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Quem um dia irá dizer 

Que existe razão 

Nas coisas feitas pelo coração? 

E quem irá dizer 

Que não existe razão? 

Eduardo abriu os olhos, mas não quis se levantar 

Ficou deitado e viu que horas eram 

Enquanto Mônica tomava um conhaque 

No outro canto da cidade, como eles disseram 

Eduardo e Mônica um dia se encontraram sem querer 

E conversaram muito mesmo pra tentar se conhecer 

Um carinha do cursinho do Eduardo que disse 

"Tem uma festa legal, e a gente quer se divertir" 

Festa estranha, com gente esquisita 

"Eu não tô legal, não aguento mais birita" 

E a Mônica riu, e quis saber um pouco mais 

Sobre o boyzinho que tentava impressionar 

E o Eduardo, meio tonto, só pensava em ir pra casa 

"É quase duas, eu vou me ferrar" 

Eduardo e Mônica trocaram telefone 

Depois telefonaram e decidiram se encontrar 

O Eduardo sugeriu uma lanchonete 

Mas a Mônica queria ver o filme do Godard 

Se encontraram, então, no parque da cidade 

A Mônica de moto e o Eduardo de camelo 

O Eduardo achou estranho e melhor não comentar 

Mas a menina tinha tinta no cabelo 

Eduardo e Mônica eram nada parecidos 

Ela era de Leão e ele tinha dezesseis 

Ela fazia Medicina e falava alemão 

E ele ainda nas aulinhas de inglês 

Ela gostava do Bandeira e do Bauhaus 

Van Gogh e dos Mutantes, de Caetano e de Rimbaud 

E o Eduardo gostava de novela 

E jogava futebol-de-botão com seu avô 

Ela falava coisas sobre o Planalto Central 

Também magia e meditação 



E o Eduardo ainda tava no esquema 

Escola, cinema, clube, televisão 

E mesmo com tudo diferente, veio mesmo, de repente 

Uma vontade de se ver 

E os dois se encontravam todo dia 

E a vontade crescia, como tinha de ser 

Eduardo e Mônica fizeram natação, fotografia 

Teatro, artesanato, e foram viajar 

A Mônica explicava pro Eduardo 

Coisas sobre o céu, a terra, a água e o ar 

Ele aprendeu a beber, deixou o cabelo crescer 

E decidiu trabalhar (não!) 

E ela se formou no mesmo mês 

Que ele passou no vestibular 

E os dois comemoraram juntos 

E também brigaram juntos muitas vezes depois 

E todo mundo diz que ele completa ela 

E vice-versa, que nem feijão com arroz 

Construíram uma casa há uns dois anos atrás 

Mais ou menos quando os gêmeos vieram 

Batalharam grana, seguraram legal 

A barra mais pesada que tiveram 

Eduardo e Mônica voltaram pra Brasília 

E a nossa amizade dá saudade no verão 

Só que nessas férias, não vão viajar 

Porque o filhinho do Eduardo tá de recuperação 

E quem um dia irá dizer 

Que existe razão 

Nas coisas feitas pelo coração? 

E quem irá dizer 

Que não existe razão? 

 

 

Eduardo e Mônica (Legião Urbana) 

 

 

 

https://www.letras.mus.br/legiao-urbana/


RESUMO 

  

O imaginário humano é composto por uma grande quantidade de imagens, símbolos e 

representações. Assim as mensagens publicitárias oferecem um sentido simbólico e 

ideológico ao trabalhar os arquétipos com as principais necessidades do consumidor. Desse 

modo, objetivamos entender como a publicidade trabalha o simbolismo imaginário em seus 

anúncios. Para isso, o corpus de nossa pesquisa consiste no vídeo publicitário da empresa da 

VIVO intitulada Eduardo e Mônica, que fez parte de um novo posicionamento da marca em 

junho de 2011. Tomaremos como norte teórico as principais contribuições de Carl Jung, 

Gustavo de Castro, Joseph Campbell, Fonseca Junior e Sal Randazzo, que enxergam o 

imaginário, símbolos, mitos e os arquétipos como composições do inconsciente humano. 

Esses autores nos ajudam a compreender sobre a importância do personagem arquetípico no 

imaginário das pessoas, estabelecendo uma relação positiva entre elas e a marca. O método 

utilizado foi o da análise de conteúdo junto com a técnica de análise estrutural que permitiu 

trabalharmos com a imagem e o discurso sem ter que isolá-los separadamente. A partir da 

análise pudemos descrever e apontar como os arquétipos presentes na campanha norteiam o 

comportamento humano a partir das percepções. O que nos proporcionou a compreensão da 

importância do simbolismo nas campanhas publicitárias, ressaltando a estratégia da empresa 

para estabelecer uma maior aproximação juntos aos consumidores da publicidade online. 

  

PALAVRAS-CHAVE: Publicidade. Simbolismo. Arquétipos. 

 



ABSTRACT  

The human imagination is composed of a large amount of images, symbols and 

representations. The advertisements offer a symbolic and ideological sense when working the 

archetypes with the main needs of the consumer. In this way, we aim to understand how 

advertising works imaginary symbolism in their ads. For that, the body of our research 

consists of the video advertising company of VIVO entitled Edward and Monica, who was 

part of a new brand positioning in June 2011. We will take as the main theoretical 

contributions North of Carl Jung, Gustavo de Castro, Joseph Campbell, Fonseca Junior and 

Sal Randazzo, who see the imagery, symbols, myths and archetypes as compositions of the 

human unconscious. The authors help us to understand the importance of the archetypical 

character in the imagination of the people, establishing a positive relationship between them 

and the brand. The method used was the content analysis with structural analysis technique 

that allowed a working approach to image and speech without having that isolates them 

separately. From the analysis we could describe and point out how the archetypes present in 

the campaign guide human behavior from the perceptions. What gave us the understanding of 

the importance of symbolism in advertising campaigns, emphasizing the company's strategy 

to establish closer together to consumers of online advertising. 

 

KEYWORDS: Advertising. Symbolism. Archetypes 
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1. Introdução 

 

Vivemos em um mundo rodeado pela publicidade, podemos encontrá-la em toda parte 

e estamos sempre em constante contato com seu discurso e seus artifícios, que nos seduz e nos 

faz olhar seus produtos, tocá-los, cheirá-los e vesti-los. Transformamo-nos assim em mídias 

ambulantes, carregando-a não só no corpo, mas também, e sobretudo, em nossa mente. Além 

de nos transfigurarmos no próprio meio, somos o arco a propagá-la, a flecha que leva a 

mensagem e também o alvo principal atingido por ela. Assim as mensagens publicitárias nos 

oferecem diariamente prazer e felicidade. 

Atualmente, presenciamos um novo tipo de sociabilidade voltada aos processos 

virtuais. Devido ao crescente acesso as tecnologias de informação e da comunicação nos 

encontramos em uma sociedade de rede, onde as interações baseiam-se muitas vezes em mais 

contatos via internet do que encontros pessoais, fator que torna o homem cada vez mais um 

“ser virtual”. Diante disso, a publicidade tem-se reinventado para atrair novos consumidores 

que estão cada vez mais conectados, que buscam no ambiente virtual o sentimento de 

pertencimento e afirmação de identidade. 

A nossa identidade é construída a partir das relações com o que nos cerca. Nós 

consideramos nossos pertences como parte de nós. Nós somos o que temos e o que 

possuímos. Descobrimos quem somos e nos organizamos socialmente por meio do que 

consumimos. É o nosso vestuário, nosso tipo de alimentação, as leituras que fazemos os 

lugares que frequentamos e as pessoas que nos cercam exercem forte influência sobre o que 

somos e que determinam a nossa identidade. 

O ser humano tem uma necessidade de objetivar o seu sujeito, mostrando a sua 

identidade. E usamos os objetos para definir ou sinalizar quem somos e o que não somos. 

Portanto, consumir produtos e marcas é expressar a sua existência individual em relação ao 

outro e ao ambiente, de forma que “um sentido do eu” seja vivenciado. Sabendo disso, as 

marcas constroem suas identidades de acordo com que o consumidor almeja. Ela transfere 

seus valores conceituais e simbólicos a quem a utiliza, influenciando diretamente o 

posicionamento social e a identidade do público. 

Em sua totalidade, as marcas atuam como códigos culturais, a partir dela desejamos, 

rejeitamos e classificamos o mundo real e imaginário. As marcas se tornaram percepções e 

ideias de mundo, além de expectativas, crenças e projeções de um indivíduo, pois expõem um 
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conjunto de benefícios, com conceitos e atributos intangíveis alinhados ao sistema simbólico 

que transmitem valor e promessa para quem a consome. 

Contudo, o sistema simbólico é muito mais do que aquilo que mostra ser, construído 

no contexto sócio histórico que se internaliza no inconsciente coletivo. Os símbolos são 

fragmentos de resgate e compreensões históricas que influenciam os comportamentos dos 

indivíduos. Portanto, buscamos reunir dados, informações e estudos com o propósito de 

responder a seguinte problema de pesquisa: Como a publicidade trabalha a simbologia na 

campanha Eduardo e Mônica da Vivo em 2011?  

