Leitura e memória: projeto de pesquisa, a memória 

discursiva que é atualizada pelo interdiscurso e que se refere não a traços corticais 

dentro do organismo, nem a traços cicatriciais sobre o organismo, nem mesmo a 

traços comportamentais depositados por ele no mundo exterior, mas sim a  

 

 

um conjunto complexo, pré-existente e exterior ao organismo, constituído 
por um a série de ‘tecidos de índices legíveis’, que constitui um corpo sócio-
histórico de traços discursivos constituindo o espaço de memória de uma 
seqüência. (PÊCHEUX, 1990, p. 285). Grifo do autor. 
 

 

A memória é corpo/corpus de traços inseridos em um espaço discursivo, ou 

seja, vestígios na materialidade discursiva. 

O autor entende que esse conjunto de traços se aproxima do conceito de 

‘ideologia’ ou do ‘conjunto de representações e crenças’.  Já o espaço de memória 

se mostra como os traços de memória, enquanto materialidade linguística, exterior e 

anterior à existência de uma sequência dada que intervém para constituí-la. 

Ora, a compreensão do processo de produção do sentido se dá através 

da apreensão dessa memória discursiva, tal como a define Pêcheux, a memória diz 

respeito à recorrência de enunciados que podem surgir sendo atualizados no 

discurso ou rejeitado em um novo contexto discursivo. Essa ocorrência é capaz de 
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produzir efeitos de sentidos. Desse modo, a noção de memória discursiva exerce, 

portanto, uma função ambígua no discurso, na medida em que recupera o passado 

e, ao mesmo tempo, o elimina com os apagamentos que opera na produção. 

Toda a produção de sentidos é feita a partir da memória que aciona a 

formulação a toda uma filiação de dizeres, ou seja, a memória se atualiza na relação 

entre o interdiscurso e o intradiscurso. Pêcheux (1990) diz que o termo interdiscurso 

caracteriza um corpo de traços como materialidade discursiva, exterior e anterior à 

existência da sequência dada, na medida em que essa materialidade intervém na 

sua construção, ou seja, é definido como aquilo que fala antes, em outro lugar, 

independente.  

A memória se atualiza pelo interdiscurso, pois ela se inscreve no fio do 

discurso e afeta o modo como o sujeito significa em uma situação discursiva, ou 

seja, inscreve os elementos da memória na superfície horizontal dos enunciados, no 

intradiscurso. Segundo Silva (2008b), o interdiscurso é responsável pela inscrição do 

processo histórico na formação dos enunciados que pertencem a um arquivo, bem 

como na transformação desses enunciados.  

Para Pêcheux (1990), as modalidades interdiscursivas se dão através do 

pré-construído, do discurso transverso e do discurso citado que intervêm na 

estruturação da sequência. No primeiro, o interdiscurso aparece sob a forma de 

evidências através das quais se encontram representadas nas formações 

discursivas. No segundo, ele é atravessado e unido por elementos constituídos pela 

própria relação dos discursos. Por último, o discurso citado retoma a voz do outro 

por meio de citação direta ou não. Assim, o funcionamento discursivo dessas 

modalidades é determinado pela própria inscrição do enunciado na materialidade 

discursiva. 

Como vimos acima, a propaganda é um gênero discursivo midiático de 

ampla produção e circulação em nossa sociedade. Caracteriza-se por uma forte 

relação argumentativa entre os interlocutores, mas que não se limita a isso. Ela 

constrói um novo sentido sobre a realidade do sujeito, partindo de conhecimento já 

sedimentado na sociedade. Por isso, em sua materialidade, podemos perceber a 

memória com a qual o discurso da propaganda retoma e o deslocamento do sentido 

operacionalizado. O retorna da memória ocorre no gênero como um todo, ou seja, 

tanto nas imagens quanto nos enunciados escritos/falados. Isso faz com que a 



 

 

52 

 

memória, no discurso da propaganda, seja tratada distintamente em seu material 

linguístico e não-linguístico.  

O gênero propaganda é um operador de memória por excelência, retoma 

conteúdos temáticos e objetos em sua materialidade que reportam as mais diversas 

práticas. Desse modo, os efeitos de sentidos que ela pode produzir são vários: os 

deslocamentos e a repetição de temas já sedimentados podem resultar em adesão 

ou não por parte do interlocutor, podem produzir identificação ou não no sujeito. 

Mas, em sua materialidade, o gênero propaganda está sempre determinado a uma 

memória que direciona o dizer, pois toda construção discursiva tem por base 

elementos socialmente estabelecidos e, por consequência, ele é resultado de efeitos 

discursivos de temas que circulam no social. Desse modo, o texto da propaganda 

produz efeitos e é produto dos efeitos. 

No nível verbal ou imagético, Davallon (2007) aponta que depois do 

aparecimento da imprensa, o desenvolvimento dos meios de registro da imagem 

como fator que desloca a memória social das “cabeças” dos indivíduos para as 

mídias impressas, televisivas ou digitais. Esse autor delineia uma reflexão sobre a 

imagem contemporânea como operadora de memória, a partir da análise do registro 

televisual que constitui um acontecimento discursivo e questiona a distância que 

separa a “realidade” do “fato de significação”. Esse posicionamento do autor tem 

consequências fundamentais para o estudo da propaganda e da memória. A 

propaganda se constitui de recortes de imagens que não representam, até certo 

ponto, a realidade de seus leitores/telespectadores. E isso passa a ter sentido no 

momento em que é apresentado no anúncio ou no comercial – no fato de 

significação, retomando, em sua materialidade, elementos com os quais se 

identificam.   

Com efeito, o autor enquadra os objetos culturais, conjunto dos objetos 

concretos (livros, escritos, imagens, filmes, arquitetura, etc.) que resulta de uma 

produção formal e que são destinados a produzir em efeitos simbólicos, são 

operadores de memória social, que trabalham no sentido de entrecruzar memória 

coletiva (lembrança, conservação do passado, foco da tradição, monumento de 

reminiscência) e história (quadro dos acontecimentos, conhecimento, documento 

histórico). Desse modo, Davallon (2007) salienta que toda a produção cultural está 

ligada a dois fatores fundamentais: 



 

 

53 

 

• para que haja memória, é preciso que o acontecimento ou o saber 
registrado saia da indiferença, que ele deixe o domínio da insignificância. 
E preciso que ele conserve uma força a fim de poder posteriormente 
fazer impressão. 

  

• lembrar um acontecimento ou um saber não é forçosamente mobilizar e 
fazer jogar uma memória social. Há necessidade de que o acontecimento 
lembrado reencontre sua vivacidade; e, sobretudo, é preciso que ele seja 
reconstruído a partir de dados e de noções comuns aos diferentes 
membros da comunidade social. (DAVALLON, 2007, p.25).  

 

 

Esses fatores mostram que a memória coletiva pode opor-se à história, 

permitindo a compreensão de que o registro ou a lembrança a um acontecimento 

não é obrigatoriamente ipso facto de memória, ou seja, abre-se a possibilidade de 

outras leituras do acontecimento. Depois que sai da insignificância, o acontecimento 

ou o saber registrado deve necessariamente se ressignificar para poder operar seus 

efeitos; é preciso que o fato lembrado possua relação direta com o mundo vivido 

pelo interlocutor. Assim sendo, a memória coletiva não resgata os fatos históricos ou 

os saberes coletivos num bloco homogêneo, retoma apenas parte do objeto cultural.  

Esses objetos rememorados na materialidade das propagandas, muitas 

vezes, resgatam construções simbólicas que estão e permaneceram vivas na 

sociedade. Isso ocorre nas propagandas impressas que retomam, por exemplo, as 

cores da bandeira brasileira, as bebidas típicas, etc. ou nas televisivas que 

apresentam as praias brasileiras. Na verdade, as propagandas trazem diversos 

objetos culturais em sua materialidade. 

Certamente, a imagem representa a realidade, ou seja, pode substituir o 

objeto, mas ela exerce, principalmente, uma força de conservar as relações sociais. 

A imagem desenvolve uma atividade de produção de significação inacabada ao 

sujeito. Essa incompletude do sentido da imagem abre espaço às várias 

interpretações. O que está em foco não é imagem como operação do legível, ou 

seja, “não a imagem legível na transparência, porque um discurso a atravessa e a 

constitui, mas a imagem opaca e muda, quer dizer aquela da qual a memória 

‘perdeu’ o trajeto de leitura.” (PÊCHEUX, 2007, p. 55). 

Essas posições de Davallon (2007) servem de base para o estudo da 

imagem na Análise do Discurso, contribuindo na observação de que os mecanismos 

de análise que apreendem o verbal através do não-verbal revelam um efeito 
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ideológico de apagamento que se produz entre os diferentes sistemas significantes, 

dando sustentação, dentre outros, ao "mito" de que a linguagem só pode ser 

entendida como transmissão de informação, ou como sistema para comunicar. O 

que leva, por um lado, a estabelecer uma relação biunívoca entre um objeto 

determinado (verbal ou imagético) e o seu sentido e, por outro, a trabalhar não com 

a materialidade significativa de cada linguagem em si mesma, mas, também, com a 

tradução do não-verbal em verbal, mascarando as diferenças, a especificidade de 

cada uma das formas da linguagem. Os estudos sobre a inscrição da memória no 

não-verbal vêm a um só tempo contribuir tanto para a compreensão da 

materialidade do verbal nas propagandas e também para a ampliação do objeto da 

Análise do Discurso, apontando caminhos para se descrever e entender o não-

verbal. 

Segundo Souza (1997), no processo de significação da imagem, as 

discussões estão restritas a duas vertentes principais: ou se toma a imagem da 

mesma forma como se toma o signo linguístico, discutindo-lhe acerca da 

arbitrariedade, da imitação, da referencialidade, ou se toma a imagem nos traços 

específicos que a caracterizam, tais como: extensão e distância, profundidade, 

verticalidade, estabilidade, ilimitabilidade, cor, sombra, textura, etc, buscando-se a 

definição de que modo se dá a apreensão (ou leitura?) da imagem naquilo que lhe 

seria específico. No primeiro caso, já observamos acima que, ao se entender o não-

verbal através do verbal, ocorre um reducionismo na própria conceituação de 

linguagem (verbal e não-verbal), por ser esta pensada com relação ao signo 

linguístico. No outro caso, a relação com o linguístico cede lugar à relação com os 

traços da imagem entendidos a partir de um “olhar técnico”. 

 Barthes (2001, p. 132), diferenciando a significação entre a imagem e a 

escrita, diz que “a imagem é certamente mais imperativa do que a escrita, impõe a 

significação de uma só vez, sem analisá-la, sem dispensá-la”. Porém, “A imagem 

transforma-se numa escrita, a partir do momento em que é significativa: como a 

escrita, ela exige uma lexis.” Essa distinção faz com que a interpretação de uma 

imagem seja observada como produto significativo em si, da mesma forma que é a 

linguagem escrita ou falada. Porém, na propaganda, os dois elementos estão 

inseparáveis de modo que eles corroboram para a significação como um todo; um 

reforça o outro na produção discursiva. 
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A memória trabalha também sobre a base dos implícitos discursivos. 

Salientamos que a noção de implícito não pode ser confundida com o implícito da 

teoria enunciativa de Ducrot (1987). Ao contrário do implícito (não-dito), que significa 

por referência ao que foi dito, o implícito discursivo não precisa ser referido ao dizer 

para significar, não fala sob a qual um enunciador deixa pressuposto ou 

subentendido3 o que queria dizer. Nesse sentido, a matéria significante do implícito 

não é apenas a linguagem verbal, mas também a imagem o que nos possibilita ver o 

processo de significação materializado, tanto numa quanto noutra modalidade de 

linguagem livre. 

Do ponto de vista discursivo, o implícito discursivo4 trabalha sobre a base 

de um imaginário que o representa como memorizado, enquanto cada discurso, ao 

pressupor o imaginário, vai fazer apelo a sua (re)construção, sob a restrição ‘no 

vazio’ de que eles respeitem as formas que permitem sua inserção por paráfrase.” 

Em Courtine (2009) vê-se que o imaginário no discurso se desenvolve onde o sujeito 

falante realiza a incorporação/dissimulação de elementos pré-construídos a partir da 

estrutura do enunciado determinado no interdiscurso. 

Os implícitos, segundo Achard (2007), comportam certos elementos 

enunciativos: o funcionamento do discurso supõe que os operadores linguageiros só 

funcionam com relação à imersão em situação, quer dizer, levando-se em 

consideração as práticas de que elas são portadoras. Para uma melhor 

compreensão, veja-se que uma palavra é sua unidade, sua identidade a si mesma, 

que permite reconhecê-la em seus diferentes contextos, ou seja, sua repetição. Esta 

se dá através da sua co-ocorrência dessa unidade formal que fornece então novos 

contextos, que vêm atribuir à construção do sentido de que essa unidade é suporte. 

As repetições estão tomadas por uma regularidade. Esse autor afirma que 

a regularidade se situa na memória, ou seja, na oscilação entre o histórico e o 

linguístico, “na sua suspensão em vista de um jogo de força de fechamento que o 

                                                           

3 Para um aprofundamento sobre as noções de pressuposto e de subentendido, ver: DUCROT, O. O 
Dizer e o Dito. São Paulo, Pontes, 1987. 

4 A partir da distinção que fizemos sobre o conceito de implícito na Teoria da Enunciação e na Análise 
do Discurso, salientamos que o uso do termo implícito será utilizado como sinônimo de implícito 
discursivo, sem entrarmos em detalhes nas divergências que há desse conceito para os analistas de 
discursos.  
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ator social ou o analista vem exercer sobre discursos em circulação.” (ACHARD, 

2007 p.15-16).  

Ela se apóia necessariamente sobre o reconhecimento do que é repetido. 

Este reconhecimento é da ordem formal, constitui um jogo de força. Por outro lado, 

uma vez reconhecida essa repetição, é preciso supor que existem procedimentos 

para estabelecer deslocamento, comparação, relações contextuais das formas 

lingüísticas de uma prática discursiva para outras e dentro da mesma prática. 

 

 

De outro modo, e engendrando, a partir do atestado discursivo, paráfrases, 
a considerar como derivações de possíveis em relação ao dado, que a 
regularização estrutura a ocorrência e seus segmentos, situando-os dentro 
de series. (ACHARD, 2007, p.16). 
 

 

Nesse caso, o papel de memória discursiva são as valorizações 

diferentes, em termos, por exemplo, de familiaridade ou de ligação a situações, 

atribuídas às paráfrases, que entretêm então, graças ao processo controlado de 

derivação, relações reguladas com o atestado. 

A memória discursiva compreende uma dialética entre a repetição e a 

regularização na mesma prática de linguagem e que seria, segundo Pêcheux (2007), 

aquilo que em face de um texto, surge como acontecimento a ler, vem restabelecer 

os 'implícitos' (quer dizer: os pré-construídos, elementos citados e relatados, etc.) de 

que a leitura necessita: a condição do legível em relação ao próprio legível. 

A noção de memória discursiva exerce, portanto, uma função ambígua no 

discurso, na medida em que recupera o passado por meio dos traços ideológicos, ao 

mesmo tempo, elimina com os apagamentos que opera na produção, a sua relação 

com as condições de produção. Os efeitos de sentidos ocorrem sempre pelo retorno 

de discurso socialmente estabelecido e pelos deslocamentos que atuam na 

produção de sentido. 

Com a imagem não é diferente, há imagens que não estão visíveis, porém 

sugeridas, implícitas a partir de um jogo de imagens previamente oferecidas. Outras 

são apagadas, silenciadas, dando lugar a um caminho aberto à significação, à 

interpretação.  
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Nos filmes publicitários, por exemplo, há elementos de imagem que 

sugerem a construção - pelo telespectador - de outras imagens. Esses elementos, 

muitas vezes, são sugeridos pelo ângulo e movimento da câmara, quase sempre 

associado à sonoridade (música, ruído), ou à própria interrupção do som, ou pelo 

jogo de cores, luzes, etc. São elementos implícitos que funcionam como índices, 

antecipando o desenrolar do enredo. O trabalho de compreensão do telespectador 

passa, assim, pela inferência dessas imagens (sugeridas) que atribuem ao texto 

não-verbal o caráter de sua heterogeneidade. 

