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RESUMO 

 

 

O presente trabalho tem por finalidade analisar recentes propagandas publicitárias 
que, para fomentar o consumo fazem uso de um personagem principal – 
celebridades no ápice de suas carreiras (os anti-heróis) ou relegadas ao ostracismo 
(os perdedores) -, em uma condição de autodepreciação, onde há, por parte deles, a 
demonstração de seus próprios defeitos, fenômeno esse que trilha no caminho 
contrário ao que sempre foi feito na publicidade que se utilizou de celebridades, que 
é atrelar a fama, penetração e infalibilidade desses astros para agregar valor ao 
produto ou serviço anunciado. São discutidos assuntos como arquétipos, cultura de 
massa, mito, humor, dentre outros. Esta pesquisa de cunho qualitativo é 
desenvolvida e fundamentada na Análise de Discurso de vertente francesa. A 
análise de cases específicos aliado às teorias, mostram como as propagandas 
autodepreciativas enquanto um objeto simbólico age na produção de sentido através 
de suas representações. 

Palavras – Chave: Publicidade. Autodepreciação. Celebridades. Humor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

 

The present work aims at analyzing recent advertising that, in order to promote the 
use of a main character-celebrities at the apex of their careers (the anti-heroes) or 
relegated to ostracism (the losers), in a condition of self-deprecation, where there 
are, for their part, showcasing their own defects, this phenomenon that trail in the 
opposite way to what has always been done in advertising that employed celebrities, 
which is draw the fame, penetration and infallibility of these stars to add value to the 
product or service advertised. Were made discussions around issues such as 
archetypes, mass culture, myth, humor, among others. This qualitative oriented 
research is developed and based on the Analysis of discourse of French side. The 
analysis of specific cases ally to the theories, showed how the advertisements 
autodepreciativas while a symbolic object acts in the production of meaning through 
their representations. 
 
KEY-WORDS: Advertisement. Autodepreciation. Celebrities. Mood. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

A publicidade está por toda parte e, em consonância com os ritmos de 

mudança da sociedade, para, assim, adequar-se de forma que seja o mais aceita 

possível. Na verdade, a publicidade busca a condição de amiga íntima do 

consumidor, que tem o poder de dar conselhos do tipo “Isso é a sua cara. Foi feito 

pensando especialmente em você. Que tal comprar?”. Sua função genuína é 

persuadir, e persuasão é o contrário de impor, e sim convencer, através de 

argumentos que pareçam lógicos aos olhos do indivíduo receptor, resultando na 

venda daquele produto, serviço e marca. 

Conhecedora disso, a publicidade vem numa crescente em busca de se 

reinventar, tendo em vista que o mercado está cada vez mais concorrido e que o 

consumidor já não responde a estímulos que mostrem mais do mesmo em 

campanhas. As agências têm, então, o desafio de serem criativas, pioneiras e, 

atualizadas em seu processo de desenvolvimento e criação de peças. É 

inegavelmente importante para os profissionais do marketing e da publicidade que 

tenham em mente o posicionamento daquela marca para a qual estão trabalhando, o 

público-alvo, e a necessidade atual daquele cliente, que pode ser uma campanha 

institucional para fortalecimento e memorização da marca, o lançamento de um 

produto novo, ou uma ação promocional, uma mudança de posicionamento, dentre 

tantos outros quesitos. 

Fato é que, independentemente do que se busca com uma campanha 

publicitária, uma coisa é certa, para alcançar o resultado almejado, o consumidor 

tem que se identificar com ela, e isso se dá por vários motivos. Primeiro, porque ele 

quer se sentir parte ativa, e não mero receptor dessa peça, depois, porque ele vive 

cercado de intervenções publicitárias em seu cotidiano, portanto, a sua atenção será 

fisgada por aquela que se sobressaia das demais. E mais recentemente percebeu-

se que o consumidor, na condição de um indivíduo pós-moderno, narcisista e que 

busca exclusividade, deseja se auto representar e não mais ser representado por 

alguém. É a reivindicação universal dos “quinze minutos de fama”. 

É nesse contexto que também pode se dever a fase esperançosa que o Brasil 

atravessa em sua economia e consequentemente em sua mobilidade social, - o 

crescimento do poder econômico da nova classe C, por exemplo, que as 
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propagandas autodepreciativas encontraram terreno fértil para se fixarem. As 

mesmas consistem em uma nova vertente de propagandas publicitárias que trazem 

como promotores de seus produtos, serviços ou marcas, uma celebridade ou 

subcelebridade, portanto, pessoas que estão no auge de suas carreiras, ou 

relegadas ao ostracismo, os anti-heróis e os perdedores se autodepreciando, ou 

seja, persuadindo o consumidor a comprar, paradoxalmente, através da 

demonstração de seus pontos negativos. É a quebra com o sentido do arquétipo do 

ídolo, onde agora ele não pode mais estar superior ao público, mais igual ou aquém, 

para que só assim conquiste sua simpatia. 

 O uso tão recorrente de celebridades em campanhas publicitárias tem um 

novo desdobramento e totalmente contrário ao que costumeiramente víamos, 

porque agora já não se busca agregar valor àquilo que está sendo vendido através 

da bela imagem de uma atriz, ou da sedução do galã da novela, mas sim do que 

eles têm de falho, e isso tem sido feito através do humor. 

As razões para que essas propagandas venham revestidas de uma temática 

humorística será explicada no decorrer do trabalho, muito embora o objetivo 

principal seja analisar as representações da autodepreciação nas propagandas e, de 

que forma elas articulam novas subjetividades. Essa é, digamos, a inquietação 

central. 

As propagandas denominadas aqui de autodepreciativas refletem mais do 

que nunca o narcisismo da sociedade contemporânea, e a utilização do consumo 

não como meio que atenda necessidades vitais, mas que credencie esses indivíduos 

a um aspirado grupo de pertencimento. Os objetos desejados não o são por um viés 

utilitário, mas simbólico. Consomem-se determinadas coisas para se igualar a uns, e 

se diferenciar de outros, portanto, o indivíduo quer o que alguns podem ter, mas 

principalmente o que muitos não podem. 

Se a indústria publicitária quer alguém eficiente para vender seus produtos, é 

preciso que essa pessoa escolhida seja um sujeito que ainda não está totalmente 

realizado enquanto um ator social, mas ainda por realizar-se, portanto, imperfeito, 

igual, ou inferior aos seus triviais receptores, que como qualquer ser humano é 

formado não só por qualidades. Hoje, o arquétipo do ícone infalível incomoda, causa 

antipatia e parece ter caído em desuso. É como se o consumidor afirmasse: “Eu 

devo ser a projeção do ídolo, e não ele a minha.” 
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Como forma de sistematizarmos nossas ideias e estruturarmos o trabalho, ele 

está organizado da seguinte maneira: O primeiro capítulo oferece uma breve 

explanação sobre a publicidade e sua relação com o consumo, as celebridades e o 

humor, já que as propagandas autodepreciativas são humorísticas e trazem sempre 

uma celebridade ou subcelebridade como protagonistas. Os assuntos tratados neste 

capítulo não se encerrarão nele, visto que percorrerão todo o estudo. Esses pontos 

servirão para introduzir realmente o tema deste trabalho, preparando o terreno, 

enfim, para explorar as propagandas autodepreciativas. 

O segundo capítulo começa a despir as propagandas autodepreciativas 

detalhadamente, discorre sobre o poder dos arquétipos e a nova relação com o ídolo 

que é denunciada através dessas peças publicitárias. O terceiro capítulo traz o 

percurso metodológico do trabalho, onde se busca justificar o uso da análise do 

discurso, e analisar os cases, ou seja, o corpus teórico, que foi escolhido para 

ilustrar o objeto de que trata esta pesquisa. 
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2 DA PUBLICIDADE  

 

 

2.1 PUBLICIDADE E CONSUMO 

 

 

O consumo é um assunto que circunda este trabalho, principalmente porque 

essa pesquisa lida com a propaganda, que tem como umas de suas funções vender. 

De tal forma, a publicidade seria um agente da indústria cultural, mas também um 

produto dela, que comunicaria conceitos, valores e tendências através dos meios de 

comunicação, para as massas. 

Sempre que o tema do consumo vem à baila, inicia-se uma série de 

problemáticas em torno do público que o recebe. Mesmo quem tenta fugir dessa 

visão maniqueísta, acaba por indagar-se se ele é bom ou ruim no que tange ao 

desenvolvimento das potencialidades dos sujeitos, tanto individualmente quanto em 

sociedade. Meios de comunicação de massa, o poder da comunicação e as 

subjetividades surgem como personagens constituintes dessa discussão. 

Em seu texto “O Consumo serve para pensar”, Canclini adentra na temática 

do consumo afirmando: 

 
 
Uma zona propícia para comprovar que o senso comum não coincide com o 
bom senso é o consumo. Na linguagem corriqueira, consumir costuma ser 
associado a gastos inúteis e compulsões irracionais. Esta desqualificação 
moral e intelectual se apóia em lugares-comuns sobre a onipotência dos 
meios de massa, que incitariam as massas a se lançarem irrefletidamente 
sobre os bens (CANCLINI, 2008, p. 59). 
 
 

É exatamente ai que se encontra o cerne da questão. O consumo e seus 

múltiplos processos não podem ser vistos unicamente como uma relação 

manipuladora dos meios sobre as audiências indefesas, ao contrário, o que ocorre 

são trocas simbólicas. 

 
 
Um bom número de estudos sobre comunicação de massa tem mostrado 
que a hegemonia cultural não se realiza mediante ações verticais, nas quais 
os dominadores capturariam os receptores: entre uns e outros se 
reconhecem mediadores, como a família, o bairro e o grupo de trabalho. 
Nessas análises deixou-se também de conceber os vínculos entre aqueles 
que emitem as mensagens e aqueles que as recebem como relações, 
unicamente, de dominação. A comunicação não é eficaz se não inclui 
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também interações de colaboração e transação entre uns e outros 
(CANCLINI, 2008, p. 60). 
 
 

Os mediadores e os grupos de influência, sem dúvidas, têm papel decisivo no 

momento da compra, mas estes têm cada vez mais sido representados pelo grupo 

familiar ou do dia-a-dia, como os vizinhos e os amigos de trabalho, ao invés dos 

atores das telenovelas, por exemplo. 

Esse ponto é especialmente interessante porque por si só já se configura 

como uma prova de que os processos de consumo não são puramente irrefletidos. 

Ora, se uma conversa face a face, no mesmo espaço-temporal com alguém, é capaz 

de deixar um desses indivíduos mais propensos a uma compra do que um comercial 

na televisão, é porque certamente, esse consumidor tem a capacidade de discernir 

qual opinião prefere levar em conta, mesmo que não seja aquela mediada por um 

meio de comunicação de massa. 

E mais, se os grupos que cercam esse consumidor estão tendo cada vez 

mais força no que se refere a influenciar o consumo, é porque as referências estão 

mudando gradativamente, e as propagandas autodepreciativas podem ser um forte 

indício desse fenômeno. É bem provável que os sujeitos estejam preferindo seus 

semelhantes ao invés de ícones inalcançáveis. Será que a publicidade já conseguiu 

perceber isso? E mais, será que já está se utilizando disso? Será que as 

celebridades e subcelebridades que aparecem rindo de seus próprios defeitos, para 

fomentar o consumo nas propagandas autodepreciativas, já não são uma 

representação desses novos grupos de mediadores/influência, como os familiares, 

amigos e vizinhos? 

É provável que sim. As pessoas parecem não mais se sentirem 

representadas por ídolos irretocáveis, aliás, pode ser que nunca tenham se sentido, 

o que ocorria é que antes elas se espelhavam nessas pessoas, as admiravam e isso 

era suficiente para comprar o que elas estavam a oferecer. Agora já não mais, o 

sujeito-consumidor passou a confiar em seus próximos, que afinal de contas 

entende suas angústias, porque, de certo modo, tem uma vida similar á sua. 

Não é novidade nenhuma que o boca a boca positivo é uma das melhores 

propagandas que um produto, marca ou serviço pôde ter. É menos novidade ainda 

que a opinião de um amigo ou conhecido, garantindo que comprou, usou e aprovou 

algo, sempre foi mais determinante para a compra do que uma propaganda. Mas o 
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que é inédito é a preferência por um representante falho, imperfeito, em certo ponto, 

até ridículo. Por isso tantas peças publicitárias com ícones mostrando justamente, e 

não por acaso, suas características não icônicas, como a voz fina do lutador 

Anderson Silva na propaganda do Burguer King. Alguém duvida que o consumo 

sirva para pensar? 

Na verdade, as propagandas autodepreciativas sinalizam para uma mudança 

substancial no conceito do ícone, ou do representante ideal, que agora não pode se 

impor como o único com direito a exercer o poder, mas sim aquele que se 

transfigura em um modelo, evocando uma comunidade da qual supostamente ele 

faz parte.  

A sociedade pós moderna, então, passou a demandar porta-vozes 

humanizados, falhos, com defeitos, mas que mesmo assim estão ou já estiveram no 

sucesso, e não deuses em figura de humanos, como vinha sendo feito. E a 

publicidade prontamente entendeu, e atendeu essa demanda, oferecendo os 

protagonistas autodepreciativos, que implicitamente passam a mensagem que todo 

sujeito comum deseja ouvir: “Apesar das minhas limitações eu posso chegar aonde 

quiser”.  

Vê-se então que as ofertas de bens e a indução publicitária não são atos 

arbitrários, e que mais do que simples exercícios de gostos, caprichos e compras 

impulsivas, o consumo é o conjunto de processos socioculturais em que se realizam 

a apropriação e os usos dos produtos. 

Canclini citando inicialmente Castells enriquece os apontamentos feitos até 

aqui quando diz:  

 
 
O consumo diz Manuel Castells, é um lugar onde conflitos entre classes, 
originados pela desigual participação na estrutura produtiva, ganham 
continuidade em relação à distribuição e à apropriação de bens. Consumir é 
participar de um cenário de disputas por aquilo que a sociedade produz e 
pelos modos de usá-lo. A importância que as demandas pelo aumento do 
consumo e pelo salário indireto adquirem nos conflitos sindicais, e a 
reflexão crítica desenvolvida pelas associações de consumidores são 
evidências de como o consumo é pensado pelos setores populares. Se 
alguma vez essa questão foi território de decisões mais ou menos 
unilaterais, hoje é um espaço de interação no quais produtores e emissores 
não só devem seduzir os destinatários, mas também justificar-se 
racionalmente (CASTELLS apud CANCLINI, 2008, p. 62). 
 
 

              É preciso entender que o que deve ser preponderante para analisar o 

consumo são os seus aspectos simbólicos. A construção dos signos de status e as 



 

15 

maneiras de comunicá-los aos demais exigem uma lógica, e é nela que se faz 

necessário debruçar. Os indivíduos buscam o uso e a apropriação dos bens como 

uma forma de se distinguirem simbolicamente, para tal, é preciso que sigam certa 

coerência dentro de um contexto conjuntural. 

        Todavia, essa distinção não serve só para dividir, mas também para dar 

sentido. Por exemplo, um indivíduo compra uma gravata que lhe agrega status, isso 

se deve à sua marca e exclusividade. Portanto, ele espera que na festa de logo mais 

à noite só ele esteja usando aquela gravata, e que todos os outros não a tenham, 

mas que sejam cientes e compartilhem daquilo que ela representa. Assim, como 

uma festa típica, que se originou de uma etnia específica passa a interessar outras 

pessoas de diversos locais distintos e inicialmente alheias àqueles costumes, na 

medida em que elas passam a entender seus significados. Portanto, como afirma 

Canclini, (2008, p. 63) “Logo devemos admitir que no consumo se constrói parte da 

racionalidade integrativa e comunicativa de uma sociedade.” 

          Porém, uma crise parece se instaurar no horizonte do consumo em tempos 

pós-modernos: a disseminação do sentido, a dispersão dos signos e a dificuldade de 

estabelecer códigos estáveis e compartilhados. Ao passo que isso pode resultar em 

uma dificuldade de ordenar aquilo que as pessoas desejam, pode significar também, 

que nessa fluidez de paradigmas, novos padrões podem surgir, não invalidando os 

anteriores, mas talvez até os reafirmando. O consumo, então, constitui um plano 

propício para organizar significativamente o cotidiano, mesmo que os signos estejam 

cada vez mais dispersos. 

           As mercadorias funcionam como objetos ritualísticos e a ocorrência de um 

ritual exige um acordo coletivo, logo são fatores intrínsecos e interdependentes. As 

pessoas seguem diariamente uma ritualística, que por ter se tornado corriqueira 

parece já ter nascido junta com elas, muito embora, o que há na verdade é um 

acordo dentro de uma dada cultura, onde um consenso julga como procedente 

aquela teia de significações. “Dando sentido ao fluxo rudimentar dos 

acontecimentos” (CANCLINI, 2008) os bens assumem, então, o papel de amuletos, 

que juntos, proporcionam um modelo organizacional. 

 
 
Comprar objetos, pendurá-los ou distribuí-los pela casa, assinalar-lhes um 
lugar em uma ordem, atribuir-lhes funções na comunicação com os outros, 
são os recursos para se pensar o próprio corpo, a instável ordem social e as 
interações incertas com os demais. Consumir é tornar inteligível um mundo 
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onde o sólido se evapora. Por isso, além de serem úteis para a expansão 
do mercado e a reprodução da força do trabalho, para nos distinguirmos dos 
demais e nos comunicarmos com eles, as mercadorias servem para pensar. 
[…] É nesse jogo entre desejos e estruturas que as mercadorias e o 
consumo servem também para ordenar politicamente cada sociedade. O 
consumo é um processo em que os desejos se transformam em demandas 
e em atos socialmente regulados (CANCLINI, 2008. p. 65). 
 
 

  Consumir exige fidelidade a um grupo e um reconhecimento do seu papel 

dentro dele. Só usar um bem não basta, é preciso que haja a apropriação por parte 

do indivíduo, porém, novos desdobramentos passaram a ocorrer nos processos de 

consumo, tendo em vista que o cenário é cada vez mais macro e globalizado, ou 

seja, os signos compartilhados têm cada vez menos ligação com limites geográfico-

territoriais e cada vez mais com uma teia de informações unificadas. As culturas 

passam a ser formadas por um hibridismo entre elementos autóctones e 

estrangeiros.  

 De certo é perigoso ter o consumo como regulamentador preponderante de 

uma cultura, principalmente em um circuito transnacional, portanto, para que os 

consumidores ascendam à condição de cidadãos é necessário que consumir seja 

realmente enxergado como um ato político, onde no mercado não haja meras trocas 

de mercadorias, mas interações socioculturais.  O valor que o mercado atribui a um 

objeto não “nasceu” com ele, mas sim destas interações socioculturais realizadas 

pelos consumidores. 

Inserida no universo do consumo, a publicidade busca entender e disseminar 

valores e não preços aos seus produtos, tornando claro que é de extrema 

importância entender os bens como objetos-rituais, que estabelecem uma lógica 

intimista que orienta a vida dos consumidores. Atualmente passou-se a exigir do 

homem enquanto consumidor o mesmo tanto de esforço que se exigia dele antes, só 

que no papel de trabalhador. Nessa lógica, há os consumidores melhores e os mais 

falhos. 

 Entende-se o consumo como uma atividade inerente ao ser humano em 

todos os estágios de sua existência, como um ato político, socialmente regulado, e 

como um fenômeno de comunicação de significados. Todavia, o consumo constitui 

um corpus um tanto quanto complexo e imbricado em pontos positivos e negativos 

para a sociedade. Tendo mostrado que o ato de consumir não é algo irrefletido e 

realizado por uma sociedade inerte, faz-se necessário entender melhor um segundo 

termo, esse não saudável, o consumismo. Em que consiste o consumismo? Quem 
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são essas pessoas que realizam tal prática e por quê? Que tempo é esse que abriga 

o consumismo? 

 
 
Seguindo-se à “revolução paleolítica” que pôs fim ao modo de existência 
precário dos povos coletores e inaugurou a era dos excedentes e da 
estocagem, a história poderia ser escrita com base nas maneiras como 
esse espaço foi colonizado e administrado. […] Um ponto de ruptura de 
enormes consequências, que, poderíamos argumentar, mereceria o nome 
de “revolução consumista”, ocorreu milênios mais tarde, com a passagem 
do consumo ao “consumismo”, quando aquele tornou-se “especialmente 
importante, se não central” para a vida da maioria das pessoas, “o 
verdadeiro propósito da existência”. E quando nossa capacidade de 'querer', 
'desejar', 'ansiar por' e particularmente de experimentar tais emoções 
repetidas vezes de fato passou a sustentar a economia do convívio humano 
(BAUMAN, 2008, p. 38). 
 
 

  Superado o modo de vida em uma economia meramente de subsistência, as 

pessoas passaram a conviver em um ambiente de estocagem, o que foi decisivo, 

segundo Bauman, para o advento da revolução consumista. É a partir desse ponto 

que uma série de inéditas questões passam a ocorrer na forma de vida e de 

consumo desses indivíduos. Agora, não mais as necessidades nortearão as 

escolhas, mas os desejos, não mais o uso, mas o descarte. Pela primeira vez a 

felicidade passará a ser mercantilizada, felicidade essa que está inserida em um 

tempo pontilhista, sempre “ainda por vir”. 

 
 
O “consumismo” é um tipo de arranjo social resultante da reciclagem de 
vontades, desejos e anseios humanos rotineiros, permanentes, e por assim 
dizer, “neutros quanto ao regime”, transformando-os na principal força 
propulsora e operativa da sociedade, uma força que coordena a reprodução 
sistêmica, a integração e a estratificação sociais, além da formação de 
indivíduos humanos, desempenhando ao mesmo tempo um papel 
importante nos processos de autoidentificação individual e de grupo, assim 
como na seleção e execução de políticas de vida individuais. O 
“consumismo” chega quando o consumo assume o papel-chave que na 
sociedade de produtores era exercido pelo trabalho. […] De maneira distinta 
do “consumo”, que é basicamente uma característica e uma ocupação dos 
seres humanos como indivíduos, o consumismo é um atributo da sociedade 
(BAUMAN, 2008, p. 41). 
 
 

     A passagem do consumo para o consumismo teria ocasionando mudanças 

significativas no perfil das sociedades. Na era produtora, os bens materiais tinham a 

função de representar o papel que determinado indivíduo ocupava em seu meio, 

para isso era necessário que os bens fossem duráveis, seguros, grandes e vistosos, 

para assim, serem inabaláveis mesmo com as intempéries do tempo. O aspecto 



 

18 

sólido do bem estaria atrelado à solidez do posto ou cargo social que o dono 

ocupava em seu entorno. Logo, o desfrute de tais bens deveria ser feito em um 

processo lento, cauteloso, jamais imediato. 

   Inversamente, na era do consumismo, a estabilidade não é um produto 

vendável, mas sim uma característica indesejada, que pode enferrujar a 

engrenagem- mor de um sistema que se baseia em desejos sempre crescentes, 

mutáveis e fluídos. O uso deve se fixar no agora, no imediato, em um tempo alinear. 

O planejamento deve ser evitado porque sugere o desperdício de oportunidades que 

teoricamente aparecerão em meio ao caminho, o tempo passa a ser cada vez mais 

pontilhista. 