O  objetivo de analisar a simbologia utilizada na propaganda Eduardo e Mônica da 

Vivo em 2011 é identificar o simbolismo imaginário a partir das imagens utilizadas no 

comercial, mencionando os tipos de arquétipos utilizados na campanha, buscando entender 

como essas ações contribuem para uma relação mais íntima da marca com o consumidor. 

 

Esse anúncio publicitário utiliza em seus discursos estratégias ricas e bem articuladas 

de sentido retórico, valorizando positivamente os objetos e comportamentos que se encontram 

no contexto da narrativa. Objetivando valorizar a marca em uma relação de consumo com o 

seu público-alvo. Dessa maneira, é importante entender como o simbolismo utilizado na 

publicidade e o uso arquétipos despertam a conexão e a emoção no processo de interação da 

marca com o consumidor.  

Portanto, desenvolver estudos e pesquisas que busquem analisar essa relação entre o 

imaginário e as motivações de consumo é também procurar compreender a sociedade e seus 

costumes. Diante disso o que buscamos com este estudo é justamente compreender o que está 

entre uma imagem e outra e entender que os elementos expostos são apenas fragmentos que 

nos levam a uma significação mais profunda da realidade.  

Desse modo, o  capítulo seguinte reflete sobre a cultura virtual na internet e as redes 

sociais, bem como sua influência na sociedade em relação ao consumo. O terceiro capítulo 

traz uma visão geral de imaginário, símbolos, mitos e arquétipos que compõem o inconsciente 

humano e são representados através das imagens na mídia para enfatizar os valores de uma 

marca. 

No quarto capítulo traz à metodologia utilizada neste trabalho, que consistiu no 

método da análise de conteúdo alinhado a técnica da análise estrutural apontados por Fonseca 

Júnior (2005). A partir da análise de conteúdo foi possível analisar as imagens, o discurso e 

toda contexto do vídeo em conjunto, uma vez que as cenas e textos “conversam” entre si. 
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Assim no quinto capítulo traz a análise do simbolismo na peça publicitária onde 

adotou-se das visões e estruturas teóricas de Randazzo (1997) e Campbell (1995) para 

descrever e apontar como os arquétipos presentes na campanha norteiam o comportamento 

complementar aos conteúdos apreendidos pelo inconsciente pessoal, ou seja, o imaginário se 

forma de percepções e símbolos do indivíduo, interligados e em transformação. Disso decorre 

a dificuldade de isolar um arquétipo, pois essa forma primitiva está sempre interligada com o 

dinamismo da mente, pela imaginação. 

Nas considerações finais apresento os  resultados alcançados pelo estudo, que nos 

proporcionou a compreensão da importância do simbolismo nas campanhas publicitárias e 

como o uso de símbolos interferem no inconsciente humano através das representações 

arquetípicas, ressaltando a estratégia da empresa para estabelecer uma maior aproximação 

juntos aos seus consumidores. 
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2. Reflexões sobre Publicidade, Internet e as Novas Plataformas Online 

 

 A internet criou uma “teia” de interconectados, fazendo surgir uma nova cultura, a 

cultura virtual, que possibilita o acesso a diversos conteúdos, inúmeros tipos de informações 

em qualquer parte do mundo. Nesse ambiente virtual é praticamente impossível pensar a 

comunicação separadamente das influências culturais. Assim para se fazer publicidade nesse 

ambiente é necessário se considerar o peso e a importância em que ocorrem os processos de 

informatização promovida nas sociedades. Como também as mudanças que ocorreram nos 

mais diversos aspectos políticos, ideológicos e formadores de concepções e visões de mundo. 

As diversidades culturais no mundo virtual ganham mais espaço e influenciam mais 

rapidamente a vida de milhares de pessoas, pois estão “mais próximos” das informações e 

podem opinar sobre os mais diversos assuntos. 

 Para Morin (2011, p. 5) “Uma cultura desenvolve um corpo complexo de normas, 

símbolos, mitos e imagens que penetram o indivíduo em sua intimidade, estruturam os 

instintos, orientam as emoções”.  E essa cultura virtual orienta e absorve as caraterísticas e 

necessidades humanas. Pois, o sistema simbólico “vincula” os objetos e indivíduos 

concretizando nas necessidades culturais e estimulando o consumo. Portanto, o consumo de 

produtos se torna ao mesmo tempo, um autoconsumo da vida social. Os indivíduos são 

identificados pelos objetos que consomem e pelos os grupos sociais a qual fazem parte. 

Segundo Bauman (2008, p. 128, grifos do autor): “A cultura consumista é marcada por 

uma constante pressão para que sejamos alguém mais”. Ou seja, os mercados de consumo se 

concentram em valorizar as novas tecnologias, dando novas ofertas para que possamos mudar 

para o novo e descartar o que estamos utilizando, ou então, nos tornamos pessoas 

“ultrapassadas e desatualizadas” frente às inovações e novidades que a mídia oferece. 

Para Bauman (2008, p. 76): “O consumo é um investimento em tudo que serve para o 

‘valor social’ e a autoestima do indivíduo”. O sistema de consumo supre aos indivíduos os 

materiais necessários à realização de suas variadas e mutantes ideias. As noções culturais 

estão concretizadas nos bens e serviços e ajudam aos indivíduos a construir uma identidade 

própria a partir da compreensão das percepções e dos estímulos que recebem. 

Como afirma Morin (2011, p. 121): “A felicidade moderna é partilhada pela 

alternativa entre a prioridade dos valores afetivos e a prioridade dos valores materiais, a 

prioridade do ser e a prioridade do ter, e ao mesmo tempo faz força para superá-la, para 
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conciliar o ser e o ter”. Dessa forma, a cultura de massa traz um sistema de projeções e 

identificações da vida prática e imaginária que trabalha no inconsciente através da publicidade 

um sentimento de felicidade relativamente associado ao consumo.  

Conforme Morin (2011) a cultura de massa delineia uma visão de felicidade, que não 

deixa de ser um mito, ou seja, uma projeção imaginária dos arquétipos da felicidade. Pois, é a 

busca incessante da felicidade que se desenvolve no seio da civilização e onde a cultura de 

massa presta a sua colaboração. Na qual, temática da felicidade está associada aos interesses e 

conflitos pessoais. E o motor dessa cultura  é o consumo e quem trabalha esse estímulo é 

publicidade. 

A cultura de massa ganhou um impulso muito forte nos últimos anos atráves da 

internet, que se difundiu em uma velocidade impressionante, e tornou-se mais acessível e 

popular, transmitindo informações e conteúdo para todo o mundo, alterando a vida das 

pessoas, suas relações e práticas sociais, o que se configura como uma verdadeira revolução 

digital.  Portanto, a cultura de massa foi “remodelada” pela cultura virtual, trazendo não só o 

discurso associado a uma cultura de consumo, mas estabelecendo um novo código atrelado ao 

prazer de consumir e a felicidade em interagir no âmbito digital. 

 Desse modo, conforme Lipovetsky e Serroy (2011) com a era digital, não só as telas 

do cinema e da televisão são responsáveis pela propagação da cultura em sociedade, mas 

outras telas surgiram através da internet e ganharam visibilidade, como os diversos aparelhos 

eletrônicos e portáteis, que mostram uma nova realidade: estamos cada vez mais imersos em 

um mundo tecnológico pelas facilidades da internet e pelas interações das redes sociais. 

As redes sociais, que são formadas pela interação entre sujeitos sociais, ou seja, 

aqueles que se relacionam com os demais sujeitos em um espaço público. De acordo com 

Recuero, essa comunicação [a internet], mais do que permitir aos indivíduos comunicar-se, 

amplificou a capacidade de conexão, permitindo que redes fossem criadas e expressas nesses 

espaços: as redes sociais mediadas pelo computador (RECUERO, 2009, p.16). Dessa forma, 

nas redes sociais, os indivíduos estão expostos aos olhos e às opiniões de milhões de 

internautas, que podem comentar, mobilizar e, inclusive, pautar o comportamento de outros 

indivíduos.  
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Para Recuero (2009), as redes sociais, proporcionam aos indivíduos maior interação 

social. Entende-se que uma rede social é definida como um conjunto de dois elementos: os 

atores (pessoas) e as conexões (interações).  Portanto, a autora defende que esse lugar onde os 

indivíduos permanecem interligados e trocam as informações na internet recebe o nome de 

ciberespaço, que nada mais é que esse espaço virtual para a comunicação que surge da 

interconexão das redes de dispositivos digitais interligados no planeta. 

Segundo Recuero (2009), esse conjunto de interações no ambiente digital forma as 

relações e interações sociais dominantes em sociedade, onde são estabelecidos os laços 

sociais. É a partir dessas interações entre os atores sociais que surge o conceito de capital 

social, que é o valor agregado para os recursos e interesses dos que estão conectados à rede. 

Dessa forma, a publicidade vem se renovando para ganhar esse mercado diferenciado, cada 

vez mais antenado e participativo.  Por meio dos valores, das interações e do entretenimento, 

tentam se aproximar desse consumidor despertando mais emoções e interatividade dentro da 

relação de consumo. 