Na mídia impressa também ocorre isso. A composição da foto de um 

anúncio cuidadosamente escolhida a partir de um determinado ângulo e a legenda 

(enunciado) que acompanha a foto produzem um tipo de texto que, quase sempre, 

está em consonância com a produção do texto propriamente dita. Trata-se de 

considerar aqui um texto visível a partir do efeito de diagramação que funciona como 

chamariz, estando o mesmo quase sempre em harmonia com a redação do 

enunciado que o acompanha. 

Nas imagens, segundo Souza (1997)5, o implícito discursivo trabalha 

sobre a base do apagamento e sobre a interpretação entre o telespectador e o 

processo de produção do sentido. No primeiro, o implícito pressupõe a ausência 

total de qualquer elemento visual que leve à inferência a qualquer fato. Isso deixa o 

enredo em termos de estrutura discursivo-visual em aberto, sem desfecho. Isso 

acontece quando, por exemplo, uma propaganda deixa ausentes as imagens, 

fazendo com que o texto visual fique em aberto a conclusão a respeito do desfecho 

da personagem (no comercial), abrindo também a possibilidade de outras leituras do 

filme publicitário. 

No segundo, ocorre o processo de paráfrase, através do qual se 

determina através de textos verbais uma relação estreita na interpretação da 

imagem. A complexidade de um conjunto de imagens distintas se reduz a um 

processo de interpretação uniforme e um sentido (que se quer) literal se impõe. 

Reduz-se a imagem a um dado complementar, ao acessório, destituindo-lhe o 

caráter de texto, de linguagem, uma vez que a imagem, ao ser traduzida através da 

                                                           

5 A autora utiliza o termo silêncio, tomado de empréstimo de Orlandi (1993), para o que chamamos de 
implícito discursivo. Preferimos essa expressão uma vez que se coaduna com o pensamento de 
Achard (2007).   
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sua verbalização, se apaga como elemento que pode se tornar visível. É o verbal 

que se superpõe ao não-verbal. 

Esse processo de produção de sentido na imagem, foi muito bem 

analisado por Gregolin (1998)6. Nesse texto, ela analisa uma propaganda impressa 

da Smirnoff em que as figuras do cordeiro e do lobo parafraseiam uma fábula de La 

Fontaine. Porém, a fábula é re-significada ao ser transferida para o texto publicitário, 

através da inversão de valores. Isso mostra que o sentido foi deslocado no processo 

de produção da paráfrase. 

A memória, vista desse modo, é constituída a partir de elementos que se 

encontram vivos na coletividade e mobilizada por meio da inscrição de tais 

elementos na materialidade discursiva. Para que seja memória é necessário que os 

objetos culturais, especificamente, façam sentido para os sujeitos; no entanto, os 

sentidos não se apresentam em toda a sua transparência, ou seja, como se um 

termo ou uma imagem falasse por si, eles estão sobre a base de implícitos. Estes, 

como foi assinalado acima, possuem estatutos diferentes quando se referem a 

aspectos discursivos. Isso se dá pelo fato de que o sentido não é transparente.  

Assim sendo, o trabalho da memória se inscreve na base dos implícitos 

tanto no material linguístico quanto no material visual. No que se refere à 

propaganda, é necessário que a memória seja focalizada sobre esse dois aspectos, 

observando as relações que estabelecem entre eles. Para isso, é necessário 

observar o processo de produção e seus efeitos de sentido. 

 

  

2.3 Processo de produção de sentido  

 

 

A partir da relação entre a memória e a produção do sentido, no nível 

verbal e imagético, pode-se dizer que a natureza do efeito de sentido não é produto 

do momento do contexto enunciativo, mas nas relações de linguagem estabelecidas 

entre os sujeitos e os sentidos envolvidos no contexto sócio-histórico da produção 

                                                           

6 Ver: GREGOLIN, Maria do Rosário Valencine. Discurso e memória: movimentos na bruma da 
história. In: POSSENTI, S. e CHACON, L. Análise do discurso. Marília: FCC-Unesp, 1998. (p. 45 -
57).    
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discursiva. No que diz respeito a isso, Possenti (2003) retoma a posição de 

Pêcheux, reafirmando que a matriz do sentido não é a palavra ou o enunciado, mas 

uma 'família' metafórica ou parafrásticas, conforme se trate de palavras ou de 

enunciados. 

Pêcheux (1991, p.96) considera: 

 

 

efeito METAFÓRICO o fenômeno semântico produzido por uma substituição 
contextual, para lembrar que esse "deslizamento do sentido" entre x e y é 
constitutivo do sentido designado por x e y, esse efeito é característico dos 
lingüísticos naturais. 
 

 

Nesse contexto, pode-se afirmar que o efeito de sentido produzido por 

uma palavra não é o sentido dessa palavra, mas um conjunto de palavras que 

mantém uma relação metafórica uma com as outras. Melhor dizendo, "as palavras 

têm seu sentido num discurso que remete sempre a ocorrências anteriores". 

(POSSENTI, 2003, p. 40). Em outros termos, as palavras produzidas em outros 

discursos, anterior ao discurso formulado no momento da enunciação; disso decorre, 

o modo de funcionamento típico de um discurso: retomar um sentido. 

Com relação ao efeito parafrástico, ou seja, o efeito de sentido produzido 

no âmbito do enunciado, Pêcheux (1997c) afirma que a produção do sentido é 

estritamente indissociável da relação de paráfrase entre as sequências e constitui o 

que se poderia chamar de "matriz do sentido". Isto equivale dizer que é a partir da 

relação no interior desta família que se constitui o efeito de sentido, assim como a 

relação a um referente que implica este efeito. 

Visto desse modo. "o que é metáfora para a relação palavra a palavra é 

paráfrase na relação enunciado a enunciado" (POSSENTI, 2003, p. 42). Se essas 

famílias: metafórica e parafrásticas têm o mesmo peso na produção do sentido, 

então, pode-se dizer que qualquer formulação supõe uma posição inscrita nos 

lugares socialmente constitutivos, e é dessa posição que os enunciados e as 

palavras recebem seu sentido. 

Para o que é usado no nível verbal – escrito ou falado – serve a uma 

aplicação no plano visual, como vimos no item anterior. Uma imagem sempre faz 

remissão a outras com as quais estão em relação de semelhança.  
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Desse modo, a compreensão da produção de efeitos de sentido passa 

pela apreensão dessa memória, isto é, por um espaço de memória que se mostra 

num conjunto de traços linguísticos-discursivos, enquanto materialidade lingüística, 

exterior e anterior à existência de uma seqüência e de uma imagem. 

Nesse espaço, a memória se atualiza pelo interdiscurso, pois ela se 

inscreve no fio do discurso e afeta o modo como o sujeito significa em uma situação 

discursiva, ou seja, inscreve os elementos da memória na superfície horizontal dos 

enunciados, no intradiscurso. Segundo Silva (2008a), o interdiscurso é responsável 

pela inscrição do processo histórico na formação dos enunciados que pertencem a 

um arquivo, bem como a transformação desses enunciados.  

A concepção de memória na produção do sentido impõe dois tipos 

fundamentais: “é reiteração, lembrança, reprodução, repetição na ordem de uma 

memória plena ou saturada; mas, ela é também vazio, vácuo, inconsistência, 

repetição na ordem de uma memória lacunar.” (COURTINE, 2006, p.97).  

Esses dois processos estão ligados na produção discursiva da 

propaganda de maneira que, no retorno dos enunciados, é necessário ver o que há 

de novo e o que está silenciado pelo discurso. Courtine (2006, p.90) considera que 

“todas as formas de discurso relatado por meio das quais se materializam as 

remissões de discurso a outros discursos.” Desse modo, devemos perceber o 

retorno de outros discursos em sua produção. Esse retorno pode vir através de 

citação, comentários, pré-construídos, etc. 

Segundo Courtine (op. cit.) a modalidade de citação diz que cada discurso 

particular é ao mesmo tempo, instauração de um estreito lugar com o domínio de 

memória e “um trabalho seletivo, opaco, deslinearização, de bloqueio e de 

apagamento.” (op. cit. 2006, p.91). A citação retoma o discurso anterior sem o 

desaparecimento das formas linguística-sintáticas, podendo identificá-lo através de 

marcas verbais ou imagéticas. O comentário, por outro lado, faz desaparecê-las. É 

dentro dessas construções que a repetição ou o retorno da memória em que se 

pode compreender a instauração do interdiscurso. 

Então, a memória é parte do processo de produção de sentido de modo 

inseparável. Na produção, o sujeito recorre à memória como interdiscurso, como um 

já-lá anterior e exterior; na interpretação, o sujeito tem que lê os vestígios deixados  

por ela na materialidade.  
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2.4 Efeito identitário  

 

 

O conceito de identidade é complexo, multifacetado e, por isso, pode ser 

pensado a partir de vários ângulos e tem sido objeto de reflexões em vários campos 

de estudos, como, por exemplo, na Antropologia, na Psicologia Social, na 

Sociologia, na Filosofia, na Psicanálise, etc. Gregolin (2008b), Refletindo 

discursivamente sobre esse a identidade, faz a seguinte indagação: pode-se pensar 

a identidade como efeito de sentido produzido pela e na linguagem? Para essa 

abordagem, a autora pensa ser importante cogitar sobre esse tema a luz de alguns 

autores que já trataram a identidade sob outros pontos de vista. Apesar da 

diversidade de aspectos que essas diferentes visões possibilitam, há algumas itens 

que são comuns e que podem nortear uma proposta discursiva para o estudo dos 

efeitos identitários. 

Para pensar as identidades a partir da Análise do Discurso, segundo 

Gregolin (2008b), é necessário buscar, na base de constituição dessa disciplina, as 

teorias que, de uma forma ou de outra, colaboraram para o descentramento do 

sujeito cartesiano, e, dessa forma, oferecem meios para pensarmos as identidades 

na contemporaneidade. Nesse ínterim, as figuras como Althusser, Lacan, Foucault, 

Saussure, são as mais representativas para pensarmos a identidade numa acepção 

discursiva.  

Essa autora diz que Althusser, reinterpreta os escritos de Marx, propõe 

que os indivíduos não podem ser os "autores" ou os agentes da história. O anti-

humanismo teórico de Althusser deslocou o centro do homem para as estruturas. Ao 

mesmo tempo, a genealogia do poder, desenvolvida por Foucault veio mostrar que 

as categorias de “classe”, “ideologia”, “aparelhos de Estado” devem ser repensadas 

a partir de uma micro-física do poder, pois o sujeito contemporâneo está envolvido 

em lutas sociais. 

O desvelamento do inconsciente feito por Freud mostra que as 

identidades e a estrutura dos desejos são formadas com base em processos 

psíquicos e simbólicos, com base muito diferente daquela da Razão. Abateu o 

conceito de sujeito racional, provido de uma identidade fixa e unificada. Lacan, 

através da releitura feita de Freud, propõe a negociação simbólica, por meio da qual 
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se formam as identidades (o espelho do olhar do outro). Segundo a autora, o sujeito 

é dividido, mas vive a ilusão de unidade – essa é a origem contraditória da 

identidade. Ela é sempre incompleta, está sempre em processo, sempre sendo 

formada: por isso é identificação, processo em andamento, construção de biografias. 

Ao propor que “a língua é um sistema social”; que “há arbitrariedade entre 

os signos e seus referentes”; que “há polissemia nos sentidos”, Saussure retirou do 

sujeito à possibilidade de sua língua, ele deixou de ser “dono” de suas palavras, 

afirma Gregolin (2008b). A releitura que Bakhtin faz de Saussure mostra esse sujeito 

lutando com signos ideológicos. Da mesma maneira, ao propor o projeto de Análise 

do Discurso, a releitura que Michel Pêcheux faz de Saussure apresenta o 

assujeitamento: o sujeito pensa que é a origem do dizer, mas que está, sempre, sob 

uma dupla determinação: do sistema da língua e da História. 

Porém, a maioria dos autores culturais trata da identidade na sua 

descontinuidade, fragmentação, ruptura e deslocamento, enxergando esses 

elementos como parte constitutiva do processo de subjetivação. Bauman (2005) diz 

que a globalização foi a grande causadora da fragmentação identitária na sociedade 

moderna, uma vez que ela trouxe vários problemas para os sujeitos: trouxe as 

divisões territoriais, nacionais; acentuou a diferença entre os gêneros, as raças, etc., 

isto é, a globalização criou as fronteiras que delimitam as identidades, no espaço em 

que elas se configuram, nas relações de pertença e de diferença. Por isso, no que 

se refere à identidade nacional, os indivíduos são definidos a partir de seu espaço 

geográfico, como pertencente a determinada nação por eles integrados. Isso cria um 

conceito de identidade nacional medido pela proximidade geográfica onde um sujeito 

nasceu, tornando, assim, um vínculo natural entre o indivíduo e Nação-Estado. Mas, 

na verdade, as relações identitários são processos descontínuos e deslocados em 

que não se pode controlar os sentidos pretendidos pelo conceito que se tem do 

nacional. 

Esse processo de identificação no sujeito não se realiza de modo 

abstrato, se dá, primeiramente, por meio das materialidades discursivas, 

funcionando discursivamente nos textos que se concretizam nas formas das 

linguagens. Quando se produz um discurso sobre a brasilidade, o que está em 

evidência é o agenciamento de significantes, ou seja, um jogo de processos 

identitários, que envolve as imagens inscritas na materialidade que identifica a 
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posição do sujeito e os elementos do saber discursivo que constituem na 

identificação simbólica. Através da discursividade, pode-se compreender a posição 

do sujeito e o saber discursivo que configura os enunciados. 

Depois, por meio de processo de construção identitária que, segundo 

Gregolin (2008b), é uma montagem de um quebra-cabeça cujo desenho total não 

chega a conhecer, pois faltam peças. Esse processo ocorre nas práticas discursivas 

que constitui em mais um trabalho de bricolagem composto de várias 

materialidades, formando um painel da discursividade. Exemplificando, o texto de 

uma propaganda é um conjunto composto de vários elementos que formam o 

“quebra-cabeça”. Não há na propaganda um único elemento que constitua a sua 

identidade, o que há é uma miscelânea de partes que constituiem a identidade. Da 

mesma forma é a identidade do sujeito; ela não é formada por vários elementos 

culturais com os quais o sujeito se identifica. Por isso, a definição de uma identidade 

sólida, imutável não se sustenta, devido à capacidade dela se transmutar, de ser 

uma outra coisa: outro sentido, outra palavra, outro sujeito, etc. o que resulta numa 

dispersão nos sujeitos e nos sentidos da produção discursiva. 

Destarte, os enunciados estão sempre num processo constante de 

descontextualizações e re-contextualizações de identidades. Deve-se compreender 

que eles estão a todo tempo submetidos a movimentos de 

interpretação/reinterpretação que constituem discursivamente as identidades, como, 

por exemplo, diante de uma imagem, de um gráfico, de um anúncio, entrevista, 

reportagem, etc. Não basta entender as intenções que subjazem nos sentidos do 

texto ou as suas relações de significação linguística.  Segundo Gregolin (2008b), é 

necessário observar o processo de transfiguração que cruza os sentidos imemoriais 

produzidos no entre-lugar onde as identidades não podem se acomodar. Elas lutam, 

no interior dos discursos. Daí a complexa tarefa de pensar as especificidades dos 

campos de confrontação e negociação em que as identidades se formam e se 

dissolvem no discurso midiático. 

Como produto histórico de práticas discursivas, o sujeito é reportado a 

posições possíveis de subjetividade. Não importa quem fala, mas o que ele diz, ele 

não o diz de um lugar qualquer, o seu dizer está ligado a outros dizeres, formando 

uma rede. Os enunciados possuem uma memória (repetibilidade) e uma 

materialidade e estabelecem relações com quem os enuncia, com outros 
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enunciados que vieram antes dele e abrem possibilidades para outros. Isso mostra 

que o sujeito está inscrito em uma posição sócio-discursiva que o coloca em 

consonância com outras posições.  

Ao analisar essas relações, não se buscam as intenções, mas essas 

posições do sujeito, que podem ser ocupadas por aqueles que preencherem certas 

condições – normas institucionais ou jurídicas, status ou função que ocupa – e elas 

dizem quem pode legitimamente vir a ocupar a posição de sujeito. Isso varia de 

acordo com o gênero discursivo e do discurso ao qual está inscrito (discurso médico, 

pedagógico, jurídico, linguagem cotidiana, literária, etc).  