 
 
No modelo de tempo pontilhista, não há espaço para a ideia de “progresso” 
como o leito vazio de um rio sendo lenta, mas continuamente preenchido 
pelos esforços humanos. […] A ideia do “tempo da necessidade” foi 
substituída pelo conceito de “tempo de possibilidade’’, tempo aleatório, 
aberto em qualquer momento ao irromper imprevisível do novo. Uma 
concepção da história como processo aberto, não determinado 
previamente, no qual surpresas, golpes inesperados de boa sorte e 
oportunidades imprevistas podem surgir a qualquer instante (BAUMAN, 
2008. p. 47). 
 
 

  Antes a demora, e agora a pressa em usufruir os bens, demarca 

substancialmente as diferenças entre a sociedade da era produtora e da 

consumidora. Bauman retrata inclusive que se passou a enxergar a “demora como o 

serial killer das oportunidades”. A partir desse ponto surge uma nova discussão, o 

prazer no descarte e na substituição. 

Se a pressa em usufruir os bens é o fator ocasionador de satisfação, o 

descarte e substituição é o indicador de poder.  É possível facilmente, através de 

uma rápida análise nas expressões cotidianas dos indivíduos, perceber o quanto a 

esfera do consumo adentrou em suas rotinas. Quem já ouviu a frase “Vou investir 

nessa relação?”, como se até os laços afetivos e amorosos tivessem sido 

mercantilizados.  A publicidade já se deu conta dessa avidez pela substituição, tanto 

que seus comerciais passam sempre a mensagem de que “não se deve chorar pelo 

leite derramado”, ou seja, se esse bem não te trouxe o sonhado happy end, parta 

para outro. 

 Inclusive, novas oportunidades de negócios passaram a existir advindas 

desse prazer pós-moderno pelo descarte e substituição. 
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As grandes empresas especializadas em “Skin trades”, ou seja, que 
vendem serviços pessoais focalizados nos corpos dos clientes seguem esse 
padrão. O que anunciam com mais avidez e vendem com maiores lucros é 
o serviço de excisão, remoção e descarte; de gordura corporal, rugas 
faciais, acne, odores corporais, depressão, pós-isso ou pós-aquilo, dos 
montes de fluídos misteriosos ainda sem nome ou então dos restos 
indigestos de antigos banquetes que se estabeleceram dentro do corpo de 
forma ilegítima e que não sairão a menos que extraídos à força (BAUMAN, 
2008, p. 53). 
 
 

      É preciso entender que o individualismo que a atual sociedade busca no consumo 

é uma conquista porque pressupõe exclusividade, valorização da personalidade 

própria e uma não massificação ou atomização dos indivíduos, mas também pode 

desembocar em questões como o desinteresse político, a perda das riquezas 

simbólicas próprias do convívio coletivo e o intercâmbio de ideias. O consumo não 

precisa ser o arquétipo da solidão, e a felicidade não pode ser terceirizada. 

   

 

2.2 PUBLICIDADE E CELEBRIDADES 

 

 

O fetiche em torno dos produtos já não é o mesmo. Réplicas, similares, novos 

produtos, novas embalagens, novas cores, assim como novas sacadinhas ou 

narrativas emocionantes em propagandas, deixaram de encher os olhos das 

pessoas, que facilmente percebem como esse “novo” é manjado.  

Acontece que há um excesso de oferta, muito diferente de tempos remotos, 

onde a produção era de subsistência, e o armazenamento algo inimaginável. Sendo 

assim, os profissionais da área tentam de um tudo, desde dobrar o número de 

inserções, para ganhar as pessoas pelo cansaço, até exagerar na expressividade 

dos personagens da campanha, para impor a mensagem publicitária, o que também 

não funciona. 

Antes isso era facilmente resolvido com as mídias de impacto, como o 

outdoor, e as mais criativas, que podiam ser anúncios nas salas de cinema, na 

escada rolante do shopping Center, nos balões publicitários, nas ações de guerrilha, 

e em mais um arsenal de táticas. O problema é que todas as agências passaram a 

fazer isso tudo, o que consequentemente dissolveu o espírito do impacto e da 

sedução. 
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Foi então que a publicidade passou a usar as celebridades com maior 

frequência. Antes utilizadas seguindo uma lógica, como por exemplo, um 

reconhecido economista fazendo a campanha de um fundo de investimento, agora 

as stars passaram a ser contratadas de forma irrefletida, muitas vezes sem nexo 

com o produto, serviço, ou marca que irão representar. 

Embora não pareça agregar valor diretamente ao que se está vendendo, as 

celebridades se configuram como uma estratégia de venda fantástica numa 

sociedade cada vez mais ligada à aparência, e ao desejo de pertencimento a um 

grupo de influência. Sobre o papel das celebridades na sociedade do espetáculo, 

Guy Debord enfatiza que: 

 
 
O caráter fundamentalmente tautológico do espetáculo decorre do simples 
fato de seus meios serem, ao mesmo tempo, seu fim. É o sol que nunca se 
põe no império da passividade moderna. Recobre toda a superfície do 
mundo e está indefinidamente impregnado de sua própria glória. A 
sociedade que se baseia na indústria moderna não é fortuita ou 
superficialmente espetacular, ela é essencialmente espetaculoísta. No 
espetáculo, a imagem da economia reinante, o fim não é nada, o desenrolar 
é tudo. O espetáculo não deseja chegar a nada que não seja ele mesmo 
(DEBORD, 1997, p.17). 
 
 

Esse trecho anteriormente citado condiz com o que se vem analisando, 

passou-se a usar a celebridade para preencher um vazio criativo, esse indivíduo 

famoso seria então um elixir salvador, através do qual, a sua penetração, fama, 

confiabilidade e infalibilidade seriam transferidas para o produto. O que obviamente 

não deu certo por muito tempo. Fatores negativos passaram a acontecer.  

Celebridades não especialistas começaram a vender produtos sem ter o 

mínimo de conhecimento sobre eles, muito embora se portassem como experts no 

assunto. Subcelebridades frágeis, instantâneas, advindas de um acaso, de uma 

gafe, de uma oportunidade qualquer, menos de um talento ou uma obra construída. 

Celebridades vendendo muitos produtos ao mesmo tempo, confundindo a cabeça 

dos consumidores quanto à imagem das marcas. Celebridades no auge da carreira, 

deixando o produto em último plano. Celebridades se envolvendo em situações 

negativas e com isso “sujando” a reputação dos produtos que promovem, etc. 

Assim sendo, da mesma forma que todas as outras estratégias (cores, 

embalagens, bordões) perderam sua importância perante o consumidor, devido ao 

excesso de exposição, o uso de celebridades teve o mesmo insólito destino. 
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Porém, como a personalidade, sozinha, de uma marca é intangível, o uso de 

celebridades continua sendo um fator interessante nessa construção simbólica de 

uma representatividade. Todavia, a comunicação de uma organização não pode se 

basear apenas nisso. A celebridade enquanto um orador deve comunicar a seu 

público com a sua típica confiança e credibilidade, sendo uma original representante 

da marca. 

Meyer traduz esse orador: 

 
 
É alguém que deve ser capaz de responder às perguntas que suscitam 
debate e que são aquilo sobre o que negociamos. Essa capacidade é um 
saber específico: o médico deve poder responder às perguntas médicas, o 
advogado, às perguntas jurídicas, e assim por diante. Espera-se que eles 
respondam bem, pois estudaram para tal; quando quem se expressa não é 
nem médico nem advogado, mas simplesmente um ser humano, seu “saber 
específico” refere-se a poder responder bem enquanto homem, sua virtude 
já não sendo mais a de um especialista, mas a virtude em geral, um ethos 
compartilhado por todos, em que cada um deve poder se reconhecer e ao 
qual pode se identificar (MEYER, 2007, p. 34). 
 
 

Daí entende-se que se a celebridade não é um especialista no assunto, sua 

vida deve ter sido marcada por uma constante aprovação social, para que sua 

imagem realmente possa alavancar a de uma marca, e para que seu carisma 

“contamine” aquilo que se está vendendo. “O ethos é o orador como princípio de 

autoridade. A ética do orador é seu “saber específico” de homem, e esse 

humanismo é sua moralidade, que constitui fonte de autoridade” (MEYER, 2007, p. 

35). Portanto, basear-se puro e simplesmente na exposição midiática de certa 

personalidade não é um motivo seguro para contratar-lhe como promotor de uma 

marca.  

Uma celebridade precisa ser “profissional” na área daquele produto que 

oferece? Não obrigatoriamente. Uma atriz pode representar uma marca de 

cosméticos, desde que tenha uma bela pele e um bonito cabelo, mas que também 

seja convincente com o que está vendendo. Por exemplo, se a linha de cosméticos 

prega uma imagem verde, ecológica, e que protege o meio-ambiente, é desejável 

que a atriz também tenha esses princípios inseridos em sua vida diária, e que a 

mídia tenha conhecimento disso, claro. 

Se não for assim, certamente esse marketing será frágil, não refletirá sucesso 

em vendas, não ficará como uma campanha memorável para o cliente, e pior, terá 

sido um prejuízo, um investimento errado. Não é exigível uma correlação entre a 



 

22 

celebridade e o produto, mas as características de ambos não podem ser 

nitidamente opostas. 

O poder de uma marca está interligado ao de um arquétipo, “um produto com 

identidade arquetípica fala diretamente à matriz psíquica profunda dentro do 

consumidor, ativando um senso de reconhecimento e significado” (MARK & 

PEARSON, 2001, p. 27) e já que o arquétipo é uma espécie de modelo ideal, 

inteligível, de onde tudo advém, de forma que utilizando-o é possível construir 

marcas extraordinárias, é válido ficar atento ao fazer as escolhas arquetípicas.  

 

 

2.3 PUBLICIDADE E HUMOR 

             

 

 Na publicidade, o emprego do humor como estratégia de comunicação 

publicitária se intensificou na década de 1970 nos Estados Unidos, antes disso, as 

campanhas se preocupavam mais em informar o consumidor, com a apresentação 

de dados objetivos e valores positivos de produtos ou serviços. Com o uso de 

estratégias de persuasão, o humor começou a ganhar mais espaço na comunicação 

publicitária. 

  Carrascozza (2004, p. 211) descreve que “o humor, tão explorado nos 

comerciais brasileiros – comerciais esses que passam a ser cada vez mais 

premiados em festivais internacionais -, ganha também cada vez mais espaço na 

mídia impressa”. Contudo, este trabalho busca se limitar aos 

comerciais/propagandas, ou seja, aos filmes publicitários, o que dará margem a 

realizar uma análise do discurso recorrente nessas peças, para entender como se 

dá as representações da autodepreciação e de que forma elas articulam novas 

subjetividades. 

 Certamente, existem diferenças fundamentais na maneira como o humor é 

utilizado e interpretado em um filme publicitário e em um impresso, por exemplo. A 

noção de tempo de contato com a peça é um dos principais pontos. O anúncio 

impresso pode ser observado pelo receptor durante o tempo que ele desejar, 

portanto, se o anúncio despertar a atenção e a curiosidade do indivíduo, o tempo 

que passará a observá-lo pode ser considerável, ao contrário, no comercial, que tem 
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uma inserção previamente estabelecida de trinta segundos geralmente, o mesmo 

não ocorre. 

 
 
No caso de um filme publicitário, em particular, há de se considerar que, em 
função do tempo, a percepção do humor pode ocorrer em diferentes 
intensidades. Uma mensagem apresentada em apenas trinta segundos 
reserva um curto período de tempo à piada – que se caracteriza 
especialmente pela brevidade e pela quebra de expectativa na narrativa. Ao 
mesmo tempo que a brevidade do discurso constitui um importante fator de 
comicidade – na medida em que o riso e a gargalha são manifestações 
explosivas e momentâneas -, ela pode provocar a não compreensão da 
piada. Por outro lado, a piada pode tornar-se mais importante do que o 
produto anunciado. Não raro o público guarda a lembrança do filme 
publicitário sem conseguir lembrar o produto ou o serviço que foi ofertado. 
Algumas vezes, nem mesmo da marca. Outro fator que exige cuidado é a 
frequência da veiculação; as constantes reprises do comercial em curto 
espaço de tempo. Uma piada pode não ter o mesmo efeito ao ser ouvida 
pela segunda vez. Diante do panorama exposto, corre-se o risco, 
principalmente em peças audiovisuais, de não compreensão da piada, 
esgotamento do humor ou, pior, sobreposição do humor à proposição de 
venda (SANTOS; ROSSETTI, 2012, p. 107). 
 
 

            O humor é um dos principais recursos empregados pela Indústria Cultural 

para seduzir os receptores-consumidores. Ele se faz presente nos jornais e revistas 

(por meio da caricatura, da charge, do cartum, e da história em quadrinhos), no 

cinema, na programação radiofônica e televisiva, e recentemente passou a ser 

encontrado em sites que podem ser acessados pela Internet.  

 
 
Como recurso para chamar a atenção e fixar a mensagem, o humor tem 
servido à publicidade nas várias mídias em que é veiculada (nos spots de 
rádio, nas peças impressas e televisivas). Em uma sociedade que se afasta 
dos ditames morais e das amarras religiosas, na qual o hedonismo e o 
consumo são incentivados, onde há promessas incessantes de prazer, e 
que o riso não é apenas permitido, mas estimulado e exigido, o humor 
transforma-se em ferramenta de marketing a serviço da venda. Nessa 
sociedade do espetáculo e do devaneio, o humor pode ser comprado para 
ser usufruído por um determinado prazo (SANTOS; ROSSETTI, 2012, p. 
43). 
 
 

Enxergando esse hedonismo vigente na atual sociedade, a publicidade tem 

investido fortemente nas propagandas autodepreciativas, passando o total controle 

para os receptores, eles são os soberanos, que riem, debocham e com isso 

aprovam ou não tal vertente publicitária que tem se tornado cada vez mais 

frequente. Se antes o riso era condenado, visto como uma zombaria, impuro e até 

diabólico, hoje a Indústria Cultual se apropriou desse sentimento que é uma válvula 
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de escape e o transformou em commodity. Vender fazendo rir parece ser mais fácil. 

Debochar do outro através do riso transparece ser menos maldoso, exime da culpa. 

A partir dos estudos feitos por Freud e Propp, Lange elenca seis categorias 

da comicidade que podem ser encontradas nas peças publicitárias:  

 
 
A sátira-zombaria (retrato de aspectos que denigrem o concorrente, muito 
comum em campanhas eleitorais e na publicidade comparativa, em que o 
produto de uma marca é comparado ao da marca concorrente), a caricatura 
(quando um detalhe é exagerado para atrair para si atenção exclusiva), a 
condensação (fusão de duas ou mais palavras ou letras, ampliando os 
significados originais), o uso múltiplo do mesmo material (uma palavra é 
utilizada pela segunda vez com a segmentação das sílabas para a criação 
de um novo sentido), o duplo sentido (jogo de palavras) e o sentido do 
absurdo (o nonsense, que é uma forma de raciocínio falho mostrado como 
lógico). Esses procedimentos, além de divertir o receptor-consumidor, 
ajudam a fixar a marca e consumir o produto (LANGE apud SANTOS; 
ROSSETTI, 2012, p. 55). 
 
 

Fato é que publicidade está sempre querendo vender algo, um produto, um 

serviço, uma marca, um comportamento, uma ideia e/ou uma tendência. Para isso, 

desenvolve métodos que buscam antes de tudo atrair a atenção do indivíduo. Esse é 

o primeiro passo, já que é preciso que se abra um espaço para o estabelecimento 

de um diálogo, para que este possa se dar efetivamente. A venda (em potencial) virá 

num segundo momento, onde o leitor tenha sido conquistado a ponto de interromper 

sua leitura para ler o anúncio na revista, o transeunte ou o motorista pare seu 

percurso para olhar o outdoor, ou o telespectador veja a propaganda, ao invés de 

partir pro zapping, por exemplo. 

 
Publicidade é um processo de comunicação persuasiva, de caráter                                 
impessoal e controlado que, através dos meios massivos e, de forma que o 
receptor identifique o emissor, dá a conhecer um produto ou serviço, com o 
objetivo de informar e influir em sua compra e aceitação (GOMES, 2001, 
p.172). 
 
 

A publicidade é personificada nos profissionais de pesquisa, criação, 

atendimento, mídia, planejamento, dentre outros, que compõem a agência. Como 

explica Pinho, “a publicidade é o conjunto de técnicas de ações coletivas, utilizadas 

no sentido de promover o lucro de uma atividade comercial, conquistando, 

aumentando e, mantendo clientes” (PINHO, 2001, p.172). Assim sendo, o resultado 

final de um trabalho publicitário é sempre o fruto de uma equipe que comunga dos 

mesmos objetivos. 
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Foi por ser ciente da necessidade de cativar a atenção do indivíduo, que a 

publicidade resolveu aparecer, cada vez mais, embutida no humor. Afinal, o sorriso é 

um signo entendível em qualquer cultura, e implica quase automaticamente a ideia 

de aceitação. O humor passa, então, a ser um trunfo no processo de persuasão, 

podendo estar incluso na introdução, narração e, até na conclusão de uma peça 

publicitária. 

 
 
Aristóteles afirmava que para persuadir uma pessoa é necessário passar 
por quatro etapas: A Introdução, narração, provas e peroração. A introdução 
tem por função chamar a atenção do receptor, a narração objetiva em 
envolvê-lo em determinada história ou situação e, as provas, são 
tecnicamente a confirmação que o produto oferecido é bom (FIGUEIREDO, 
2005, p. 54). 
 
 

Sabe-se, entretanto, que esses quatro momentos persuasivos podem mudar, 

seja na ordem de acontecimento, ou mesmo na falta ou maior uso de algum deles. 

Sim, o humor em uma peça publicitária pode ser um elemento agregador, mas só 

isso não basta, seu uso não pode ser deliberado e leviano, é preciso que o criativo 

analise se um invólucro humorístico ornará com o objetivo que se tem, se virá a 

somar não só com determinado produto ou serviço, mas antes e mais importante, 

com a marca e com o posicionamento que intrinsecamente ela carrega consigo. A 

marca busca ser o reflexo da missão, visão, e valores de uma empresa. 

 
 
A marca é um signo distintivo, visualmente perceptível utilizado para 
diferenciar produtos ou serviços de uma empresa de suas concorrentes, 
bem como atestar a conformidade de um produto ou serviço com 
determinadas normas ou especificidades técnicas (SARMENTO, 2006, p. 
4). 
 
 

Como já dito, toda marca guia-se por um posicionamento. É o que Martins 

explica: 

 
 
Posicionamento: conceito criado e desenvolvido por Al Ries e Jack Trout. 
Consiste numa declaração de como um produto se adapta melhor a um 
determinado cliente-alvo e suas necessidades e expectativas, diferenciando 
da sua concorrência. Isto será idealmente único, e toda atividade de 
marketing deve reforçar o posicionamento do produto no mercado o tempo 
todo. Nenhuma ação de branding deve começar sem um programa de 
posicionamento (MARTINS, 2000, p. 336). 
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É possível extrair de tais conceitos mostrados que nem todo produto ou 

serviço se adéqua em uma abordagem humorística, assim como nem todo público é 

receptivo com tal vertente. O humor é uma das tantas formas que a publicidade 

encontrou para criar enredos em torno de seus produtos, de suavizar o momento da 

venda, tentando tirar aquela imagem de um impertinente sempre oferecendo algo. É 

principalmente uma maneira de trazer intimidade para essa relação, mas, o trabalho 

do profissional precisa antever se há fundamento em sua utilização. 

 
 
As “piadas”, ainda que sejam consideradas engraçadas por alguns grupos, 
acabam muitas vezes por gerar uma série de preconceitos às mais diversas 
minorias. Deve-se levar em conta que a percepção do humor será diferente 
em função do perfil do receptor, da linguagem do segmento, do 
posicionamento da marca e de uma série de outros fatores, inclusive o 
contexto social e político. Na tentativa do divertido, corre-se o risco de 
comprometer a imagem da marca que está submetida às lógicas comerciais 
(SANTOS; ROSSETTI, 2012, p. 125). 
 
 

Na visão de Propp (1992, p. 24), “diferentes aspectos de comicidade levam a 

diferentes tipos de riso”, contradizendo Bergson que afirma que o riso ocorre como 

uma lei da natureza, acontecendo sempre que há uma causa para isso. Propp ainda 

ressalta que: 

 
 
[…] o nexo entre o objeto cômico e a pessoa que ri não é obrigatório nem 
natural. Lá, onde um ri, outro não ri. A causa disso pode residir em 
condições de ordem histórica, social, nacional e pessoal. Cada época e 
cada povo possui seu próprio e específico sentido de humor e de cômico, 
que às vezes é incompreensível e inacessível em outras épocas. [..] É 
evidente que no âmbito de cada cultura nacional, diferentes camadas 
sociais possuirão um sentido diferente de humor e diferentes meios para 
expressá-lo (PROPP, 1992, p. 24). 
 
 

  Ante o exposto é possível compreender que para ser entendido plenamente, 

e para que ocasione o riso, o humor deve tratar de atitudes tipicamente humanas e 

estar em consonância com uma sociedade, com uma cultura, com um grupo social 

específico e, com um tempo histórico definido. O que permite subtender que, mesmo 

no mercado, e talvez principalmente nele, o humor não é unanimidade. 

  Alguns profissionais renomados da área são, ou foram contrários ao uso do 

humor na publicidade. A exemplo, Ogilvy escreveu (1993, p. 130): “As pessoas não 

compram de palhaços.” e “Bons redatores sempre resistiram à tentação de divertir”. 

Porém, é interessante dizer que o próprio Ogilvy mudou de ideia, quando na década 
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de 1980 sua empresa realizou pesquisas em vários países e percebeu que os 

comerciais mais engraçados também eram os mais lembrados pelos consumidores. 

A Ogilvy & Mather, passou a criar peças de sucesso nas quais o humor se 

destacava. Isso reforça ainda mais a reflexão de que o humor está fortemente 

atrelado ao seu tempo histórico. 

   Alertado para a não generalização do humor como certeza de sucesso na 

publicidade, e para a necessidade de uma criteriosa análise sobre sua adequação, 

tratar-se-á agora dos porquês dele ser tão utilizado e positivo enquanto uma 

estratégia de vendas. 

Como já foi dito, uma peça publicitária, no caso da presente pesquisa, mais 

necessariamente as propagandas, pode fazer uso de várias abordagens para 

envolver o receptor. Ela pode trazer um universo lúdico, nonsense, emocional, 

saudosista, e tantos outros. No caso das propagandas denominadas 

autodepreciativas, onde o protagonista se autodeprecia, elas sempre aparecem em 

torno de um viés humorístico. Para o aprofundamento desta análise, é preciso que 

se entenda o porquê desta ocorrência, que certamente não é por acaso. 

O consumo, atualmente, dá significância à vida. Esta afirmação não é puro e 

simplesmente materialista, nem tampouco, sinônimo de que a sociedade é vazia, ela 

é , na verdade, bem mais complexa. Consumir tornou-se tão natural quanto comer, 

trabalhar, dormir, festejar, descansar... Ou seja, o consumo é uma atividade feita 

com certa regularidade, regida por regras, que uma pessoa realiza orientada por um 

ritual próprio, através de decisões e preferências peculiares e, que se fazem dotadas 

de sentido para aquela pessoa, porque, afinal de contas, já se incluiu em sua vida 

diária.  