A publicidade vem se adaptando às crescentes modificações no processo de consumo e 

também às transformações tecnológicas recorrentes. Em meados da década de 1990, a internet 

se integrou a essas mídias no processo de interação entre publicidade e consumidores. Para se 

compreender as mudanças na forma de interagir do consumidor, é importante entender as 

necessidades psicológicas e sociais do homem através do tempo juntamente com  a evolução 

da mídia.  

 

(...) a publicidade na Web diferencia-se fundamentalmente dos outros meios 

por permitir que o consumidor possa interagir diretamente com o anúncio. 

Ele pode, então, clicar no anúncio para obter mais informações ou mesmo 

realizar a compra do produto (PINHO, 2000, p.114). 

  

Para Randazo (1996, p. 27) “(...) a publicidade é o meio que nos permite ter acesso à 

mente do consumidor, criar um inventário perceptual de imagens, símbolos e sensações que 

passam a definir entidade perceptual que chamamos de marca”. Dessa forma, compreender e 

analisar as mensagens visuais como produtos comunicacionais é algo válido para entender as 

origens e concepções do ser humano.  

Segundo Kotler (2012, p.18) “A tecnologia permite que os indivíduos se expressem e 

colaborem entre si”. Com a tecnologia cada dia mais presente no nosso dia-a-dia, à internet se 



18 

 

popularizou muito entre os jovens pelo seu dinamismo, e como qualquer outro meio de 

informação passou a agregar novos valores, a propor novos ideais, criando novas 

representações sociais, difundindo novos conceitos e opiniões, por fim modificando o modo 

como as pessoas se relacionam. 

Dizard Jr. afirma que: “O poder da internet está baseado na sua habilidade de superar 

as barreiras que limitavam o acesso de uma enorme massa de informações para os 

consumidores comuns” (DIZARD JR., 2000, p. 25). Ela remodelou todas as esferas da 

sociedade, a comunicação, a economia, a cultura e a vida cotidiana. Permitindo a 

multiplicação de imagens e informações rapidamente. Como também, estabelecendo uma 

interação entre inúmeros indivíduos, dos mais diversos lugares do mundo. Ela aproximou e 

trouxe novas relações entre pessoas, empresas e marcas. Dessa forma, as empresas 

perceberam que precisavam atender esse novo mercado e começaram a buscar estar mais 

próximas desse público.  

Com toda essa abrangência, as marcas estão cada vez mais preocupadas em 

estabelecer novas relações de consumo e interação com o público conectado. Segundo Gabriel 

(2010, p.105): “A proliferação de tecnologias e plataformas digitais oferecem um cenário 

fértil para as mais diversificadas ações de marketing”. Dessa forma estão surgindo novos 

anúncios mais específicos e voltados para a internet. E para isso, é preciso entender essas 

constantes mudanças tecnológicas e conhecer essas novas ferramentas para poder aplicar as 

estratégias de marketing adequadas. Neste sentido, as agências de publicidade começaram a 

“criar” peças e materiais diferenciados para a internet e assim estabelecer “novas relações” 

com o seu consumidor. O ambiente digital permite além de mais aproximação e interação com 

consumidor, possibilita maior mensuração dos resultados. 

Segundo Gabriel (2010, p. 109) “ O consumidor e o público hoje é ativo e dinâmico, e 

não só pode ser ‘atingido’ facilmente, como também é gerador de mídia”. Assim, as ações de 

marketing precisam envolver o consumidor conquistando um relacionamento mais ativo entre 

ele e a marca.  

Do mesmo modo, as ações publicitárias já devem ser pensadas e produzidas para 

integrar as diversas mídias, processo chamado de transmídia, em que a mesma mensagem 

passa ser transmitida nos mais diversos meios de comunicação e envolve o engajamento 

também do público que pode retransmitir essa mensagem em suas redes socais. 
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Essas redes sociais ultrapassam barreiras de tempo e espaço, abrangendo um grande 

número de pessoas que interage entre si, que compartilha informações e conteúdos diversos. 

Como afirma Gabriel (2010, p. 194): “A essência das redes sociais é a comunicação, e as 

tecnologias são elementos catalisadores que facilitam as interações e o compartilhamento 

comunicacional”. Por isso, as marcas buscam interagir nas redes sociais para criar vínculos 

mais duradouros com seus consumidores, e participar do seu convívio social. 

Dessa forma, as redes sociais relacionam-se as pessoas conectadas em função de um 

interesse em comum. Curtir, comentar, Compartilhar já são palavras comuns e bastante 

usadas no vocabulário dos brasileiros. Segundo Recuero (2009), o surgimento dos chamados 

sites de redes sociais, a partir da década de 90, complexificou ainda mais os fluxos 

informacionais. O Orkut foi o primeiro site de rede social a conquistar os internautas do país, 

com o tempo, outros sites como Youtube, Twitter e Facebook conseguiram seu espaço. 

Assim, o Facebook, por exemplo, difere das outras formas de comunicação mediada 

pelo computador ao proporcionar uma articulação e um relacionamento entre os membros, 

criando uma espécie de rede ou comunidade virtual com laços sociais criados, na maioria dos 

casos, no espaço real. E essas práticas assumem uma proporção ainda maior – e mais 

relevante - quando estão relacionadas às redes constituídas de amigos, fãs e seguidores. 

Já o Youtube é um site de armazenamento de vídeos e pode ser considerado uma boa 

ferramenta para estratégias de comunicação. Atingir novos públicos é cada vez mais 

interessante para as marcas. Estar presente na web e interagir com uma geração que tem a 

percepção das facilidades da rede, torna-se hoje uma tarefa fundamental, bem como fazer 

parte dos conteúdos compartilhados por milhares de pessoas, traz um retorno antes não 

imaginado.  

As marcas são códigos culturais do imaginário social. E a publicidade cada vez mais, 

presente nas redes sociais busca estabelecer uma relação simbólica entre a marca e 

consumidor, que diz muito sobre as projeções e estilos de vida desse indivíduo e como essas 

relações constroem a sua identidade a partir das influências, valores e conceitos simbólicos 

compartilhados. Pois, sempre há aspectos inconscientes em nossa percepção de realidade. E a 

publicidade é um imaginário social compartilhado. Dando sentido ao ato de consumir, 

produzindo sistemas simbólicos e traduzindo a produção e o consumo no sentido social. 
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3. Simbolismo na Publicidade  

 

3.1. Imagens, Imaginário e Publicidade 

 

A comunicação é um processo inato em todo ser humano, que através dela expressa e 

demonstra suas vontades, necessidades e emoções ao longo do tempo. Assim, por meio de 

gestos, sons ou imagens, a comunicação é parte integrante da própria evolução humana e da 

sociedade.  

Para Jung (2008), os meios de comunicação de massa trabalham os desejos e anseios 

que existem no nosso inconsciente primário e, independentemente do nosso desenvolvimento 

intelectual, os mitos e sua simbologia permanecem arraigados ao inconsciente coletivo, 

tornando-se um ingrediente vital para a civilização humana. 

Dessa forma, o mito tem a função de criar narrativas mágicas desenvolvendo no 

indivíduo a consciência do ego – o conhecimento de suas próprias forças e fraquezas, desejos, 

anseios e limitações. Assim os mitos são condutores da cultura e dos sonhos do homem 

moderno. E os arquétipos são a potencialidade dessas emoções e comportamentos na qual 

ganham uma significação a partir da cultura a qual o homem está inserido. 

A mídia tem um caráter cultural, de entretenimento, informação, comunicação e 

comercialidade, é assim, uma ferramenta fundamental para a sociedade, pois além da 

disseminação de informação e a formação de opinião também pode influenciar diretamente ou 

indiretamente o comportamento das pessoas. Do mesmo modo, atua a publicidade, que se 

utiliza das simbologias, imaginários e representações que se encontram “arraigados” aos 

significados dos acontecimentos da sociedade trazendo através das campanhas e o uso de 

arquétipos, associações com a vida real e imaginária.  

Como afirma Randazzo (1996, p. 21): “A publicidade é o veículo que nos permite 

penetrar na mente do consumidor onde podemos estabelecer um espaço perceptual com a 

marca”. Dessa forma, para entender como as marcas junto com a publicidade trabalham o 

inconsciente de seus consumidores é preciso analisar e descobrir o que acontece em cada 

cultura, sem pré-conceitos, fórmulas ou modelos antes adquiridos para que assim se possa 

compreender os significados mais profundos de como as imagens impactam o inconsciente 

coletivo.  
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A interação entre publicidade, entretenimento e consumo vai além dos significados, 

das imagens e das palavras. Tal interação ultrapassa o lado racional dos consumidores e 

adquire um sentido simbólico e ideológico voltado para suas carências psicossociais. Os 

consumidores são constantemente impulsionados para as marcas globalizadas veiculadas no 

cinema, televisão e internet por meio da publicidade e do entretenimento. Baudrillard 

complementa a análise da sociedade de consumo mediada pela publicidade alegando que “a 

publicidade é palavra profética na medida em que não leva a compreender ou a ensinar, mas a 

esperar” (BAUDRILLARD, 2014, p.155). 