Para Gregolin (2008b), as modalidades de enunciação mostram a 

dispersão do sujeito, isto é, os diversos estatutos, lugares, posições que ele pode 

ocupar. Se alguém enunciou algo, só pôde fazê-lo mediante condições estritas que 

aparecem no regime regulador dos enunciados de uma época. Já a prática 

discursiva regula a função do sujeito: num discurso jornalístico pede-se, por 

exemplo, “objetividade”, “informação”. As práticas discursivas, o que uma época 

pôde dizer, quais objetos acolheu, quais indivíduos puderam ocupar a posição de 

sujeito nos enunciados que constituem tais práticas – estas ideias, centrais na 

análise de discursos, propostas por Foucault, mostram que nem tudo pode ser dito, 

nem de qualquer instância e nem por qualquer um. 

Gregolin (2007), em outro trabalho, focaliza os efeitos identitários 

construídos numa teia entre discurso, história e memória, a fim de mostrar a 

pertinência da conjunção dos campos da AD com os estudos de mídia. Tendo como 

ponto central a arquegenealogia de Michel Foucault, concebe a mídia como prática 

discursiva, produto de linguagem e processo histórico e afirma que para apreender o 

seu funcionamento é necessário analisar a circulação dos enunciados, as posições 

de sujeito aí assinaladas, as materialidades que dão corpo aos sentidos e as 

articulações que esses enunciados estabelecem com a história e a memória. 

Na análise que aqui empreendemos, procurarmos acompanhar trajetos 

históricos de sentidos materializados nas formas discursivas da mídia. Sob tal 

perspectiva, neste texto são analisadas redes de memórias que evidenciam as 

articulações entre práticas discursivas e a produção de identidades. Assim 

procedendo, procura mostrar que a análise do discurso pode delinear algumas 



 

 

65 

 

relações que a mídia estabelece interdiscursivamente com outros dispositivos 

textuais que circulam na sociedade. 

Para Gregolin (2008b), os efeitos de sentido materializam-se nos textos 

que circulam em uma sociedade. Como o interdiscurso não é transparente nem 

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

totalidade significativa nem compreender todos os percursos de sentido produzidos 

socialmente. A coerência visível em cada discurso particular é efeito da construção 

discursiva: o sujeito pode interpretar apenas alguns dos fios que se destacam das 

teias de sentidos que invadem o campo do real social. O efeito de coerência e 

unidade de cada texto é construído por agenciamentos discursivos que controlam, 

delimitam, classificam, ordenam e distribuem os acontecimentos discursivos em 

dispersão e permitem que um texto possa  

 

 

estar em relação com um domínio de objetos, prescrever uma posição 
definida a qualquer sujeito possível, estar situado entre outras performances 
verbais, estar dotado, enfim, de uma materialidade repetível (FOUCAULT 
2000, p. 122). 

 

 

A criação dessa ilusão de “unidade” do sentido é um recurso discursivo 

que fica evidente nos textos da mídia. Como o próprio nome parece indicar, as 

mídias desempenham o papel de mediação entre seus leitores e a realidade. O que 

os textos da mídia não oferecem é a realidade em si, mas uma construção que 

permite ao leitor/telespectador produzir formas simbólicas de representação da sua 

relação com a realidade concreta.  

Essa construção ocorre também no mito como discurso, uma vez que ele 

se apresenta com um valor próprio quando faz parte de uma história, fazendo com 

que o sentido seja completo e postule um saber, um passado, uma memória e a sua 

forma se configura como uma imagem vivida, espontânea, indiscutível.  

Essa representação também é feita sobre o Estado-Nação e as formas 

simbólicas que o representa. A brasilidade, como se verá, se constitui de mitos 

formados ao longo da história de nosso país, ou seja, a nossa brasilidade está 

repleta de mitos e estão representadas no discurso da propaganda. 
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No que se refere aos mitos nacionais e à construção do estado moderno, 

falaremos no próximo capítulo, salientado que o Estado-Nação é um dos grandes 

divulgadores de mitos nacionais.  
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3 CONSTRUÇÃO DA IDENTIDADE NACIONAL 

 

 

3.1 Mito como discurso 

 

 

No livro Mitologias, de Barthes (2001), encontra-se um aparato para uma 

compreensão da construção do mito na vida moderna. Para ele, existe na sociedade 

atual uma produção crescente de mitos, de modo que a produção do sentido é 

arbitrária, cultural e social. Porém, esses aspectos são esquecidos por muitos 

leitores, uma vez que há uma tendência em naturalizar os signos, ou seja, deixar de 

lado o caráter cultural e social do signo. É observando por esse prisma que 

podemos perceber que a sociedade capitalista produz/reproduz mitos, em especial 

os mitos nacionais. 

Uma das primeiras coisas que precisamos deixar clara é que o mito 

considerado como unidade discursiva, não se constitui um objeto concreto, um 

conceito ou uma ideia: “ele é um modo de significação, uma forma.” (Barthes, 2001, 

p.132). Como forma de significação, ele se materializa em várias formas de 

enunciado escrito/falado, fotografia, reportagem, etc. Essa característica do mito 

mostra a sua plasticidade de inscrição, atestando o fato de que toda manifestação 

de linguagem já está impregnada de sentido. 

Essa noção do mito é esquematizada pelo autor da seguinte maneira: o 

signo, na língua, é constituído por um significante e um significado. O mito se vale 

do signo linguístico, transformado-o em “forma”, ou significante, de um outro signo.  

A concepção de mito como um sistema semiótico, apresentado por 

Barthes, se coaduna com o pensamento de Chauí (2004), para quem o mito constitui 

numa concepção de narração pública de feitos lendários da comunidade e no 

sentido do qual a narrativa é a solução imaginária para as tensões, conflitos e 

contradições que não encontram caminhos para serem resolvidos no campo da 

realidade. Esse último norteia as ideias de identidade nacional, vinculada à nação, 

como algo derivado de certo espírito do povo. 

A maneira como se funda esse mito impõe um vínculo interno com o 

passado como origem, isto é, “como um passado que não cessa nunca, que se 
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conserva perenemente presente e, por isso, não permite o trabalho da diferença 

temporal e da compreensão do presente enquanto tal.” (CHAUÍ, 2004, p.10). 

Particularmente, como veremos mais a frente, o mito fundador se apresenta como 

uma repetição de algo imaginário que cria um bloqueio à percepção da realidade e 

impede os sujeitos de lidar com suas condições de existência. Logo, o mito se 

constrói historicamente pelo processo de retorno aos semióforos nacionais. 

Para que o mito cumpra o papel discursivo, segundo Barthes (2001), é 

necessário que possua uma forma e conceito7. O sentido do mito, para ele, tem um 

valor próprio quando faz parte de uma história, fazendo com que o sentido seja 

completo e postule um saber, um passado, uma memória. Já a forma do mito se 

apresenta como uma imagem vivida, espontânea, indiscutível. Porém a forma mítica 

de conceber a realidade não é algo acrescentado aos elementos já definidos pela 

experiência empírica; muito pelo contrário, a própria experiência do sujeito está 

impregnada de construções imaginativas. No que se refere à nação, a experiência 

do sujeito não acrescenta algo ao mito, pois lhe é uma construção anterior e com a 

qual ele já possui certa convivência. Assim, a forma como o mito se apresenta ao 

sujeito é constitutiva do sentido que ele atribui. 

Acrescentando-se a isso Cassirer (1990) diz que o homem só vive com as 

coisas no sentido em que vive com formas; ao se revelar a realidade em si, ele 

descobre nela o seu próprio ser e do mundo e, nesse meio, descobre que ambos os 

mundos – interior e exterior – se ligam e se interpretam mutuamente. 

Mas o conceito ou significado está repleto de uma situação em que uma 

nova história é implantada no mito. Barthes diz que 

 

 

O saber contido no conceito mítico é um saber confuso, construído por 
associações moles, ilimitadas. É preciso insistir sobre esse caráter aberto 
do conceito; não é absolutamente uma essência abstrata, purificada, mas 
sim uma condensação informal, instável, nebulosa, cuja unidade e 
coerência provêm sobre tudo da sua função. (BARTHES, 2001, p. 141). 
 

                                                           

7 Para Barthes (2001, p.135), a semiologia postula uma relação entre três termos diferentes: “o 
significante, o significado e o signo, que é o total associativo dos dois primeiros termos.” O que é 
signo no sistema semiológico se torna significante no sistema mítico. 
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Essa característica do conceito mítico faz com que ele seja apropriado por 

diversas maneiras. O mito pode se manifestar sobre vários significantes como as 

imagens, as palavras, as estátuas, etc. No que diz respeito à mídia, podemos 

encontrar imagens e enunciados em que se encontram os mitos fundacionais da 

brasilidade. O mito não se apresenta sobre uma cara, uma face da qual podemos 

dizer este é o conceito que temos do mito; o mito é dinâmico. Por isso, o conceito se 

repete através de formas diferentes, permitindo a interpretação do mito e revelando 

sobre cada face “neutra” das formas. 

 

 

3.2 Nação e brasilidade  

 

 

Segundo Jobim (2006), quando se fala de identidade nacional há pelo 

menos dois pontos relacionados à nação que devem ser tratados: o modo e as 

condições necessárias e suficientes para pertença a um determinado Estado-Nação; 

e, no Estado-nação, como se processa a noção de nacional em relação aos grupos 

constituídos dentro do território que o delimita e às normas que cria para regulá-lo.  

A partir dessas duas concepções de nação, têm-se duas formas distintas 

de ver e expressar a identidade nacional: como um conjunto de cidadãos que optam 

politicamente por pertencerem juntos, apesar das diferenças sociais, raciais, 

religiosas; e outra que acredita que a identidade nacional é uma herança, que se 

recebe ao nascer em um determinado território. No primeiro, temos o nacionalismo 

cívico e, no segundo, o nacionalismo ético. 

Em países como o Brasil, que no início do século XIX era recém-

independente, houve receptividade das ideias de identidade nacional como algo 

derivado de certo espírito do povo; já que a noção de identidade nacional como 

cidadania igualitária e como um sistema de representatividade nas instâncias de 

poder entrava em choque, entre outras coisas, com a realidade da escravidão, aqui 

vigente, como afirma Jobim (2006). 

Porém, na construção da identidade no Brasil, ainda há uma conexão 

entre a autoimagem, ou seja, entre a auto-compreensão dos brasileiros e o caldo de 

cultura dentro do qual ela se formou nos século XIX e se desenvolveu no século XX. 
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Embora a própria expressão identidade nacional não circulasse naquela época, no 

sentido em que se emprega hoje, ela produzia seus efeitos na sociedade daquela 

época e deixou seus rastros de sentidos para que se possa compreendê-la.  

Visto por esse viés, o modo como os brasileiros se veem está vinculado à 

ideia que os sujeitos tinham de nação. Chauí (2004) diz que a nação constitui um 

semióforo da identidade nacional e foi inventada ou construída ao longo da história 

de um país.  

Um semióforo, diz a autora, é um signo trazido para frente ou empurrado 

para indicar algo que significa alguma outra coisa e cujo valor não é medido por sua 

materialidade e sim por sua força simbólica. Desse modo, um acontecimento, um 

casaco, um objeto, uma pessoa ou uma instituição pode se tornar um semióforo, 

pois são coisas providas de significação ou de valor simbólico, são capazes de 

relacionar o visível e o invisível no espaço e no tempo. 

No mundo capitalista, onde toda a produção se torna mercadoria, ou seja, 

pode ser trocada por outra coisa equivalente ou pelo dinheiro, poderia supor que não 

pudesse pensar em semióforo, porém, uma característica fundamental deste é que 

se revela como signos de poder e prestígio. Ele é “posse e propriedade daqueles 

que detém o poder para produzir e conservar um sistema de crenças ou um sistema 

de instituição que lhe permite dominar um meio social.” (CHAUÍ, 2004, p.13). Assim 

sendo, a aquisição de um semióforo se torna insígnia de riqueza e de prestigio 

social, uma vez que passa a ter uma nova determinação.  

E é por isso que a religião, a política, a mídia, etc. disputam o controle, a 

produção e a distribuição dos semióforos. A religião estimula os milagres, a política 

estimula a propaganda ideológica, a mídia estimula a aquisição de seus produtos: 

programas, personagens, etc. Especificamente na mídia, essa disputa se encontra 

velada, uma vez que tenta mostrar os bens culturais pertencentes apenas aos 

grupos constituídos. Na realidade, não é somente isso que acontece. Ela promove 

os produtos por meio dos objetos culturais. Nesse ponto, a disputa em torno da 

cultura faz surgir o patrimônio artístico-cultural da nação, que é o sujeito produtor 

dos semióforos nacionais e, ao mesmo tempo, o objeto do culto integrador da 

sociedade una e indivisa. (cf. CHAUÍ, 2004). 

A invenção histórica da nação-estado passou por três períodos distintos, 

de acordo com Hobsbawm apud Chauí (2004). A primeira dela ocorreu entre os 
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anos 1930 a 1980 do século XIX e foi marcado pelo ‘princípio da nacionalidade’, 

integrando nação e território; o segundo se deu entre a oitava década do século XIX 

e a segunda década do século XX e foi assinalada pela ‘ideia nacional’ que veicula à 

língua, à religião e à raça e; por fim, o período entre a segunda e sexta década do 

século XX, caracterizada pela ‘questão nacional’, que enfatizou a consciência 

nacional. 

 No primeiro período, os Estados-nação buscavam proteger suas 

economias dos países mais fortes, ou seja, construir um Estado nacional 

protecionista. Foi daí que o ‘princípio da nacionalidade’, definindo o que poderia ser 

ou não uma nação ou Estado-nação. Os critérios definidores foram estabelecidos 

pela extensão territorial, pela densidade populacional e pela expansão das 

fronteiras. Segundo esse princípio, era dessa forma que o Estado promoveria a 

perfeição dos vários ramos de produção e bem estar da nação. 

Todavia, o território só unificaria o povo numa nação se houvesse o 

Estado como elemento unificador capaz de promover e justificar a conquista de 

outros povos. A língua da nação conquistadora foi um elemento fundamental para 

impor e constituir o império dos povos europeus. Foi assim que países do continente 

africano adotaram as línguas francesa, alemã, portuguesa e inglesa como idioma 

principal de seu país. Porém, atrelado ao conhecimento da língua estava o grupo de 

intelectuais que forneciam o conhecimento linguístico e os elementos para se chegar 

ao progresso da civilização conquistada. 

No segundo período, a nação passa pelo crivo das lutas sociais e 

políticas que abalaram a Europa do fim do século XIX. O surgimento dos socialistas 

e dos comunistas colocou em cena as massas populares as quais punham 

necessidades fundamentais que o estado deveria se preocupar e com as quais ele 

deveria disputar o seu espaço. Aqui aparece a nação como ideia nacional em que o 

Estado procura mobilizar e influenciar os cidadãos por meio de uma ‘religião cívica’: 

o patriotismo. Para Chauí (2004, p.18), a ‘religião cívica’ transforma o patriotismo em 

nacionalismo, isto é, “o patriotismo se torna estatal, reforçado como sentimento e 

símbolos de uma comunidade imaginária cuja tradição começava a ser inventada.”  

Na realidade, a comunidade imaginária constrói os indivíduos que 

pensam na identidade como parte de suas naturezas essenciais. Segundo Hall 

(2005, p.48), “As identidades nacionais não são coisas como as quais nós 
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nascemos, mas são formadas e transformadas no interior da representação”. Por 

isso, só é possível saber o que é ser um brasileiro devido ao modo como a 

brasilidade veio a ser representada pela/na cultura brasileira, ou seja, como os 

brasileiros participam da ideia da nação brasileira tal como é representada pela 

cultura. 

Segue-se a isso que a nação não é apenas uma entidade política, mas 

algo que produz sentido para os indivíduos, formando um sistema de representação 

em que eles estão ligados por ‘sentimentos de identidade e lealdade’. É desse modo 

que a cultura nacional constrói “sentidos que influenciam e organizam tanto nossas 

ações quanto a concepção que temos de nós mesmos”, como afirma Hall (2005, 

p.50). Tais sentidos estão relacionados nas estórias que são contadas, retomadas, 

deslocadas sobre a nação, memórias coletivas que conectam o presente e ao 

passado e as imagens que delas são constituídas. A nação seria, assim, uma 

comunidade simbólica que gera sentimento de identidade e lealdade dos sujeitos. 