Se o consumo está incluso na rotina das pessoas, é provável que ele 

estabeleça elos de sentido com suas subjetividades. Para tal, cada uma dessas 

pessoas aspira sentir-se representada e entendida por aquele produto ou serviço 

que é oferecido. Para alcançar isso, as marcas se utilizam de arquétipos, que serão 

estudados mais adiante. No momento analisar-se-á como isso se dá através do 

humor. 

 

Como previamente exposto, as pessoas anseiam por serem partes ativas na 

produção das mensagens publicitárias, e não inertes receptores. Nesse sentido o 

humor entra como forte aliado. 
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O humor na publicidade funciona porque é generoso. Ele dá alguma coisa à 
pessoa que está lá na outra ponta da comunicação. Respeita a sua 
inteligência e permite que ele possa interagir com a mensagem, 
completando o círculo da informação. Como em tudo na vida o humor 
sinaliza e mostra que há uma pessoa real no ponto de onde a mensagem 
está sendo emitida (FEDRIZZI, 2003, p.78). 
 
 

O humor inicialmente provoca essa sensação, que para vender um produto é 

essencial, de que o indivíduo receptor é tão importante quanto o criador da 

propaganda para que esta faça sentido em sua completude. Se a peça traz uma 

piada, por exemplo, é sinal de que alguém irá escutá-la, interpretá-la e rir dela, se 

não, nada feito. O criativo entende que isso deixará o receptor satisfeito. 

Outro ponto forte do humor na publicidade, e que também por isso ele foi 

magistralmente utilizado pelas propagandas autodepreciativas, é o seu sentido de 

grupo, de coletivo. Ora, qual é o profissional que não deseja ver a sua peça cair no 

boca a boca positivo, quase como um viral? Como diz Bergson (1983, p.8) “Não 

desfrutaríamos o cômico se nos sentíssemos isolados (...) o nosso riso é sempre o 

riso de um grupo.” Aliás, para o mesmo autor, essa é uma das tarefas principais do 

humor, unir. 

E ainda, a comicidade se mostra, segundo Bergson (1938, p. 9-15), associada 

a qualquer forma de rigidez ou sensação de um arranjo mecânico, pois para ele, o 

riso vem em reação à comicidade, e é extremamente cômico quando as atitudes, os 

gestos e os movimentos do corpo humano nos faz pensar em mecanicidade. O 

estereótipo, bem como o rígido, o mecânico se opõe ao flexível, ao mutável, ao vivo, 

a distração por oposição à atenção, enfim o automatismo por oposição à atividade 

livre.  E conclui esse raciocínio sentenciando: “Essa rigidez é o cômico, e a correção 

dela é o riso” (1938, p. 14). 

A vida e a sociedade, segundo Bergson, requerem nossa atenção e constante 

vigilância para discernir os contornos da situação presente, e também certa 

elasticidade do corpo e do espírito que nos dê condições de nos adaptar a ela. 

“Tensão e elasticidade, aí estão duas forças complementares entre si que a vida põe 

em jogo” (BERGSON, 1938, p. 13).  

Então, voltando à escolha do viés humorístico como propulsor de vendas, 

basicamente, o esquema funciona assim, o profissional que irá criar a peça escolhe 

um teor humorístico para a mesma porque entende que isso será um fio condutor de 

simpatia, que aquela relação será muito mais amistosa do que se tivesse sido feita 
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através de uma investida emocional, por exemplo, dado que aquele público-alvo se 

sente parte imprescindível na produção dessa peça e, porque ele se sente incluso 

em um grupo, já que assim como os outros inúmeros receptores, ele também 

entendeu o motivo do risível. Através do humor, o criador deu um sentido social à 

peça. 

 
 
Para compreender o riso, impõe-se colocá-lo no seu ambiente natural, que 
é a sociedade, impõe-se, sobretudo, determinar-lhe a função útil, que é uma 
função social. (..) O riso deve corresponder a certas exigências da vida em 
comum. O riso deve ter uma significação social (BERGSON, 1938. p.9). 
 
 

Atrelado a sentir-se parte ativa na produção da peça, inserido em um grupo e 

num contexto social, o criativo entende que os receptores também aspiram por algo, 

bem mais simples e primitivo, brincar. “Não deve haver ruptura entre o prazer de 

brincar, na criança, e o mesmo prazer, no adulto. Ora, a comédia é um brinquedo, 

brinquedo que imita a vida” (BERGSON, 1938, p. 35). Daí, o humor. 

As características focadas até aqui foram consideradas as razões de porque, 

de modo geral, a publicidade utiliza o humor como estratégia de venda, obviamente, 

muitos profissionais apostam no humor por puro feeling, desconhecendo, ao menos 

no plano consciente, essas razões. Adiante será analisado o cômico dentro das 

propagandas autodepreciativas especificamente, e então veremos que surgirá um 

novo tópico, o humor como promotor de superioridade por parte de quem ri, e de 

inferioridade por parte de quem é o motivo da graça. 
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3 DAS PROPAGANDAS AUTODEPRECIATIVAS 

 

 

3.1 O QUE SÃO PROPAGANDAS AUTODEPRECIATIVAS 

 

 

   As propagandas autodepreciativas se alojaram na sociedade de consumo, 

que por sua vez, está alicerçada pela Indústria Cultural. Compreender o que são 

essas propagandas autodepreciativas é antes de tudo entender a tríade que as 

sustenta: Indústria Cultural, meios de comunicação de massa e cultura de massa.  

Coelho (2007) analisa a Indústria Cultural tendo como base a sociedade de 

consumo ou de massa. O autor discorre em seu livro que há certa polêmica em 

relação à data do surgimento da indústria cultural. Uns dizem que foi com a invenção 

da imprensa, outros consideram que isso ocorreu na segunda metade do século 

XIX, na Europa, com o teatro de revista, a opereta e o cartaz, mas o mais adequado 

é entendê-la como consequência da Revolução Industrial, no final do século XVIII.  

 
 
É a industrialização, através das alterações que produz no modo de 
produção e na forma do trabalho humano, que determina um tipo particular 
de indústria (a cultural) e de cultura (a de massa), implantando numa e 
noutra os mesmos princípios em vigor na produção econômica em geral: o 
uso crescente da máquina e a submissão do ritmo humano de trabalho ao 
ritmo da máquina; a exploração do trabalho; a divisão do trabalho. Estes 
são alguns traços marcantes da sociedade capitalista liberal, onde é nítida a 
oposição de classes e em cujo interior começa a surgir a cultura de massa 
(COELHO,  2007, p.10). 
 
 

É válido destacar dois aspectos que ocorrem na cultura de massa desde o 

seu surgimento: a reificação (ou transformação em coisa: coisificação) e a alienação. 

 
 
Para essa sociedade, o padrão maior de avaliação tende a ser a coisa, o 
bem, o produto; tudo é julgado como coisa, portanto tudo se transforma em 
coisa – inclusive o homem. E esse homem reificado só pode ser um homem 
alienado: alienado de seu trabalho, que é trocado por um valor de moeda 
inferior às forças por ele gastas; alienado do produto de seu trabalho, que 
ele mesmo não pode comprar, pois seu trabalho não é remunerado à altura 
do que ele mesmo produz; alienado, enfim em relação a tudo, alienado de 
seus projetos, da vida do país, de sua própria vida, uma vez que não dispõe 
de tempo livre, nem de instrumentos teóricos capazes de permitir-lhe a 
crítica de si mesmo e da sociedade. Nesse quadro, também a cultura – feita 
em série, industrialmente, para o grande número – passa a ser vista não 
como instrumento de livre expressão, crítica e conhecimento, mas como 
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produto trocável por dinheiro e que deve ser consumido como se consome 
qualquer outra coisa (COELHO, 2007, p 11). 
 
 

 Ante as citações expostas, é preciso esclarecer que o autor Coelho frisa que 

todos esses pressupostos são colocados a título de argumentação, por exemplo, 

como o de que a cultura de massa aliena e força o indivíduo a perder ou não formar 

uma imagem de si mesmo diante da sociedade, não se trata de pontos de vista 

aceitos ou não por ele, mas de propiciadores de uma discussão acerca do assunto 

em questão. Em vários momentos Coelho mostra os dois lados, por assim dizer.  

Dessa forma, uma das primeiras funções exercidas pela cultura de massa, e 

que se adéqua ao objeto desse trabalho, as propagandas autodepreciativas, seria o 

efeito narcotizante. Esse efeito age como um narcótico que é ocasionado pela 

ênfase no divertimento em seus produtos, uma maneira de mascarar realidades 

cruéis, fazendo com que os indivíduos fujam da realidade vigente, o que inibiria o 

pensamento, a criticidade, e os poderes de decisão e reflexão. A diversão seria um 

artifício para despistar as pessoas de tudo que seria realmente importante, uma 

espécie de ópio. 

   Porém, é preciso evitar os extremos. Como é possível que a Indústria 

Cultural, os meios de comunicação de massa e cultura de massa possam gerar 

tanta alienação, se em alguns casos, através de suas produções, acabam por 

beneficiar o desenvolvimento do homem, como por exemplo, as crianças que 

dominam a linguagem cada vez mais cedo devido à televisão, o acúmulo de 

informações que gera a formação, e a unificação ou igualdade entre as 

nacionalidades e as diferentes classes sociais? 

 Nesse ponto, se faz interessante também outra reflexão, essa teoria de que 

os produtos da Indústria cultural trariam o colapso da política, do ativismo e da 

autonomia dos indivíduos parece não ser conclusiva, tendo em vista que 

frequentemente, na história, a passagem de um produto cultural de uma categoria 

vista como inferior para outra superior é apenas questão de tempo. É o caso do jazz, 

que saiu dos bordéis e favelas negras para as elites brancas dos teatros municipais. 

Resumindo, Coelho caracteriza a indústria cultural como resultado de quatro 

fatores socioeconômicos: revolução industrial, capitalismo liberal, economia de 

mercado e sociedade de consumo. Tudo isso acabou por criar a cultura de massa 
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que, para Teixeira Coelho, melhor seria se fosse chamada por “cultura industrial” ou 

“cultura industrializada”, já que é muito difícil conceituar o significado de “massa”.  

Os meios de comunicação de massa tratam de disseminar a ideologia já 

filtrada pela indústria cultural para os seus receptores. Apesar de os meios de 

comunicação de massa terem seu surgimento com a invenção da imprensa, foi com 

o advento da televisão que eles passaram a serem usados pela Indústria Cultural, 

responsável pela homogeneização da cultura e do conhecimento, ao prazer da 

sociedade de massa. 

Cultura de massa é o resultado da produção de ideias e produtos filtrados 

pela Indústria Cultural, divulgados e distribuídos em massa para a sociedade de 

consumo. Pode ser incluso nesse universo cultural a moda, os ídolos da música, a 

arte representada pela música, literatura e artes plásticas, esporte e lazer. Todos 

apoiados fortemente pela mídia, ou seja, pelos meios de comunicação de massa, 

cujos maiores detentores de opinião pública são a televisão, o rádio e a imprensa. 

Eles são capazes de ascender ou destituir com a mesma facilidade e rapidez, um 

ídolo da política, da música, das telenovelas e do esporte, enfim, um ídolo do 

público.  

A indústria cultural, apoiada pela mídia, propaga a cultura de massa e 

transforma arquétipos em estereótipos, divulgando amplamente padrões da moda 

por meio da repetição desses modelos até serem consumidos massivamente pela 

sociedade. Para os críticos da indústria cultural, seguir essas tendências é um 

sintoma de alienação, para outros segmentos da sociedade, não segui-las também 

se torna alienante por se considerarem fora do contexto social no qual estão 

inseridos e alheios às mudanças.  

A cultura de massa é um elemento facilitador no momento em que coopera 

para a integração do indivíduo à sociedade de massa, ao passo que, em geral, a 

principal preocupação dos teóricos está no fato de a cultura de massa homogeneizar 

os valores culturais e estéticos, tornando impessoais, ou seja, unificando e 

reduzindo a diversidade de signos e a pluralidade de seus significados, porém, é 

possível dizer que a padronização não impede a individualização, embora a 

padronize. 

Após ter contextualizado e situado, mesmo que de forma breve, já que esse 

assunto será novamente discutido adiante, o ambiente das propagandas 

autodepreciativas, é enfim, possível partir para uma conceituação mais precisa das 
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mesmas, tendo sempre em mente o terreno fluído e metamórfico no qual elas estão 

fixadas, e as características latentes do público que as recebem. 

As propagandas nomeadas de “autodepreciativas” se referem aos comerciais 

de produtos ou serviços, que são expostos ao público através dos meios de 

comunicação de massa tradicionais, e também na internet, que se utilizam de uma 

artimanha, fenômeno, estratégia ou fator totalmente inédito: a autodepreciação por 

parte do protagonista, que é sempre uma celebridade, esteja ela no ápice do 

sucesso (anti-heróis), ou relegada ao ostracismo (perdedores). 

Essas propagandas sempre aparecem revestidas por um invólucro 

humorístico, e suas narrativas trazem o próprio protagonista falando e ironizando um 

ou mais de seus pontos negativos. Aqui, o termo “autodepreciativo” não condiz com 

a ideia de que assistir a essas propagandas deprecia automaticamente o receptor, 

longe desse sentido que porventura possa insinuar, o que esse termo busca é fazer 

alusão à condição aceita pela figura pública de se ridicularizar, obviamente em troca 

de dinheiro.  

Nessas peças publicitárias, não há um enredo discursivo onde em meio à um 

diálogo um personagem dentro da narrativa debocha diretamente do personagem 

principal, mas cabe a ele mesmo ao ídolo, ícone, celebridade - , cumprir esse papel, 

digamos ingrato. Na maioria dessas propagandas existe um roteiro que conta com 

outros personagens, além da celebridade, que podem reforçar o sentido de 

deboche, mas sempre ocupando papéis secundários, o ser ridicularizado sempre 

será o centro. Entretanto, quem deve ter destaque nessa modalidade de 

propagandas é quem menos aparece: o público, que é elevado ao papel do todo-

soberano. Aqui quem ri por último tem o poder. 

A primeira reflexão a que se chega a partir da definição das propagandas 

autodepreciativas, é que o humor de superioridade não vem sendo abandonado ao 

longo dos anos como muitos dizem, ao contrário, vem ganhando força, e a forte 

ocorrência desse tipo de comerciais de dois mil e dez (2010) aos dias atuais, 

confirma. Provavelmente a patrulha politicamente correta não tenha conseguido 

impedir, ou impelir as agências a evitar esse tipo de caminho por receio de provocar 

reações sociais. Inclusive, será demonstrado que o público é quem mais fomenta 

essa abordagem. 

Na verdade, o humor de superioridade vinha procurando formas mais sutis do 

que a das propagandas autodepreciativas para expressar-se nos últimos tempos. 
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Por vezes, isso foi feito de duas maneiras distintas. Primeiro, coisificou, ou 

animalizou o objeto do riso, para que assim, ao invés de ridicularizar uma pessoa ou 

um nicho social, o que poderia ser objeto de críticas e invalidar a peça publicitária, o 

criador da mesma ridicularizava coisas ou animais, preservando a marca anunciante 

de qualquer potencial polêmica.  

Os dois exemplos de anúncios abaixo exemplificam essa duas formas de 

humor. Na primeira imagem um galo depenado anuncia um salão de depilação. Seu 

ridículo não denigre a mulher que irá frequentá-lo, do mesmo modo que, na segunda 

gravura, ao lidar com um tema delicado como o excesso de peso, optou-se por 

preservar a figura humana e dar vida ao cinto do obeso que, espremido, avisa: já é 

hora de enfrentar um regime. 

Figura 1: Salão de Depilação(galo depenado)                          Figura 2: Excesso de Peso   

   
Fonte: http://www.ibelieveinadv.com/commons/               Fonte: http://www.dabsdesign.com.br/ 
           Queen-Bee-waxing-cock.jpeg                                           golds-gym-costa-rica-tie-button-belt/   

 

Um segundo caminho para uso da superioridade na publicidade é pela 

autoridicularização. Típico do humor britânico, esse esquema humorístico, assim 

como as propagandas autodepreciativas, extrai graça do personagem que ri das 

próprias angústias, como nos exemplos abaixo: 

Figura 3: Surprisingly mild                                         Figura 4: Reality Suks 

http://www.ibelieveinadv.com/commons/
http://www.dabsdesign.com.br/golds-gym-costa-rica-tie-button-belt/
http://www.dabsdesign.com.br/golds-gym-costa-rica-tie-button-belt/
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Fonte: http://theminery.blogspot.com.br/                    Fonte: http://theminery.blogspot.com.br/    
           2011/03/search-and-you-shall-find.html            2011/03/search-and-you-shall-find.html 
 

O casal que tem o seu momento romântico interrompido pela realidade 

"Reality Suks", e o escocês que surpreende por sua postura "Surprisingly mild'', 

ambos os anúncios tem o intuito de minimizar os personagens para enaltecer e 

valorizar as características do produto/serviço.  

Nesse ponto algumas importantes considerações precisam serem feitas. 

Inicialmente afirmou-se que as propagandas autodepreciativas trazem um conteúdo 

inédito, e de fato trazem, porque embora esses exemplos se assemelhem com elas 

em alguns pontos, são completamente diferentes em outros. 

No caso da coisificação ou animalização do alvo do deboche (figuras 1 e 2) 

essas diferenças são claras, visto que as propagandas autodepreciativas 

ridicularizam uma figura humana, dispensando a tentativa de não correr riscos. Em 

seu livro “O Riso” (p. 7, 1983), Bergson afirma que “não há comicidade fora do que é 

propriamente humano”, assim sendo, se conseguimos rir do galo e do cinto é porque 

eles demonstram características tipicamente humanas, como o esforço realizado 

pelo cinto, por exemplo. 

 É no segundo exemplo que as coisas parecem se confundir ainda mais. Mas, 

embora tanto as propagandas autodepreciativas quanto as britânicas dos exemplos 

das figuras 3 e 4, utilizem personagens rindo de si próprios, uma diferença é 

fundamental, nas propagandas autodepreciativas esses personagens não são 

http://theminery.blogspot.com.br/2011/03/search-and-you-shall-find.html
http://theminery.blogspot.com.br/2011/03/search-and-you-shall-find.html
http://theminery.blogspot.com.br/2011/03/search-and-you-shall-find.html
http://theminery.blogspot.com.br/2011/03/search-and-you-shall-find.html
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anônimos, mas celebridades, que perdem sua aura infalível e se transformam em 

bobos da corte. 

Outra diferença crucial é que os exemplos dados desse humor de 

superioridade foram todos em formato de anúncios de impressos. No caso das 

propagandas autodepreciativas, como o próprio termo explicita, os fenômenos 

estudados ocorrem em propagandas comerciais. Certamente esse humor dos 

exemplos não surtiria o mesmo efeito cômico se viesse em um filme de quinze, trinta 

ou sessenta segundos, como é no caso das propagandas. Portanto, embora o 

humor de superioridade não seja algo exclusivo das propagandas autodepreciativas, 

as formas de fazê-lo, o alvo do risível e, tantos outros aspectos são.  

Já foi relatado no presente trabalho alguns pontos sobre o uso de 

celebridades e do humor na publicidade, no entanto, é necessário que se discuta um 

pouco mais sobre este último assunto, visto que nele se encontra o cerne das 

propagandas autodepreciativas. Sem dúvida, essa forma com a qual é feita a 

utilização do humor fará muito sentido e virá a somar ao estudo dos arquétipos, que 

será realizado adiante, e que, por sua vez, se relaciona com o tema das 

celebridades, que neste trabalho estão divididas em dois arquétipos: os anti-heróis e 

os perdedores. 

Como já foi dito, as propagandas autodepreciativas são sempre feitas num 

viés humorístico. Mas por quê? Será que isso não passa de mera coincidência, ou 

há um intuito? As respostas, ou hipóteses, advêm de uma análise não só do produto 

da Indústria Cultural, que é a propaganda autodepreciativa, mas da sociedade atual, 

visto que esse é um fenômeno contemporâneo. 

Bergson, em sua obra “O riso: ensaio sobre a significação do cômico”, dá 

algumas pistas que podem responder à essas questões, desde que se faça um 

trabalho associativo. Algumas premissas devem ser deixadas claras. Todo riso é 

grupal, mesmo que se inicie individualmente, posteriormente as pessoas gostam de 

dividir o motivo do risível com os parentes, amigos, nas redes sociais e etc. “O 

prazer que o chiste produz é mais evidente na terceira pessoa que no criador do 

chiste” (FREUD, 1969, p. 40), mas mais do que prazer, a mera repetição deve dar ao 

falante algo de “espírito” do criador original do chiste. 

 
Embora a elaboração do chiste seja um excelente método de derivar prazer 
dos processos psíquicos, é, não obstante, evidente que nem todas as 
pessoas sejam capazes de utilizar tal método: a elaboração do chiste não 
está ao dispor de todos e apenas alguns dispõem dela consideravelmente, 



 

37 

estes últimos são distinguidos como tendo espírito [witz]. “O espírito” 
aparece nessa conexão como uma capacidade especial, mais do que como 
uma das velhas faculdades mentais; parece emergir inteiramente 
independente das outras, tais como inteligência, imaginação, memória, etc 
(FREUD, 1969, p. 135). 
 
 

A superioridade, nessas propagandas, foi transportada da forma física para o 

humor, através dos signos e significações, porque só assim seria socialmente aceita. 

As propagandas autodepreciativas têm um teor um tanto quanto pejorativo, afinal, 

um ser humano está se ridicularizando, e sendo com isso, ridicularizado ao mesmo 

tempo. 

 Portanto, é preciso buscar maneiras de tirar esse aspecto que pode soar 

como negativo. Daí o humor, que busca suavizar esses traços indesejados. Só ele 

poderia fazer isso. É mais fácil não parecer vilão, e não fazer com que o público 

também se sinta, quando usamos o humor, mesmo que sirva como um eufemismo 

para debochar de alguém. 

Porém, mesmo buscando suavizar as linhas pejorativas que possam teimar 

em aparecer, a propaganda autodepreciativa não dá demasiada importância a isso, 

ao contrário, essa é a sua personalidade. Bergson (1938, p. 7) discorre que “a 

insensibilidade naturalmente acompanha o riso, a indiferença é o seu ambiente 

natural. O maior inimigo do riso é a emoção.” 

O cômico exige algo como certa anestesia momentânea do coração para 

produzir todo o seu efeito. (1938, p. 8) “Ao que parece, o cômico surgirá quando 

homens reunidos em grupo dirigirão sua atenção a um deles, calando a 

sensibilidade e exercendo tão só a inteligência.” Aqui está o que poderia ser a 

personificação das propagandas autodepreciativas. 

Essas propagandas representam o anseio de um público que espera sorrir, 

relaxar e debochar do ícone que deixou de ser inalcançável e passou a ser falho, e 

de se verem representados por esses sujeitos, que antes de tudo representam os 

próprios receptores, tão propensos ao erro quanto o indivíduo comum que recebe 

aquele conteúdo. O riso é sempre um trote um tanto humilhante para quem é objeto 

dele, e sempre dá a sensação de poder para quem ri, já que quem ri constata um 

defeito e uma inadequação de um indivíduo às normas da sociedade, o que é 

totalmente incompatível com a emoção. 