Segundo Randazzo (1996, p. 19): “[...] a publicidade tem esse poder de transformar os 

produtos em marcas mitologizando-os, humanizando-os e dando-lhes identidades precisas, 

personalidades e sensibilidades que refletem as nossas”. Ou seja, ela funciona como portadora 

de projeções nas quais projetamos os nossos sonhos, medos e fantasias. Em outras palavras, 

fornecem através dos símbolos e imagens o que seria a libertação do homem na representação 

de suas lutas para alcançar os objetivos. 

As imagens são construções baseadas nas informações obtidas pelas experiências 

visuais anteriores. Nós produzimos imagens porque as informações envolvidas em nosso 

pensamento são sempre de natureza perceptiva. Imagens não são coisas concretas, mas são 

criadas como parte do ato de pensar. Assim, a imagem que temos de um objeto não é o 

próprio objeto, mas uma faceta do que nós sabemos sobre esse objeto externo.  

Dessa forma, a comunicação e a imaginação andam juntas e desempenham o 

importante papel de abastecer o imaginário: sonhos x realidade é um jogo complexo da 

cultura midiática. Segundo Castro (2012), a imagem assume de acordo com o seu significado, 

três funções: a de presença mágica, a de representação hábil e a de simulação técnica. No 

primeiro caso, o mágico está no culto ao sagrado, ao simbolismo da imagem. Já a 

representação hábil, diz respeito ao sentido do simbólico para aquela cultura. Por último, a 

técnica é o uso da manipulação dessas imagens e os métodos utilizados para se chegar a esse 

significado. Portanto, os homens vivem atualmente imersos nas representações dessas 

imagens em seu inconsciente. Elas influenciam sua maneira de ver as coisas, ou seja, sua 

visão de mundo, suas ações e seus comportamentos. 

 

Por meio das imagens, é impossível se lembrar e se esquecer. Esse limite 

está sempre em construção. Ou seja, o imaginário é esta vontade de esquecer 

que lembra, e esta vontade de lembrar que esquece. Pode-se certamente 
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afirmar que quanto menos imagens há, mais lembranças existem (em 

benefício de uma imagem); e que quanto mais imagens há, menos memória 

existe (CASTRO, 2012, p.23). 

 

As imagens detêm o poder de transformar o irreal no real, de construir, de dar 

significado, tornando-se assim imortal, trazendo o desejo, o medo a uma resolução precisa e 

“palpável”, ou seja, materializando de significados os sentimentos próprios do 

comportamento humano. Assim, as representações simbólicas da mente, os sonhos, a 

imaginação, as fantasias e os mitos, ganham forma e sentido através das imagens e símbolos 

que são importantes meios para o homem expressar seus anseios, dilemas e sentimentos no 

mundo objetivo.  

Para Castro (2012), as imagens são substitutas da ausência, sem, no entanto, jamais 

atingir a dignidade daquilo que substituem. Portanto, é a insuficiência que constitui a razão de 

ser de todas as variantes e reflexões que as imagens representam. Utilizando-se através da 

fantasia é que se pode perceber as imagens, mesmo quando esta não está representada. Assim, 

a fantasia, a imaginação e a capacidade imaginativa são as três definições da capacidade 

humana de criar, manter, transformar, assimilar e traduzir essas imagens de fora para dentro, 

transformando o mundo imaginário em mundo real ou vice-versa. 

 

[...] erroneamente o imaginário é visto como o contrário de realidade. Em 

certa medida, é verdade que o imaginário não trata da realidade, mas de 

níveis de realidade: revela as suas máscaras. Neste sentido, não se opõe ao 

real, mas o complementa, critica, consuma e realimenta. (CASTRO, 2012, 

p.13, grifos do autor). 

 

Tanto a imagem como o símbolo constituem uma representação da realidade. Um 

símbolo é baseado em uma ideia ou imagem consciente, mas sempre exprime algo além de 

seu significado manifesto e imediato, assim como a consciência, que procura relações entre 

conhecimentos adquiridos. As atitudes do cotidiano sempre têm uma motivação, encontrada 

no simbolismo da mente, que assim pode adquirir conhecimento e melhorar as relações do 

indivíduo consigo e com o mundo. 

Conforme Castro (2012, p. 31): “Portanto, a visão humana tem pressupostos. Por um 

lado, vemos o mundo antropomorficamente, isto é, sob a base dos pressupostos fisiológicos 

de nosso corpo. Por outro lado, fazem parte da nossa visão pressupostos históricos, 
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antropológicos, culturais”. Dessa forma, as representações e significados dos símbolos e das 

imagens não significam substituições puras dos objetos apresentados na percepção, mas são, 

antes, reapresentações, ou seja, a apresentação do objeto percebido de outra forma, 

atribuindo-lhe significados diferentes, mas sempre limitados pelo próprio objeto que é dado a 

perceber.  

Assim o imaginário utiliza-se do simbólico não apenas para se expressar, mas para 

existir e tornar algo que não seja mais apenas virtual. Desse modo, o simbolismo pressupõe a 

capacidade imaginativa porque baseia-se na capacidade de ver uma coisa em outra, ou, ver 

uma coisa diferente do que é. Dando as imagens o poder de representar algo que não são 

incorporando-se à um mundo de aparência e de fascinação que se desprende da “realidade”. 

 

As imagens são uma forma específica de abstração; sua bidimensionalidade 

destrói o espaço. O caráter eletrônico de imagens televisivas possibilita 

ubiquidade e aceleração. Tais imagens podem ser divulgadas com a 

velocidade da luz quase simultaneamente em todas as partes do mundo. Elas 

tornam o mundo uma miniatura e possibilitam a experiência específica do 

mundo como imagem (CASTRO, 2012, p.37). 

 

O imaginário humano é composto por uma grande quantidade de informações 

adquiridas nas mais diversas experiências e interações sociais. Assim, pode-se dizer que os 

homens estão condicionados a enfrentar certas situações com base em representações mentais. 

Quando estas não são próprias de um único ser humano, são arquétipos e determinantes de 

diferentes mensagens e processos comunicacionais. Segundo Laplatine e Trindade (2003, p.8) 

“O imaginário, portanto, de maneira geral, é a faculdade originária de pôr ou dar-se, sob a 

forma de apresentação de uma coisa, ou fazer aparecer uma imagem e uma relação que não 

são dadas diretamente na percepção”. 

Desse modo o imaginário é um conjunto formado por todas as vivências de uma 

civilização. Conforme afirma Legros et al. (2007, p.10): “O imaginário alimenta e faz o 

homem agir. É um fenômeno coletivo, social, histórico”. Assim ele se torna um produto de 

pensamento mítico, ou seja, um pré-pensamento formado a partir das analogias, mitologias, 

desejos, ideologias, conhecimentos e comportamentos do coletivo. 

O imaginário segue sua própria lógica, rompendo as fronteiras do tempo e do espaço, 

assim os símbolos são construídos a partir das ideias, valores e qualidades significativas para 

a coletividade e a revelação dessas qualidades é a que simbolizam. Ele faz parte de uma 
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“tradução mental” da realidade percebida, ou seja, o imaginário é a representação mental do 

intelecto que está carregada de emoções e associadas experiências vividas. 

 

O imaginário possui um compromisso com o real e não com a realidade. A 

realidade consiste nas coisas, na natureza, e em si mesmo o real é 

interpretação, é a representação que os homens atribuem às coisas e à 

natureza. Seria, portanto, a participação ou a intenção com as quais os 

homens de maneira subjetiva ou objetiva se relacionam com a realidade, 

atribuindo-lhe significados. Se o imaginário recria e reordena a realidade, 

encontra-se no campo da interpretação e da representação, ou seja, do real. 

(LAPLATINE; TRINDADE, 2003, p.28) 

 

Para Castro (2012) todas as formas midiáticas são espaços de produção e 

representação imaginativa. Elas permitem o aprofundamento da criação e da imaginação, 

como também ampliam as esferas reflexivas associadas ao devaneio e ao sonho que une a 

imagem e a ideia, em que permite a convergência entre mito e pensamento, ou seja, mídia e 

imaginário contém uma multiplicidade dos pontos de vista a uma descrição possível entre a 

entre realidade e ficção.  

Segundo Castro (2012) a mídia é o elemento principal introdutório a imaginação. Pois 

ambas estabelecem uma relação onde a imaginação funciona como instrumento do saber que 

vai da criação de imagens e a formação do racional e a mídia é a ferramenta que liga essa 

lógica espontânea, como uma porta para o mundo real-imaginário. Pode-se dizer onde a 

imaginação ganha forma e o conteúdo vai abastecendo o universo real do homem. 

No entanto, existe diferença entre o imaginário e a ideologia, embora ambos façam 

parte do domínio das representações psíquicas da mente humana. A ideologia está investida 

por uma concepção de mundo que, com base em teorias e busca representar um sentido 

definido, tanto para o sentido real e justificável/comprovado quanto para o sentido real do 

imaginário. De acordo com Laplatine e Trindade (2003, p.7) “O imaginário, como 

mobilizador e evocador de imagens, utiliza o simbólico para exprimir-se e existir e, por sua 

vez, o simbólico pressupõe a capacidade imaginária”. 