Destarte as ameaças que tentavam suplantar a nação do sistema 

capitalista, através da divisão social e econômica das classes, surge a ‘ideia 

nacional’ como elemento unificador da sociedade que estava prestes a se 

fragmentar em nichos sociais. O patriotismo se transforma em nacionalismo, isto é, é 

a manifestação do espírito do povo encarnado nas tradições populares ou no folclore 

e na raça. Esses são os critérios definidores de uma nação nesse período. 

É a partir desse período que a  

 

 

nação passou a ser vista como algo que sempre teria existido, desde tempo 
imemoriais, porque suas raízes deita sobre o próprio povo que a constitui. 
Dessa maneira, aparece um poderoso elemento de identificação social e 
política, facilmente reconhecível por todos (pois a nação está nos usos, 
costumes, tradições, crenças da vida cotidiana) e com capacidade para 
incorporar numa única crença as crenças rivais, isto é, o apelo de classe, o 
apelo político e o apelo religioso não precisam disputar a lealdade dos 
cidadãos porque todas essas crenças podiam exprimir-se umas pelas 
outras sobre o fundo comum da nacionalidade. (CHAUÍ, 2004, p. 19). 
 

 
 

No caso brasileiro, desse período, o negro se integra às preocupações 

nacionais, ou seja, a necessidade de incorporá-lo como parte da formação do povo. 

A escravidão já havia acabado, mas o negro não participava de um espaço dentro 
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da cultura nacional. É desse período a construção mitológica de um Brasil 

miscigenado, ou seja, de um Brasil construído sobre a base de três raças: branca, 

negra e indígena. 

É do início do século XX o aparecimento do Mito das três raças, para o 

qual se reconhece a contribuição da mestiçagem da raça branca, negra e indígena. 

Ortiz (1985, p. 41) diz que: 

 

 

O mito das três raças torna-se então plausível e pode se atualizar como 
ritual. A ideologia da mestiçagem, que estava aprisionada nas 
ambigüidades das teorias racistas, ao ser reelaborada pode difundir-se 
socialmente e se tornar senso comum, ritualmente celebrado nas relações 
do cotidiano, ou nos grandes eventos como o carnaval e o futebol. O que 
era mestiço torna-se nacional.  
 

 

O termo mestiçagem se reveste, na verdade, de um duplo sentido, 

segundo Ortiz (2006, p. 92). “O primeiro, e mais imediato, diz respeito à questão 

racial.” Nesse sentido, as afirmações que compreendem que o Brasil é o resultado 

da fusão das três raças povoadoras, ou seja, o povo brasileiro é construído 

biologicamente do cruzamento das raças. O segundo conceito referente à 

mestiçagem é o de que leva em consideração “a noção de heterogeneidade.” O 

Brasil, nesse sentido, constitui-se da diversidade; seria um país com sua pluralidade 

étnica, cultural e física. Mostrando que a mestiçagem “contém justamente os traços 

que naturalmente definem a identidade brasileira: unidade e diversidade”.     

Mas esse autor afirma que, ao se difundir na sociedade, o mito das três 

raças permite aos indivíduos, das diferentes classes sociais e dos diversos grupos 

de cor, interpretar, dentro do padrão proposto, as relações raciais que eles próprios 

vivenciam. Ora, na medida em que a sociedade se apropria das manifestações de 

cor e as integra num discurso homogêneo, elas perdem a especificidade; por 

exemplo, o negro deixa de ter os problemas amenizados ou seus direitos não 

cumpridos por fazer parte de um discurso que o integra numa rede simbólica maior: 

o de ser brasileiro. Assim, a construção de uma identidade nacional mestiça deixa 

ainda mais difícil o discernimento das fronteiras entre os individuo de cor branca, 

negra, parda, etc. Isso mostra que a miscigenação não somente encobre os conflitos 

raciais como possibilita a todos de se reconhecerem como pertencentes ao nacional. 
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Partindo daí, a identidade nacional foi durante a Era Vargas e do período 

militar, uma construção do Estado. O governo militar buscou na ideia da integração 

nacional a solução para as diferenças regionais e aspectos conflitivos da sociedade 

brasileira. Para isto, utilizou a mestiçagem que “contém os traços que naturalmente 

definem a identidade brasileira: unidade na diversidade” (ORTIZ, 1985, p. 93). 

Assim, o Estado torna-se brasileiro e nacional, propondo-se a assumir uma posição 

de neutralidade e, simplesmente salvaguardando uma identidade que se encontra 

definida pela história. 

É nesse período também que os nacionalistas começaram com as novas 

formas de comunicação de massas, como o rádio e a televisão (em menor escala), 

para transformar os símbolos nacionais em parte da vida dos indivíduos. Desse 

modo, o que era nacional rompia as divisões entre o público e privado, entre o que 

era local e o que era nacional, uma vez que os acontecimentos (futebol, jogos 

olímpicos, etc.) e os símbolos da bandeira faziam parte da vida dos sujeitos. A mídia 

trazia (e traz) para dentro da casa dos brasileiros um conjunto de expressões 

nacionais que transformavam os espetáculos de massa em verdadeiros momentos 

de enfrentamentos simbólicos, em que os sujeitos se integram ao nacional através 

dos jogos simbólicos tecidos pela mídia. 

O terceiro período da construção da nação é marcado pelo nacionalismo 

militante que não pode ser visto simplesmente como reflexo do desespero das 

massas e da importância política diante da capacidade mobilizadora do socialismo, 

do comunismo e do liberalismo da época. Para bem da verdade, o fulcro está ligado 

à natureza do estado moderno: espaço dos sentimentos políticos e das práticas 

políticas em que a consciência dos indivíduos foram agregadas ao conceito de 

nação e ao de patriotismo. No Brasil, os movimentos de esquerda no período, após 

a Segunda Guerra, revelam bem isso. Para a esquerda, a divisão social das classes 

era a grande vilã no que se refere a ‘questão nacional’ e não unidade social 

imaginária pela ideia de nação. 

Na década de 1950, surge no debate às posições daqueles que tratam à 

cultura brasileira como alienada. Identidade nacional e cultura popular se 

associariam aos movimentos políticos e intelectuais. De acordo com Ortiz (1985, 

128), essas relações “se propõem redefinir a problemática brasileira em termos de 

oposição ao colonialismo”. 
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No Brasil, esse processo histórico da invenção da nação ajuda a 

compreender dois conceitos necessários para a construção identitária: o caráter 

nacional e identidade nacional. Os principais elementos que marcam o caráter 

nacional são o território, densidade demográfica, expansão das fronteiras, língua, 

raça, crenças, folclore, usos e costumes e as artes. Assim, ele é entendido como 

uma disposição natural de um povo e de suas expressões culturais, cobrindo todos 

os traços individuais ou dos grupos sociais sob o mesmo véu. 

O caráter nacional do Brasil, segundo Moreira Leite apud Chauí (2004), 

dependeu de três determinações principais: o momento sóciopolítico, a inversão de 

classes ou a classe social dos autores e as ideias europeias mais em discussão. 

Esses pontos serviram como obstáculo para a compreensão da sociedade brasileira, 

uma vez que apresentava o Brasil como uma unidade homogênea e não na 

fragmentação dos aspectos reais da sociedade. 

Nas palavras de Chauí (2004), quando se fala em caráter nacional no 

Brasil, observa-se que este é sempre algo pleno e completo, seja no sentido 

negativo (como apresentou Sílvio Romero, Paulo Prado), seja no sentido positivo 

(como mostra Gilberto Freire ou Cassiano Ricardo). Quer para louvá-lo ou depreciá-

lo, o caráter nacional é uma totalidade de traços coerentes, fechado e sem lacunas, 

uma vez que constitui a natureza humana determinada. 

No Brasil, os estudos sobre identidade nacional iniciaram com Nina 

Rodrigues, Silvio Romero e Euclides da Cunha, no final do século XIX. Estes autores 

tratavam à mestiçagem como essencial e de um ponto de vista posteriormente 

considerado racista. O mestiço, ao ser produto do hibridismo cultural, foi por muito 

tempo desqualificado de atributos positivos. Fundamentou-se largamente uma 

interpretação da história brasileira 

 

 

apreendida em termos deterministas, clima e raça explicando a natureza 
indolente do brasileiro, as manifestações tíbias e inseguras da elite 
intelectual, o lirismo quente dos poetas da terra, o nervosismo e a 
sexualidade desenfreada do mulato (ORTIZ, 2003, p.16). 
 
 
 
 

Segundo esse pensamento, o brasileiro ou o mestiço possuía diversas 

características negativas: no plano psicológico, ele é um indivíduo apático, sem 
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iniciativa, desanimado, desequilibrado, etc; já no plano intelectual, ele não tem 

filosofia, nem ciência, mas gostam de palavreado de carolice, devaneios e 

despreocupação com o futuro. Essas são alguns dos aspectos que aqueles 

estudiosos empregavam sobre o brasileiro.  

Com os estudos de Gilberto Freyre, o Mito das três raças é deslocado 

para um enfoque culturalista. Freyre vê o mestiço de forma positiva, já que cada 

raça contribuiria de forma específica para a formação da identidade nacional. 

Conforme Ortiz (2003, p. 43), o autor oferece ao brasileiro uma espécie de carteira 

de identidade e “não somente encobre os conflitos raciais como possibilita a todos 

se reconhecerem como nacionais”. 

A identidade nacional opera noutro campo. A identidade é construída a 

partir de sua diferença. 

Silva (2007) apresenta uma distinção entre identidade e diferença. A 

identidade é simplesmente aquilo que se é: ‘sou brasileiro’, ‘sou negro’, ‘sou 

heterossexual’, ‘sou jovem’, ‘sou homem’. A identidade, sendo concebida desse 

modo, parece ser uma positividade ("aquilo que sou"), uma característica 

independente, um ‘fato’ autônomo, ou seja, a identidade só tem como referência a si 

própria: ela e autocontida e autossuficiente. 

No sentido contrário, mas no mesmo raciocínio está também a diferença; 

esta é concebida como uma entidade independente. Neste caso, em oposição à 

identidade, a diferença é aquilo que o outro é: ‘ela é italiana’, ‘ela é branca’, ‘ela é 

homossexual’, ‘ela é velha’, ‘ela é mulher’. Da mesma forma que a identidade, a 

diferença é concebida como autorreferenciada, como algo que remete a si própria. A 

diferença, tal como a identidade, simplesmente existe. 

Desse modo, o autor conclui dizendo que: 

 

 

É fácil compreender, entretanto, que identidade e diferença estão em uma 
relação de estreita dependência. A forma afirmativa como expressamos a 
identidade tende a esconder essa relação. Quando digo “sou brasileiro” 
parece que estou fazendo referencia a uma identidade que se esgota em si 
mesma. “Sou brasileiro” - ponto. Entretanto, eu só preciso fazer essa 
afirmação porque existem outros seres humanos que não São brasileiros. 
Em um mundo imaginário totalmente homogêneo, no qual todas as pessoas 
partilhassem à mesma identidade, as afirmações de identidade não fariam 
sentido. De certa forma, e exatamente isto que ocorre com nossa identidade 
de “humanos”. E apenas em circunstancias muito raras e especiais que 
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precisamos afirmar que “somos humanos”. (grifo do autor, SILVA, 2007, 
p.74-5). 
 

 

No plano mais específico, a identidade nacional representa o resultado da 

união entre a condição de membro de estado-nação politicamente organizado, 

quanto uma identificação com os aspectos da cultura nacional. Assim, a afirmação 

“sou brasileiro” desencadeia um processo de identificação à nação a que está filiado 

e ao mesmo tempo o indivíduo se identifica com elemento constitutivo da cultura 

brasileira. Mas esse processo de identificação está disseminado socialmente de 

modo que os sujeitos participam do nacional sem, contudo, estar consciente de seu 

papel operador em suas vidas. 

Isso quer dizer que não importa quanta diferença haja entre os membros 

de uma nação: diferenças de gênero, cor, raça, classe social, a cultura integra-os 

num bloco homogêneo numa identidade e representa-os como pertencente a uma 

mesma nacionalidade. Assim sendo, toda identidade se define em relação a algo 

que lhe é exterior para o que ela se mostra diferente. No entanto, a identidade 

possui ainda uma outra dimensão interna: dizer que somos diferentes não basta, é 

necessário mostrar em que nos identificamos. 

 

 

3.3 O mito fundador 

 

 

Todas as culturas humanas tem os seus próprios mitos que dão à razão 

de ser da comunidade ou da nação. No Brasil, podemos perceber como mitos uma 

lista inicial que inclui o país como um paraíso tropical, como uma democracia racial, 

os brasileiros como um povo sensual e dócil, e o Brasil como um país com potencial 

para a grandeza como nação. Esses mitos fazem parte da identidade nacional, da 

construção histórica do povo brasileiro e são, principalmente, revisitados pela mídia 

do país. 

Nesse ponto, Orlandi (2003), falando sobre o discurso fundador, confirma 

essas palavras de Chauí, dizendo que a característica de fundador se dá pelo fato 

de que ele cria uma nova tradição, ele ressignifica o que veio antes e institui uma 
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memória outra. O sentido anterior é desautorizado e instala-se outra ‘tradição’ de 

sentido que produz sentido em outro lugar. A fundação do mito faz com que sempre 

o atualize instaurando o novo, mas permeado pelo mesmo. 

 

 

Isso mostra que o mito fundador é aquele que não cessa de encontrar 
novos meios para exprimir-se, novas linguagens, novos valores e idéias, de 
tal modo que, quanto mais parece ser outra coisa, tanto mais é a repetição 
de si mesmo. (CHAUÍ, 2004, p. 9). 

 

 

Chauí acrescenta um item fundamental ao tema: a diferença entre 

fundação de formação. Este se refere às determinações econômicas, sociais e 

políticas que produzem um acontecimento histórico e, também, as transformações, a 

continuidade ou descontinuidade dos acontecimentos percebidos como processos 

temporais. Aquele se refere a um momento passado imaginário, tido como um 

instante imaginário que se mantém vivo e presente no curso do tempo, ou seja, a 

fundação visa a algo tido como quase eterno que sustenta o curso temporal e lhe dá 

sentido. 

Essa diferença se mostra muito fecunda para o estudo da construção das 

identidades, pois o mito fundador de uma nação não está presente, 

necessariamente, como um acontecimento do passado, como elemento exterior à 

vida dos sujeitos. Ele emoldura o sentido que se dá a nação e aos acontecimentos e 

cria subjetividades de tal modo que os sujeitos pensam que vem de si mesmo. Nas 

palavras de Hall (2005), o mito fundador é uma história que localiza a origem da 

nação, do povo e de seu caráter nacional num passado tão distante que eles se 

perdem nas brumas do tempo mítico. Por isso, ele é sempre retomado, revisitado 

pelos sujeitos que buscam uma compreensão de si em relação a algo que está fora, 

distante no tempo. 

Assim, ele se serve do sentido já-lá, sedimentado na memória, para 

instalar a ruptura trazendo novos sentidos, mas o sentido surge a partir dele e se 

sustenta nele. Isso mostra que as formações históricas dos enunciados se 

alimentam das representações produzidas pela fundação que as atualiza para 

adequá-las a novos contextos históricos. Então, os sentidos que se dão aos 

enunciados sobre a nação são construídos a partir das construções imaginárias que 
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se tem sobre ela. No sentido particular, essas construções lhe conferem uma 

identidade que lhe é própria, ou seja, o sentido que os brasileiros tem de si se dá 

através do imaginário social. 

Isso faz do mito fundador uma construção muito particular, ele cria uma 

tradição dos sentidos para determinados elementos da cultura nacional, projetando-

se para frente, sentidos que serão atribuídos, e para trás sentidos que foram dados. 

Um dos pontos fundamentais da fundação do mito é a “eficácia de produzir o efeito 

do novo que se arraiga, no entanto, na memória permanente (sem limite).” 

(ORLANDI, 2003, p.14). 