Existem três fatores determinantes para explicar o humor: a superioridade, o 

alívio e a incongruência. A superioridade é bem clara e autoexplicativa, o indivíduo 
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que ri do outro se sente numa condição de poderoso, já o poder de alívio de tensões 

que o humor ocasiona é como uma válvula de escape para as tensões que 

envolvem todas as relações humanas, que não são apenas trocas informacionais, 

mas uma competição, uma concorrência, um duelo expresso em cada diálogo.  

Por fim a incongruência, que nada mais é do que o sentido humorístico que 

resulta de algo aparentemente absurdo, quando as coisas parecem não fazer 

sentido, uma celebridade que sempre viveu cercada de mimos se depreciando em 

cadeia nacional ou até mundial é como presenciar um ladrão sendo roubado. “O 

absurdo, quando o encontramos na comicidade, não é, pois, um absurdo qualquer. 

É um absurdo determinado. Ele não cria a comicidade, antes, ele é que decorre 

dela.” (BERGSON, 1983, p, 86) 

Ao passo que o humor pode servir para saciar um sentimento de revide que 

todos os indivíduos alimentam intimamente, como uma arma para castigar os 

costumes, ele também pode agir, paradoxalmente, como um gesto social de ordem, 

que reprime as excentricidades pelo temor que o riso inspira, mantendo 

constantemente despertas certas atividades de ordem, como algo que imprimisse 

um caráter mecânico. Ter a possibilidade do riso rondando as pessoas as leva a 

querer fazer de tudo para não ser o motivo do risível. 

Neste ponto um fato curioso vem à mente: a sociedade brasileira nunca foi 

adepta das propagandas comparativas. Diferentemente da americana, que enxerga 

nas propagandas comparativas uma oportunidade de obter informações sobre os 

produtos, através da concorrência explicitamente estabelecida, os brasileiros tendem 

a se solidarizar com a marca desfavorecida e a não verem com bons olhos o 

anunciante. Alegam que para vender não se faz necessário apontar os defeitos do 

concorrente, tampouco debochar. Acham mais construtivo que o anunciante se limite 

a mostrar suas próprias qualidades. 

Foi tendo isso em mente que uma das principais curiosidades desse trabalho 

veio à tona. Como é possível um público rejeitar uma modalidade de propaganda 

pelo fato dela depreciar uma marca, e ao mesmo tempo passar a aceitar 

prontamente uma modalidade que deprecia um ser humano, e não um ser humano 

qualquer, mas seus ícones?  

É provável que justamente por não tratar-se de um ser humano qualquer a 

depreciação foi aceita, nesse caso, uma nova problemática surge, a figura do ídolo, 

e a quebra com o seu sentido típico, ou seja, aquele que está num pedestal. 
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Indubitavelmente, essas propagandas não teriam o mesmo sucesso se o alvo do 

cômico fosse um ator desconhecido, muito menos se fosse apenas um produto de 

uma marca desmerecendo o de outra. 

Aqui, praticamente será encerrada a predominância da temática do humor, e 

terá início as reflexões que envolvem o segundo quesito, dos dois que compõem o 

cerne das propagandas autodepreciativas, o estudo dos arquétipos. Perceba que a 

figura do ídolo, da celebridade, do ícone, e etc, são arquétipos, mitos que se 

constroem em volta de narrativas praticamente iguais, apenas com novas 

roupagens. O estudo dos arquétipos busca elucidar os questionamentos 

desenvolvidos no decorrer do presente trabalho, e também será realizado atrelado à 

cultura de massas, assim como foi feito com o humor. 

 

 

3.2 O PODER DOS ARQUÉTIPOS 

 

 

Hoje em dia, como se sabe, para obter sucesso a marca não pode ser só o 

símbolo representativo das características funcionais de seus produtos, mas precisa 

ser também de significado e valor. Cientes disso, a publicidade e o marketing 

tentam, cada vez mais, identificar e alavancar eficazmente os elementos essenciais, 

e principalmente imutáveis, das marcas. Para essa tarefa, buscam se tornar sempre 

fluentes nesse universo visual e verbal dos arquétipos. 

Os arquétipos têm, sem dúvida, o maior dos poderes na atualidade, o de ser 

sólido e atemporal. Num terreno fluído como é o da contemporaneidade, com um 

público tão oscilante quanto é a cultura de massa, enfim, em um plano paradoxal, ter 

algo que consiga nortear as decisões mais íntimas dos consumidores é o sonho de 

qualquer alquimista ou guru do mercado pós-moderno. 

É necessário esclarecer: o arquétipo supera um estereótipo. É algo mais 

intenso e mais fundamentado. Eles têm como moradia as narrativas mitológicas, se 

traduzem como elementos norteadores e conversam intimamente com o 

inconsciente de cada um. Mas, afinal, o que é um arquétipo? Porque exercem tanto 

poder sobre as pessoas? Como se dá sua ligação com o mito? Qual é a sua 

importância para a publicidade e como ocorre tal relação? Em “O Herói de Mil 

Faces”, Campbell, ajuda a esclarecer essas questões: 
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Os arquétipos a serem descobertos e assimilados são precisamente 
aqueles que inspiraram, nos anais da cultura humana, as imagens básicas 
dos rituais, da mitologia e das visões. Esses "seres eternos do sonho" não 
devem ser confundidos com as figuras simbólicas, modificadas 
individualmente, que surgem num pesadelo ou na insanidade mental do 
indivíduo ainda atormentado. O sonho é o mito personalizado e o mito é o 
sonho despersonalizado; o mito e o sonho simbolizam, da mesma maneira 
geral, a dinâmica da psique. Mas, nos sonhos, as formas são destorcidas 
pelos problemas particulares do sonhador, ao passo que, nos mitos, os 
problemas e soluções apresentados são válidos diretamente para toda a 
humanidade (CAMPBELL, 1997, p.13). 
 
 

Para Jung (2008, p. 82-83), “arquétipos são formas ou imagens de natureza 

coletiva, que ocorrem em praticamente toda a terra como componentes de mitos e, 

ao mesmo tempo, como produtos individuais de origem inconsciente.” Todavia, é 

perceptível que, na contemporaneidade, várias narrativas mitológicas recebem 

novas roupagens, ou seja, são despojadas de seu conteúdo original, e reeditadas 

para serem empregadas na criação publicitária. É a partir de modelos arquetípicos 

que as propagandas podem manter seu conteúdo simbólico-mitológico latente, 

enquanto encantam seus clientes potenciais. 

 Aliás, esse fenômeno de reedição do mito acontece desde sempre, em um 

processo que se desenvolve naturalmente. Essas histórias que são passadas de 

geração em geração, representando ditames comportamentais genuínos de uma 

dada sociedade, que tem suas próprias crenças e valores, só tem a força de se 

manterem vivas justamente porque passam por um processo de adequação que 

resulta em assimilação. 

 Ou seja, não foi à publicidade quem remodelou os mitos, pois antes dela, em 

todos os lugares do planeta essas narrativas já se repetiam, porém com algumas 

mudanças, para que fizessem sentido junto às peculiaridades locais. É possível 

encontrar basicamente o mesmo mito em uma sociedade caçadora e em uma 

agricultora, só que possivelmente nessa primeira o animal terá o papel principal, 

enquanto na segunda a semente será protagonista. 

 Isso se explica pelo fato de que “os mitos são narrativas de significação 

simbólica, que em geral reproduziram episódios reais exagerados pelo imaginário 

popular. O que distingue o mito dos demais contos e narrativas é o conteúdo 

simbólico que está contido nele” (RAMADY, 2012, p.14). Ou seja, não importa se o 

mito se desenvolve em torno do animal caçado ou da semente plantada, mas da 

moral que carrega consigo, nesse caso, do ensinamento sobre a preparação do 
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alimento, o amor e o respeito à natureza, e ao ritual de morte e nascimento. Essa 

mudança acontece apenas para se tornar mais familiar para dada sociedade.  

 
 
Jung adotou, até certo ponto, a abordagem oposta à dos behavioristas, ou 
seja, ele não observava de fora as pessoas, não perguntava como nos 
comportamos, como nos acasalamos, como cuidamos das nossas proles. 
Em vez disso, ele estudou o que nós sentimos e o que fantasiamos quando 
estamos fazendo tais coisas. Para Jung, os arquétipos não são apenas 
ideias elementares, mas também e igualmente sentimentos elementares, 
fantasias elementares, visões elementares (MARK; PEARSON, 2012, p. 
18). 
 
 

São essas visões elementares que constituem o caráter pessoal e particular 

dos mitos, que como já foi dito, não é só de âmbito coletivo, mas também do 

inconsciente de cada um. Assim como, por exemplo, nos filmes, os produtos e 

marcas devem atrair e prender a atenção das pessoas pelo mesmo motivo, ou seja, 

por corporificarem ou personificarem um arquétipo, como é o caso das propagandas 

autodepreciativas, que não vendem um produto em primeiro plano, mas um novo 

arquétipo de ídolo, que propicia uma personalidade ao que está sendo vendido. 

É de conhecimento geral que a linguagem publicitária hoje busca o lucro das 

empresas como objetivo primeiro, o que faz com que estas produzam 

abundantemente e necessitem de mais propaganda para vender suas mercadorias, 

o que, por fim, acaba gerando um crescente lucro. Esse sistema ideal capitalista 

sintetiza a circulação de capital que a publicidade intermédia através de uma 

linguagem inteiramente persuasiva, capaz de revelar as características reais e 

subjetivas de um produto, a fim de exercer sobre o público ao qual se destina, um 

desejo de consumo baseado na ideologia do mito e do sonho.  

Diante da sociedade de consumo e da comunicação de massa, a publicidade 

oferece uma forma de fuga da realidade, expressando exatamente aquilo que 

desejamos ser e não podemos, e nos coloca vulneráveis aos nossos próprios 

desejos, nos aproximando de um produto e/ou serviço que seria capaz de satisfazer 

esse desejo; em outras palavras, “a mensagem da publicidade se direciona para o 

mundo de sonhos no qual a realização do consumo não só é possível, mas também 

desejável” (CARRASCOZA, 2003, p. 32).  

A questão do mito apenas nos desperta sensações que julgávamos não 
conhecer, a lógica por trás de todos os anúncios nos leva a crer que “para 
que as pessoas o considerem pertinente, a utopia apresentada nos 
anúncios deve estar ligada à realidade circundante por uma conexão 
causal” (VESTERGAARD; SCHRODER, 1996, p. 132). 
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O mito envolvido na propaganda busca, de todas as maneiras, vender seu 

produto e apela para as nossas emoções se transfigurando na idealização de 

qualquer virtude que seja (felicidade, conforto, beleza, virilidade, etc.) para nos levar 

a crer que aquilo que está sendo anunciado trará de fato tal característica. A política 

do sonho, desta forma, se transfigura em elemento primordial para a concretização 

do modelo AIDA1, empréstimo feito das entranhas do marketing para o âmbito da 

publicidade e que representa as etapas a qual o consumidor se submete ao ser 

confrontado com o mito na propaganda.  

Os arquétipos são esses eternos desejos que aparecem nos sonhos e se 

traduzem nas narrativas mitológicas. Assim sendo, uma marca de sabonetes, por 

exemplo, pode explorar sua capacidade nata que é a de limpar o corpo, mas 

também pode usar o poder do mito e do arquétipo se fizer sua campanha publicitária 

utilizando de argumentos como o relaxamento e a diminuição do stress, fatores que 

estão fortemente atrelados aos antigos rituais de purificação. Com o tempo, essa 

fase de usar imagens e símbolos arquetípicos não vai apenas posicionar essa marca 

de sabonete, mas assumir-se como sua própria significação simbólica, sua 

personalidade. 

É preciso entender os mitos metaforicamente e não literalmente. Na maioria 

das vezes, os mitos agem como alegorias que estimulam as pessoas a alcançarem 

um nível espiritual mais elevado, através da própria força interior, por isso, prender-

se ao mito como algo que trará o sentido da vida não é válido, na verdade, o mito 

tem muito a ensinar sobre experiências de vida.  Os mitos são muito semelhantes, 

Campbell, por exemplo, estudou a mitologia comparada, pois para ele, a psique 

humana necessita de uma centralização em termos de princípios profundos.  

 
 
As histórias, em si, são narrativas poderosas, enraizadas em estruturas 
profundas que são ao mesmo tempo conhecidas e inéditas: reconhecemos 
de imediato a profunda verdade humana que elas contêm e, no entanto, 
ficamos surpresos ao vê-las recontadas de maneira tão nova e inesperada. 
Com efeito, é a familiaridade surpreendente das histórias arquetípicas que 
nos faz reconhecê-las instantaneamente, mesmo na rapidez de um 
comercial de trinta segundos (MARK; PEARSON, 2011, p. 307). 

 

                                                           
1
 O modelo AIDA segue a fórmula de quatro etapas: 1) obter a atenção; 2) atrair o interesse; 3) 

despertar o desejo e 4) levar à ação.  
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Os mitos são extremamente importantes porque orientam os rituais de 

iniciação, o menino que se torna homem ou a filha que se torna mãe, por exemplo. 

Hoje, há uma enorme carência de mitos, o que resulta em vários problemas, como a 

violência da juventude, que desorientada, carece de rituais que organizem o fluxo de 

acontecimentos de suas vidas. 

Para Campbell, as instituições religiosas e a academia não cumprem mais o 

seu papel central, que é o místico, mas apenas o ético, que define bem e mal, com 

isso perde-se o poder de instruir as pessoas sobre os rituais de iniciação e de 

passagem, daí surgem enormes problemáticas, pois cada um passa a criar seus 

próprios rituais, que muitas vezes não se adéquam às normas vigentes, gerando 

embates, um exemplo são as gangues, pequenos grupos, que embora estejam 

dentro de uma esfera mais ampla, juntam-se formando uma mini-sociedade, onde 

suas próprias leis ou regras imperam, mesmo que em desacordo com o sistema 

mais macro. 

Mas qual é a importância dos mitos e suas divindades para a atualidade? E 

para a temática deste trabalho que gira em torno de marca, consumo e propagandas 

autodepreciativas? Bem, para quem compartilha da opinião de que os mitos são 

irrelevantes para a condição humana hoje, nenhuma. Porém, para quem comunga 

da idéia de que os vestígios mitológicos estão perfeitamente alinhados ao atual 

sistema de representações e de articulação de subjetividades vistos na publicidade, 

tem tudo a ver. 

Nossos rituais continuam a invocar fortemente esses arquétipos advindos da 

mitologia. Assim sendo, se a posição de um juiz representasse apenas um papel, ele 

poderia vestir qualquer roupa na corte, mas para que a autoridade da lei se 

mantenha, o juiz precisa ser ritualizado através do uso da escura toga magisterial. 

Ou seja, ele não é visto em termos sociológicos, mas puramente mitológicos. 

 
Os mensageiros animais, enviados pelo Poder Invisível, já não servem 
mais, como nos tempos primevos, para ensinar e guiar a humanidade. 
Ursos, leões, elefantes, cabritos e gazelas estão nas jaulas de nossos 
zoológicos. O homem não é mais um recém-chegado a um mundo de 
planícies e florestas inexploradas, e nossos vizinhos mais próximos não são 
as bestas selvagens, mas outros seres humanos, lutando por bens e 
espaço, no planeta que gira sem cessar ao redor da bola de fogo de uma 
estrela. Nem em corpo nem em alma habitamos o mundo daquela raça 
caçadora do milênio paleolítico, a cujas vidas e caminhos de vida, no 
entanto, devemos, a própria forma dos nossos corpos e a estrutura das 
nossas mentes. Lembranças de suas mensagens animais devem estar 
adormecidas, de algum modo, em nós, pois ameaçam despertar e se 
agitam quando nos aventuramos em regiões inexploradas. Elas despertam 
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com o terror do trovão. E voltam a despertar, com uma sensação de 
reconhecimento, quando entramos numa daquelas grandes cavernas 
pintadas. Qualquer que tenha sido a escuridão interior em que os xamãs 
daquelas cavernas mergulharam, em seus transes, algo semelhante deve 
estar adormecido em nós, e nos visita à noite, no sono (CAMPBELL,1990, 
p.82). 
 
 

Portanto, mesmo que não pareça explícita, a influência, até hoje, dos mitos e 

seus arquétipos estão por toda parte, representados nos slogans das marcas, como 

a Nike, por exemplo, que se inspirou na Deusa grega alada Niké, que tem sua 

mitologia associada à vitória, tal como anseia a marca de itens esportivos, ou as 

muitas igrejas que atualmente usam a semente como seu símbolo, o que mais uma 

vez advém dos mitos das sociedades agricultoras, que determina que toda bem-

aventurança provém do sacrifício, assim, a planta era enterrada, morria, e de tal 

forma sua semente renascia. É a revelação da verdade eterna: que a vida provém 

da morte. 

Presume-se então que, mesmo depois da modernidade achar que todos os 

mistérios e crenças foram varridos, os mitos e os arquétipos advindos deles se 

fazem presentes em nossas rotinas, e isso está diretamente ligado aos 

questionamentos que cada um faz internamente, principalmente no que diz respeito 

à sua personalidade e ao seu modo de vida. Se aquilo que aspira ou prega está 

verdadeiramente em consonância com quem se é de fato. Enfim, os mitos e seus 

arquétipos participam de todo o processo de formação do indivíduo. É como afirma 

Campbell em sua obra “O Poder do Mito”: 

 
 
Dizem que o que todos procuramos é um sentido para a vida. Não penso 
que seja assim. Penso que o que estamos procurando é uma experiência 
de estar vivos, de modo que nossas experiências de vida, no plano 
puramente físico, tenham ressonância no interior do nosso ser e da nossa 
realidade mais íntimos, de modo que realmente sintamos o enlevo de estar 
vivos (CAMPBELL, 1990, p.14). 
 
 

Os arquétipos têm, então, funções básicas na vida das pessoas, que se 

levadas para o âmbito mercadológico, podem proporcionar a obtenção do elo 

perdido entre a motivação do cliente e as vendas do produto. No livro O Herói e o 

Fora-da-lei, Margaret e Carol, ao estudarem a base arquetípica das marcas de 

sucesso na atualidade, descobriram doze arquétipos mais utilizados pela publicidade 

e suas respectivas funções. 

Os arquétipos e suas funções básicas na vida das pessoas 
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Arquétipo Ajuda as pessoas a Exemplo de Marcas 

Criador Criar algo novo Williams-Sonoma 

Prestativo Ajudar os outros AT & T (Ma Bell) 

Governante Exercer o controle American Express 

Bobo da corte Se divertirem Miler Lite 

Cara Comum Estarem bem assim como 
são 

Wendy’s 

Amante Encontrar e dar amor Hallmark 

Herói Agir corajosamente Nike 

Fora-da-lei Quebrar as regras Harley-Davidson 

Mago Influir na transformação Calgon 

Inocente Manter ou renovar a fé Ivory 

Explorador Manter a independência Levi’s 

Sábio Compreender o mundo 
em que vivem 

Oprah’s Book Club 

Fonte: (MARK; PEARSON, 2011, p.27). 
 

 

Mas e quanto às propagandas autodepreciativas, nas quais o arquétipo que 

está sendo vendido e representando o produto anunciado é o de uma celebridade se 

autodepreciando, expondo abertamente seus pontos negativos e ocasionando o riso 

do público? Bem, isso se trata de uma espécie de culto à imperfeição. Campbell 

sinalizou para isso ao afirmar que se ama as pessoas é pela imperfeição: 

 
 
As crianças não são adoráveis porque estão caindo a todo instante e 
porque têm o corpo pequeno e a cabeça muito grande? Walt Disney não 
sabia tudo a respeito quando concebeu os sete anões? E esses divertidos 
cachorrinhos que as pessoas têm – eles não são adoráveis por serem tão 
imperfeitos? (CAMPBELL, 1990, p.16). 
 
 

Contudo, é necessário salientar, que as propagandas autodepreciativas não 

quebram com o arquétipo do herói, mas sim ironiza o da celebridade, que na maioria 

das vezes não resulta de uma espécie de meritocracia. A exaltação às celebridades 

simboliza justamente a fase corrente, marcada pela ausência de mitos próprios dos 

tempos atuais, ou seja, continua havendo a utilização dos mitos passados, mas não 

há o nascimento de novos, com isso, as pessoas cultuam as celebridades, que 

conseguem fama sem terem construído qualquer obra que seja, diferente dos heróis, 

que primeiro passam pela esfera da realização para atingirem a do deleite.  

Todavia, percebe-se que as propagandas autodepreciativas apontam para 

uma transformação no comportamento da sociedade, que já está mudando 

gradativamente seu tratamento para com essas celebridades, justamente por 
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sentirem a impossibilidade de que aqueles indivíduos a estimule a comprar algo por 

influência e admiração de sua imagem. Daí as propagandas autodepreciativas 

usarem o humor e a própria celebridade caçoando de si mesma, o que gera 

identificação no público, que passa a aceitar aquela celebridade, porque agora ela 

não mais forja ser um herói, mas admite ser um alguém imperfeito, comum. 

O herói precisa passar por um ciclo repleto de provações, como se aquilo 

tudo fosse necessário acontecer para validar seu então conquistado título de herói. 

Esse ciclo segue algumas etapas bem definidas, são elas: 

 
 
Tudo se inicia com “O primeiro grande estágio”, que é o “da separação ou 
partida, que inclui "O chamado da aventura", ou os indícios da vocação do 
herói, "A recusa do chamado", ou a temeridade de se fugir do Deus; o "O 
auxílio sobrenatural", que é a assistência insuspeitada que vem ao encontro 
daquele que leva a efeito sua aventura adequada; "A passagem pelo 
primeiro limiar"; e "O ventre da baleia", ou a passagem para o reino da 
noite. Na seqüência vem “O estágio das provas e vitórias da iniciação” que 
é formado por "O caminho de provas", ou o aspecto perigoso dos deuses; 
"O encontro com a deusa" (Magna Mater), ou a bênção da infância 
recuperada; "A mulher como tentação", a realização e agonia do destino de 
Édipo; "A sintonia com o pai"; "A apoteose"; e "A bênção última” 
(CAMPBELL,1997, p. 20). 
 
 

Nesse primeiro estágio acontece o fator que determina todos os outros, o 

chamado da aventura, é nesse ponto que o futuro herói é convocado a seguir por 

um caminho até então desconhecido, ele temendo o novo, recusa esse chamado, 

que depois é aceito porque ele recebe o auxílio de uma entidade sobrenatural que 

lhe promete ajuda e orientação, sentindo-se mais confiante, o herói em potencial 

aceita o chamado e parte para a outra dimensão, ultrapassando o primeiro limiar. 

Nesse outro mundo, por assim dizer, ele passará por múltiplas provações, até 

chegar à apoteose, onde receberá a última benção. 

Tendo sempre em mente, como já foi dito, que o mito deve ser entendido 

como metáfora, e que o herói é o principal arquétipo já existente nas mitologias de 

todo o planeta, é possível traçar paralelos entre o ciclo mitológico do herói e o que 

ele procura literalmente repassar. Aliás, esse é um esquema extremamente 

incidente nos filmes, nas novelas ou na publicidade, porque esses produtos da 

Indústria Cultural entenderam que este ciclo condiz com as fases íntimas da vida de 

cada uma das pessoas. 