Dessa forma, o inconsciente coletivo pode ser considerado um elo entre os seres 

humanos. Por meio de representações, geralmente configuradas de modo similar, o homem 

pode encontrar outros como ele não apenas na estrutura fisiológica, mas também no modo 

como assimila os acontecimentos.  
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Para Castro (2012), o imaginário faz a fronteira entre o que seria sonho/realidade, 

consciente/inconsciente assim como isso é trabalhado na mídia através das imagens. O autor, 

afirma que o imaginário vai sendo construído em partes, como uma produção de 

encantamento que são conectadas sinergicamente por diferentes meios, como filmes, novelas, 

quadrinhos, documentários e músicas, e são inseridos estrategicamente em doses e formatos 

previamente estabelecidos. Assim as instituições midiáticas desenvolvem um sofisticado 

sistema de produção de sentido, de valores, comportamentos e práticas. Sustentando uma 

tematização da vida cotidiana e promovendo uma regulação, uma integração e uma relativa 

estabilidade no processo social.  

Dessa forma, através das imagens e do imaginário surgem os símbolos e suas 

representações arquetípicas. Portanto, não há um arquétipo desenvolvido para uma única 

pessoa, mas há sonhos relatados por muitos. Os problemas, as ansiedades e também as 

alegrias e os prazeres são experimentados por todos. E isso conforta porque as pessoas têm 

necessidade de identificar-se.  

O personagem arquetípico é identificado em suas semelhanças com as pessoas, e a 

relação que ele estabelece com o produto e a marca leva o consumidor a criar sua própria 

imagem. Para garantir sua eficácia, a publicidade possibilita que o consumidor participe da 

mitologia associada ao produto, serviço ou ideia apresentada, por exemplo, pelos enredos de 

uma campanha. Falaremos mais sobre isso no tópico abaixo. 

 

3.2. Simbolismo, Arquétipos e Marcas 

 

Vivemos rodeados por símbolos, são eles desde o aceno de mãos em uma despedida 

ao gesto  que fazemos com a mão utilizando o dedo polegar para indicar algo positivo. Nessa 

lógica, o símbolo seria a relação que une o conteúdo manifesto de um comportamento, de um 

pensamento, de uma palavra, ao seu sentido latente. Os símbolos normalmente não aparecem 

isolados, mas unem-se entre si, dando lugar a composições simbólicas.  

O sistema simbólico das sociedades tem uma correlação com a função social dos 

indivíduos, como atores sociais ao desempenhar seus diferentes papéis. A partir dos símbolos 

podemos identificar consumidores por meio do uso das marcas que consomem, e estas são 

sempre apoiadas pela publicidade, além de estabelecer uma interação entre esses 

consumidores. 
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Segundo Castro (2012), o indivíduo sonha em viver em uma sociedade mítica e 

fantástica, com uma vida cheia de aventuras extraordinárias, transcendendo os limites da 

condição humana. Assim, as marcas trabalham o valor simbólico relativo ao imaginário de 

cada pessoa despertando através dos símbolos “apropriações” semelhantes ao seu modo de 

vida e gosto, que inconscientemente agem no emocional do indivíduo e geram representações 

na qual o público se identifica. Baudrillard afirma que “para tornar-se objeto de consumo é 

preciso que o objeto se torne signo” (BAUDRILLARD, 2014, p.207). 

Para Randazzo (1996) a verdade é que o inconsciente e o subconsciente muitas vezes 

controlam o nosso comportamento. E a maioria das pessoas não percebe que vive literalmente 

com outro mundo operando dentro de si mesmo: o mundo dos sonhos. Assim, a mente 

inconsciente é ao mesmo tempo a fonte da qual jorra a mitologia e a criatividade: arte, poesia 

e música. Os mitos não são apenas histórias sobre deuses e personagens heróicos. Eles são 

compostos de uma universalidade que transcendem o tempo e as mais diferentes culturas. 

Os sonhos e os mitos são conteúdos do imaginário que têm grande importância por 

traduzirem as formas arquetípicas de diversas maneiras, uma vez que constituem a parte 

inconsciente da psique humana que cria o enredo de um sonho, de uma lenda ou de um mito 

como uma representação dos elementos psíquicos e do processo de crescimento. Portanto, os 

mitos são parte da imaginação ativa. Essas fantasias sempre foram valorizadas pelos homens 

em gêneros como religião, lendas, sabedoria popular, literatura e contos de fadas, todos ainda 

com grande influência sobre o comportamento humano. 

Segundo Bachofen (1992 apud RANDAZZO, 1996, p.100): “O símbolo deixa no ar 

insinuações; a palavra só pode explicar. O símbolo liga todos os canais do espírito humano de 

uma só vez; o discurso só pode adaptar-se a um único pensamento de cada vez”. Um símbolo 

é baseado em uma ideia ou imagem consciente, mas sempre exprime algo além de seu 

significado manifesto e imediato, assim como a consciência, que procura relações entre 

conhecimentos adquiridos.  

Os símbolos transmitem uma comunicação fabricada e direcionada a fim de que cada 

um desses grupos assimile e decodifique o repertório próprio de seu universo, o qual é muito 

bem definido antes de qualquer ação comunicacional. Conforme Bachofen (1992, apud 

RANDAZZO, 1996, p.100) “O símbolo afunda as suas raízes nas mais secretas profundezas 

da nossa alma; a linguagem roça na superfície do conhecimento como aragem ligeira. O 

símbolo aponta para dentro; a linguagem, para fora”.  
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Os símbolos são constantemente desenvolvidos em nossa mente, em um processo 

relacionado com as imagens, mas que nunca são completamente discriminadas, ou seja, nunca 

atingem a plenitude de sentido consciente. Ainda assim, é possível buscar uma discriminação 

de alguns símbolos, principalmente daqueles que carregam grande conteúdo arquetípico. Para 

Randazzo (1996, p.101) “Bem no amago da maioria das mitologias há um símbolo, uma 

imagem arquetípica que dá rumo a mitologia, que por sua vez molda a vida das pessoas”. 

A percepção do símbolo também é pessoal. Em seu processo de formação, o ser 

humano acrescenta, às experiências pessoais, valores culturais e sociais herdados da 

humanidade que o precedeu até então. Assim, a compreensão de um símbolo depende 

fortemente da percepção direta, possibilitada pelo repertório pessoal. Análises históricas, 

comparações interculturais, pesquisas acerca das interpretações provindas das tradições orais 

e escritas e prospecções da psicanálise contribuem para tornar tal interpretação mais completa 

e menos arriscada. 

Os complexos emocionais, por serem adquiridos na experiência sensorial, são parte do 

inconsciente pessoal e determinam muitas particularidades do indivíduo. No entanto, a 

personalidade é, também, motivada pelo inconsciente coletivo
1
, pois um conjunto de 

indivíduos pode valorizar uma representação simbólica em detrimento de outra. Portanto, o 

grupo e o meio a qual são inseridos também influenciam o comportamento individual, gostos 

e modos. 

As atitudes do cotidiano sempre têm uma motivação, encontrada no simbolismo da 

mente. Dessa forma, as imagens tornam-se universais (arquetípicas), através dos mitos 

fornecem uma base para as nossas mitologias culturais, servindo de alicerce para as inúmeras 

imagens usadas na publicidade. Assim as pessoas ficam fascinadas com a conexão entre 

imagens e ideias encontradas na relação entre mitologia e publicidade. Esse fascínio engloba a 

totalidade de emoções e sentimentos associados com a marca.  

Segundo Randazzo (1996 p. 24, grifos do autor): “(...) a marca é mais do que um 

produto; é ao mesmo tempo uma entidade física e perceptual.” Portanto, aspecto físico da 

marca (seu produto e embalagem) pode ser encontrado na prateleira do supermercado. Esse é 

estático, finito, tangível e palpável.  Já o aspecto perceptual existe no espaço psicológico (na 

mente do consumidor). Esse é dinâmico, maleável, infinito e intangível.  A publicidade é o 

meio que permite o acesso à mente do consumidor, criando um inventário de imagens, 

símbolos e sensações gerando uma identidade a marca. 

                                                           
1
  Para Jung (2008) Ele é constituído pelos materiais que foram herdados, e é nele que residem os traços 

funcionais, tais como imagens virtuais, que seriam comuns a todos os seres humanos. 
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Para exaltar os valores de uma marca e levar à aquisição de um produto ou a um dado 

comportamento, o anúncio se utilizará de várias opções: O consumidor se projeta naquela 

personalidade em razão de sonhos e desejos que acredita poder realizar com a aquisição 

daqueles produtos. No entanto, o produto não é vendido apenas por seu uso. O 

posicionamento abarca a totalidade de experiências, percepções, crenças e sentimentos 

associados a ele: é o diferencial que existe em cada marca que concorre na venda de um 

mesmo produto (RANDAZZO, 1996).  

As marcas são identificadas e “consumidas” pelo seu público apenas através de 

símbolos que são transmitidos através da publicidade nos meios de comunicação e assim 

conseguem interagir com seus consumidores. Assim, é comum que apenas ao visualizarmos 

um símbolo, como um logotipo e imediatamente conseguimos identificar inconscientemente a 

marca que ele nos remete. Portanto, o sistema simbólico das marcas promove uma correlação 

com a função social dos indivíduos na sociedade.  

A mitologia da marca é a maneira como esta é percebida na mente do consumidor e 

envolve todas as representações armazenadas sobre a marca. Os anúncios criam uma 

identidade, uma mitologia que pode ter um personagem, um lugar e ainda uma ocasião. 