A construção da identidade de uma nação se fundamenta especialmente 

em acontecimentos passados. O discurso fundador é um destes acontecimentos e, é 

tido como referência básica no imaginário constitutivo da identidade da nação. Para 

Orlandi (1993, p. 17), a marca do discurso fundador é “a construção do imaginário 

necessário para dar uma ‘cara’ a um país em formação; para constituí-lo em sua 

especificidade como um objeto simbólico”.  

O mito se manifesta através dos discursos socialmente constituídos. É por 

isso que Orlandi (2003b) olha-o para numa visão discursiva e diz que os discursos 

fundadores são discursos que funcionam como referência básica no imaginário 

constitutivo do país. Logo, os discursos fundadores são construídos em relação à 

história de um país e são determinados sócio e ideologicamente. Esse aspecto 

mostra que os sentidos, na constituição, podem sofrer deslizamentos, ou seja, um 

processo de transferência que fazem com que apareçam como deslocados, o 

sentido sempre pode ser outro. 

Vimos em parte deste capítulo o mito da miscigenação. Além desse mito, 

há outros como o mito do “homem cordial”, o Brasil como um paraíso terrestre, o 

verdeamarelismo, o jeitinho brasileiro, que é estigma social fruto do resultado da 

miscigenação, etc. que constituem o imaginário brasileiro.  

Em Visão do Paraíso (2000), Sérgio Buarque de Holanda oferece uma 

apurada descrição e interpretação de outro mito presente na sociedade brasileira: o 

Brasil como paraíso terrestre. Na verdade, é o ponto de origem dos mitos acima 

citados, ou podemos dizer que aqueles são desenvolvimentos a partir deste. 
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No período do “descobrimento do Brasil”, viajantes e peregrinos 

pensavam ser a América, inclusive o Brasil, o paraíso bíblico. Smaniotto (2008, p.72) 

cita Holanda e afirma que para os teólogos da Idade Média o Éden  

 

 

não representava apenas um mundo intangível, incorpóreo, perdido no 
começo dos tempos, nem simplesmente alguma fantasia vagamente 
piedosa, e sim uma realidade ainda presente em sítio recôndito, mas por 
ventura acessível. 
 

  

Desde esse período o legado que nos deixou foi uma visão mitológica do 

país de belas praias, lindas florestas e água abundante. 

Holanda (2000) diz que, em face da recém-descoberta, os homens da 

época cuidavam em reconhecer, com os próprios olhos, o que em sua memória se 

estampara das paisagens descritas em tantos livros e que, pela constante reiteração 

por tanto pormenores, pertencendo a uma fantasia coletiva. Certamente, não foram 

poucos os que se sentiam realizadas as visões que tinham do paraíso ou os que 

poderiam se sentir num lugar de descanso eterno. Mas como esse autor escreve 

(2000, p. 230): “Ora, sucede que o Paraíso Terrestre é, por sua própria essência, 

inatingível aos homens, ou, na melhor das hipóteses, só pode, talvez, ser alcançado 

à custa de ingentes e sobre-humanos esforços.” Essa contradição entre as belezas 

naturais do paraíso e a impossibilidade de completude do gozo terrestre constitui o 

contraste vivido pelo povo brasileiro ao longo dos quinhentos anos.    

Na outra ponta, se encontra o verdeamarelismo que está vinculado ao 

paraíso terrestre. Ele foi elaborado, segundo Chauí (2004), dentro da burguesia 

brasileira para representar a imagem do Brasil como um país agrário. O período de 

sua construção se deu entre o fim do século XIX para o início do século XX, mesmo 

no período em que se lançavam os princípios da nacionalidade. 

Esse mito retrata o país numa visão histórica em que articula o sistema 

colonial ao mercantilismo e é “determinado pelo modo de produção capitalista a ser 

uma colônia de exploração”. (CHAUÍ, 2004, p.33). ou seja, o Brasil é representado 

nos moldes de uma economia  voltada para o mercado externo metropolitano e a 

sua produção se organiza na grande propriedade privada. Desse modo, esse mito 
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justifica, juntamente com o anterior, a exploração e destruição da mata brasileira, 

uma vez que o verde representa a mata e o amarelo o minério do país.  

Outro aspecto mitológico da brasilidade está no ‘jeitinho brasileiro’ de ser.  

Essa expressão, tipicamente brasileira, se refere a um modo de agir para poder 

‘driblar’ normas e convenções sociais. É uma forma de ação social tipicamente 

brasileira, em que o sujeito se utiliza de recursos emocionais – apelo e chantagem 

emocional, laços emocionais e familiares, recompensas, promessas, dinheiro etc. – 

para obter favores para si ou para outrem, às vezes confundido com suborno ou 

corrupção. Normalmente, o indivíduo sabe que não é certo fazer determinada coisa 

e faz. Porém, quando chega a punição é dado um “jeitinho” de se esquivar da 

responsabilidade pelo ato praticado, algo como "varrer a sujeira para baixo do 

tapete”. 

Com relação à expressão jeitinho brasileiro, vale salientar, há autores que 

preferem enquadrá-la no campo dos clichês em relação ao modo de vida dos 

brasileiros. Este é o caso de Ferreira (2003) que analisa os funcionamentos 

discursivos de três clichês em relação a identidade nacional: o jeitinho brasileiro, o 

brasileiro gosta de tirar vantagem em tudo e Deus é brasileiro. Mas, preferimos 

focalizá-lo como um mito fundacional, pois, com base em Chauí (2004), o mito é um 

elemento da cultura nacional em que sempre se exprimiu por novos meios, 

agregando novos valores as situações de produção. Desse modo, o mito possui 

aspectos dinâmicos em sua constituição, o que não acontece com os clichês. Estes 

são formas  linguísticas esteriotipadas que podem ser confundidas com os chavões. 

A palavra ‘jeitinho’ mobiliza sentidos que atravessam uma linha beirando 

a ética ou a moralidade, porém se confunde com a esperteza, com a malandragem e 

com o jogo de cintura, expressões já incorporadas à nossa cultura e que convivem 

lado a lado com os valores eticomorais mais tradicionais. Esse “jeitinho” está 

impregnado da memória brasileira como uma marca registrada que constitui a 

identidade nacional e mostra-se de utilidade para a compreensão da brasilidade. 

Cada mito apresentado tem a sua especificidade de exteriorização nas 

propagandas das Havaianas e constitui, para o nosso estudo, a problemática central 

da qual a análise será aqui percebida. Se por um lado o mito da miscigenação e do 

verdeamarelismo estão mais presentes nos textos impressos, por outro lado o 

‘jeitinho brasileiro’ e o paraíso tropical estão mais relacionados aos textos 
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televisivos. Porém, isso não quer dizer que esses mitos ocorram de formas 

estanques em cada tipo de propaganda. Na verdade, o que acorre é uma 

confluência de mitos, veremos nesse trabalho. 
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4 HAVAIANAS DO BRASIL – “A GENTE SE VÊ POR AQUI” 

 

 

3.1 Entrando no ano novo com o pé direito 

 

 

As práticas discursivas organizam-se em discursos e estes organizam o 

modo de apreender o mundo. Considerando-se a mídia como prática discursiva, 

produto de linguagem e processo histórico, para poder apreender o seu 

funcionamento é necessário analisar a circulação dos enunciados, as posições de 

sujeito aí assinaladas. As materialidades que dão corpo aos sentidos e os articulam 

nos enunciados estabelecem com a história e a memória um papel peculiar, pois, 

através delas, pode-se perceber marcas deixadas pela história. Trata-se, portanto, 

de procurar acompanhar trajetos históricos de sentidos materializados nas formas 

discursivas da mídia. Sob tal perspectiva, neste texto serão analisadas redes de 

memórias que evidenciam as articulações entre práticas discursivas e a produção de 

identidades. 

A propaganda (figura 1) foi publicada no final de dezembro de 2007, na 

Revista Isto É. Essa peça publicitária foi veiculada, também, na Revista O Globo e 

na Veja. Ela é formada de quatro páginas muito coloridas em que apresentam as 

sandálias Havaianas como produto capaz de conduzir o usuário a entrada do Ano 

Novo com os dois pés e não apenas com o pé direito. A propaganda exibe, também, 

um poema cujos versos tratam dos lugares onde é possível aproveitar a vida usando 

as sandálias. Celebrando a chegada de 2008, a marca veicula o anúncio destacando 

o produto através de mensagens que descrevem bons momentos para se viver no 

novo ciclo, de preferência calçando as belas sandálias.  

A peça publicitária ou o gênero do discurso propaganda, um sequencial de 

duas páginas duplas, traz uma sandália Havaiana e um pé, enrolado em fitinhas da 

sorte, onde se lê um poema. A primeira parte, composta de duas páginas, coloca em 

destaque uma sandália de cor amarela do lado esquerdo e, ao lado, um pé direito 

feminino em volta de várias tiras de sandálias onde está escrito o começo do poema. 

A segunda parte inverte as posições: primeiramente, apresenta o pé esquerdo 

feminino, também em voltas de tiras onde está escrito o final do poema e, depois, a 



 

 

84 

 

sandália de cor verde. Porém, cada parte está sob um pano de fundo de múltiplas 

cores, de variadas situações e de elementos típicos do Brasil.  

 

 

Figura 1 

 

As cores verde, amarela, azul, branca, róseo, vermelha, etc. estão 

misturadas sobre a superfície do texto, dando ênfase nas cores da bandeira do país 

e, consequentemente, naquilo em que essas cores representam para o brasileiro. As 
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cores da bandeira brasileira representam a relação do povo com os seus bens 

naturais: o verde simboliza a flora e a fauna; o amarelo, as riquezas minerais; o azul, 

o céu límpido. Ao colocar as outras cores, a propaganda mostra o Brasil como o país 

da diversidade cultural, da mistura de raças e culturas que o formam. 

Ainda no campo da imagem, observa-se que as situações expressas pela 

propaganda ocorrem na praia ou insinuam o espaço da praia: como a cadeira sobre 

uma areia fina e embaixo de uma sobrinha, um rapaz fazendo acrobacia à beira da 

praia e três moças passando bronzeador sobre o corpo. Dessa maneira, a 

propaganda faz referência à construção histórica sobre o modo de vida brasileira e à 

forma como o brasileiro é visto pelo estrangeiro, ou seja, o brasileiro só gosta de 

“sombra e água fresca”. As imagens não mostram os sujeitos em situação de 

trabalho, mas em ambiente de descanso e alegria, associando, desse modo, as 

sandálias ao conforto e despojamento que proporcionam aos consumidores; 

diferentemente dos sapatos que, além de representar o labor, servem como uma 

espécie de incômodo aos pés. Nesse sentido, pode-se dizer que o texto traz à 

memória o brasileiro despreocupado com as situações adversas e silencia a 

utilidade dos sapatos ou mesmo o conforto que estes proporcionam em estações 

frias. 

Outros elementos da brasilidade que se deve acentuar são as frutas 

tropicais, como o caju, laranja, banana, melancia, etc. Como se sabe, o Brasil é 

conhecido mundialmente por ser um “país tropical” onde tem belas praias, mas 

também terras “onde se plantando tudo dá”. Na verdade, desde os primeiros anos 

de sua formação, o Brasil foi se constituindo como um paraíso terrestre. Essa 

construção reforça a ideia de nação agrária e não é diferente que assim seja, visto 

que a bandeira enfatiza bem essa condição nacional. Esses elementos típicos fazem 

parte do imaginário social do qual se extrai a noção de Estado subdesenvolvido com 

sistema agrário de produção.  

Essa propaganda das havaianas constitui um discurso que apresenta os 

modos de vida dos brasileiros, fundamentados na construção social de um povo de 

hábitos simples, em um convívio harmonioso do homem como a natureza: com as 

praias, com as plantas, com os outros homens. Assim, as propagandas das 

Havaianas legitimam uma concepção inscrita na memória de que o brasileiro é um 
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povo dócil, ordeiro, pacífico, logo, a forma de agir sobre as situações é sempre em 

prol do bem-estar de todos. 

Porém, essas formas de expressar o mundo deixam entrever na 

materialidade discursiva, o discurso de que o brasieliro leva uma vida desregrada, 

uma vez que os valores expressos pelas imagens e pelos enunciados demonstram a 

‘boa vida’ (vida regalada) como lugares qualificativos do brasileiro. Desse modo, a 

propaganda ao mesmo tempo que recupera os hábitos do povo brasileiro como 

aspectos positivos e, assim, associá-los ao produto; ela desloca o sentido, 

positivando esses mesmos hábitos, em relação ao olhar do outro, do estrangeiro. 

O texto da propaganda é composto, também, por  um poema, gênero 

literário que constitui a parte linguística do anúncio publicitário como um todo.  

Visualiza-se um poema com doze estrofes de quatro versos constituido de 

um eu lírico expressa todo sentimento de alumbramento decorrente do uso das 

sandálias Havaianas em primeira pessoa. Nesse caso, o eu lírico é apresentado 

como aspecto principal a inscrição do leitor no ato de leitura do enunciado, ou seja, o 

eu lírico não expressa apenas o anseio individual do produtor, mas também o leitor. 

Esse aspecto do poema põe o sentimento de simplicidade no universo dos 

brasileiros, no mundo imaginário constituído pela brasilidade. Isso se dá pelo fato de 

que o “eu” inscrito no anúncio não é um indivíduo, mas o anseio de uma nação.    

O poema diz o seguinte 

  1 - Que pedir a um novo ano 
  2 - Fama, grana, remissão? 
  3 - Pra quê, há coisas mais bacanas 
  4 - Quero sossego e Havaianas 
 
  5 - Como eu seria simples 
  6 - Espicharia o casco ao sol 
  7 - Divagaria bobagens tamanhas 
  8 - Pé no chão, só as Havaianas 
 
  9 - Não teria mais porto 
10 - Atracaria em areias distantes 
11 - Potiguares, gaúchas, baianas 
12 - Como viajariam minhas Havaianas 
 
13 - Aproveitaria cada minuto 
14 - Boiaria, mergulharia 
15 - Até me agarraria a barbatanas 
16 - Pra depois adormecer de Havaianas 
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17 - Até me dissolver na espuma 
18 - Curtir o cabelo na água e sal 
19 - Pente algum desfazeria as tramas 
20 - Se eu vivesse só de Havaianas 
 
21 - Mandaria o chefe às favas 
22 - Viveria de brisa fresca 
23 - Sobreviveria à base de bananas 
24 - Meu reino por um pé de Havaianas 
 
25 - Fingiria que eu era outro 
26 - Um poeta que endoideceu 
27 - Escreveria rimas parnasianas 
28 - Na areia em volta das Havaianas 
 
29 - E de noite, não faltasse um carinho 
30 - Um colo com tudo de bom 
31 - Namoraria luizas, cláudias, anas 
32 - Um pé que também usasse Havaianas 
 
33 - Se não encontrasse, paciência 
34 - Eu me entregaria a prazeres fugazes 
35 - Daria as festas mais insanas 
36 - Todos, a rigor, só de Havaianas 
 
37 - Dê-me sol, dê-me areia 
38 - Caipirinha, ostra e caju 
39 - Lua detrás das montanhas 
40 - Só não me faltem as Havaianas 
 
41 - Eis o que eu pediria 
42 - Ao ano, se ele me ouvisse 
43 - Duas mil e oito coisas bacanas 
44 - E um só par de Havaianas 
 

45 - Se o mundo acabar, quem garante? 
46 - Seríamos homens realizados 
47 - Uma legião de anjos à paisana 
48 - Só de asas e Havaianas. 
 

Essa propaganda foi divulgada no final do ano de 2007, período em que 

se começam os preparativos para o reveillon e para a chegada do ano novo, logo, 

determinada pelas condições de produção. Quanto a este, a mídia televisiva destaca 

reportagens sobre as mães-de-santo na baia de Guanabara local onde fazem as 

oferendas à iemanjá e pedidos para que o novo ano seja próspero. Aqueles 

enunciados trazem, no fio do discurso, a memória do discurso da religião afro-

brasileira, o candomblé e é uma resposta a esse discurso, visto que os enunciados 
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não afirmam ser necessários a busca da prosperidade: fama, grana e remissão, mas 

de sossego e havaianas. Desse modo, a particularidade do discurso religioso está 

subordinada a uma característica do ser brasileiro. Em outras palavras, ter dinheiro, 

fama ou receber uma graça não traz felicidade ao indivíduo, mas uma vida 

sossegada sim. Afirmando, assim, o discurso de que o brasileiro vive bem por que 

vive sossegado. 