Assim, o chamado para a aventura acontece quando o indivíduo se depara 

com um problema que só será resolvido através da realização de um desafio, 
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inicialmente ele titubeia, pois teme o que está por vir, mas logo se volta para dentro 

de si, busca força naquilo que lhe faz bem e segue em frente. No percurso para 

vencer o desafio, vários sub-desafios aparecem, tentações e surpresas 

desagradáveis. Perceba que no ciclo descrito por Campbell um dos primeiros 

desafios da vida do herói está atrelado ao complexo de Édipo, onde o indivíduo tem 

o seu primeiro inimigo, seu próprio pai. 

Após esse ciclo que é finalizado com a apoteose, o indivíduo vence o desafio 

para o qual foi convocado, recebendo assim a benção final que lhe permite voltar ao 

seu mundo, para dividir com os demais tudo o que conseguiu. Existem vários mitos 

que giram em torno dessa temática, como Prometeu que voltou com o fogo, por 

exemplo. A partir desse estágio, inicia-se um novo momento na vida do herói, o 

retorno e reintegração à sociedade. 

 
 
O retorno e reintegração à sociedade, que é indispensável à contínua 
circulação da energia espiritual no mundo e que, do ponto de vista da 
comunidade, é a justificativa do longo afastamento, pode se afigurar ao 
próprio herói como o requisito mais difícil. Pois se ele conseguiu alcançar, 
tal como o Buda, o profundo repouso da iluminação completa, há perigo de 
que a bem-aventurança de sua experiência aniquile toda lembrança, 
interesse ou esperança ligados aos sofrimentos do mundo; do contrário, o 
problema de tornar conhecido o caminho da iluminação junto a pessoas 
envolvidas com problemas econômicos pode parecer muito difícil de 
resolver. Por outro lado, se o herói, em lugar de submeter-se a todos os 
testes da iniciação, tiver simplesmente, tal como Prometeu, alcançado seu 
alvo (pela violência, pelo engenho ou pela sorte) e levado a graça obtida 
para o mundo que ele desejou, então os poderes que desequilibrou podem 
reagir tão violentamente que ele será destruído tanto a partir de dentro 
como de fora — crucificado, tal como Prometeu, no rochedo do próprio 
inconsciente violado. Ou, se o herói, em terceiro lugar, fizer um voluntário e 
seguro retorno, poderá deparar-se com uma tal incompreensão e 
desconsideração por parte daqueles a quem foi auxiliar que sua carreira 
entrará em colapso (CAMPBELL,1997, p. 20). 
 
 

O retorno do herói ao seu lugar de origem, pode se configurar como o 

momento mais crítico da jornada, devido ao nível de iluminação e de crescimento 

interior que o indivíduo conseguiu obter, ele pode ficar cego e distante dos 

problemas e sofrimentos de seu mundo, seu ego estará inflado, impedindo que suas 

lembranças o sensibilizem. Ou, desde que o herói tenha usado de meios errados 

para realizar seu ciclo, também pode haver obstáculos com relação à condição de 

sua consciência, que teve princípios violados em nome de um fim. Ainda pode 

acontecer um terceiro imbróglio, que é a incompreensão e desconsideração 

daquelas pessoas que ficaram a esperar a volta do herói, invalidando seus esforços. 
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O retorno e reintegração do herói a sociedade também acontece segundo 

alguns momentos bem definidos. Campbell realiza a discussão dessas perspectivas 

sob seis estágios:  

 
 
"A recusa do retorno", ou o mundo negado; "A fuga mágica", ou a fuga de 
Prometeu; "O resgate com ajuda externa"; "A passagem pelo limiar do 
retorno", ou o retorno ao mundo cotidiano; "Senhor dos dois mundos"; e 
"Liberdade para viver", a natureza e função da bênção última

.
 (CAMPBELL, 

1997, p. 21). 
 
 

Essa recusa do retorno faz alusão justamente à possibilidade de o herói ser 

cegado pelo seu ego, de tanto orgulho de si próprio, que conquistou sua bem-

aventurança através do sacrifício ele pode ser negar a voltar, ao passo que a fuga 

mágica é justamente o contrário, pois aqui o herói conseguiu o que almejava e 

retornou engenhosamente ao seu local de origem, como fez Prometeu trazendo o 

fogo que seu povo precisava. É possível que esse herói precise ser resgatado, para 

isso contará com ajuda externa. Enfim se dá sua chegada ao mundo cotidiano, onde 

ele terá liberdade para viver colocando em prática tudo que absorveu de tal 

experiência. Chega ao fim o ciclo do herói. 

 
 
O ciclo cosmogônico é apresentado com surpreendente consistência nos 
escritos sagrados de todos os continentes

 
e dá à aventura do herói uma 

nova e interessante conotação — pois agora parece que a perigosa jornada 
não foi um trabalho de obtenção, mas de reobtenção, não de descoberta, 
mas de redescoberta. Os poderes divinos, procurados e perigosamente 
obtidos, segundo nos é revelado, sempre estiveram presentes no coração 
do herói. Ele é "o filho do rei" que veio para saber quem é e, assim, passou 
a exercitar o poder que lhe cabe — "filho de Deus", que aprendeu a saber o 
quanto esse título significa. A partir desse ponto de vista, o herói simboliza 
aquela divina imagem redentora e criadora, que se encontra escondida 
dentro de todos nós e apenas espera ser conhecida e transformada em vida 
(CAMPBELL, 1997, p.21). 
 
 

Trazendo para a realidade palpável, esse ciclo demonstra que o herói, por 

conseguinte, é o homem ou mulher que conseguiu vencer suas limitações históricas 

pessoais e locais e alcançou formas normalmente válidas, humanas. Esse ciclo 

aponta para a importância de se autodescobrir, se redescobrir, e de que é preciso 

seguir sua bem-aventurança, dividindo-a com os demais. 

Um demonstrativo de como o mercado publicitário se utiliza disso é o caso, 

mais uma vez, do posicionamento da Nike, que identificou o arquétipo do herói como 

o mais apropriado à sua marca e depois deixou que isso inspirasse seu processo 
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comunicativo para com o público-alvo. Seu padrão narrativo passou a ser guiado 

pelo ciclo da jornada do herói descrito por Campbell: 

 
 
A Nike fez um trabalho fantástico ao expressar algumas partes da jornada 
do Herói o chamado para a aventura (“Just do it”); a entrada em um mundo 
especial (cenários magníficos, o espaço privado do corredor); e o teste 
supremo (deixando implícito que, as testar a si mesmo, você está aceitando 
seus demônios interiores.). Mas grande parte da oportunidade de sondar 
mais a fundo as profundezas da história deixou de ser aproveitada: Quem é 
o Merlin (ou velho sábio) do corredor? Quem são seus aliados e seus 
inimigos? Qual é o “elixir” neste caso e como você o encontra? (MARK; 
PEARSON, 2011, p. 304). 
 
 

Após o estudo do ciclo do herói segundo Campbell e da análise dos 

arquétipos à luz da mitologia, é preciso dizer que não há um sistema definitivo de 

interpretação dos mitos e jamais haverá algo parecido com isso.  

 
 
A mitologia tem sido interpretada pelo intelecto moderno como um primitivo 
e desastrado esforço para explicar o mundo da natureza (Frazer); como um 
produto da fantasia poética das épocas pré-históricas, mal compreendido 
pelas sucessivas gerações (Müller); como um repositório de instruções 
alegóricas, destinadas a adaptar o indivíduo ao seu grupo (Durkheim); como 
sonho grupal, sintomático dos impulsos arquetípicos existentes no interior 
das camadas profundas da psique humana (Jung); como veículo tradicional 
das mais profundas percepções metafísicas do homem (Coomaraswamy); e 
como a Revelação de Deus aos Seus filhos (a Igreja). A mitologia é tudo 
isso. Os vários julgamentos são determinados pelo ponto de vista dos 
juízes. Pois, a mitologia, quando submetida a um escrutínio que considere 
não o que é, mas o modo como funciona, o modo pelo qual serviu à 
humanidade no passado e pode servir hoje, revela-se tão sensível quanto a 
própria vida às obsessões e exigências do indivíduo, da raça e da época 
(CAMPBELL, 1997, p.192). 
 
 

Assim como o herói, a mitologia originou inúmeros outros arquétipos, que 

diferentes de estereótipos que não passam de modelos de personagens e sujeitos, 

são temas simbólicos universais e atemporais, pois são como um saber, que é 

resultado de experiências de gerações. Representam momentos míticos que 

condizem com algumas fases da vida humana, como a convocação, a iniciação e o 

retorno. Some-se ainda os locais míticos, como o paraíso e a fonte da vida, muito 

explorados em campanhas publicitárias. 

 
 
De certo modo, o significado arquetípico é aquilo que torna as marcas vivas 
para as pessoas. Pense em histórias como Pinóquio, na qual um objeto 
inanimado ganha vida. Os arquétipos são o pulso de uma marca, porque 
transmitem um significado que faz os clientes se relacionarem com um 
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produto como se este fosse realmente vivo. Os clientes têm uma relação 
com ele. Os clientes se interessam por ele (MARK; PEARSON, 2012, p. 35). 
 
 

Mitologizar e tornar as marcas arquetípicas significa reconhecer que existe 

um inconsciente coletivo que é comum a toda psique individual. Isto torna possível, 

por exemplo, que um arquétipo como o do herói exista na civilização grega e na 

japonesa. Os arquétipos desenvolvem a função de, dadas pequenas alterações no 

modo de repassar essas histórias, se fazerem coerentes nos mais diversos 

costumes. 

 
 
Alavancar o significado arquetípico não é apenas anexar 
indiscriminadamente um significado a um produto. Embora seja verdade 
que o significado arquetípico desempenha um papel na diferenciação das 
marcas comerciais, esse não é seu melhor uso nem seu uso mais elevado. 
As marcas precisam ser arquetípicas dos pés à cabeça (MARK; PEARSON, 
2012, p. 37). 
 
 

Essa engenhosa teia que os mitos e seus arquétipos tecem pode ser 

percebida na prática quando, por exemplo, ao ver um prato de sopa fumaçando, 

pensa-se em aquecimento e nutrição, e logo relaciona-se ao útero materno, ou seja, 

ao arquétipo da Grande Mãe. Acontece que, ao comprar um produto, adquire-se 

também o ideal que o acompanha, sendo assim, é impossível que essa venda se 

faça fora do plano onírico.  

 

 

3.3 UMA NOVA RELAÇÃO COM O ÍDOLO 

 

 

Após tratar sobre os arquétipos de maneira mais geral, resta fazer um recorte 

deles agindo sobre o objeto em questão, as propagandas autodepreciativas, que 

como já foi extensamente repetido no decorrer deste estudo, as mesmas fazem uso 

de uma celebridade ou subcelebridade como protagonistas, esses indivíduos que 

tipicamente eram utilizados pela publicidade para vender produtos numa espécie de 

“carona” em sua fama, beleza e carisma passam paradoxalmente, a usar uma 

abordagem totalmente inesperada. 

 
Sob o impulso subterrâneo do trabalho da igualdade as estrelas saem de 
seu universo distante e sagrado [...] é o tempo das estrelas de físico 
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“insignificante”; seduzem não mais porque são extraordinárias, mas porque 
são como nós. As estrelas eram modelos, tornaram-se reflexos; queremos 
estrelas “boa gente”, última fase da dissolução democrática das alturas 
acarretada pelo código da proximidade comunicacional, da descontração, 
do contato, do psicologismo (LIPOVETSKY, 1989, p. 217). 
 
 

Ao invés de evidenciarem seus dotes físicos ou intelectuais, essas 

celebridades ou sub, simplesmente expõem abertamente seus defeitos, seja a voz 

fina, como acontece com Anderson Silva, ou a insatisfatória interpretação do ator 

Ricardo Macchi no papel do Cigano Ígor. Em troca de uma generosa quantia em 

dinheiro e de um súbito e certamente rápido retorno à mídia, esses indivíduos 

aceitam, eles mesmos, quebrar a aura mítica que acreditavam os envolver. 

As propagandas autodepreciativas são fruto da publicidade, seus filmes 

geralmente entre trinta e sessenta segundos transmitidos pela televisão e/ou internet 

é o que importa para o presente estudo. Portanto, se o que interessa é entender 

como se estabelece as relações das pessoas com esse produto cultural, midiático e 

de massa é preciso antes entender em qual terreno ele se dá. Para tal tarefa 

Thompson será utilizado, já que as propagandas autodepreciativas é uma “quase- 

interação mediada”. 

 
 
Uso o termo “quase-interação mediada” para me referir às relações sociais 
estabelecidas pelos meios de comunicação de massa (livros, jornais, rádio, 
televisão, etc.). Como o precedente, este terceiro tipo de interação implica 
uma extensa disponibilidade de informação e conteúdo simbólico no espaço 
e no tempo- ou, em outras palavras, a interação quase mediada se 
dissemina através do espaço e do tempo. Em muitos casos ela também 
envolve um estreitamento do leque de deixas simbólicas, se comparada à 
interação face a face. Contudo há dois aspectos –chave em que as quase-
interações mediadas se diferenciam dos outros dois tipos. Em primeiro 
lugar, os participantes de uma interação face a face ou de uma interação 
mediada são orientados para outros específicos, para que eles produzam 
ações, afirmações, etc.; mas no caso da quase-interação mediada, as 
formas simbólicas são produzidas para um número indefinido de receptores 
potenciais. Em segundo lugar, enquanto a interação face a face e a 
interação mediada são dialógicas, a quase-interação mediada é 
monológica, isto é, o fluxo da comunicação é predominantemente de 
sentido único. O leitor de um livro, por exemplo, é principalmente o receptor 
de uma forma simbólica cujo remetente não exige (e geralmente não 
recebe) uma resposta direta e imediata (THOMPSON, 2009, p. 78). 
 

Como algo que é proveniente de uma quase-interação mediada, as 

propagandas autodepreciativas têm caráter monológico e implica a produção de 

formas simbólicas para um número indefinido de receptores potenciais. Ela é uma 

quase interação porque não tem o grau de reciprocidade interpessoal de outras 
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formas de interação (ou seja, as mediadas e as face a face), mas é, não obstante, 

uma forma de interação. 

Essa quase-interação mediada cria certo tipo de situação social na qual os 

indivíduos se ligam uns aos outros num processo de comunicação e intercâmbio 

simbólico, porque é uma situação onde pessoas se ocupam principalmente na 

produção de formas simbólicas para outras que não estão fisicamente presentes, 

enquanto estes recebem formas simbólicas produzidas por outros a quem eles não 

podem responder, mas com quem podem criar (e criam) laços emocionais de 

amizade, afeto, lealdade, e etc. 

Essa intimidade à distancia e o caráter não recíproco na maneira de 

estabelecer dada intimidade constituem os dois aspectos fundamentais da quase-

interação mediada para analisar a natureza dos relacionamentos pessoais que 

surgem através da mídia. Esse tipo de intimidade ocasiona aos indivíduos usufruir 

de alguns bônus, mas seguramente de dados ônus também. 

 
 
A intimidade não recíproca à distancia permite aos indivíduos desfrutar 
alguns dos benefícios da companhia sem as exigências típicas do contexto 
de interações imediatas. Dá aos indivíduos a oportunidade de explorar 
relações interpessoais de uma forma vicária, sem entrar na teia de 
compromissos recíprocos. Os outros distantes com quem se trava 
conhecimento em interações mediadas são figuras que podem ser 
encaixadas em nichos espaço-temporais da vida de cada um mais ou 
menos ad libitum. São companheiros regulares e confiáveis que 
proporcionam diversão, conselhos, informações de acontecimentos 
importantes e remotos, tópicos para conversação, etc. – tudo de uma forma 
que evita exigências recíprocas e complexidades que são características de 
relacionamentos sustentados através das interações face a face 
(THOMPSON, 2009, p. 191). 
 
 

É importante, porém, frisar que as relações mediadas não significam que os 

receptores fiquem a mercê dos outros distantes (a esfera produtora) e não possam 

exercer qualquer controle devido ao caráter não recíproco que rege esses diálogos. 

Muito pelo contrário, isso dá ainda mais liberdade para os receptores modelar o tipo 

de relacionamento que desejam estabelecer com seus companheiros distantes. É 

justamente essa distância espaço-temporal que permite aos indivíduos receptores 

definir como querem se engajar, porque eles têm liberdade para isso. 

De qualquer maneira, na sociedade moderna, muitos indivíduos estabelecem 

e sustentam relações de intimidade não recíprocas com outros distantes. Atores, 

astros, celebridades midiáticas e etc. se tornam familiares e íntimas, figurando nas 
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conversas diárias da rotina das pessoas, e em alguns casos podem até assumir uma 

importância maior na vida de alguns, a ponto de ofuscar as interações de intimidade 

recíprocas no mesmo espaço-temporal.  

Mas qual é o arquétipo que as propagandas autodepreciativas tentam 

imprimir aos seus produtos e marcas? É possível perceber algum ponto em comum 

entre o arquétipo do herói antes analisado e o do protagonista da propaganda 

autodepreciativa? O intuito das propagandas autodepreciativas é desencastelar a 

celebridade, tirá-la do seu pedestal, deixando-a ao alcance do público receptor. 

Afinal, um desconhecido não conta seus problemas abertamente. 

 
 
Quase ninguém que hoje escreve sobre os consumidores admite que esteja 
ocorrendo algo radicalmente novo. A era moderna acabou e estamos numa 
era pós-moderna, em que as velhas regras não necessariamente são 
válidas. A nova raça de consumidores não é tão crédula, tão leal ou tão 
maleável como as do passado. Os compradores de hoje são atentos, 
profundamente céticos quanto aos exageros da propaganda e mais 
preocupados em encontrar e expressar sua individualidade do que em se 
adaptar às normas sociais. Eles buscam significado, mas não esperam 
encontrá-lo em qualquer tipo de consenso cultural (MARK; PEARSON, 
2012, p. 47). 
 
 

Percebendo o quão cético o público tem se tornado, a publicidade inovou ao 

estabelecer uma relação totalmente nova entre o famoso que está oferecendo um 

produto e os potenciais compradores. O arquétipo da celebridade e sub que 

aparecem na propaganda autodepreciativa é um hibridismo entre o Cara Comum, e 

o Bobo da corte. 

 
 
O Cara Comum adora o humor com autocrítica, que afirma aos outros e a si 
mesmo que ele não se leva demasiado a sério. O uísque Jim Beam veiculou 
um anúncio com quatro rapazes conversando felizes em um bar. O anúncio 
dizia: “A vida de vocês daria uma ótima série humorística na tevê.” Mas 
então admitia que a série proposta não seria lá muito interessante: “ Claro, 
teria de ser na TV à cabo.” De todo modo, essa atitude também destacou a 
verdadeira força deste arquétipo: “Amigos de verdade. Uísque de verdade.” 
A palavra “verdadeiro” é uma das que definem o Cara Comum. Todo 
artificialismo é suspeito, assim como o desejo de glamour e luxo (MARK; 
PEARSON, 2011, p. 175). 

Cara Comum, nas propagandas autodepreciativas, porque aqui a celebridade 

abdica de sua imagem imaculada que carregava até então, aparecendo na mídia 

sempre bela e atraente, agora, assumindo sua falibilidade, ela deixa claro que como 

todas as outras pessoas, também têm defeitos, manias, ou passou por momentos 
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ruins. E Bobo da corte porque ele traz a proposta de fazer rir, de escancarar seus 

vícios a ponto de ocasionar o humor, o relaxamento e o entretenimento.  

 
 
Talvez por vivermos em uma cultura tão séria, o Bobo da corte tende a ser 
uma boa identificação da marca, porque quase todos nós temos sede de 
mais diversão. Pense no sucesso das campanhas publicitárias do leite, com 
pessoas famosas ostentando grandes bigodes leitosos. Se essas 
campanhas fossem estereotipadas, o leite seria promovido como um 
alimento que faz bem para a saúde. Em vez disso, as grandes campanhas 
reconhecem que o leite é capaz de conectar qualquer um de nós com a 
nossa criança interior, que ama brincadeiras e travessuras (MARK; 
PEARSON, 2011, p. 204). 
 
 

Outros dois arquétipos também aparecem nessas figuras que se 

autodepreciam, os anti-heróis, que são aquelas celebridades que estão no auge, 

mas que para vender demonstram características contrárias ao que 

costumeiramente simboliza um herói, como a campanha de propaganda do Fusca 

de Bill Bernbach que posicionou o novo “anticarro” de uma maneira que capturava 

seu espírito singular, o inocente “besouro” batendo os grandes bebedores de 

gasolina: o mito do pequeno Davi vencendo o gigante Golias. 

 E há também os perdedores, que são as subcelebridades, há tempos 

relegadas ao ostracismo, e agora resgatadas pela publicidade, para venderem 

através do humor centrado em seus defeitos e insucesso. Esse é o arquétipo de 

alguém que já esteve no sucesso, mas que por incompetência ou por não ter 

construído algo realmente sólido, não conseguiu se manter nos holofotes, residindo 

na mente das pessoas como personagens pitorescos. 

Dessa forma, as propagandas autodepreciativas vão contra o posicionamento 

tomado até então pela publicidade com relação ao uso de celebridades, pois agora o 

objetivo não é vender o produto através da admiração pelo ídolo, mas por um 

sentido de identificação e representação dessa pessoa. Ou seja, o público, formado 

de pessoas comuns e falíveis como todo ser humano, não precisa mais comprar 

daqueles semideuses que empurravam goela abaixo, mas sim de uma pessoa, que 

assim como o herói de Campbell, tem desafios e problemas, mas tem também força 

interior para vencê-los. 

E mais, uma relação de admiração é muito menos recompensadora do que 

uma de identificação e representação. Aqui, as pessoas tanto se identificam com 
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aquelas celebridades, quanto riem, debocham e até se compadecem dela. Sentem-

se também representadas, pois é um alguém tão falho e humano quanto elas. 

Esses são fatores extremamente importantes do ponto de vista 

mercadológico, uma vez que as propagandas publicitárias que serão analisadas são 

transmitidas, na maioria das vezes pela televisão, ou seja, não ocorrendo no mesmo 

espaço-tempo, assim sendo, é preciso tornar essa relação o mais sincera, 

verdadeira e íntima possível. 

Porém, nem só de aspectos positivos esses personagens das propagandas 

autodepreciativas são compostos. Eles denunciam alguns desvios comportamentais 

da própria sociedade, sendo que o principal deles é a impossibilidade de nascer 

novos mitos e novos heróis nos tempos atuais, devido à rapidez e fluidez com que 

as relações acontecem. Como tudo é instantâneo, não há tempo hábil para que 

alguém cumpra o ciclo necessário para tornar-se herói. 