Quaisquer desses fatores que possam ser gravados na mente do consumidor fazem parte do 

inventário perceptual daquela marca. É importante perceber que os conceitos de 

posicionamento, mitologia da marca e, ainda, dimensão psíquica não se isolam 

conceitualmente, mas estão entrelaçados no entendimento da marca (RANDAZZO, 1996). 

A mitologia da marca é o que, de fato, é criado na mente do consumidor, quando se 

usam os arquétipos nos anúncios. Cada marca incorpora em si um ou mais arquétipos, e torna-

se função do anúncio construir ou difundir a personalidade da marca. Na publicidade de 

marca, muitas vezes, o objetivo principal não é convencer o espectador a fazer coisa alguma, 

mas alterar seu ponto de vista, seu sistema de valores. 

As mensagens publicitárias, fazendo apelo, sobretudo, ao desejo e centrando-se 

frequentemente em valorizações de natureza emocional, falam a cada espectador. Assim, o 

consumidor é atingido na dimensão privada, na qual se identifica com as histórias 

transmitidas, ou se projeta no lugar encantado da publicidade. Nessa estratégia, o ato de 

consumo é fundado na identificação subjetiva, mais do que no cálculo das prioridades. 

Atualmente, os meios de comunicação de massa trabalham os desejos e anseios que 

existem na natureza inconsciente e primitiva. Os super-heróis dos desenhos animados e das 
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histórias em quadrinhos, por exemplo, encarnam o Bem e a Justiça e assumem a nossa 

proteção imaginária. Desta forma, a publicidade também trabalha os arquétipos de “mocinha e 

mocinho” que conseguem juntos uma história com um “final feliz”. 

O conceito de arquétipo trata da vida cotidiana, explica como o homem, mesmo sem 

perceber, repete as ações de seus ancestrais. Por meio de contos, mitos e outras narrativas, 

como a publicidade, o homem transmite e perpetua suas representações dos arquétipos que 

são arraigadas a sua espécie, funcionando com um instinto que influencia o seu 

comportamento. Em toda história contada, por mais fantasiosa que pareça, existe uma imagem 

humana. Segundo Castro (2012, p.51) “os arquétipos só existem porque se enraíza na 

existência social”.  

Para Randazzo (1996 p. 67) “[...] O que podemos perceber são expressões do 

arquétipo na forma de imagens e símbolos arquétipos. Em outras palavras, todo arquétipo 

pode se manifestar em um número infinito de formas”. Assim, os ideais que transcendem de 

uma cultura para outra ao longo do tempo, são formados na inteligência humana a fim de 

compreender e explicar as razões para o conhecimento verdadeiro. 

 

[...] há um segundo sistema psíquico, de natureza coletiva, universal e 

impessoal que é idêntico para todos os indivíduos. Este inconsciente coletivo 

não se desenvolve individualmente, é herdado. Consiste em formas 

preexistentes, os arquétipos, que só em alguns casos chegam ao nível de 

consciência, e que dão forma definida a certos conteúdos psíquicos (JUNG, 

1968 apud RANDAZZO, 1996, p.66). 

 

Os arquétipos são representativos das principais necessidades do consumidor, eles 

sempre estão presentes nos anúncios. Dando-lhes um sentido de identidade, ajudando as 

pessoas a entenderem o que é importante e como deveriam porta-se na vida. Mostrando 

padrões de comportamento humano, arquetípicos ou universais. No entanto, a personalidade é 

motivada pelo inconsciente coletivo, e também pelas experiências pessoais. E por isso, 

determinam como um conjunto de indivíduos pode valorizar uma representação arquetípica 

em detrimento de outra. 

 

 

A publicidade recorre a indivíduos anônimos como fonte de legitimação do 

consumo e de seus produtos. Muitas campanhas apresentam indivíduos 

externo ao circuito das celebridades, para demonstrar uma ideia de consumo 
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na realidade cotidiana de qualquer indivíduo, não apenas de uma camada 

altamente exposta pela mídia. (CASTRO, 2012, p.108) 

 

Conforme Randazzo (1996 p. 67): “As imagens arquetípicas chegam ao âmago da 

mitologia. O drama universal da humanidade é retratado e representado numa série de 

imagens arquetípicas e de momentos míticos”. Por exemplo, a imagem arquetípica da mãe 

amamentando o filho é uma imagem universal, reconhecida e encontrada em toda a história e 

em qualquer cultura. É a representação visual do instinto e vínculo materno. Trazendo o 

arquétipo da Grande Mãe, que é a figura da maternidade e seu sentido carinhoso, caloroso e 

alimentador. 

A força dessa imagem arquetípica está no inconsciente humano, pois diante dessa 

imagem os instintos são guiados pelos símbolos e suas representações no sentido sensorial da 

mente e não apenas no consciente. Dessa forma, os arquétipos possuem um grupo bem 

definido de símbolos e expressões, como o arquétipo do guerreiro que representa o instinto de 

guerra e de agressão, como também expressões de força, independência e coragem retomando 

à outras imagens ou apropriações, como: policial, caubói, soldado, gladiador, operário etc. 

Para Randazo (1996 p. 102): “A grande fascinação exercida por uma imagem 

arquetípica está no fato de as pessoas responderem a ela não só em nível consciente, como 

também num nível emotivo profundo, instintivo. A resposta humana aos arquétipos é quase 

sempre emocional”. Assim o arquétipo não possui uma “forma concreta”, pois é inconsciente 

e abstrato apenas se concretiza em uma imagem de um ser, tornando-se uma tendência de 

comportamento. 

Portanto, as imagens arquetípicas moldam as mitologias culturais que servem de 

inspiração para as mitologias das marcas e assim os anunciantes tendem a atrair os 

consumidores refletindo os valores, o estilo de vida e a sensibilidade dos mesmos. Sendo 

assim, cada arquétipo traz consigo uma “visão de mundo”, e com ela objetivos e teorias de 

vida acerca daquilo que a vida significa. Como veremos na análise da propaganda Eduardo e 

Mônica da empresa de telefonia VIVO no capítulo 5 deste trabalho. 

 

 

 

 



31 

 

4.  Metodologia de Pesquisa  

 

Considerando a influência da publicidade na sociedade atual e o seu papel na criação 

de mundos imaginários que se espelham nos sonhos e fantasias das pessoas criando um 

vínculo emocional entre a marca e o consumidor, utilizamos como corpus de investigação 

deste trabalho o vídeo publicitário da campanha da empresa de telefonia VIVO intitulado 

Eduardo e Mônica de 4 minutos e 9 segundos, veiculado em junho de 2011, para o Dia dos 

Namorados. Inicialmente a campanha foi veiculada na internet, mas depois foi exibida na TV 

aberta e em salas de cinema das capitais brasileiras. Buscamos assim identificar o simbolismo 

imaginário a partir das imagens e da narrativa utilizadas no comercial, bem como destacar o 

uso dos arquétipos como estratégias que despertam as relações de identificação e consumo no 

público-alvo da peça publicitária. 

Para analisar esse vídeo publicitário é importante observarmos o meio a qual foi 

veiculado, seu público-alvo, bem como o uso da manipulação das imagens pela publicidade, 

ás vezes imperceptíveis, mas que se analisadas com “outros olhares” podemos encontrar 

vários elementos visuais que se relacionam com a sequência de imagens, estrutura do texto e 

com a trilha sonora. 

Desse modo, optamos pela utilização do método da análise de conteúdo, que segundo 

Fonseca Júnior (2005 p.280): “A análise de conteúdo (AC), em concepção ampla, se refere a 

um método das ciências humanas e sociais destinado à investigação de fenômenos simbólicos 

por meio de várias técnicas de pesquisa”. O autor ainda completa: 

 

A análise de conteúdo possui atualmente três características fundamentais: 

(a) orientação fundamentalmente empírica, exploratória, vinculada a 

fenômenos reais e a de finalidade preditiva; (b) transcendência das noções 

normais de conteúdo, envolvendo as ideias de mensagem do canal, 

comunicação e sistema; (c) metodologia própria que permite ao investigador 

programar, comunicar e avaliar criticamente um projeto de pesquisa com 

independência de resultados. (KRIPPENDORFF, 1990 apud FONSECA 

JÚNIOR, 2005, p.286). 

 

Segundo o autor, esse método deve ser organizado em três fases cronológicas: a 

primeira é a pré-análise que consiste no planejamento de todo o trabalho a ser elaborado; a 

segunda fase se refere à exploração do material envolvendo as regras de codificação e, a 
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terceira, consiste no tratamento dos resultados obtidos e a interpretação dos dados válidos 

significativos encontrados. 

A análise do conteúdo deve assim ser realizada de forma linear a atribuição dos 

sentidos e significados das imagens, a partir da leitura e compreensão visual do pesquisador, 

ressaltando a diferença entre a percepção e interpretação comum a todo e qualquer indivíduo, 

principalmente ao tratar as imagens arquetípicas, pois elas são representações de conteúdo do 

imaginário e estão presentes no inconsciente coletivo. 