Na primeira estrofe, pode-se perceber que o eu lírico coloca as Havaianas 

numa condição superlativa nas metas de aspiração social no mundo capitalista (v.2 

e 3). Nesse sentido, o poema sintetiza, conforme se verifica no último verso de todas 

as estrofes, o sentimento de alumbramento retirado das coisas simples e cotidianas, 

figurativizando o gosto do brasileiro. 

 No primeiro verso da segunda estrofe confirma esse caráter com as 

seguintes palavras: Como eu seria simples, no verso quinto do poema. Aqui o 

elemento valorativo é a simplicidade, autenticidade e alegria de viver do brasileiro. O 

segundo: Espicharia o casco ao sol, é uma expressão popular que significa deitar á 

beira mar sem preocupação, reforçando, no intradiscurso, o que foi dito no parágrafo 

anterior. Desse modo, essa estrofe vem reforçar o aspecto da brasilidade da vida 

sossegada e acrescentar outro elemento a vida simples. 

Outros elementos nacionais são inscritos na materialidade discursiva 

dessa propaganda. Uma característica bem marcante do discurso sobre o brasileiro 

é o seu erotismo ou sua frivolidade. Esta é marcada pela busca dos prazeres 

rápidos e passageiros, como apresentam os versos de vinte e nove a trinta e três do 

poema.  

As palavras e expressões como: sossego, simples, nos versos quarto e 

quinto, respectivamente; potiguares, gaúchas, baianas, no verso onze; brisa fresca, 

no verso vinte e dois; Caipirinha, ostra e caju, no verso trinta e oito são alguns dos 

elementos nacionais que estão atravessados na materialidade discursiva, 

produzindos efeitos de sentido que circulam na sociedade sobre a brasilidade ou a 

formação cultural do país. O interdiscurso é trabalhado por meio desses elementos.  

As cores verde e amarela são símbolos da natureza e das riquezas do 

país que constitui os sentidos, mas não em sua totalidade, pois ninguém consegue 

enxergar a totalidade significativa nem compreender todos os percursos de sentido 

produzidos socialmente. 
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Os discursos se erigem em fundamentos e justificativas para as regras do 

convívio social; enquanto as expressam a legitimam, pois os seus efeitos são as 

produções de sentidos. Desse modo, os discursos representam uma forma de narrar 

o mundo e nessa forma está embutido o mundo a ser vivido. 

Porém, além desses efeitos de sentido, pode-se observar que, nesse 

despojamento, o que chamam a atenção é o efeito de possibilidade proposto pelo 

uso dos verbos no futuro do pretérito, potencializando o sentido de realização, ao 

mesmo tempo em que sugere rupturas com as coisas consideradas runs, como a 

imagem do chefe, por exemplo, anunciada no verso 21. 

No poema, a miséria social e interior é silenciada para dar lugar a uma 

espécie de felicidade provocada pelo uso e posse das Havaianas. Com essas 

sandálias é possível romper todas as conversões sociais e garantir, assim, a 

realização pessoal. 

 

 

3.2 Subdesenvolvimento e miscigenação no paraíso terrestre 

 

 

Neste item, tomamos o anúncio das sandálias Havaianas publicado na 

revista Veja, no mês de janeiro de 2005 (figuras 2, 3 e 4) . Este anúncio é constituído 

por seis páginas muito coloridas e de aspectos essenciais sobre a identidade 

nacional no plano de seus conteúdos verbal e imagético.  

Vale destacar que o contexto de produção em que está inserida a 

situação de comunicação das Havaianas é importante para nossa análise. É a 

primeira publicação da revista no ano e possui, em sua materialidade, um conjunto 

de coisas ou uma lista do que não se deve fazer em 2005, fazendo alusão a 

sentimentos de recomeço que as pessoas têm a cada início de ano, começo de uma 

nova vida. 

A publicidade das Havaianas, por sua vez, é a primeira a ser vista pelo 

leitor, pois inicia na página 02 da revista e se estende até a página 07. É um anúncio 

alegre, com um texto verbal diferenciado em relação aos textos tradicionais dos 

anúncios publicitários; termina desejando um “Feliz 2005”. Assim, percebe-se no 

anúncio a intenção de aproximação com o leitor.  
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Essa propaganda será analisada por partes, descrevendo-a. Vejamos as 

duas primeiras páginas: 

 

 

Figura 2 

 

“O Brasil tem um pezinho nas Havaianas.” 

 

Cada par de páginas apresenta a ilustração de um par de Havaianas. Na 

disposição das sandálias observa-se a confluência de várias outras imagens. As 

Havaianas estão sobre um recorte em formato de flor estilizada, a partir do qual 

saem pétalas, todas ornadas de formas diferentes. No centro da sandália, onde 

normalmente estão grafadas a marca das sandálias: “Havaianas” e a expressão a 

qual “As Legítimas.”, respectivamente, observa-se uma figura oval, composta por 

diferentes imagens em cada pé, com a inscrição “Havaianas” no pé esquerdo e 

“Brasil” no pé direito. Vale salientar que o texto verbal está sempre nas páginas 

ímpares. Para fins de organização e melhor visualização, a análise foi feita 

separadamente, considerando o conteúdo de cada par de páginas, esquerda e 

direita, compondo três figuras. Desse modo, a forma composicional do gênero está 

constitutiva relacionada a duas partes: verbal e imagética. 
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No primeiro par de páginas, observam-se as sandálias com um pé de tiras 

cor-de-rosa e outro de tiras azuis. No lugar onde seria a base das sandálias estão 

representadas diversas figuras como uma polpa de melancia, confetes coloridos, 

grãos de café e pêssegos maduros. A parte imagética expressa no centro das 

sandálias, onde comumente apresentam -se as Havaianas e número do pé, 

apresenta no pé esquerdo um cardume de peixes e no pé direito dois pescadores 

em uma praia, carregando uma rede de pescar presa a uma vara. As imagens que 

compõem a flor estilizada são em sequência: folha de bananeira, jabuticabas, trama 

de vime, céu azul com nuvens esparsas e tecidos coloridos tramados 

artesanalmente. O fundo é composto por flores amarelas. 

Atestando-se para os aspectos discursivos, esses aspectos identitários na 

propaganda retomam no fio do discurso elementos da memória que remete ao 

discurso de um Brasil subdesenvolvido ou agrário. Melancia, grãos de café, 

pêssegos, pescadores são elementos constitutivos de um discurso que remonta o 

período em que o Brasil estava dividido entre a política do café com leite, ou seja, da 

política paulista ou mineira. Desse modo, esses elementos não trazem apenas 

aspectos mudos da cultura brasileira como dizem os estudos culturalistas, mas 

principalmente que tais aspectos inscrevem, no discurso da propaganda, um 

discurso-outro sobre a política econômica brasileira. Acrescentando-se a isso  a 

imagem do Brasil como país produtor de matéria prima para outros países. Esse 

ponto poder ser percebido pelo fato de que vemos os grãos de café, a melancia, os 

peixes não industrializados. 

Ora, o café que aparece não é um elemento ou objeto cultural importante 

para a economia brasileira, mas também conhecido como uma bebida típica. Além 

disso, a imagem ligada ao café possui uma memória muito forte no país. Logo, 

nessa propaganda, o café retoma do discurso sobre a bebida típica, mas também 

desloca esse sentido para o discurso do poder: as Havaianas são, hoje, símbolo de 

poder, assim como café o foi. O retorno e o deslocamento desse símbolo nacional 

fazem com que os efeitos de sentidos sejam dados nesse entremeio. 

Ainda, na página direita, no centro, um enunciado o qual será o início de 

um texto que continua na próxima página ímpar e serve como uma introdução, 

disposta sobre um detalhe vazado branco: “O Brasil tem um pezinho nas 
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Havaianas”. No canto inferior está a logomarca das Havaianas, em vermelho, sobre 

um retângulo de fundo branco.  

Nessa expressão, a palavra pezinho faz com que o sentido do enunciado 

possa ser compreendido num conjunto de outros como diz Foucault (2004): todo 

enunciado está povoado de outros enunciados. Assim, vendo o enunciado nas suas 

correlações, podemos dizer que o sentido desse enunciado pode ser remetido no 

interdiscurso ao discurso de que o Brasil tem ‘motivo’ de ser nas Havaianas. Esse 

vínculo que a propaganda faz do produto com país deixa entrever o discurso de que 

a sandália é um elemento da identidade nacional tal como aqueles elementos que 

vimos acima.  

Reforçando também esse aspecto, porém deslocando o sentido para 

outro discurso, o enunciado se correlaciona no interdiscurso ao discurso de que o 

‘Brasil tem base nas Havaianas’ ou ‘origem nas Havaianas’.  É possível afirmar com 

isso que as sandálias Havaianas se tornaram conhecidas no mundo como símbolo 

da brasilidade. 

Na segunda parte temos: 

 

 

Figura 3 
 

1- O Brasil tem um pé no samba. 
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2 - E outro na Bossa Nova 
3 - Tem um pé branco, um pé negro  
4 - e outra no meio; o da mulata. 
5 - Tem um pé pentacampeão de futebol 
6 - (Tem até uma mão pra ser campeão do vôlei) 
7 - Tem um pé de seringueira.e outro de umbá,  
8 - De café, de graviola, jabuticaba, banana, 
9 - Tamarindo, pitomba, caju, 
10 - Tem até pé de limão 
11 - Que junta com pé de cana-de-açúcar 
12 - E faz caipirinha. 
13 - Tem um pé-quente. 
14 - Pé-frio não tem que não combina 
15 - Nem com sandália, nem com a vida 
16 - Tem um pé na capoeira, e outro no baião. 
17 - Outro no forró, onde tem arrasta-pé. 
18 - Tem um pé pra namorar a moça  
19 - e outro pra dá no pé se o pai dela descobre. 
20 - Tem um pé-de-moleque, pé de chumbo. 
21 - Pé-de-galinha ( que é o pé-de-meia  
22 - do cirurgião plástico) 
23 - Tem até pé-de-vento,  
24 - para da sossego nesse calor. 

Neste segundo par de páginas, visualizam-se a direita a sandálias com 

tira verde e a esquerda na cor violeta. A base em que estão exposta as sandálias se 

encontra ícones de uma trama de tecido artesanal (provavelmente um tapete), flores 

amarelas, conchas e folhas de coqueiro. No centro, elementos à esquerda, 

apresenta-se uma praia com coqueiros e à direita um violão, ambos em preto e 

branco e com o nome: “Brasil”. A flor estilizada é composta por uma trama de vime, 

céu azul com nuvens esparsas, mosaicos coloridos, tecido tramado artesanalmente 

nas cores rosa e lilás, folhas de samambaia e pele de cobra. Ao fundo temos o 

desenho de um tecido tramado artesanalmente nas cores verde e amarelo. 

Nessa parte da propaganda, o discurso sobre o Brasil paradisíaco está 

em destaque. Esse discurso se encontra incrustado na memória brasileira desde o 

período do ‘descobrimento’. Esse período foi fundamental para a construção da 

identitária brasileira, pois são diversos relatos que descrevem a nova terra estavam 

povoados do mito edêmico, resultando numa visão de um país semelhante ao 

paraíso terrestre. 
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Ainda nessa página, encontram-se enunciados dispostos em vinte e 

quatro linhas, formando o corpo textual da propaganda, conforme transcrito na 

página acima, reforça os elementos da imagem. Igualmente a propaganda anterior, 

este fragmento também possui estrutura em forma de versos, mas os seus recursos 

internos são argumentativos. O sujeito tenta argumentar que o Brasil tem marcas 

das Havaianas.  

O texto está em um fundo vazado branco, frase por frase. Ao lermos este 

texto, percebemos que ele dá sequência à frase da primeira parte; pois discorre 

sobre as noções: “pé de que o Brasil tem” e “onde o Brasil tem um pé”, além de ter 

um pé nas Havaianas. 

A construção discursiva desse jogo de palavras parte da materialidade, da 

discursividade como um todo, em estreita relação do verbal para o não-verbal e 

produz efeitos de sentidos relacionados ao jogo. Vejamos como se dá essa 

construção discursiva. 

Tanto para estrangeiros quanto para brasileiros, a mistura de cores 

alegres é um símbolo de representação do Brasil. E por consequência retorna do 

discurso sobre a constituição do país: o Brasil é o país da mistura racial, da 

diversidade sóciocultural. Por isso, o enunciado “Tem um pé branco, um pé negro e 

outra no meio; o da mulata” retoma o discurso do mito que fundou a formação do 

Brasil: o mito da miscigenação. Esse mito traz na sua base alguns sentidos 

fortemente sedimentados. 

Primeiramente, o discurso de que a miscigenação no Brasil é 

democrático, isto é, sem conflitos, em que o sentido do termo democrático ganha 

outra conotação, deslizando-se para outro lugar: democrático não se refere apenas 

a um regime sobre o comando do povo, mas a união das raças sem conflito, de 

modo harmônico e diplomático. Esse enunciado tenta esconder os conflitos 

marcados pelo regime escravista, repetindo, assim, o discurso de que todo brasileiro 

é cordial por natureza, devido a formação do país ter se dado pela branco, índio e 

negro. 

Outro ponto que se deve salientar é o fato de que o enunciado retoma 

também que todo brasileiro já nasce com um quê especial, assinalando as 

características de que o brasileiro se vê como um povo diferente, ou seja, a sua 

identidade é marcada por um aspecto especial, singular. Desse modo, a mistura 
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única toma um sentido de exclusividade do povo brasileiro. Neste caso, a identidade 

ou a miscigenação está marcada por aquilo que ela não é, ou seja, o Brasil não é 

um país homogêneo no que se refere à formação de seu povo. 

Esses aspectos do mito são retomados no enunciado acima, em que não 

se pode ler a palavra miscigenação, mas é da miscigenação que o enunciado trata. 

No entanto, é necessário compreender que os termos branco, negro e mulata 

remetem às raças que formam o povo brasileiro. Esses elementos estão enraizados 

na sociedade de modo que, a separação uma da outra, pode tornar o discurso 

reducionista. Podemos ver um exemplo disso no enunciado que diz: os movimentos 

que reivindicam cotas no mercado de trabalho para negros dividem a população 

brasileira em duas raças. Neste caso, o enunciado se refere a raça branca e negra. 

Por último, 

 

Figura 4 
 

“Enfim, esse é um país que tem e dá pé. 
Mas o que esse pé tão brasileiro 
Quer mesmo - ah se quer – é calçar 
Umas havaianas ficar ele pé, 
De pé para cima.” 
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No terceiro par de páginas, as tiras são vermelhas em um pé e azul-

escuro no outro. Sobre o solado o trabalho visual apresenta uma casca de abacaxi, 

limões verdes, penas vermelhas com detalhes amarelos dispostos em forma de 

penacho e cachos de banana. Os elementos ovais estão compostos pelos desenhos 

do calçadão da praia de Copacabana e uma ilustração de parte do mapa do Brasil. 

Compondo a flor estilizada temos a textura e a cor de palhas alinhadas e presas por 

um fio, retalhos de tecido cor-de-rosa, trama de vime, tecido tramado 

artesanalmente em várias cores. Ao fundo encontra-se um tecido colorido com 

desenho de flores e folhas sobre um fundo vermelho.  

O texto verbal está na página direita e, começa com a palavra “enfim”, 

buscando dar uma ideia de finalização, conclusão. Aqui, o texto verbal tem cinco 

linhas seguidas da assinatura com a logomarca das Havaianas com letras verdes 

em um retângulo de fundo branco. Por fim, lemos à inscrição “Feliz 2005”. 

Encontra-se, ainda, o Brasil, conhecido por aquilo que mais chama 

atenção ao estrangeiro (ao outro, ao diferente), da fauna e da flora abundantes. Há 

presentes no anúncio  vários frutos: Melancia, pêssegos e abacaxi estão ilustrados. 