Ao ser questionado se as pessoas estão reverenciando celebridades e não 

heróis, Campbell responde: 

 
 
Sim, e isso é muito mau. Certa vez foi feita uma pesquisa em uma escola 
secundária do Brooklin, que perguntava: “O que você gostaria de ser?” Dois 
terços dos estudantes responderam: “Uma celebridade!”. Eles não tinham 
noção da necessidade de dar a si próprios a fim de realizar alguma coisa. 
Só queriam ser conhecidos, ter fama, nome e fama, isso é muito mau. Uma 
sociedade precisa de heróis, ela tem necessidade de uma constelação de 
imagens suficientemente poderosa para reunir, sob uma mesma intenção, 
todas essas tendências individualistas. A nação necessita de algum modo, 
de uma intenção, a fim de atuar como um poder uno (CAMPBELL, 1990, 
p.147). 
 
 

Mas outros quesitos também estão embutidos aqui, como o surgimento cada 

vez mais acentuado de celebridades vazias que demarca uma sociedade não 

meritocrática, que quer partir para o deleite sem passar pelos esforços, e que 

certamente no papel de consumidor, busca satisfazer problemas de ordem 

psicológica através do consumo. Some-se ainda a tudo isso uma cultura 

homogeneizada e uma confusão nebulosa de signos. 

Na época atual as pessoas têm acesso a uma infinidade de informações 

acerca de todos os assuntos, no entanto, o consenso cultural sobre os valores se 

rompeu enormemente. O que se vê é que temos poucas ou quase nenhuma 

histórias sagradas atuais compartilhadas para dar significado às nossas vidas, e isso 
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deixa as pessoas por sua própria conta para se encontrar, e decifrar o que pensam, 

sentem e representam. 

Se antes o problema da humanidade era que todo e qualquer significado 

estava no grupo, no coletivo, nas grandes formas anônimas, e não na 

autoexpressão individual devido às grandes mitologias coordenadoras, que hoje são 

vistas como meras mentiras, agora o extremo é outro, pois já não há significado 

nenhum no grupo, tudo está centrado no próprio indivíduo, no âmbito do consumo 

isso é notado através dos produtos que são comprados, como telefone móvel, 

computador pessoal, Ipod... todos eles produtos de uso particular. 

 
 
Ao mundo de ontem, no qual a cultura era um sistema de signos 
comandados pelas lutas simbólicas entre grupos sociais e organizava-se 
em torno de pontos de referência sagrados, criadores de um universo 
estável e particular, sucede o da economia política da cultura, da produção 
cultural proliferante, indefinidamente renovada. Não mais o cosmo fixo da 
unidade, do sentido último, das classificações hierarquizadas, centro de 
referência. Nos tempos hipermodernos, a cultura tornou-se um mundo cuja 
circunferência está em toda parte e o centro em parte alguma 
(LIPOVETSKY, 2011, p. 8). 
 
 

Dessa forma, a perda dos rituais levou a extinção de algo vital, que é tornar-

se um membro, seja de uma tribo, uma comunidade ou sociedade. Pode ser 

traumática essa profunda separação entre o “eu” e a sociedade, aonde o indivíduo 

vem sempre em primeiro plano. Muito embora, hoje, a cultura esteja cada vez mais 

homogeneizada, mais macro, mais transnacional, as pessoas estão ilhadas. Este é 

um paradoxo presente nos estudos de vários autores. Campbell vai além e afirma: 

 
 
Eu não diria que essa é uma característica permanente da cultura ocidental, 
pois não se trata apenas de uma entidade biológica desajustada. Sempre 
tem havido uma explicação espiritual, até muito recentemente. Pois bem, 
quando você vê velhas fotos do presidente dos Estados Unidos, você o vê 
usando um chapéu alto. O presidente Wilson, ainda no seu tempo, usava 
um chapéu alto, coisa que não fazia na vida cotidiana, mas enquanto 
presidente, sua aparição obedece a um ritual. Agora é um João recém 
chegado que cruza um campo de golfe, você sabe, se senta ao lado e 
conversa sobre bombas atômicas. É outro estilo. Houve uma redução do 
ritual, até na igreja católica romana, meu Deus, traduziram a missa, de uma 
linguagem ritual, numa linguagem repleta de associações com a vida 
cotidiana. O latim da missa era uma linguagem que o lançava para fora da 
esfera do cotidiano. O altar estava virado, para que as costas do sacerdote 
se voltassem para você,; assim, junto com ele, você  se dirigia para fora. 
Agora eles deram uma volta no altar, parece um punhado de escolares 
fazendo uma demonstração – tudo caseiro e pequenino. E tocam guitarra. 
Esqueceram que a função do ritual é lançá-lo para fora, e não levá-lo de 
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volta ao lugar onde você tem estado o tempo todo (CAMPBELL, 1990, p. 
97). 
 
 

Assim sendo, é uma tarefa árdua analisar a nova relação com o ídolo que 

surge numa época tão enigmática. Parece possível concluir que esse 

relacionamento proporcionado pela propaganda autodepreciativa obtém sucesso 

justamente por isso, porque de certa forma admite que não há bons representantes 

para arquétipos seguros de heróis, assim sendo, resolve apostar na sinceridade, 

convocando celebridades assumidamente não heroicas. Só o fato de não tentar 

ludibriar as pessoas mostrando que ao usar um produto você vai se tornar linda 

como determinada atriz, ou famoso quanto determinado ator, já agrada o público, 

que deixa de ter sua inteligência tão subestimada.  

Confirmando e completando o que Campbell diz na citação anterior, só que 

menos extremista, Lipovetsky aponta uma hipótese bastante interessante para 

ajudar a entender essa sociedade que precisa manter-se equilibrada, embora não 

conte com os rituais de passagem tão bem demarcados, e viva o paradoxo de estar 

sob uma cultura- mundo, mas fechada no individual. 

 
 
Levanto a hipótese de que um novo modelo se estabeleceu há duas ou três 
décadas atrás, passando a constituir o horizonte cultural das sociedades 
contemporâneas na era da globalização. Nele, as grandes utopias, os 
contramodelos da sociedade, perderam o essencial de sua credibilidade. 
Assim, a supervalorização do futuro cedeu passagem ao superinvestimento 
no presente e a curto prazo. Ao mesmo tempo, a erradicação do passado 
não está mais na ordem do dia: a época é de reabilitação do passado, do 
culto do autêntico, da remobilização das memórias religiosas e identitárias, 
das reinvidincações particularistas.  Transformações que permitem falar de 
um novo regime de cultura, o da hipermodernidade, em que os sistemas e 
valores tradicionais que perduraram no período anterior não são mais 
estruturantes, em que já não são verdadeiramente operantes senão os 
próprios princípios da modernidade. Além da revitalização das identidades 
coletivas herdadas do passado, é a hipermodernização do mundo que 
avança. Remodelando que ele está pelas lógicas do individualismo e do 
consumismo (LIPOVETSKY, 2011, p. 13). 
 
 

Em sua vida, o indivíduo é necessariamente mera fração e distorção da 

imagem total do homem. Ele é limitado, precisa ser, quer como homem ou como 

mulher. A cada período de sua vida, ele é outra vez limitado na condição de criança, 

jovem, adulto maduro ou ancião, ademais, no papel que desempenha, é 

necessariamente especializado como artista, comerciante, mendigo ou ladrão, 

sacerdote, líder, esposa, freira ou prostituta. Ele não pode ser tudo.  
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Por conseguinte, a totalidade, que seria a plenitude do homem, não se acha 

em separado, mas no corpo da sociedade como um todo. O indivíduo pode ser, tão-

somente, um órgão, já que foi do seu grupo que ele derivou suas técnicas de vida, a 

língua por meio da qual pensa e as idéias por onde prospera.  

As cerimônias tribais de nascimento, iniciação, casamento, funeral, 

instalação, etc., servem para traduzir as crises e ações da vida do indivíduo em 

formas clássicas e impessoais. Elas mostram o indivíduo a si mesmo, não como 

essa ou aquela personalidade, mas como o guerreiro, a noiva, a viúva, o sacerdote 

ou o chefe. Ao mesmo tempo, reapresentam diante dos demais membros da 

comunidade, a velha lição dos estágios arquetípicos. Todos participam do cerimonial 

de acordo com sua posição e função. A sociedade inteira se torna visível a si mesma 

como unidade viva imperecível.  

Os ritos de iniciação e instalação, portanto, ensinam a lição da unicidade 

essencial entre indivíduo e grupo. Como o indivíduo é um órgão da sociedade, assim 

também a tribo ou cidade, da mesma maneira que toda a humanidade é apenas 

uma fase do poderoso organismo do cosmo, prova disso é que quando você nasceu, 

pessoas, regras e lugares já estavam aqui, e quando você se for, assim continuará. 

Parece que hoje, o universo intemporal de símbolos, há muito herdado, entrou 

em colapso. Conhecemos o conto, ele foi contado de mil maneiras, mas não surgem 

novos, e isso reflete na publicidade, que residindo nessa época pobre em mitologias, 

tem dificuldade de se reinventar. É fácil perceber isso quando as campanhas 

publicitárias realizam a infeliz tendência de reduzir arquétipos a estereótipos. 

Isso acaba causando alguns entraves para uma comunicação eficaz. Para 

ficar mais claro, tome como exemplo a representação da “supermulher” ou 

“multimulher” nas propagandas, que se tornou altamente estereotipada. Na verdade 

essa mulher é um ser humano completo que desenvolve várias atividades e papéis, 

assim sendo, ela pode se interessar por um anúncio de planejamento mais eficaz, 

mas também por uma viagem, já que precisa sair da rotina. 

 
 
Em vez de se ligar a imagens potencializadoras, a representação da 
“supermulher” moderna na propaganda atual tornou-se estereotipada, um 
chavão, A maioria das mulheres se irrita quando vê mais um retrato da 
esposa-mãe-profissional frenética e ocupadíssima. Elas não se sentem 
compreendidas. Pelo contrário, sentem-se trivializadas, do mesmo modo 
como antes se sentiam humilhadas pelas imagens estereotipadas da dona 
de casa (MARK; PEARSON, 2001, p. 51). 
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A publicidade ainda está no processo de entender a utilização satisfatória dos 

arquétipos. Precisa atentar para o fato de (LIPOVETSKY, p. 57) “que o comprador 

de novo estilo deixou de ser compartimentado e previsível. [...] Porque liberto dos 

controles coletivos à antiga, o hiperconsumidor é um sujeito zapeador e 

descoordenado.” 

A publicidade precisa estabelecer uma comunicação válida com esse sujeito-

consumidor que exerce vários papéis socialmente e que assim deseja ser 

representado na publicidade, só que sem estereótipos. Necessita entender também 

que já não há uma fidelidade a determinada marca ou segmento de produtos, 

porque a oferta é enorme, e o indivíduo tem a plena liberdade para experimentar 

dessa variedade. 

Essa libertação dos controles coletivos, como já demonstrado no decorrer de 

todo esse estudo, não é puramente bom ou ruim, do contrário, é a utilização que se 

faz desse livre arbítrio enquanto consumidor-cidadão que dirá qual é o resultado. 

Fato é que, nem o indivíduo pode decidir sozinho, nem deve ter suas decisões 

orientadas sempre e só pelo coletivo. Os rituais de iniciação e de transição, porém, 

são extremamente necessários. 

Se essa é uma era que impossibilita o nascimento de heróis, surge uma nova 

relação com o ídolo, como diz Lipovetsky (2011, pag. 82), “enquanto se afirma um 

individualismo extremista, as escolhas dos consumidores recaem em massa sobre 

os produtos do star-system.” Daí surgem as hit-parades, best-selleres, recordes de 

vendas, listas dos mais isso ou aquilo, índices de audiência, frequência... 

 
 
A extensão do star-system não se dá sem uma forma de banalização ou 
mesmo de degradação; da figura pura da estrela, trazendo consigo uma 
imagem de eternidade, chega-se à vedete do momento, à figura fugidia da 
celebridade do dia: do ícone único e insubstituível, passa-se a um jet set de 
pessoas conhecidas, “celebrizadas”, das quais revistas especializadas 
divulgam fotos, contam segredos, perseguem a intimidade. Não há mais um 
único jornal que não tenha sua seção “Gente”, nem mesmo um Nouvel 
Observateur, que não espalhe SMS e fofocas... Da glória, própria dos 
homens ilustres da Antiguidade e dos heróis cornelianos do Grande Século 
e que era como horizonte resplandecente da grande cultura clássica, 
passou-se às estrelas, forma ainda heroicizadas pela sublimação de que 
eram portadoras, depois, com a rapidez de duas ou três décadas de 
hipermodernidade, às pessoas célebres, às personalidades conhecidas, às 
“pessoas”. Deslocamento progressivo que não é mais que o sinal de um 
novo triunfo da forma-moda, conseguindo tornar efêmeras e consumíveis as 
próprias estrelas da notoriedade (LIPOVETSKY, 2011, p. 83). 
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Aí é onde reside o diferencial das propagandas autodepreciativas, pois aqui 

nesse trabalho defende-se a ideia de que elas lidam com o mais próximo possível da 

sinceridade para conseguir vender o produto. Dentro desse universo, em que na 

falta de heróis as pessoas se voltam para as celebridades do momento, essas 

propagandas propõem justamente rir de tudo isso. Lipovetsky acerta ao perceber 

que o mundo passou a se basear pelo star-system, e que esse por sua vez, é 

formado por uma produção ininterrupta de personalidades midiáticas fluídas. 

Mas ao mesmo tempo, já é possível concluir que vem acontecendo um fator 

novo nessa relação, que é o fato das pessoas começarem a não levar mais a sério 

essas momentâneas celebridades. Foi por perceber isso que a publicidade desistiu 

de lançá-las como modelos a serem seguidos ou personas influenciadoras, e 

através das propagandas autodepreciativas, inovou ao apresentar uma abordagem 

que gera identificação, representação e até compadecimento por parte do público 

para com essas celebridades. 

 
 
A era da celebridade para todos anunciada por Warhol chegou. Com seu 
quinhão de vazio: ser conhecido por nada, a não ser por ser conhecido, 
como se descobriu na França com os primeiros participantes de um reality 
show chamado Loft, que se tornaram conhecidos sem nenhum talento 
particular, a não ser o de se tornarem conhecidos. Mas com seu quinhão de 
sonho também, como fazem os programas que, de Star Ac’ a Nouvelle Star, 
expõem claramente o jogo ao propor a seus participantes como se tornar 
uma estrela. Por certo, seu sucesso de audiência pode, uma vez passada a 
novidade da fórmula, declina um pouco, mas seu poder de atração, em 
particular para os jovens que se candidataram aos milhares, diz bem que aí 
se toca um fenômeno profundo. Se a estrelomania não pode ser separada 
do formidável inchaço da sociedade midiática, também não poderia ser 
explicada tão só por esse fator. A hipervisibilidade das pessoas revela o 
avanço do imaginário igualitário, o culto do sucesso e dos valores 
individuais, e ao mesmo tempo o poder da cultura psicológica que 
acompanha a dinâmica da hiperindividualização contemporânea 
(LIPOVETSKY, 2011, p. 86). 
 
 

Ou seja, esse interesse dirigido às celebridades e às suas intimidades é um 

fenômeno de massa, que embora revele uma necessidade de personalização no 

mundo tão impessoal como é o do universo mercantil, bem como da expansão do 

domínio do consumível e da moda, com seu quinhão de sonho e de evasão 

individualistas, inegavelmente ele também permite criar laços, de tanto aparecer 

como objeto de troca e conversação, com cada um se definindo e se posicionando 

em relação aos diferentes estilos ilustrados por essas figuras do indivíduo-

espetáculo. 
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Todavia, mesmo que as propagandas autodepreciativas tenham mudado ou 

proporcionado ao público uma nova relação, pois deixa de sugerir admiração, mas 

identificação, representação e até compadecimento por parte do público para com 

essas celebridades, que aqui não foram alçadas a condição de ídolos, uma coisa 

continua igual: o interesse pela intimidade dessas pessoas, pois assim como 

acontece nos reality shows, as propagandas autodepreciativas também insuflam 

isso, veja que a condição imprescindível para que obtenham sucesso é que as 

celebridades exponham suas fraquezas íntimas abertamente. 
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4 O CAMINHO DO DISCURSO: DAS TELAS PARA A PRODUÇÃO DE SENTIDOS 

 

 

4.1 PROCESSO METODOLÓGICO 

 

 

Com a função de oferecer instrumentos satisfatórios, a metodologia deve ser 

adequada ao estudo proposto, assim sendo, a escolha de qual processo 

metodológico utilizar é uma das maiores preocupações do pesquisador.  

Neste ponto, entende-se como extremamente importante distinguir método de 

metodologia, enquanto o primeiro diz respeito à justificativa para o tipo de 

procedimento empregado na pesquisa (qualitativo ou quantitativo), o último se refere 

ao conjunto de meios empregado na realização do estudo, que tem o intuito de 

formular e resolver problemas de aquisição objetiva do conhecimento, de uma 

maneira sistemática.  

Partindo desse pressuposto, este estudo se desenvolve através de uma 

pesquisa de cunho qualitativo, portanto, subtende-se que as informações colhidas 

através dele não podem ser quantificáveis, e os dados obtidos são analisados 

indutivamente por meio da interpretação dos fenômenos e atribuição de significados.  

Ainda no presente estudo, considera-se a pesquisa empírica crucial para a 

investigação de como se dá as representações da autodepreciação nas 

propagandas humorísticas que se utilizam de celebridades, estejam elas no ápice da 

carreira ou relegadas ao ostracismo, transmitidas pela televisão e internet, e de que 

formas elas articulam novas subjetividades.  

Como já dito, as propagandas em questão foram aqui denominadas de 

autodepreciativas, visto que é a própria celebridade no papel de protagonista, quem 

ocasiona o humor, demonstrando, ou permitindo que outros exponham seus pontos 

fracos de maneira explícita. O recorte será feito com quatro (4) filmes publicitários, 

dois simbolizando os anti-heróis, e os demais os perdedores. Assim, aqui está 

contida a empiria ou corpus teórico desta pesquisa. 

Percebendo a grande ocorrência desse tipo, até então inédito, de propaganda 

publicitária, passou-se a observar e a analisar minuciosamente os pontos que elas 

têm em comum, em que diferem, e principalmente o que podem vir a representar, já 

que se trata de um fenômeno recente, portanto, ainda em curso. Seguindo tal 
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processo analítico, para a realização desta pesquisa tomamos por base a 

perspectiva teórico-metodológica da Análise do Discurso de linha francesa, 

utilizando os seus pressupostos epistemológicos e teóricos. 

Tendo suas raízes fincadas no campo da linguística, a análise do discurso 

(AD) vem sendo bastante utilizada no campo da comunicação, tendo um papel 

extremamente relevante nas pesquisas da área das ciências sociais e humanas que 

buscam análises mais concisas, principalmente quando se lida com investigações 

relacionadas às construções ideológicas, políticas e/ou sociais. 

 
 
A análise do discurso, como seu próprio nome indica, não trata da língua, 
não trata da gramática, embora todas essas coisas lhe interessem. Ela trata 
do discurso. E a palavra discurso, etimologicamente, tem em si a idéia de 
curso, de percurso, de correr por, de movimento. O discurso é assim palavra 
em movimento, prática de linguagem: com o estudo do discurso observa-se 
o homem falando (ORLANDI, 2002, p.15). 
 
 

É por saber que a metodologia deve condizer com uma perspectiva teórica e 

em última instância com o objeto e o recorte em questão, ou seja, todos os 

procedimentos em concordância, que elegemos a AD, a vendo como método ideal 

para analisar sentidos de um discurso. Amparados por essa disciplina, buscaremos 

primeiro mapear as características dessas recentes propagandas autodepreciativas, 

para depois tentar entender como elas pretendem seduzir o público, e em que isso 

resulta.  

Ou seja, é importante para essa pesquisa descobrir o que permitiu ou facilitou 

o aparecimento das propagandas autodepreciativas, em outras palavras, porque 

elas encontraram nos tempos recentes e atuais um terreno tão fértil para se 

disseminarem. Para mais essa tarefa, contaremos também com a AD. 

 
 
A análise do conteúdo, como sabemos, procura extrair sentidos dos textos, 
respondendo à questão: o que esse texto quer dizer? Diferentemente da 
análise de conteúdo, a Análise do Discurso considera que a linguagem não 
é transparente. Desse modo ela não procura atravessar o texto para 
encontrar um sentido do outro lado. A questão que ela coloca é: como este 
texto significa? [...] A questão a ser respondida não é “o quê”, mas o “como” 
(ORLANDI, 2002, p. 17-18). 
 
 

Antes de seguirmos justificando porque enxergamos como sendo o mais 

viável método para este estudo, vemos como necessário discorrer sobre os 

aspectos que legitimaram a AD como uma disciplina. Inicialmente é preciso dizer 
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que a Análise do Discurso é considerada originária de três outras disciplinas 

teóricas: a Linguística, a Psicanálise e o Marxismo (ORLANDI, 2002). Por surgir de 

um hibridismo, ela é tida como interdisciplinar. 

Da linguística, notadamente influenciada pelo Estruturalismo, a AD herda sua 

concepção de língua e a sua afirmação como algo não abstrata, aqui língua e 

história são fundamentais na produção de sentidos. Da psicanálise, toma a noção de 

sujeito e a relação da língua/discurso com o sujeito na história e como parte dela, 

deslocando a noção de homens, para sujeitos singulares produtores e reprodutores 

de sentidos. Por fim, do Marxismo, a AD capta a percepção histórica de ideologia, 

como parte constituinte dos sujeitos e seus discursos. Dessa forma, a Análise do 

Discurso articula a interdependente relação entre a língua, o sujeito e a história. 

 
 
Desse modo, se a análise do discurso é herdeira das três regiões do 
conhecimento – Psicanálise, Linguística, Marxismo – não o é de modo servil 
e trabalha uma noção – a de discurso – que não se reduz ao objeto da 
linguística, nem de discurso – que não se reduz ao objeto da Linguística, 
nem se deixa absorver pela teoria Marxista e tampouco corresponde ao que 
teoriza a psicanálise. Interroga a Linguística pela historicidade que ela deixa 
de lado, questiona o Materialismo perguntando pelo simbólico e se demarca 
da Psicanálise pelo modo como, considerando a historicidade, trabalha a 
ideologia como materialismo relacionada ao inconsciente sem ser absorvida 
por ele. [..] A Análise do Discurso, trabalhando na confluência desses 
campos de conhecimento, irrompe em suas fronteiras e produz um novo 
recorte de disciplinas, constituindo um novo objeto que vai afetar essas 
formas de conhecimento em seu conjunto: este novo objeto é o discurso 
(ORLANDI, 2002, p. 20). 
 
 

Como qualquer outra disciplina, a AD originariamente encontrou obstáculos 

em seu percurso para encontrar um quadro conceitual próprio e assim se consolidar. 

Inicialmente quase restrita ao estudo de discursos políticos, a AD hoje, enquanto 

uma ciência da linguagem, com mais de meio século de existência, torna-se cada 

vez mais rica em suas análises, que acolhem não somente textos discursivos como 

outrora, mas uma infinidade de objetos, como imagens, filmes, novelas e etc. 