 

Para analisar uma imagem é preciso estabelecer um percurso que envolve 

algumas etapas ou procedimentos metodológicos. São eles a leitura, a 

interpretação e finalmente a síntese ou conclusão. Um dos desafios da 

realização desse tipo de análise seria a necessidade de uma espécie de 

“tradução”, isto é, a transposição de códigos visuais em signos linguísticos, 

já que a absoluta maioria dos trabalhos científicos deve ser apresentada no 

formato de texto (COUTINHO, 2002, p. 334). 

 

Neste sentido, utilizaremos a técnica de análise estrutural apontada por Fonseca Júnior 

(2005), onde tentaremos desvendar as mensagens camufladas e contidas na peça publicitária, 

pois sua estrutura é entendida como uma forma oculta ao funcionamento da mensagem. 

Realizaremos uma construção mental para descrever a realidade constituída pelos elementos 

interdependentes colocados na propaganda, a fim de explicar as causas e efeitos inerentes e 

encontrados nessa mediação simbólica. Utilizamos ainda como base teórica os pressupostos 

teóricos de Randazzo (1997) e Campbell (1995) para descrever e compreender as imagens 

arquetípicas e seus sentidos nesse caminho metodológico, o que nos possibilitará a identificar 

a simbologia e os arquétipos presentes na campanha. 

Considerando a partir de Fonseca Júnior (2005, p. 290) que: “Toda pesquisa é 

motivada pelo desejo de compreender alguns aspectos do mundo real com a utilização de 

procedimentos já consagrados, entre eles o método de pesquisa”, a natureza deste trabalho é 

qualitativa, ou seja, está fortemente direcionada à entender as estratégias publicitárias 

utilizadas na propaganda da VIVO para gerar identificação no consumidor e conversar com 

seus questões subjetivas a partir do uso do arquétipos.  

Conforme Loizos (2002) a pesquisa qualitativa com enfoque na análise de vídeo, filme 

ou documentos merecem destaque por três razões: a primeira é que a imagem com ou sem o 

acompanhamento de som, oferece um registro muito poderoso dos fatos. A segunda é que a 

imagem beneficia com mais informação, possibilitando o uso de dados visuais, se 
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diferenciando somente das pesquisas teóricas ou podendo ao mesmo tempo complementa-las 

e, a terceira, é a crescente influência visual dos meios de comunicação na vida social dos 

indivíduos. 

Dessa forma, o método de análise não será apenas relevante à preocupação com a 

leitura em si, mas com as situações onde imagens estão apoiadas, e também com a trilha 

sonora usada no vídeo. Pois, as imagens mais sutis e ocultas podem nos remeter a uma 

comunicação ideológica. Assim a percepção do investigador vai ser o diferencial quanto aos 

detalhes mais significativos.  

 

O pesquisador deverá então dar conta de diversas tarefas: exame sistemático 

do corpus de pesquisa; criação de um sistema de anotações em que fique 

claro por que certas ações ou sequências de ações devem ser categorizadas 

de um modo específico; e finalmente, o processo analítico da informação 

colhida (LOIZOS, 2002, p. 149). 

 

Para Rose (2002 p. 343) “Todo passo no processo de análise de materiais audiovisuais 

envolve transladar. E cada translado implica em decisões e escolhas”. Sendo assim, a escolha 

de cada imagem dentro desse campo múltiplo é tão importante como a que ficou de fora e isso 

pode afetar o restante da análise. Nesse complexo de translação de imagens a simplificação 

vai ganhando forma diante da análise do pesquisador. Destacando a importância sobre a 

decisão desse método de análise com base nas teorias aprofundadas para a realização desse 

trabalho. 

 

Uma vez que procurar uma perfeição impossível, necessitamos ser muito 

explícitos sobre as técnicas que nós empregamos para selecionar, transcrever 

e analisar os dados. Se essas técnicas forem tornadas explícitas, então o 

leitor possui uma oportunidade melhor de julgar a análise empreendida. 

Devido à natureza da translação, existirá sempre espaço para oposição e 

conflito. Um método explícito fornece um para espaço aberto, intelectual e 

prático, onde as imagens são debatidas (ROSE, 2002, p.345). 

 

Nesse sentido a principal finalidade dessa transcrição na observação de imagens é 

formar um conjunto de dados cuidadosos que possibilite uma simplificação e uma codificação 

da análise. Conforme Rose (2002, p. 357) “Os códigos para análise visual podem ser vistos 

nos extratos. Eles são, na verdade, transcritos de um momento único”. Assim é importante 

ressaltar também a estrutura narrativa estabelecida no “formato da história apresentada”, pois 

ela que dá “sentido e movimento” às situações articuladas no decorrer da peça publicitária. 
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 Segundo Fonseca Júnior (2005, p.285) “(...) a análise de conteúdo oscila entre dois 

pólos, ora valorizando o aspecto quantitativo, ora o qualitativo, dependendo da ideologia e 

dos interesses do pesquisador”. Conforme Coutinho (2002) o pesquisador não pode apenas 

experimentar a comunicação efetuada via imagem, mas, ser capaz de relacionar suas hipóteses 

ao registro visual e ainda destacar as suas características representadas na imagem, como 

também elucidar o que está implícito.  Ou seja, cada imagem é formada a partir do processo 

de leitura de seus significados únicos diante das experiências adquiridas em cada cultura.  

Dessa forma, os arquétipos são representações que expressam as imagens simbólicas 

de um sentimento próprio e coletivo. Assim os conteúdos apresentados em romances, novelas, 

filmes, músicas e a própria narrativa publicitária envolvem-se de elementos com valores 

afetivos e emocionais, cheios de magia e fantasia a fim de preencher os anseios do 

inconsciente humano. Ofertando-lhes o consumo simbólico através das mensagens 

mercadológicas utilizando os símbolos e arquétipos que permeiam o imaginário. Desse modo, 

esse estudo busca entender as relações, os apelos e as percepções estabelecidas entre 

publicidade e sociedade. 

 

No contexto de pesquisa em comunicação de massa, a análise de conteúdo 

ocupa-se basicamente com a análise de mensagens, mesmo ocorrendo com a 

análise semiológica ou análise de conteúdo de discurso. As principais 

diferenças entre essas modalidades são que apenas a análise de conteúdo 

cumpre os requisitos de sistematicidade e confiabilidade (FONSECA 

JÚNIOR, 2005, p. 286). 

 

Com a finalidade de solucionarmos as inquietações que moveram esse estudo 

tomaremos como ponto de partida a análise do simbolismo imaginário presente na 

publicidade, identificando o uso de arquétipos e como essa estratégia desperta as relações de 

consumo. E por fim buscando entender e apontar como essas ações contribuem para uma 

relação positiva da marca com o consumidor. 
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5.  Análise do Imaginário Arquetípico na Publicidade  

 

5.1. A Vivo, Eduardo e Mônica e a Peça Publicitária  

 

A Vivo é uma empresa de telefonia (móvel e fixa)
2
, internet banda larga e TV por 

assinatura que atua no Brasil desde 2003. Formada pela fusão de companhias de celular ex-

estatais existentes no país, foi fundada como uma parceria entre Portugal Telecom e a 

espanhola Telefónica, ao longo dos anos incorporou a compra de outras companhias como a 

Telemig Celular e GVT, formando assim o Grupo Telefônica no Brasil na qual Vivo é marca 

comercial que representa esse grupo. 

A marca faz parte de um mercado pautado pela competitividade de ofertas e 

estratégias comunicacionais, no qual a Oi, Tim e a Claro também são bastante atuantes e suas 

principais concorrentes. Em 2015, segundo o relatório da Agência Nacional de 

Telecomunicações (Anatel)
3
 a Vivo ocupa no ranking a segunda posição em telefonia móvel 

referente à área geográfica em operação (cobertura em funcionamento) e no campo de 

satisfação geral nos serviços como prestadora de telefonia fixa de celulares pós e pré- pago 

está entre as 5 melhores notas. A Vivo está presente em todos os estados brasileiros com as 

tecnologias GSM, 3G, 3G plus e 4G.  

Segundo Randazo (1996 p. 54) “(...) a publicidade aproveita o poder do mito e dos 

símbolos para construir e manter marcas de sucesso duradouro”. Devido ao tipo de serviço 

que a VIVO oferece, a sua comunicação publicitária sempre utilizou argumentos relacionados 

à dimensão emocional, visto que toda a tecnologia presente em seus aparelhos e serviços 

possui o intuito final de aproximar pessoas. Essa proposta ficou ainda mais explícita quando a 

operadora iniciou uma parceria com a agência de publicidade brasileira África para informar 

ao público sobre a fusão com a espanhola Telefônica, construindo assim, um novo 

posicionamento: “Vivo. Conectados vivemos melhor”.  