Não só ilustrados como são citados as bananas, jabuticabas e os limões. A fauna 

brasileira é representada pelo cardume de peixes e pela ilustração da pele de uma 

cobra. Esse olhar que o outro (o diferente) tem dos brasileiros o constituem e faz 

com que estes exteriorizem em seus discursos a partir do outro. Dito de outro modo, 

os brasileiros se vêem habitados num paraíso, pois é essa imagem que foi passada 

desse país ao estrangeiro. A carta de Pero Vaz de Caminha, faz descrição 

minuciosa da fauna, da flora e do povo que aqui vivia. Essa imagem perdura até os 

dias atuais e vai continuar produzindo seus efeitos identitários, uma vez que o 

imaginário social está repleto desses semióforos nacionais. 

 

4.3 Sou brasileiro com muito orgulho, com muito amor  

 

Os comerciais das Havaianas apresentavam o produto destacando a sua  

durabilidade, por não soltarem as tiras e por não exalarem o cheiro da sua matéria-

prima: a borracha. Quando enfatizavam apenas esses aspectos, o produto não era 
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desejado e, além disso, as sandálias estavam associadas às classes sociais de 

renda baixa. Todas as propagandas das Havaianas hoje mostram cenas cômicas 

que exploram a imagem de artistas que usam e procuram elas nas lojas.  

Antes voltados para os atributos do produto, os filmes publicitários 

passaram a mostrar a vida das celebridades que usavam Havaianas, despertando 

nas pessoas o orgulho por usarem a marca. Os anúncios, que se tornaram 

verdadeiras obras de arte da publicidade, deram uma nova roupagem que faltava à 

campanha e permitiram que as Havaianas conquistassem definitivamente o universo 

da moda. Desse modo, as havaianas deixaram de ser produto utilizado pela classe 

baixa e passou a ser de vitrines das butiques. 

Os filmes publicitários dessa marca se dividem geralmente em três partes. 

A primeira parte cria a situação de uso do produto, frequentemente refletindo uma 

situação de uso do consumidor, quando surge um problema – que será resolvido 

pelo produto – ou apenas temos o consumidor em seu dia-a-dia. A segunda parte é 

a demonstração do produto. Costuma-se mostrar o ator ou atriz fazendo menção ao 

produto ou simplesmente um close no produto, enfatizando as Havaianas. A última 

parte traz o desfecho da situação em que, na maioria das vezes, produz efeitos de 

riso. É nessas três partes que os comerciais das havaianas se constroem no sentido 

de promover o produto e associá-la aos objetos culturais como a caipirinha e o 

futebol. 

O comercial, que começou a ser divulgado no dia 18 de julho de 2008 em 

sistema de televisão aberta do país, tem o ator Lázaro Ramos como protagonista. 

Este comercial apresenta dois pontos fundamentais quando se analisa a identidade 

nacional: o olhar que o brasileiro tem de suas condições sócioeconômicas e a 

‘paixão’ de pertencer a um país ‘maravilhoso’, ou seja, de habitar no paraíso. 

O ator aparece sentado em um quiosque na praia, estudando um script, 

quando o dono do estabelecimento comenta que ambos estão usando sandálias 

iguais. A conversa se estende aos problemas e às belezas do Brasil, quando um 

argentino chato acaba deixando os dois zangados, interferindo na discussão. 

Diálogo entre eles se dá assim:  
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(partes do comercial) 

 

O dono do quiosque diz: - E aí Lázaro! 

- opa, meu irmão! Beleza?! Responde Lázaro  

- sua havaiana é igual a minha! Por entre as brechas da madeira do 

quiosque, mostra os pés calçados com uma sandália havaiana de cor verde. 

- éh, éh, né! O ator fala olhando para os pés de havaianas, e continua  

- Mas você é que é feliz que pode trabalhar todo dia com a sua.  

- isso aqui é que é escritório, né – e acrescenta - Só não entendo um país 

como esse passar tanta dificuldade.  

- como é que pode, né?! Um país rico desse com tanto problema. 

Confirma Lázaro Ramos. 

Um terceiro personagem que está ao lado do quiosque é um estrangeiro e 

interfere na conversa em língua espanhola: 

- eu concordo como vocês – Lázaro e vendedor se voltam para a voz do 

estrangeiro – eu não compreendo porque no Brasil tem tanto problema. 

O vendedor, com um olhar de reprovação, para o gringo diz:  

- que problema?! 

- é o que, rapaz!!! Diz Lázaro ramos fazendo gesto de reprovação. 

- que problema rapaz?! O Brasil tem problema aonde rapaz! Diz o 

vendedor revoltado com a opinião do ‘gringo’. 

- o Brasil é maravilhoso, é perfeito, rapaz! Pronuncia Lázaro Ramos, ainda 

folheando o script. 

O vendedor continua passando o pano no Balcão, agora com mais força, 

afirma: - tá maluco, rapaz?! Aqui aparece cada uma! 
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No final do comercial surge a imagem da bandeira do Brasil construída por 

uma conjunto de sandálias havaianas nas cores nacionais: verde, formando o 

retângulo da bandeira, amarela, compondo o losango, e azul, formando um círculo. 

Nesse momento, uma voz diz: Havaianas do Brasil. 

Como outras propagandas das havaianas para a TV, este filme conta uma 

história do cotidiano, introduzindo as sandálias como foco.  Dentro do filme, o 

enunciado “sua havaiana é igual a minha!” não está aí por um acaso; ele apresenta 

um sentido de igualdade entre o dono do quiosque e o ator. Numa visão discursiva, 

tal enunciado não chama atenção pelo fato de que os dois usam o mesmo tipo de 

sandália, mas por mostrar que tanto um ator usa as Havaianas quanto um vendedor. 

Logo, não há fronteiras para o uso das havaianas, pois “todo mundo usa”, é 

acessível a todos. 

Esse discurso de acessibilidade do produto constitui um novo sentido, não 

só por ter sido enunciado em outro contexto enunciativo, mas principalmente por ter 

sido produzido dentro de uma situação sócio-ideológica. Dizemos isso pelo fato de 

que esse enunciado dentro do contexto discursivo retoma o discurso do Brasil como 

um país democrático. 

Ora, vimos anteriormente na análise de propaganda, há, na memória do 

país, o discurso de que não somos um miscigenado, a mistura de raça no Brasil se 

deu ‘democraticamente’. Esse discurso é revisitado através daquele enunciado que 

instaura a mistura de raças por meio do protagonista, um ator negro, e o dono do 

quiosque. Desse modo, podemos ver que o conceito democracia está inscrito no fio 

do discurso das Havaianas, trazendo sempre o do discurso de uma sandália 

‘democrática’ como o Brasil. 

Outro discurso que o comercial inscreve em relação ao uso das Havaianas 

é o discurso da felicidade. O enunciado “Mas você é que é feliz que pode trabalhar 

todo dia a sua” produz efeitos de sentido que relacionam a felicidade a um bem 

material ou não. Esse discurso não poderia ser deixado de lado uma vez que a 

propaganda busca a satisfação do consumidor, procurando mostra que a verdadeira 

felicidade está no uso do objeto. 

Porém, dentro do contexto discursivo, o enunciado se bifurca em dois 

sentidos: por um lado a felicidade é de um e a infelicidade é do outro; se um é feliz 



 

 

100 

 

por usá-la todos os dias, o outro é infeliz pelo motivo inverso. Nessas condições, o 

enunciado não estabelece um sentido unívoco, pois lhe escapa o sentido-outro que 

está presente pela ausência. 

Além desses discursos, o comercial das Havaianas põe em destaque 

outros discursos construídos sobre a base de implícitos. Quando o vendedor afirma 

que o Brasil passa por tanta dificuldade e o ator confirma que o país é rico e com 

tanto problema, tais expressões em destaque deixam entrever, na situação 

discursiva, um discurso trazido pelo olhar do estrangeiro, o discurso do 

subdesenvolvimento do país. Desse modo, a memória se opera por meio dos 

implícitos que pressupõe o retorno de valores depreciativos atribuídos ao país. 

É assim que o funcionamento dos implícitos mostra que os brasileiros são 

conscientes dos problemas pelas quais passam o Brasil. Só que essas obstáculos 

não são determinadas, não sabem quais são as dificuldades: se econômica, se 

social. Os termos dificuldades e problemas são muito abrangentes o implica em 

dizer que os brasileiros têm consciência vaga de seus problemas sócio-econômicos, 

por isso não são capazes de combatê-los. 

Porém, quando entra a fala do outro – do estrangeiro – sobre os 

problemas brasileiros, a primeira reação destes é defender o país com ‘unhas e 

dentes’. Isso não se dá apenas pelo fato de estarmos inseridos em uma cultura, mas 

pelo fato de que a cultura em que vivemos impõe formas de nos sentirmos como 

brasileiros e agirmos como tal. O sentimento que temos do Brasil é permeado pelo 

processo histórico pelos quais este passou. Vivemos num país “abençoado por Deus 

e bonito por natureza”, num país em que a natureza foi solidária: nas praias, fauna e 

na flora. Acrescenta-se a isso o fato de termos arraigado na memória, uma tradição 

de que o Brasil é o melhor país do mundo para se viver, pois aqui não temos guerra, 

não temos catástrofe como tsisuname, erupções de vulcões, furacões, etc. Disso 

decorre o discurso de que somos ‘apaixonados’ pelo Brasil. Essa paixão justifica a 

ação do ator e do dono do quiosque, ambos representam os brasileiros na defesa ao 

seu país. 

A materialidade discursiva dessa propaganda atravessa o discurso sobre 

as condições de existência no país, mostrando que o Brasil não é o país das 

mazelas naturais como acontece em outros, mas o país de problemas sociais devido 

à má distribuição de renda. Por outro lado, vivemos num país que “é maravilhoso, é 
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perfeito” em riquezas naturais. Assim, o paradoxo inscrito na materialidade reflete as 

contradições existentes no país: não podemos sustentar o argumento de que 

vivemos num paraíso terrestre, só porque estamos num país de belezas naturais, 

pois os problemas sociais são visíveis tanto para o brasileiro como para o 

estrangeiro. 

 

 

3.2.5 O malandro sempre dá um ‘jeitinho’ 

 

 

O comercial que iremos analisar começou a ser veiculado na amanhã do 

dia 15 de novembro de 2008 e tem como protagonistas o ator Murilo Rosa e a 

modelo Fernanda. Foi filmado na praia de Ponta Negra, em Maricá, no Estado do 

Rio de Janeiro, juntamente com ele, foram filmados outros dois: “favorzinho” e 

“democracia”. Estes filmes fizeram parte da campanha de verão das sandálias que, 

pela primeira vez, contou com o mesmo casal atuando em diferentes comerciais. 

 

 

(partes do comercial) 

 

Nesta propaganda das Havaianas, analisaremos a imagem do malandro e 

o jeitinho brasileiro como expressão da brasilidade. O primeiro será analisado com 

maior detalhe na próxima propaganda, quando trataremos do samba. O segundo 

abordaremos agora ressaltando que ele não se mostra como uma troca de favores, 

como ocorre muitas vezes dentro da política brasileira, mas como uma criatividade 

inerente aos jogos da linguagem, possibilitando o drible nas conversões culturais. 

Esse comportamento estigmatizado no seio social traz, no fio do discurso, à 
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memória valores fundamentais para o brasileiro e são estes valores que entram nas 

vicissitudes das relações sociais. 

No comercial “Jeito de Falar”, Murilo e Fernanda estão sentados em 

cadeiras na praia e ela vai dar um mergulho no mar e diz ao marido: 

- Amor, vou dá um mergulho tá! E  beijam-se e ela sai. 

Enquanto isso, uma bola bate na cadeira de Murilo e um jovem se 

aproxima e elogia as Havaianas que estão perto dele dizendo:  

- Caramba! Bacana suas :Havaianas. 

Murilo agradece:  

- Obrigado! Mas não são minhas, não. É da Fernanda – e aponta para 

Fernanda que está indo se banhar. 

O jovem olha para a modelo e não consegue segurar o comentário:  

- Nooossa, que gostooosa em!? Imagine isso lá em casa. 

Murilo reclama: 

- Ôôh, rapaz! É minha mulher. Isso é jeito de falar. 

- Oh, desculpa. Fala o rapaz. 

- Tá tudo bem! Responde Murilo. 

Em tom de riso o rapaz diz: 

- Nossa que formosura, imagine isso na minha humilde residência. 

Murilo sai correndo atrás do rapaz como uma sandália Havaianas 

 

Nas propagandas de televisão, o uso da língua informal é uma 

característica necessária à clareza e à compreensão do que está sendo anunciado e 

facilitando a interação entre o comercial e os seus interlocutores. Tanto nesta 

propaganda quanto na outra, a informalidade  é um dos aspectos que inserem os 

interlocutores à situação que está está sendo enunciada pelo comercial. Essa 

estratégia tenta aproximar as interações típicas do cotidiano ao ouvinte de modo que 

apareça semelhança entre o comercial  e a situação vivída pelo consumidor. 

No entanto, a informalidade dos enunciados nesse comercial não está 

ligado apenas a esse aspecto; ela constói situações em que retratam a interação 

entre indivíduos, propiciando um ambiente informal no qual os consumidores se 

identificam, logo, o comercial não trata de situações verdadeiras, mas de situações 

prováveis. Devido  a essa informalidade, o comercial cria também relações sociais 
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que demonstram descontração entre os personagens, proporcionando um ambiente 

de intimidade. Uma pessoa fala informalmente com alguém que ele conhece, 

alguém que tem intimidade para falar o que quiser. 

Esse último quesito pode ser visto pela enunciado do rapaz quando diz a 

Murilo que a mulher deste é gostosa. No comercial, podemos perceber que o 

enunciado proferido pelo rapaz em referência a Fernanda mostra intimidade e 

desrespeito a uma mulher casada. Porém, tal desrespeito ocorre por meio de um  

atrevimento por parte do personagens (veja a olhadela que ele dá para o marido 

esperando uma reação, quando fala) que pode servir como uma espécie de 

“brincadeira”. A “brincadeira”, neste caso, mascara o desrespeito do rapaz, criando 

um ambiente de descontração. Desse modo, o sentido do enuncido se desloca para 

outra instância, produzindo efeitos de sentidos de riso e descontração e não de 

desrespeito, ou seja, o desrespeito é ‘abafado’ pela “brincadeira” do rapaz. 

Por outro lado, o enunciado do marido – “É minha mulher. Isso é jeito de 

falar” – mostra que a informalidade dirigida a “esfera superior”, vamos dizer assim, 

não surte o efeito esperado. Desse modo, (assim como na política brasileira) quando 

a autoridade do marido, do ‘maior’, vê-se coagida por outra, por uma ‘menor’, 

imediatamente ameaça fazer uso de sua força; dessa forma, buscará dissuadir a 

autoridade ‘menor’ para assim neutralizá-la ou aplicar-lhe uma pena devida. Quando 

o marido chama a atenção do rapaz para coagi-lo, para neutralizar a falta de 

respeito e impedir que outros assim o façam. 

Ainda no fio desse discurso, podemos observar que o enunciado pode ter 

como paráfrase o seguite: ‘você sabe com quem está falando?’ Eu sou o marido 

dela, não desrespeite minha mulher, ou seja, chamar a atenção do rapaz para pôr-

se no lugar social estabelicido. Nesse caso, ele era o marido, tinha o direito de falar 

o que quiser da sua mulher dele, mas o rapaz não. Assim, aquele enunciado do 

marido retoma o discurso de propriedade sobre os bens que pertencem aos sujeitos. 

Porém, a aquisição do bens não se deu por meu da compra como ocorre nos países 

capitalistas, mas por meio de vínculos sociais; o que resulta em dizer que o poder 

exercido sobre a sua “propriedade” lhe dá o direito de defesa. 

É desse modo que o discurso autoritário se inscreve nesse comercial, 

construindo formas veladas de coação e de autoridade sobre os “bens”. O indivíduo 
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tem o direito de proteger, guardar, preservar os bens que fazem parte de seu 

domínio e pode utilizar-se de meios para esse fim.    