Em um constante processo de acomodação, que é como deve ser, a AD não 

deixa, e não pode deixar de sentir, as interferências dos tempos históricos pelos 

quais transita o que possibilita o aparecimento de novos pensadores, como foi com a 

enorme importância do filósofo Michel Foucault, e alimenta o franco surgimento de 

novas concepções e a reciclagem e reafirmação de outras já existentes. Assim como 

o discurso, a AD estará sempre em curso, nunca pronta e acabada. 
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A Análise do Discurso será, portanto, a ferramenta escolhida para nos 

debruçar sobre o recorte, que como mencionado anteriormente, são quatro filmes 

publicitários, para tentar solucionar ou ao menos minimizar as inquietações advindas 

do objeto desta pesquisa, as propagandas autodepreciativas. A escolha das quatro 

peças segue uma lógica, não tendo sido feita ao acaso, ou de maneira aleatória. 

De antemão, pode-se afirmar que essas quatro propagandas fazem uso de 

celebridades e estão revestidas por um viés humorístico, duas delas estão na 

categoria nomeada de anti-heróis e apresentam celebridades no ápice de suas 

carreiras, personificadas pelo lutador Anderson Silva e a atriz Grazi Massafera, e as 

outras duas são protagonizadas por celebridades que se encontram no ostracismo, 

aqui representadas pelo ator Ricardo Macchi, e o cantor Beto Barbosa. 

O termo anti-heróis neste trabalho significa aqueles que demonstram 

características não heróicas, que não por acaso, a publicidade as imprime em 

celebridades, para ganhar o público por um sentimento de identificação. Os 

perdedores correspondem àqueles que um dia estiveram nos holofotes e que hoje 

caíram no esquecimento, por incapacidade, por nunca terem construído uma 

carreira sólida, ou por qualquer outro motivo. No primeiro grupo ridiculariza-se 

alguma característica da celebridade, no segundo não só da celebridade, como 

também de sua obra. 

Três dessas peças tiveram seqüência, exceto a da Fiat com o ator Ricardo 

Macchi, que mesmo assim fez um sucesso estrondoso nas redes sociais, o que 

sinaliza para o êxito em aceitação de público e índices de vendas dessas 

campanhas. Todo o teor das quatro peças publicitárias foi analisado, não só o texto 

falado, mas como ele é falado, sua entonação e gesticulação, as características do 

ambiente em que o diálogo acontece, qual foi o fator preponderante que resultou no 

humor, etc, tendo em vista que todos os elementos discursivos de uma peça 

publicitária são milimetricamente pensados e previamente estabelecidos intuindo um 

ou mais objetivos, assim como são todos os discursos. 

 
 
A troca e a comunicação são figuras positivas que atuam no interior de 
sistemas complexos de restrição; e sem dúvida não poderiam funcionar sem 
estes. A forma mais superficial e mais visível desses sistemas de restrição é 
constituída pelo que se pode agrupar sob o nome de ritual; o ritual define a 
qualificação que devem possuir os indivíduos que falam (e que, no jogo de 
um diálogo, da interrogação da recitação, devem ocupar determinada 
posição e formular determinado tipo de enunciados); define os gestos, os 
comportamentos, as circunstancias, e todo o conjunto de signos que deve 
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acompanhar o discurso; fixa, enfim, a eficácia suposta ou imposta das 
palavras, seu efeito sobre aqueles aos quais se dirigem os limites de seu 
valor de coerção (FOUCAULT, 2012, p. 36-37). 
 
 

Como já foi dito, as propagandas autodepreciativas não são inéditas por 

fazerem uso do humor ou de celebridades, mas pelo motivo de o risível ser a 

celebridade. O novo não está no que é dito, mas no que acontece a sua volta 

(FOUCAULT, 2012), assim, o que prende a atenção é a quebra com a aura de 

infalibilidade da celebridade, em que ela é desnudada, mostrando-se um ser 

humano em posição de igualdade com o indivíduo falho e castigado pelo cotidiano 

que está sentado no sofá, vendo aquela propaganda. 

Essa característica de destronar a celebridade, e mais, ela mesma se 

autodepreciando, foi o que mais chamou a atenção e despertou a curiosidade para 

esta pesquisa.  Não enxergamos essas propagandas como um emissor que 

transmite uma mensagem informativa, formulada em um código, referindo a algum 

elemento da realidade ao receptor, mas sim um processo de significação não-

estanque, onde ao invés de mensagem, há um discurso. 

 
 
Desse modo, diremos que não se trata de transmissão de informação 
apenas, pois, no funcionamento da linguagem, que põe em relação sujeitos 
e sentidos afetados pela língua e pela história, temos um complexo 
processo de constituição desses sujeitos e produção de sentidos e não 
meramente transmissão de informação. São processos de identificação do 
sujeito, de argumentação, de subjetivação, de construção da realidade etc. 
[..] As relações de linguagem servem para comunicar e para não comunicar. 
As relações de linguagem são relações de sujeitos e de sentidos e seus 
efeitos são múltiplos e variados. Daí a definição de discurso: o discurso é 
efeito de sentidos entre locutores (ORLANDI, 2002, p. 21). 
 
 

Não há neutralidade nem mesmo no uso mais aparentemente cotidiano dos 

signos (ORLANDI, 2002), e como nenhum discurso é inocente (FOUCAULT, 2012), 

as propagandas autodepreciativas também não são, enquanto um objeto simbólico 

elas produzem sentidos, e a pesquisa busca esclarecer como isso se dá. Para tal, o 

pesquisador precisa tem em mente que a resposta está no indivíduo e suas 

interações em consonância com seu tempo histórico, só assim entenderá o discurso 

como um elo entre as significações. 

 
 
A linguagem é lugar de conflito, de confronto ideológico, não podendo ser 
estudada fora da sociedade uma vez que os processos que a constituem 
são histórico-sociais. Seu estudo não pode estar desvinculado de suas 
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condições de produção. Esse será o enfoque a ser assumido por uma nova 
tendência linguística que irrompe na década de sessenta: a Análise do 
Discurso (BRANDÃO, 1997, p. 12). 
 
 

Seguindo essa concepção de intencionalidade do discurso, que não 

necessariamente ela é implícita, como no caso dos comerciais publicitários todos 

sabem é a venda atenta-se para o fenômeno do assujeitamento ideológico, esse sim 

na maioria das vezes aparece maquiado, tentando agir despercebidamente.  

Porém, aqui se faz necessário evitar os extremos, ou seja, reconhecer a 

ocorrência do assujeitamento ideológico no discurso propalado por esses 

comerciais, mas sem enxergar essa relação como um emissor predador agindo 

sobre uma dócil audiência. 

Dosando bem isso, é possível indagar: como ocorre o assujeitamento 

ideológico nessas propagandas autodepreciativas? Perceba que, como já dito, esse 

estudo sinalizou para o fato de que as propagandas autodepreciativas atraem o 

público por uma relação de identificação com o ídolo, e não mais de admiração, 

imitação e/ou influência como outrora. 

 
 
Assujeitamento ideológico consiste em fazer com que cada indivíduo (sem 
que ele tome consciência disso, mas, ao contrário, tenha a impressão de 
que é senhor de sua própria vontade) seja levado a ocupar seu lugar, a 
identificar-se ideologicamente com grupos ou classes de uma determinada 
formação social. É o mesmo que interpelação ideológica (BRANDÃO, 1997, 
p. 89). 
 
 

O assujeitamento ideológico nas propagandas autodepreciativas ocorre da 

seguinte maneira: percebendo que o público, formado por indivíduos humanos 

comuns e falíveis, hedonistas, com momentos bons e ruins, que está cansado de 

ligar a televisão ou acessar a internet e ver as celebridades como semi-deuses, 

sendo ou aparentando serem sempre lindas, atraentes e cultas, lhes oferecendo 

produtos que prometem revolucionar sua qualidade de vida, a publicidade passa 

então, a inverter o esquema antes estabelecido. 

Agora ao invés de o ídolo ser o modelo para o indivíduo comum, a publicidade 

busca, através do discurso dessas recentes peças, demonstrar ao receptor 

justamente o contrário. Dessa maneira, a celebridade sairá de uma relação de 

superioridade para uma de igualdade, ou inferioridade para com o público, aliado a 
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isso está o invólucro humorístico que embala essas propagandas, oferecendo ao 

consumidor a possibilidade de relaxar e esquecer de seus problemas diários. 

É com essa fórmula, que tem se mostrado bem sucedida no âmbito 

mercadológico, que as propagandas autodepreciativas passam aos consumidores a 

ideia de que sua inteligência não está sendo subestimada, e mais, que agora a 

propaganda está usando uma abordagem sincera e franca. 

Indubitavelmente, as propagandas autodepreciativas têm o poder de divertir e 

de tornar a relação de venda mais íntima com o consumidor, também conseguiu 

captar uma maneira satisfatória de ganhar pelo humor, de guardar a marca na 

memória e, principalmente de personificar essa marca através de conhecidos 

personagens que muitas vezes tornam-se arquétipos de pitorescos bobos-da-corte. 

 
 
Os ídolos não se contentam mais em associar-se exteriormente a grandes 
causas da historia e as grandes escolhas das eleições democráticas; eles 
coletam fundos; criam associações de auxílio mútuo e de caridade, 
engajam-se pelos mais deserdados dos homens. Os semideuses 
apanharam seus bastões de peregrinos, voltaram para o meio dos homens, 
sensíveis aos infortúnios dos condenados desta terra (LIPOVETSKY, 1989, 
p. 217). 
 
 

Ironicamente, é justamente nesses quesitos onde mora o assujeitamento 

ideológico, porque essa é a face que a publicidade demonstra. Mas e as 

características negativas desse produto simbólico que é a propaganda 

autodepreciativa? Rir de celebridades muitas vezes vazias sem uma obra concreta, 

rejeitá-las como exemplos a ser seguido, reivindicar por modelos mais humanizados 

e imprimir esse arquétipo às marcas pode não ser negativo. Mas e do ponto de vista 

do indivíduo? 

Será que essas mesmas pessoas continuariam sendo fieis a essa modalidade 

de propagandas, se elas deixassem claro que todos esses artifícios são, no fundo, 

uma relação comercial que tem o intuito genuíno de obter lucros? E que isso pode 

vir a se tornar um negócio lucrativo para celebridades vazias, fazendo com que elas 

surjam mais e mais, tornado o antídoto o próprio veneno? E que reforça a tendência 

pós-moderna de invasão da privacidade, alimentando a máxima de que “pagando 

bem, que mal tem?” 

Aliás, este último ponto é gravíssimo, porque se de um lado as propagandas 

autodepreciativas contribuem para não atribuirmos o valor de um ídolo à uma 

celebridade sem obra, ao mesmo tempo ela reforça valores nocivos à sociedade, 
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podendo, por exemplo, endossar a ideia de que até os princípios estão a venda, 

como faz essas celebridades ao aceitarem, em troca de dinheiro, protagonizarem 

esses filmes publicitários autodepreciativos. 

Eis ai então o assujeitamento ideológico, pois o indivíduo, sem que tenha 

consciência disso, mas, ao contrário, tendo a impressão de que é senhor de sua 

própria vontade, passa a identificar-se ideologicamente com as propagandas 

autodepreciativas, sem enxergar o que elas trazem nas entrelinhas, que seria 

justamente os pontos menos favoráveis à relação delas com os indivíduos 

consumidores.  

O público receptor, nesse caso interpelados no papel de consumidores, deve 

se inteirar do que essas propagandas simbolizam como um todo, para identificar-se 

só com aquilo que realmente combina consigo. 

Portanto, é inegável que as propagandas publicitárias autodepreciativas são 

positivas em vários aspectos, mas negativas em tantos outros, e que estes últimos 

não são tão perceptíveis quanto os primeiros. Justamente por isso, o público 

receptor deve posicionar-se como sujeitos críticos, cientes desses prós e contras. 

 
 
A análise do discurso não estaciona na interpretação, trabalha seus limites, 
seus mecanismos, como parte dos processos de significação. Também não 
procura um sentido verdadeiro através de uma “chave” de interpretação. 
Não há esta chave, há método, há construção de um dispositivo teórico. 
Não há uma verdade oculta atrás do texto. Há gestos de interpretação que o 
constituem e que o analista, com seu dispositivo, deve ser capaz de 
compreender (ORLANDI, 2002, p. 26). 
 
 

Contudo, o sujeito nunca terá, é verdade, uma conclusão límpida por assim 

dizer, baseada em uma subjetividade que não foi influenciada ou modelada por 

fatores externos, porque desde sempre as pessoas são afetadas por fatores como a 

língua e a história, funcionando pelo inconsciente e pela ideologia.  

Prova disso são as palavras que pronunciamos, sejam as mais corriqueiras, 

que quando chegam até nós já estão carregadas de sentidos, e que mesmo sem 

sabermos como se constituíram, nós as incorporamos, e nelas encontramos 

coerência. 
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4.2 ANÁLISES DOS CASES 

 

 

4.2.1 Os Anti-heróis: Anderson Silva (Burguer King) e Grazi Massafera (Vivo) 

 

 

Caracterizaram-se como anti-heróis nesta pesquisa, as celebridades que 

estão em um bom momento de suas carreiras, com propostas de trabalho, aceitação 

do público e consequentemente bem remuneradas, e que mesmo assim aceitam 

protagonizar uma propaganda autodepreciativa. Nesse caso, o humor é extraído de 

alguma característica física ou psicológica dessas celebridades, ou mesmo de uma 

situação em que foram envolvidos na história contada. 

Analisar essas propagandas publicitárias que chamamos de 

autodepreciativas, a fim de saber como se dá a produção de sentidos advindos daí, 

não é tarefa fácil, e não poderia ser, visto que num primeiro momento não 

transparecem serem mais do que uma propaganda humorística que usa um 

indivíduo conhecido para persuadir o público à compra, como tantas outras. Sobre 

os sentidos, afirma Orlandi: 

 
 
Os sentidos estão sempre “administrados”, não estão soltos. Diante de 
qualquer fato, de qualquer objeto simbólico somos instados a interpretar, 
havendo uma injunção a interpretar. Ao falar, interpretamos. Mas, ao 
mesmo tempo, os sentidos parecem já estar sempre lá (ORLANDI, 2002, p. 
10). 
 
 

Ou seja, é necessário captar o que está sendo dito além daquela carcaça 

óbvia, de uma propaganda comum, que se apresenta ao receptor despretensioso 

em um primeiro momento. E isso é ainda mais possível de se acontecer na 

publicidade, que é sempre vista como uma interrupção, afinal, não é prática comum 

sentar para ler ou assistir propagandas, e a atenção das pessoas nunca estão nelas, 

mas em algo que elas interromperam. 

Tendo como mote o título “Tão assustador que você afina” a propaganda da 

empresa alimentícia Burguer King é um filme publicitário com duração de trinta (30) 

segundos, divulgada na televisão e internet, que tem a intenção de lançar um novo 

sanduíche da marca, o Mega BK’ Stacker, e é a primeira peça analisada nesta 

categoria, a dos anti-heróis. 
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O protagonista desta peça publicitária é o lutador brasileiro de artes marciais 

mistas e, ex-campeão mundial da categoria peso médio Anderson Silva, também 

conhecido como Spider, apelido que faz alusão ao super-herói dos quadrinhos, o 

homem- aranha. Anderson é até hoje o dono da maior seqüência de vitórias e de 

títulos de defesa na história do Ultimate Fighting Championship. 

O filme se inicia em um corredor de vestiário, onde Anderson cruza com um 

sujeito que lhe diz “Fala Anderson!” com um tom de voz extremamente agudo. Logo 

depois surge outra cena, desta vez Anderson está diante de uma coletiva de 

imprensa, um dos tantos jornalistas ali presentes, se levanta e com uma voz muito 

fina interroga: “Anderson, você se considera um astro internacional?”  

E as situações seguem, na academia seu treinador também conversa com 

Anderson com uma voz bastante fina, ao andar na rua, cruza com duas moças que 

dialogam com a mesma entonação característica, até que na última cena da 

propaganda, ele chega a um restaurante da marca anunciante, onde dois jovens 

estão conversando com vozes normais, na mesa ao lado.  

Admirado, pois até então todas as pessoas ao seu redor vinham falando com 

um estranho, e ao mesmo tempo, familiar tom de voz, Anderson fica atento ao 

diálogo dos dois rapazes, justamente nesse instante, um dos rapazes ao se preparar 

para morder o sanduíche Mega BK’stacker, começa a falar com o tom de voz 

demasiadamente fino. A peça então é finalizada com a voz do narrador citando os 

ingredientes do produto e dizendo: “Mega BK’stacker, tão assustador que você 

afina” 

Essa propaganda é a segunda do Burguer King em que Anderson Silva 

aparece como protagonista, a primeira foi divulgada apenas na internet e trazia o 

lutador dublando, com trejeitos bem exagerados e forçando ainda mais a voz aguda 

que já tem, uma balada soul clássica dos anos setenta (70), a canção Lovin’ you, da 

cantora norte-americana Minnie Riperton. Enfim, as duas peças propõem uma piada 

com a voz de Anderson, tão fina, que ao senso comum não lembra alguém que tem 

como profissão nocautear oponentes. 

O que é curioso nessa propaganda, assim como se repetirá nas demais que 

serão analisadas, é o fato de que o criador da peça utilizou justamente um ponto 

negativo da celebridade. Ao invés de fazer o óbvio, que seria aliar a força, fama, 

coragem ou status do lutador ao produto anunciado, foi explorado justamente sua 

característica não heróica: a voz fina. As expressões de Anderson durante toda a 
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propaganda induz ao riso, transparece alguém totalmente perdido, sem entender o 

que acontece ao seu redor. 

Através do texto dito pelo narrador, a propaganda busca reforçar que o 

sanduíche é grande e tem ingredientes extras, a ponto de tornar-se “assustador” e 

impactante. A ideia que temos de um lutador, que golpeia seus adversários deixando 

qualquer emoção de lado é também de algo “assustador”, e é ai que reside a 

associação que regeu o processo criativo dessa peça publicitária.  

Porém, durante toda a construção narrativa e imagética da campanha, o 

sanduíche é apresentado como assustador, mas Anderson não, lhe imprimem, 

inclusive, um aspecto de bobo. A propaganda mostra que todas aquelas pessoas 

estavam falando fino porque tinham experimentado o novo sanduíche do Burguer 

King que é “tão assustador que você afina”, e não porque cruzaram ou falaram com 

o lutador, já que este, da maneira que é apresentado na propaganda, “não mete 

medo” em ninguém.  

No meio do filme, quando as duas meninas passam por Anderson na rua 

conversando com vozes agudas, elas estão saindo do Burguer King, onde 

certamente comeram o sanduíche “assustador” e por isso ficaram com o tom de voz 

fino, esse é o primeiro vestígio mais evidente que aparece até então. Depois, com a 

cena em que o rapaz falava normalmente, mas ao preparar-se para morder o 

sanduíche, a voz instantaneamente afinou, confirma-se essa hipótese. 

Fato é, que Anderson Silva é mostrado em várias situações de desconforto, 

pois ele está imaginando que todas aquelas pessoas estão caçoando do seu tom de 

voz, que é bastante agudo, e não coincide com uma característica típica de um 

lutador de artes marciais. Dessa maneira, ao passo que, a propaganda ridiculariza a 

celebridade para enaltecer o produto e a marca anunciados, ela ainda diverte o 

público e torna mais agradável essa relação de venda, que quase sempre é vista 

como um infortúnio. 

Mesmo sendo forte e com tantas vitórias no currículo, Anderson Silva já não 

faz mais ninguém “afinar” de medo, porque o sanduíche Mega BK’Stacker do 

Burguer King é muito mais “assustador”, foi nisso que o conceito criativo da 

propaganda se amparou. 

Já iniciada na propaganda anterior na qual Anderson aparecia dublando uma 

canção, o público passa a se identificar com ele, que mesmo tendo uma voz fina, ou 

seja, um defeito, conseguiu alcançar o sucesso naquilo em que é bom. Essa 
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estratégia da publicidade faz com que o ser humano falível que está em casa 

assistindo a propaganda, e que também tem os seus defeitos, sinta-se capaz de 

conseguir o que almeja, alimentando até um sentimento narcisista. Isso 

consequentemente refletirá nas vendas do produto, e na relação que se formará 

com a marca anunciante. 

A publicidade, ao invés de mostrar Anderson como um esportista consagrado, 

que acabaria por relembrar ao telespectador ou internauta que está vendo aquela 

peça seu insucesso, ou o quanto sua vida é menos interessante que a do lutador, 

opta em lhe fantasiar de um velho amigo, já que apenas estes permitem que seus 

defeitos virem motivo de piada. 

A escolha de Anderson para protagonizar essa propaganda, a opção de o 

colocarem não como o esportista vencedor de títulos, mas como alguém confuso, o 

fato de ironizarem seu real tom de voz durante toda a narrativa e principalmente 

mostrando o produto como mais “assustador” que ele, foi totalmente premeditado, 

objetivando seduzir um público com certos aspectos culturais anteriormente 

analisados. 

 
 
Podemos adiantar que uma cultura constitui um corpo complexo de normas, 
símbolos, mitos e imagens que penetram o indivíduo em sua intimidade, 
estruturam os instintos, orientam as emoções. Esta penetração se efetua 
segundo trocas mentais de projeção e de identificação polarizadas nos 
símbolos, mitos e imagens da cultura como nas personalidades míticas ou 
reais que encarnam os valores (os ancestrais, os heróis, os deuses). Uma 
cultura fornece pontos de apoio imaginários à vida prática, pontos de apoio 
práticos à vida imaginária; ela alimenta o ser semi-real, semi-imaginário, que 
cada um secreta no interior de si (sua alma), o ser semi-real, semi-
imaginário que cada um secreta no exterior de si e no qual se envolve (sua 
personalidade) (MORIN, 1997, p.15). 
 
 

Não se quer dizer com isso que a publicidade desistiu de fomentar um 

sistema de projeções através do seu corpo de símbolos, mitos e imagens 

concernentes à vida prática e à imaginária, mas que tem feito isso de forma 

diferente, e contrária ao que vinha fazendo. Obviamente a utilização da 

personalidade famosa na peça vislumbra chamar a atenção para o produto, porque 

em menor ou maior instância, ela exerce influência sobre o público, só que esse 

público anseia por uma celebridade humanizada. 

E é esse anseio que as propagandas autodepreciativas buscam suprir, para 

isso criou essa nova linguagem. Observando a tendência da linguística que a AD 
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toma de empréstimo, é possível entender com maior precisão a importância que a 

linguagem exerce enquanto um instrumento de interação e um modo de produção 

social, palco onde as ideologias se manifestam. 

 
 
Como elemento de mediação necessária entre o homem e sua realidade e 
como forma de engajá-lo na própria realidade, a linguagem é lugar de 
conflito, de confronto ideológico, não podendo ser estudada fora da 
sociedade uma vez que os processos que a constituem são histórico-sociais 
(BRANDÃO, 1997, p.12). 
 
 

Ou seja, obviamente a publicidade tem uma linguagem própria, mas antes 

dela vem a linguagem-mor, por assim dizer, que é essa à qual se refere a Análise do 

Discurso, portanto, as propagandas autodepreciativas representam uma maneira de 

adequar-se a um processo comportamental da sociedade nesse dado período 

histórico-social em que as relação com o ídolo mudou enormemente. 

Daí porque as análises feitas nessas propagandas devem fugir 

completamente do Estruturalismo, uma vez que o texto nele mesmo não trará 

nenhuma luz sobre as inquietações que o objeto deste trabalho levanta, o que 

tentou-se fazer foi uma reflexão sobre sua exterioridade. Assim, nos preocupa não 

só o ruído que essas propagandas provocam, mas como se dissemina, propagando-

se rapidamente, enfim, como se exterioriza. 