Mas o “malandro” encontra brecha nas palavras  de seu interlocutor para 

deixá-lo desnorteado. O enunciado “Isso é jeito de falar” traz consigo vários 

sentidos.  Dentro do contexto situacional, o marido dá a ideia de boa maneira de 

comportamento, ou seja, “isso é maneira de falar com milha esposa, tenha bons 

modos”. Mas por outro lado, o sentido desliza para outro lado e pode se referir à 

maneira de falar, às escolhas das palavras que deveriam ser usadas. Foi este 

sentido que o rapaz imprimiu à expressão “jeito de falar”, jogando com as próprias 

palavras do seu opositor. Assim, o enunciado constrói dois discursos sobre a mesma 

base: o discurso sobre o caráter do indivíduo, os sujeitos devem ser dóceis, 

possuindo comportamentos adequados ao bom convívio social; e o discurso da 

mudança nas relações sociais e do deslocamento do sentido estabilizado de um 

enunciado, ou seja, o mundo em que vivemos pode ser outro a partir do que já 

temos. 

Esse jogo com a linguagem constitui uma característica do jeitinho 

brasileiro. O “jeitinho” pode ser definido como “molejo”, “jogo de cintura”, habilidade 

de se “dar bem” em uma situação “apertada”. O jeitinho que o rapaz utilizou como 

uma saída para situação aparentemente sem saída foi parafrasear o que tinha dito 

antes, levando vantagem sobre o  outro. Porém, o “jeitinho” não pode ser visto nessa 

propaganda apenas no sentido de vantagem, mas também no sentido de 

criatividade. Do ponto de vista da linguagem, não podemos dizer somente que ele 

evitou uma situação constrangedora. Isso reduziria em muito os valores inscritos nas 

palavras empregadas. 

Uma outra caracteristica do “jeitinho” brasileiro é a sua cordialidade. No “O 

Homem Cordial”, Holanda(2000) fala que um aspecto presente no modo de ser do 

brasileiro é a sua cordialidade. Ao contrário do que muitas pessoas pensam, cordial 

vem da palavra latina cor, cordis, que significa coração. O homem cordial não é uma 

pessoa gentil, mas aquele que age movido pela emoção no lugar da razão, não vê 

distinção entre o privado e o público, ele detesta formalidades, põe de lado a ética e 

a civilidade. 

As ações que levaram o rapaz a pronunciar tal enunciado, e não outro em 

seu lugar, foram permeadas por sua constuição social, por valores culturalmente 
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estabelecidos. Este rapaz do comercial é uma representação típica do brasileiro que 

age movido pela emoção; ele não pensa nas consequências de suas palavras, 

falando aquilo que o coração sente e não o que a mente pensa. 

O jogo de linguagem, além de constituir uma característica do ‘jeitinho’, 

tipifica a imagem que se tem do malandro no Brasil. O malandro é uma espécie de 

aventureiro astucioso que visa quase sempre a um dado proveito ou a escapar de 

um problema concreto. Para isso, ele se submete a motivos que vêm das 

circunstâncias que o forma numa dialética entre a tolice - expressa por certa 

ingenuidade de pensar que o marido não iria fazer nada com a falta de respeito - e a 

esperteza, quando imediatamente encontra uma “saída” para o seu problema, ou 

seja, dá um ‘jeitinho’ de escapar. 

Assim, nessa análise vimos que o “jeitinho” brasileiro mostra a diferença 

do comportamento dos brasileiros em situações de riscos. O brasileiro não procura 

encarar o problema, prefere utilizar-se de artefatos externos para poder tirar alguma 

vantagem. No entanto, as ações não são ações pensadas, mas produtos emotivos, 

resultado de discursos autoritários que lhe impõem formas de atitudes que não se 

coadunam com o costume brasileiro. O “jeitinho”, desse modo, pode ser como 

escape para burlar as normas e as conversões sociais. Não estamos aqui tentando 

justificar o “mal comportamento” do brasileiro, mas tentar explicar que “jeitinho” 

constitui o modo de ser que identifica e distingue o brasileiro. 

 

3.6  O samba no pé do malandro, não do mané 

 

O comercial “roda de samba” das sandálias Havaianas estreou com a 

participação do ator Marcos Palmeira e do grupo Samba na Veia, no dia 01 de abril 

de 2009. O título “Roda de Samba” é bem sugestivo e mostra o ator usando suas 

Havaianas para acompanhar o restante do grupo em uma animada roda de samba, 

todos alegres e descontraídos. Um dos amigos que está sentado ao lado do ator o 

apresenta dizendo: 

- Com as Havaianas, Marcos Palmeira. 

O ator apresenta as sandálias que utilizava com pandeiro aos outros que 

estavam na roda de samba.  
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 Quando de repente, no auge da diversão, surge uma moça, de estatura 

mediana e usando óculos, inconformada com tamanha falta de consciência do 

grupo com a crise mundial, chama atenção de Marcos e seus amigos dizendo: 

- Escuta aqui pessoal! De que planeta vocês são? 

O ator diz: 

- Como é que é?! 

Ela continua: 

- Estamos no meio de uma crise mundial. Tá todo mundo preocupado e 

vocês aí rindo, se divertindo como se nada estivesse acontecendo?! Pôôô! 

Marcos Palmeira, por poucos segundos parece dar atenção a ela, e com 

tom de consternação diz: 

- Tristeza. 

Que serve de mote à entrada de outra música do samba que leva o título 

de “tristeza”, de Haroldo Lobo e Niltinho, e começam a cantar: 

Tristeza, por favor vá embora 

Minha alma que chora ... 

 

(parte do comercial) 

 

Os comerciais das Havaianas vez por outra retomam o samba como tema 

em sua materialidade discursiva. A propaganda impressa analisada acima diz que o 

Brasil tem um pé no Samba e outro na Bossa Nova, ou seja, o Brasil é o país do 

Samba e da Bossa Nova. O samba surgiu em meio às classes subalternas e foi, aos 

poucos, sendo incorporadas pelas outras classes sociais, já a Bossa Nova sempre 

fez parte da música da elite. Aquela, diferentemente desta, ganhou status de 

autêntico símbolo da cultura nacional e expressão legítima de alguns aspectos da 
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brasilidade, como a malandragem, a escravidão, as comidas típicas que estão 

inseridas nos temas desenvolvidas nas músicas do samba. Isso faz ver que a 

inscrição desse elemento nacional na propaganda cria o vínculo com o produto, 

associando-o como parte da identidade nacional.  

Um aspecto a acrescentar é que o samba reflete o mundo sociocultural 

dos brasileiros, formando um quadro reprodutor das formas universais que 

comandam os conflitos da sociedade brasileira. O samba como elemento chave do 

carnaval brasileiro resgata aspectos constitutivos da brasilidade, fazendo com que 

os brasileiros vejam refletidos como um espelho parte de sua natureza ou de seu 

sangue. Este talvez seja o principal motivo desse tipo de música fazer tanto sucesso 

em todas as camadas da sociedade. 

No intradiscurso desse filme, temos o discurso sobre os efeitos da crise 

mundial na vida dos brasileiros e o discurso sobre ao comportamento brasileiro em 

relação à crise.  

A crise econômica que vem afetando o mundo desde meados de 2008 

constitui um acontecimento que não passa despercebido até mesmo aos 

desleixados. Quando a jovem chega, inconformada com o procedimento dos 

sambistas e pergunta de que planeta eles são, ela não quer uma resposta deles à 

pergunta feita, mas queria apenas alertá-los de que o momento em que se encontra 

o país não é de brincadeira, de risos e festas. É um momento sério em que se deve 

buscar formas de combater os efeitos provocados pela crise. Porém, a tonalidade 

com que foi produzido o enunciado deixa entrever um discurso autoritário e 

debochado em relação ao modo de vida dos sambistas: autoritário porque tenta 

impor um modo de vida, um pensamento que não faz parte da construção dos 

sujeitos, cometendo uma espécie de “estupro” à vida dos sujeitos; e debochado 

porque ridiculariza o comportamento deles – veja as expressões rindo, se divertindo. 

Desse modo, o sentido do enunciado deriva para o discurso autoritário cujo modo de 

vida dos sujeitos e suas formas de expressão são deixadas de lado em detrimento 

de um “bem estar social”. 

A aparente preocupação é apenas um dos elementos que contribui para o 

aumento da intolerância cultural. Na história brasileira, vemos exemplos claros de 

imposição cultural com pretexto de desenvolvimento e progresso. Logo após o 

“descobrimento” do país, os índios foram forçados a torna-se cristãos, pois não 
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possuíam almas, tal como alegavam os sacerdotes da época. A catequização dos 

índios foi uma desculpa usada pelos portugueses para usá-los como escravos, ou 

seja, foi uma espécie de “domesticação” dos nativos. Outro exemplo ocorrido na 

história foi a repressão feita pelo Estado e pela Igreja em relação aos costumes dos 

negros. 

Por que podemos compreender que o enunciado abre margem para essa 

interpretação? É verdade que se correlacionarmos o enunciado “de que planeta 

vocês são?” num discurso ufológico ou discurso sobre os extraterrestres, inscreverá 

o sentido levando em consideração o espaço discursivo em que está inserido. 

Porém, dentro do discurso publicitário, a sua correlação é outra; devemos levar em 

consideração que, na materialidade discursiva como um todo, o jogo entre a 

comicidade e a seriedade, entre o engraçado e o sério constrói um espaço em que 

se busca a produção dos efeitos de sentido. Pensando assim, não podemos ser 

ingênuos de pensar que esse enunciado traz apenas uma alerta à população, 

busca-se impor um comportamento que aparentemente é mundial. 

Mas nem só de autoritarismo vive o brasileiro. Se de um lado temos o 

espaço da imposição, do outro temos a maneira como o brasileiro enfrenta os 

problemas de crise e não os proclamas da crise. De que modo o brasileiro tenta 

resolver a crise? De modo irresponsável? Não, certamente. Quando o ator, em tom 

de consternação diz: “Tristeza” que pode se referir a um sentimento provocado por 

adversidade individuais ou sociais. O termo “Tristeza”, no comercial, admite dupla 

interpretação: pode significar aflição, pelo fato do mundo estar passando por uma 

crise e pode subentender um sentimento de melancolia devido à perda de um amor. 

É nesse jogo de efeitos que o enunciado vai adquirir novo sentido. 

O discurso passado pela marca é sempre associada à nacionalidade, ao 

jeito brasileiro de ser, à relação existente entre a simplicidade das Havaianas e a 

simplicidade brasileira, fato que não tira a importância de ambas, mas sim as 

caracteriza. A propaganda não foge deste paradigma, uma vez que traz em si um 

fato social em ápice (a crise) e a maneira de determinado povo, determinada cultura, 

lida com este fato. A roda de samba e o ator representa o povo brasileiro e a forma 

deste encarar o fato, que, embora de suma importância, não descaracteriza o 

espírito brasileiro. Somos referência mundial de alegria, de samba no pé, de 

sensibilidade e... de descontração e divertimento mesmo em meio a problemas. Isso 
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não quer dizer que os brasileiros estavam alheios à crise financeira mundial, quer 

dizer que a tal crise não teve grandes repercussões na economia brasileira e nem na 

vida dos brasileiros. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Neste trabalho, propomos analisar a construção discursiva da identidade 

nacional brasileira nas propagandas das sandálias Havaianas, tomando como 

recorte a representação de textos impressos e televisivos de produção a nível 

nacional, voltados para o público brasileiro. Buscamos descrever a materialidade 

dentro das condições de produção que circundam a construção desse discurso a 

respeito da brasilidade, as quais estão inscritas numa contemporaneidade 

caracterizada por um processo de globalização das sociedades e mundialização da 

cultura. Esse processo, ao mesmo tempo em que acentua desigualdades, fragmenta 

as identidades em múltiplas derivações e remete ao temor do advento de uma 

cultura homogeneizada, paradoxalmente reativa os interesses pelos temas locais. 

Para isso, nas análises feitas de algumas propagandas das Havaianas, 

parece suficiente apontar a importância da análise do discurso para a compreensão 

de sentidos produzidos em textos da mídia, principalmente porque os percursos 

significativos são entendidos como efeitos de linguagem. Assim, ao acompanhar 

alguns trajetos de sentidos em textos publicitários, podemos perceber sua função na 

produção social das lutas pelas construções/reconstruções das identidades 

nacionais. 

Nesse processo, a identidade foi vista como um produto do exterior, por 

um trabalho discursivo contínuo da memória e do interdiscurso em que a relação do 

sujeito se dá através dos retornos nas redes de discursos. A identidade não é uma 

imposição “de fora”, que pressupõe a passividade de um sujeito-receptáculo 

formatado por moldes produzidos em outros lugares. Seria redutor entender que há 

apenas passividade diante do agenciamento coletivo da subjetividade; pelo 

contrário, há pontos de fuga, de resistência, de singularização. Não há, nos 

discursos da mídia, apenas reprodução de modelos – ela também os reconstrói, 

propondo novas identidades. 

Ao mesmo tempo, há uma tensa relação entre os textos midiáticos e seus 

leitores: a subjetividade é fabricada e modelada no registro social, mas os indivíduos 

vivem essa subjetividade tensivamente, reapropriando-se dos componentes 

fabricados e produzindo a singularização, criando outras maneiras de ser. No que se 
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refere às propagandas das Havaianas, os mitos fundacionais são retomados e 

deslocados para uma nova situação de construção para que, dentro de um 

processo, construa maneiras de subjetivação. 

As propagandas se utilizam de estratégias discursivas que buscam narrar 

uma identidade nacional brasileira marcada pelo tradicional e pela necessidade de 

sua preservação – uma alteridade calcada no exótico, no diferente, que apela 

diretamente ao outro. Para isso, trabalhamos o trajeto temático a construção da 

identidade nacional por meio do retorno dos mitos que sustentam a produção dessa 

identidade. Os mitos do verdeamarelismo, da miscigenação, do paraíso terrestre são 

mais apresentados nas propagandas impressas; enquanto que, nas propagandas 

televisivas, os mitos do jeitinho brasileiro e da malandragem são vistos com maior 

regularidade, pois os efeitos de sentido pretendidos pelo locutor para seduzir o 

interlocutor é o riso. 

Outro aspecto observado no trajeto temático trabalhado foi o da 

atualização da memória dos mitos e deslocamento de sentido. Os mitos, nas 

propagandas das Havaianas, são atualizados pela rede de memória social sobre os 

sentidos que dão aos elementos nacionais (como as cores verde, amarela, a flora 

brasileira, etc.) e aos comportamentos típicos dos brasileiros (como brincalhão, 

malandro, etc.). A recuperação desses mitos atualizados pela memória é deslocada 

para outros sentidos: ela pretende apresentar não apenas o Brasil como paraíso 

terrestre, mas, também, de mostrar aos próprios brasileiros que eles são o povo 

privilegiado por viver nesse paraíso com conforto e tranquilidade quando usa as 

sandálias Havaianas. Busca-se proporcionar ao leitor não apenas a leitura de um 

comportamento dos personagens das propagandas, porém de integrá-lo num modo 

de vida brasileiro. 

Trabalhando esse trajeto temático, podemos perceber que a propaganda 

das Havaianas associa o produto à construção da identidade nacional de modo a 

fazer uma colagem desse produto como a marca. Isso faz com que o produto seja 

visto como um elemento nacional dentre os outros e como um produto que lhe dê 

maior capacidade de esperteza ou que lhe proporcione melhor desempenho nas 

situações adversas. Essa associação faz das Havaianas um produto-símbolo da 

brasilidade. 
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Nessa associação, o discurso das Havaianas procura ser sedutor por 

meio de um contínuo processo de negociação: ao mesmo tempo em que a produção 

do sentido se volta para “conhecer o maravilhoso Brasil, exótico e tradicional”, 

apelando para o imaginário do outro com muito do que ele parece habituado a 

ouvir/viver, a inscrição da diversidade cultural introduz novos elementos que buscam 

divulgar aspectos da cultura brasileira. Esse aspecto do discurso preocupa-se, 

também, em divulgar a necessidade de se preservar essa diversidade cultural que é 

constitutiva da identidade nacional brasileira. 

Assim, a identidade do Brasil, que nos discursos presentes na mídia é 

construída na perspectiva do atraso ou do subdesenvolvimento econômicos, ou seja, 

do que lhe falta, no discurso das propagandas das Havaianas, por sua vez, é 

construída na perspectiva de desconstrução: pela valorização dos elementos 

tradicionais do folclore, da música e, além disso, pela riqueza das nossas 

manifestações culturais, bem como da valorização dos modos de ser e viver do povo 

brasileiro. 
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