A segunda propaganda escolhida para ilustrar o grupo dos anti-heróis é a da 

Vivo, que tem trinta (30) segundos, o título “Encontro” e é protagonizada pela atriz e 

modelo brasileira Grazi Massafera, que ficou conhecida ao participar do reality show 

Big Brother Brasil, na quinta edição. Diferentemente de Anderson, Grazi primeiro 

surgiu na mídia, e só depois construiu algo. 

Esse comercial já é uma continuação da campanha, a primeira por sua vez, 

mostrava um rapaz em frente a uma banca de revistas onde aparecia a Grazi na 

capa de algumas delas. Ele pega o celular, disca um número, e a atriz atende. 

Surpreso o rapaz diz: “Alô, é Grazi Massafera?” Ao que ela responde: “É ela.” O 

rapaz entusiasmado fala: “Caraca! Cara a gente não se conhece ainda, mas eu tô te 

vendo aqui na revista, e eu precisava te ligar pra dizer que você é muito linda. Muito 

linda cara” Ao que Grazi responde: “Obrigada. Mas como você sabia meu número?” 

Então o ator diz: “Não, sabia não. É que eu fui ligando, ligando, ligando...” 

Anunciando um plano em que o custo de um (1) minuto de ligação é de cinco 

(5) centavos, a proposta do comercial da empresa de telefonia Vivo é mostrar esse 
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serviço como bom e acessível, que permite ligar muito gastando pouco, ao ponto de 

encontrar aleatoriamente o número de alguém com quem se deseja falar. 

Nessa primeira propaganda não há nenhum ponto que a caracterize como 

autodepreciativa, inclusive pode-se perceber até uma relação entre fã e celebridade, 

e a beleza da atriz é claramente exaltada. O mesmo não volta a ocorrer no comercial 

que iremos analisar, nele acontece o encontro entre o rapaz da propaganda passada 

e a atriz, e é nesse diálogo que tudo muda. 

O comercial se passa em um café, onde Grazi está sentada em frente ao 

rapaz, na mesma mesa. Ele então diz: “Caraca! A gente aqui! Não acredito!”, e ela 

responde: “Você é maluco né? Nunca ninguém tinha ficado assim, ligando, ligando... 

pra me encontrar”, sorrindo, o rapaz retruca: “Não, não. Eu não sou louco não. É que 

vivo sempre é baratinho”, surpresa, Grazi pergunta: “Como?”, e o rapaz explica: 

“Cinco centavos o minuto, dá pra ligar muito né. Faz a conta, dez ligações de um 

minuto, cinqüenta centavos, vinte, um real”. Desapontada, Grazi questiona: “então 

quer dizer que você não gastou quase nada?”. Franco, o rapaz lhe diz: “Não, não. 

Magina. Foi merrequinha. Tenho dinheiro pra isso não fia!”. Chateada a atriz se 

retira do local, antes que o rapaz termine de falar. 

Mais uma vez, a propaganda é humorística, e o motivo do risível é a 

celebridade, que neste caso, primeiro teve o seu ego alimentado, para depois ter 

sua aura de superioridade quebrada.  

Embora o rapaz achasse Grazi bonita, e tenha dedicado seu tempo discando 

várias vezes até conseguir falar com ela, esse fascínio não é tão grande como 

podia-se julgar, não sendo ele tão fã ao ponto de gastar muito com ela. 

Os termos “merrequinha” “isso” e “fia”, na última fala do ator, somados aos 

seus trejeitos, denotam certo desdém. Nesta propaganda, diferentemente da de 

Anderson, não foi uma característica física ou da personalidade da celebridade que 

causou a graça, mas justamente essa condição de se acharem em um patamar 

acima dos demais e de sentirem-se ídolos absolutos, que algumas celebridades 

teimam em achar que tem. Diríamos que enquanto uma propaganda 

autodepreciativa, essa foi metalinguística, riu daquilo que a alimenta. 

Lipovetsky, discorrendo sobre a moda, mas que também é coerente para o 

objeto deste presente assunto, afirma em “O império do efêmero”: 
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Foco de moda a estrela é ainda mais, nela mesma, figura de moda 
enquanto ser-para-a-sedução, quintessência moderna de sedução. O que a 
caracteriza é o charme insubstituível de sua aparência, e o star system 
pode ser definido como a grande fábrica encantada de imagens de 
sedução. Produto moda, a estrela deve agradar, a beleza, ainda que não 
seja nem absolutamente necessária nem suficiente, é um dos seus atributos 
principais. Uma beleza que exige encenação, artifício, refabricação, 
estética: os meios mais sofisticados maquiagem, fotos e ângulos de visão 
estudados, trajes, cirurgia plástica, massagem, são utilizados para 
confeccionar a imagem incomparável, a sedução enfeitiçadora das estrelas. 
Como a moda, a estrela é construção artificial, e se a moda é estetização do 
vestuário, o star system é estetização do ator, de seu rosto, de toda a sua 
individualidade (LIPOVETSKY, 1989, p. 214). 
 
 

Desta feita, a publicidade continua a usar as celebridades, estratégia que não 

é nova, mas sua forma de aplicação sim, pois agora ela tenta suprir uma 

necessidade do público, que não aceita mais “vendedores famosos e perfeitos”. Ou 

seja, somada a tarefa de oferecer um produto com aparência individualizada, feito 

sob medida para cada um, a propaganda precisa continuar sendo criativa, se 

reinventar. 

 
 
A concepção técnico-burocrática pesa universalmente sobre a produção 
cultural de massa. Donde a tendência a despersonalização da criação, à 
predominância da organização racional de produção (técnica, comercial, 
política) sobre a invenção, à desintegração do poder cultural. No entanto 
essa tendência exigida pelo sistema industrial se choca com uma exigência 
radicalmente contrária, nascida da natureza própria do consumo cultural, 
que sempre reclama um produto individualizado, e sempre novo (MORIN, 
1997, p.25). 
 
 

Assim como o Burguer King, a Vivo também optou por humanizar a 

celebridade, ao invés de apresentá-la como um modelo a ser seguido, ou um 

influenciador para a compra do produto, tentando atrelar a ele às virtudes dos 

famosos.  

A situação pela qual Grazi passou no comercial vai gerar não só o riso nos 

receptores-consumidores, mas também uma identificação, já que o ocorrido se 

assemelha a um “fora” que se leva de um pretendente, ou uma quebra de 

expectativa, comuns na vida de qualquer pessoa. 

Além do mais, o criador do comercial também decidiu explorar justamente 

uma situação embaraçosa, que é outro quesito definidor da propaganda 

autodepreciativa, do contrário, a peça poderia trazer Grazi esplêndida, usando o 

plano de telefonia para ligar para o salão, para o assessor, para casa, etc, que 

mostraria da mesma forma, o quanto o plano é de baixo custo. 
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O sucesso dessa campanha é notável, inclusive, esta propaganda já teve 

continuação. Com a primeira peça, a Vivo lançou um concurso chamado “Alô, 

Grazi?”, que premiou cinco vídeos com as melhores respostas para a frase: “Se a 

Grazi te atendesse, o que você diria para ela?” As frases mais criativas serviriam de 

roteiro para filmes publicitários da marca na web e ganhariam smartphones. 

Essa estratégia da Vivo não será analisada a fundo aqui, mas chama a 

atenção, pois reafirma os pontos discutidos até então.  

Almejando aproximar ainda mais o público do sujeito famoso, a empresa 

anunciante torna aquilo que era ficção em realidade, agora a história criada para a 

campanha passou a ocorrer de fato na vida de cinco espectadores, que segundo a 

Vivo, foram selecionados pela própria Grazi Massafera, entre as mais de 38 mil 

sugestões enviadas para o concurso cultural. 

Outro ponto curioso é que da mesma forma que a propaganda tratou o 

famoso com graça e ironia, assim também fez os cinco vencedores do concurso.  

As cinco frases vencedoras foram: “Grazi, eu quero te oferecer um plano de 

fidelidade e um pacote de bônus ilimitado de carinho”, “Alô Grazi? Sabia que a 

chance de acertar seu número é uma entre dois milhões? Isso é um sinal. Vamos 

casar?”, “Grazi, aperte CTRL+ALT+DEL porque eu travei em você!”, “Alô Grazi? 

Nossa ligação nunca ficará fora de área, nossa bateria estará sempre carregada e 

nossa conexão vai ser pra sempre!”, “Alô? Grazi Massafera? Você deve fazer uma 

macarronada ótima, porque sua massa é fera!” 

Assim, como numa espécie de reflexo, as frases desses cinco espectadores 

denotam uma grande abertura e intimidade com o ídolo, e isso certamente ocorreu 

porque eles se deixaram levar pelo conceito que a campanha repassou desde o 

início.  

Essa sintonia entre os espectadores e Grazi é, antes de tudo, entre eles e a 

empresa anunciante, mesmo que não percebam. Desta feita, o objetivo 

mercadológico e institucional da campanha foi alcançado. Empresa e agência 

comemoram e agradecem ao modelo autodepreciativo de se fazer propaganda. 
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4.2.2 Os Perdedores: Beto Barbosa (Skol) e Ricardo Macchi (Fiat) 

 

 

Os perdedores, neste trabalho, dizem respeito às celebridades que se 

encontram no ostracismo, e que a publicidade os procura para protagonizar suas 

campanhas justamente por esse motivo. Essas pessoas já conseguiram fama e 

aceitação do grande público por certo tempo em dado época, o que não mais 

acontece na atualidade. É certo que em alguns casos, como o de Ricardo Macchi, 

logo de início houve quem não o aceitasse. 

Os perdedores são criações do que Lipovetsky cita em “O império do 

efêmero”: 

 
 
Produzindo cada vez mais mini-ídolos que logo se eclipsam, o show biz 
democratizou de alguma maneira a cena das estrelas, as fez sair da 
imortalidade: menos honrarias e altitude divina, menos adulação imutável, 
os ídolos em grande número desceram de seu Olimpo, foram atingidos à 
sua maneira pelo avanço da igualdade de condições (LIPOVETSKY, 1989, 
p. 216). 
 
 

As propagandas que trazem os perdedores sempre fazem graça não só de 

suas características físicas ou psicológicas, mas também e principalmente, de sua 

obra, ou daquilo que produziram e que se tornou seu ponto principal, quando seus 

nomes vêm à mente, e esse é o aspecto central que as diferencia das propagandas 

que utilizam os anti- heróis. 

Nas propagandas autodepreciativas com perdedores, a celebridade, hoje 

subcelebridade, aceita protagonizar essas campanhas em troca de uma quantia, e 

também de voltarem a aparecer na mídia, algumas delas relatam que depois de 

fazerem esses filmes, suas agendas passaram a contar com novos compromissos.  

Dentro da categoria dos perdedores, a primeira propaganda analisada é da 

marca de cervejas Skol que visa lançar a “Skol Litrão”, com duração de trinta (30) 

segundos, que tem como título “Skol ensina como queimar o filme no churrasco”, 

aqui a celebridade-protagonista é o cantor e compositor brasileiro Beto Barbosa, 

considerado o Rei da Lambada, que surgiu na década de 1980 e ficou famoso ao 

compor e cantar o hit "Adocica", um de seus sucessos, que vendeu cerca de três 

milhões de cópias. 
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Como o título indica, a propaganda se passa em um churrasco, e é iniciada 

com a voz do narrador dizendo: “Skol ensina como queimar o filme no churrasco. É 

só chegar de sunga de crochê, blazer de ombreira e óculos new wave, ensaiando 

passos de lambada na ilustre companhia do Beto Barbosa”. 

Enquanto essas palavras são narradas, tudo o que elas dizem vai realmente 

acontecendo. Um ator chega ao churrasco usando todos esses itens que a 

propaganda enquadra como cafona, e Beto Barbosa vem “coroar” esse momento ao 

surgir dançando lambada e cantando “Adocica” ao lado do rapaz, que a essa altura 

já é ridicularizado pelos demais presentes. 

Novamente a voz do narrador aparece, desta vez dizendo: “Mas se você 

quiser fazer bonito no churrasco também é fácil, é só levar um Skol litrão”. Então o 

ator mostra o litro da cerveja, e tanto ele quanto Beto Barbosa passam a serem bem 

aceitos pelas pessoas daquele ambiente. Todos esses elementos caracterizam a 

peça publicitária como humorística. 

Pouco tempo depois, a Skol lançou outra propaganda, desta vez explicando 

aos consumidores que devolvendo a embalagem vazia da cerveja, poderia pagar 

apenas pelo líquido. Mais uma vez Beto Barbosa foi o protagonista, onde ao chegar 

cantando “Adocica” para trocar seu litro vazio, o vendedor, impaciente, pede que ele 

mude a música, atendendo ao pedido, Beto começa a dançar e cantar sua outra 

canção “Preta”. Com isso a expressão de desalento do vendedor se intensifica. 

A última propaganda analisada do grupo dos perdedores é a da empresa 

automobilística Fiat, que através dessa peça lança seu novo carro, o Fiat 

Cinquecento, entitulada “Para ser bom, não precisa ser grande”, já que, segundo o 

anunciante, o produto oferecido é um carro pequeno em tamanho, mas com mais 

atributos do que os maiores que existem no mercado. 

Essa propaganda traz duas celebridades, Ricardo Macchi, ator brasileiro que 

apareceu pela primeira vez na televisão aos quinze (15) anos de idade, quando fez 

seu primeiro comercial, mas que só atraiu os holofotes da grande mídia ao se tornar 

protagonista da novela Explode Coração, no horário nobre da Rede Globo, em 1995, 

onde recebeu críticas do público, que desaprovou sua interpretação, e Dustin 

Hoffman, um premiado ator estadunidense, que em sua carreira já ganhou vários 

prêmios, dentre eles dois Oscars, cinco Globos de Ouro e um Prêmio Emmy. 
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A propaganda se passa em um set de filmagem. Ricardo e Dustin, cada um 

de uma vez, precisam interpretar um mesmo texto, como se estivessem concorrendo 

por um papel. Quando o primeiro se posiciona em frente a câmera, a voz do 

narrador diz: “ Ricardo Macchi, um metro e noventa, gravando!” e então, de forma 

desajeitada, e com uma interpretação quase infantilizada, Ricardo faz a leitura do 

texto. 

Logo depois, o narrador fala: “Dustin Hoffman, um metro e sessenta e cinco, 

gravando!” e este então interpreta o seu texto com concentração e olhar 

compenetrado. A peça é então finalizada com a frase: “Para ser um atorzão não 

precisa ser grande. Nem para ser um carrão. Novo Fiat Cinquecento”. 

Nesta propaganda, portanto, Ricardo Macchi foi demonstrado com um ator 

que nunca conseguirá se livrar de sua má reputação, devido ao papel criticado em 

1995. E mais, faz uma comparação explícita entre ele e o que seria o padrão de um 

bom ator, no caso Dustim Hoffman. 

Como dito anteriormente, a principal diferença entre a propaganda 

autodepreciativa com anti-heróis e a que se utiliza dos perdedores é que, na 

primeira o motivo do risível é algo existente na celebridade, e na segunda ultrapassa 

a celebridade, atingindo também sua obra. Isso ocorre porque esse último grupo é 

mais suscetível a criticas e ironias, pois já não está no ápice de suas carreiras e 

fazem de um tudo para voltar aos holofotes, além é claro, de renderem mais piadas. 

O próprio discurso das propagandas denuncia isso quando compara Beto 

Barbosa a mais um acessório cafona dos anos oitenta, assim como o blazer de 

ombreira e a pochete. Ou seja, agradou a uma época, mas foram renegadas na 

atual. Semelhante caso acontece com Ricardo Macchi que é confrontado durante 

toda a peça com o seu oposto, ou seja, aquilo que ele deveria ser, mas não é. 

É como se, no caso dos anti-heróis, suas carreiras fossem preservadas, já 

que eles não estão passando por um mau momento, ao contrário, apenas tiveram 

alguma característica anti-heróica demonstrada na propaganda para confirmar o que 

o público já sabia, que aquela celebridade não era perfeita ou irretocável. O mesmo 

não ocorre com os perdedores, com esses a propaganda autodepreciativa não 

perdoa.  
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Realizar uma pesquisa nunca é algo simples, mas certamente o quadro ainda 

se torna mais complexo quando se trata de um fenômeno extremamente recente, 

pouquíssimo estudado e sem literatura específica, como é o caso do presente 

estudo. Obviamente, existem muitas pesquisas no campo da publicidade e 

propaganda que fazem um link com o humor e o uso de celebridades, mas não 

sobre propagandas com as características das que aqui foram nomeadas de 

autodepreciativas. 

As mesmas vêm numa crescente do ano de dois mil e dez (2010) até os dias 

atuais, suas aparições nos meios de comunicação tem se intensificado, e as peças 

geralmente tem continuação, significando que agrada ao público, e ao bolso do 

anunciante. Essa forte ocorrência despertou atenção e profunda curiosidade, fatores 

que foram determinantes para enfrentar o desafio desta pesquisa. 

A preocupação inicial foi tentar descrever da maneira mais clara e objetiva 

possível o que significa as propagandas autodepreciativas, pois como já foi dito, é 

um objeto novo, que muitos podem ainda nem terem percebido a ocorrência. Por 

isso, houve delongas, mas espera-se que não redundância, em alguns momentos 

para explicar o teor e as principais características desses filmes publicitários. 

Durante todo o percurso teórico-metodológico tentou-se problematizar o 

objeto, tendo como intuito central analisar como se dá a representação das 

propagandas autodepreciativas e de que forma elas articulam novas subjetividades, 

porém, outros importantes questionamentos foram surgindo naturalmente. 

Algumas perguntas foram respondidas, por exemplo, o curso das leituras 

sempre atreladas ao objeto, levou a crer que as propagandas autodepreciativas 

encontraram terreno fértil na atualidade porque passamos por um período pobre em 

mitologias novas, e em arquétipos seguros e influenciadores, como eram os heróis 

de outrora. Com isso, passa-se a fazer uso de celebridades, que não tem o mesmo 

valor de um herói, mas que ao menos divertem e geram identificação para com o 

público. 

E assim como é rápido o auge de uma celebridade, é a pressa em usufruir os 

bens, o que diferencia essa atual era consumidora da produtora que havia antes. O 

prazer migrou do desfrute dos bens para o seu descarte e substituição, o que para 



 

82 

uma sociedade narcisista é indicador de poder, da mesma forma que é rir de uma 

celebridade, antes mantida em uma situação de superioridade, e hoje curvada diante 

do público e do cachê do comercial. 

Pois é justamente isso que as propagandas autodepreciativas representam, 

uma sociedade narcisista e ávida pelo consumo, mas também crítica, que não mais 

aceita celebridades forjadas de heróis, e que podem até comprar algo oferecido por 

elas, mas em troca exige boas gargalhadas. Inicialmente paradoxal, logo se 

entendeu o porquê da publicidade evidenciar os pontos fracos e não as virtudes 

dessas celebridades em suas campanhas. 

Reality shows, redes sociais, mobilidade social e econômica da nova classe 

“C”, tudo isso são indicadores nos quais a publicidade pode ter se baseado para 

criar esse novo tipo de propaganda, já que revela os segredos mais íntimos de 

indivíduos conhecidos, os apresentam como alguém que poderia representar o mais 

trivial dos sujeitos, e também passam uma mensagem de incentivo, de que apesar 

dos defeitos qualquer um pode chegar aonde quiser. 

Do ponto de vista do indivíduo que aceita protagonizar essas peças 

publicitárias, surgem diversos questionamentos, como o fato de vender a intimidade 

e a reputação, mas ainda mais importante é o que isso reflete, como a comprovação 

da máxima “pagando bem, que mal tem?”.  

O uso generalizado do humor também tem uma explicação. A superioridade, 

em todas essas propagandas, foi transportada da forma física para o humor porque 

só assim seria socialmente aceita. As propagandas autodepreciativas têm um teor 

um tanto quanto pejorativo, afinal, um ser humano está se ridicularizando e sendo 

ridicularizado ao mesmo, e a única forma de suavizar esses traços e não fazer o 

público se sentir vilão é usar o humor, que serve como um eufemismo para 

debochar de alguém. 

 Com a pesquisa tentamos mostrar o consumo como um conjunto de 

processos socioculturais, e não irrefletidos. Defendeu-se a ideia de que os vestígios 

mitológicos estão perfeitamente alinhados ao atual sistema de representações e de 

articulação de subjetividades vistos na publicidade, e que nossos atuais rituais 

continuam a invocar fortemente esses arquétipos advindos da mitologia, o que, se 

trazido para o mercado, pode interligar a motivação do cliente e as vendas do 

produto, relação que se encontra muito defasada. 
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Como analisar um objeto só se faz coerente se for em consonância com seu 

tempo histórico, reiteramos que as propagandas autodepreciativas ocorrem em  uma 

cultura homogeneizada, onde as pessoas têm acesso a uma infinidade de 

informações acerca de todos os assuntos, no entanto, o consenso cultural sobre os 

valores se rompeu enormemente, pois já não há histórias sagradas atuais 

compartilhadas para dar significado às nossas vidas, e isso deixa as pessoas por 

sua própria conta para se encontrar, e decifrar o que pensam, sentem e 

representam, vivendo o paradoxo de estar sob uma cultura- mundo, mas fechada no 

individual. 

Contudo, é possível que algumas indagações não tenham sido 

satisfatoriamente elucidadas, dada a complexidade do objeto e o tempo disponível. 

Todavia, a análise do discurso e o cases muito contribuíram para o desenvolvimento 

da presente pesquisa, o que possibilitou a divisão do fenômeno entre anti-heróis e 

perdedores. Essa categorização não foi tão simplista. A análise dos cases era ainda 

mais fundamental nesta pesquisa, porque exemplificava e sintetizava muito do que 

foi falado durante todo o trabalho sobre o que seria e como se dava uma 

propaganda autodepreciativa. 

Posteriormente, acredita-se que seria interessante um estudo de recepção, o 

que esclareceria com mais propriedade como essas propagandas publicitárias 

autodepreciativas articulam novas subjetividades, através da observação de como 

elas são recebidas pelas pessoas. No entanto, para iniciar estudos sobre um 

fenômeno recente e ainda em curso, considerou-se esta forma aqui realizada como 

a mais apropriada, tendo em vista que é imprescindível saber do que algo se trata e 

em que consiste, para poder mapear a maneira como age e em que resulta. 

Entende-se que o objeto desta pesquisa é importante tanto para o mercado, 

por se tratar de uma estratégia que tem grande potencial econômico, quanto para a 

academia, já que essa nova forma de representação, dada pela autodepreciação, 

através da figura dos ícones falíveis, denota uma mudança comportamental diante 

daquilo que estava estabelecido até então. 

As propagandas autodepreciativas refletem a sociedade, e enquanto produto 

da Indústria Cultural objetiva o lucro, assim sendo, somos cada vez mais 

interpelados na condição de cidadãos-consumidores, e é preciso relembrar que um 

papel não deve anular o outro, mas agir de maneira interdependente. Por fim é 



 

84 

possível afirmar: a propaganda autodepreciativa é um divã aberto ao público, e a 

serviço do seu entretenimento. 
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