O relacionamento com o cliente é a chave para as empresas atualmente. Satisfazer seu 

cliente não é apenas dar desconto ou mandar um cartão no aniversário. É preciso estar 

presente, ser visto, ser admirado, não apenas por aqueles que já são seus clientes, mas por 

aqueles que podem um dia se tornar. Desse modo, a Vivo apresenta suas campanhas 

                                                           
2
  Disponível: < http://www.vivo.com.br/portalweb >. Acesso em:16.nov. 2016 

3
  Disponível em: < http://www.anatel.gov.br/consumidor/index.php/pesquisa-de-satisfacao-e-qualidade/2015>. 

Acesso em:16.nov. 2016 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Portugal_Telecom
https://pt.wikipedia.org/wiki/Telef%C3%B3nica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Telef%C3%B3nica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Telef%C3%B4nica_Vivo
http://www.vivo.com.br/portalweb
http://www.anatel.gov.br/consumidor/index.php/pesquisa-de-satisfacao-e-qualidade/2015
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publicitárias em meios tradicionais como televisão, outdoor, revistas, jornais e nas redes 

sociais buscando sempre de forma emotiva ou bem humorada promover uma interação com o 

seu público-alvo. 

Conforme Randazo (1996), a publicidade serve para construir e manter as marcas 

fortes, criando um inventário perceptual de imagem, sensações e associações com a marca. E 

como sabemos, a publicidade está entre nós nos mais diversos meios, na TV, no cinema, no 

rádio, no jornal, nas músicas e na internet, tornando as marcas mais “humanizadas”, ou seja, 

criando uma identidade, uma personalidade específica para elas, que se relacionam com os 

seus consumidores.  

Neste propósito, a VIVO sempre ganhou destaque no gerenciamento de sua marca 

com seus consumidores. Como exemplo disso, temos nosso objeto de estudo, a campanha 

promovida pela empresa em 2011, para o dia dos namorados, cujo tema foi “Amor, Conexão 

e Transformação”. A ideia do videoclipe da música Eduardo e Mônica, concebido como 

uma homenagem ao aniversário de vinte e cinco anos da música e também 15 anos da morte 

do cantor, teve como estratégia da VIVO aliar o sucesso musical da banda Legião Urbana à 

sua marca.  

A Banda Legião Urbana surgiu no final de 1982 em Brasília-DF,
4
 o primeiro álbum da 

banda foi 1985, a qual teve grande repercussão e onde a Revista Bizz elegeu a Legião como 

melhor banda e Renato Russo, seu cantor e compositor, como o melhor cantor daquele ano. 

Em julho de 1986, chega às lojas o segundo álbum da banda, intitulado como Dois, com letras 

e melodias suaves. Desse disco, o maior sucesso foi a música “Eduardo e Mônica”, que conta 

a história de dois jovens que se apaixonam, apesar dos estilos diferentes de vida que possuem.  

A música Eduardo e Mônica se tornou um dos maiores sucessos da banda Legião 

Urbana, e a banda virou  um ícone do rock nacional nos anos 1980 e 1990. Considerando isso, 

além de trazer para os dias atuais toda a nostalgia da banda, a Vivo, propôs uma nova leitura 

para esta canção. Retratando em um vídeo a letra da música com a apresentação do que seria 

o jovem casal Eduardo e Mônica nos dias atuais, mostrando como a conexão e a 

interatividade pode auxiliar nos encontros e desencontros ocorridos nos relacionamentos. 

A música ganhou assim um videoclipe para a internet, uma opção diferente dos meios 

tradicionais de comunicação, principalmente da televisão, e utilizou o YouTube, Facebook e 

as salas de cinema para veiculação. Denominada: Eduardo e Mônica: o filme. A partir da 

narrativa apresentada pela letra da música da banda Legião Urbana, foi criada uma 

interpretação audiovisual que transformou a canção ao “personificar” a composição. 

                                                           
4
  Disponível em:< http://www.legiaourbana.com.br/>. Acesso em:18.nov. 2016 

http://www.legiaourbana.com.br/
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Além do tempo de duração de 4 minutos, um tanto maior que o habitualmente 

utilizado em peças publicitárias televisivas, a tática de utilização das mídias digitais, permite 

um direcionamento mais eficaz ao seu público-alvo e dá condições para que as pessoas que se 

interessem por ela, enviem para suas redes sociais, recomendando e compartilhando tal vídeo. 

O vídeo teve direção de Nando Olival, foi criado pela Agência África e produzida pela O2 

Filmes, teve em um mês de veiculação 7,8 milhões de visualizações. No YouTube 57.703 

internautas marcaram “gostar” no filme original.
5
 

 

 

5.2. Simbolismo na Peça Publicitária  

 

Os mitos e os contos, assim como os sonhos são na verdade projeções do que existem 

no inconsciente. Eles representam os sonhos coletivos e padrões de pensamento da 

humanidade, agindo assim como instintos para moldarem o nosso comportamento. Dessa 

forma, as marcas se apropriam de tendências humanas e as transformam em objetos e 

experiências repletas de simbolismo. 

 

Os mitos não são apenas divertidas historinhas acerca de deuses, deusas e 

personagens heroicos. A universalidade dos mitos, o fato de os mesmos 

mitos aparecerem no decorrer do tempo em culturas diferentes, sugere que se 

originam em algum lugar dentro da gente (RANDAZZO ,1996, p. 11). 

 

Para Jung (2008) os arquétipos explicam, auxiliam e promovem as transformações 

psíquicas, sejam individuais ou coletivas. Já os mitos e contos são construções simbólicas do 

homem com o papel de intermediar a relação da vida consciente com a inconsciente. Portanto, 

os arquétipos podem ser vistos como um envelopamento de nossas pulsões mais arcaicas que 

nos permitem encontrar com os nossos dramas e conflitos. Contribuindo para a estrutura de 

vida emocional de crianças e adultos, dando lições e aprendizados nesses sentidos. 

Os mitos e contos revelam um mundo psicológico profundo por meio de uma estrutura 

de narrativa simples, que despertam os nossos sentimentos e valores. Assim, com os 

personagens criam-se e moldam-se os padrões mentais (imagens) de mecanismos de defesa, 

amor, afeto, inveja. Já os arquétipos são uma base onde age a cultura, ou seja, são as 

                                                           
5
 Disponível em: < https://www.youtube.com/watch?v=QfZwgNDewAQ>. Acesso em: 11.set. 2016 

https://www.youtube.com/watch?v=QfZwgNDewAQ
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tendências de comportamento e a cultura é que determina a roupagem que vai ter esse 

comportamento. Pois o arquétipo se manifesta de forma diferente em cada cultura. 

Para analisarmos o simbolismo presente na peça publicitária da Vivo - Eduardo e 

Mônica é importante primeiramente observarmos e destacarmos não só as imagens, como 

também a construção narrativa, pois a música surgiu em 1986 e a versão audiovisual em 2011. 

Então, vale ressaltar que a construção arquetípica surgiu inicialmente nos versos do 

compositor da canção e posteriormente a marca aderiu a essa função da música e personificou 

em personagens com atores reais usando a publicidade para promover ainda mais a 

identificação, a aproximação entre marca e consumidor. 

As estruturas narrativas são expressões dos arquétipos em cada sociedade, ou seja, os 

fatos da mente em ficção sobre os assuntos ganham forma e sentido na escrita em determinada 

cultura. As narrativas possuem dimensões simbólicas de representações e projeções que 

ensinam sobre as condições inerentemente humanas. Pois, os arquétipos manifestados nas 

narrativas acessam as estruturas emocionais e nos trazem situações a qual nos deparamos ao 

longo da vida. 

Considerando isso, a construção da narrativa do vídeo comercial Eduardo e Mônica é 

feita a partir dos relatos da música e a apresentação de imagens dos personagens, nele se 

mostra as contradições dos personagens, com o enfoque na postura infantilizada do Eduardo 

que se contrapõe com o perfil maduro e independente da Mônica, como explicitado em: 

“Eduardo abriu os olhos, mas não quis se levantar/ Ficou deitado e viu que horas eram/ 

Enquanto Mônica tomava um conhaque/ No outro canto da cidade, como eles disseram”. 

Como podemos observar nas imagens abaixo retiradas do comercial. 

 

  

Figura 1 – Eduardo viu que horas eram.                             Figura 2 – Mônica tomava um conhaque. 

 Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=K-fCDnDQo88                                                                 
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Como também, destacando de maneira intencional o acaso em que ocorreu o encontro 

dos personagens: “Eduardo e Mônica um dia se encontraram sem querer/ E conversaram 

muito mesmo pra tentar se conhecer/Um carinha do cursinho do Eduardo que disse "Tem uma 

festa legal, e a gente quer se divertir". Nas imagens do encontro no comercial, evidenciamos o 

acaso aproximando os personagens e também a forma como a empresa trabalhou a 

interpretação do verso da canção e trouxe uma cena que evidencia de forma rápida o seu 

produto e marca. Como veremos nas imagens abaixo. 

 

  

     Figura 3 – Eduardo e Mônica encontro.                            Figura 4 – Eduardo e Mônica sem querer. 

           Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=K-fCDnDQo88  
 

 

Diante dos padrões de comportamento é possível prever a identificação de um grupo 

em relação a um arquetípico. Pois eles despertam, evocam, ativam, estimulam, manifestam as 

fantasias, emoções e os sentimentos mais profundos. A diferença entre os papéis dos atores é 

marcado pela oposição, e sinalizada na diferença entre a postura da Mônica e do Eduardo: 

“Festa estranha, com gente esquisita/"Eu não tô legal", não aguento mais birita"/E a Mônica 

riu, e quis saber um pouco mais/ Sobre o boyzinho que tentava impressionar/E o Eduardo, 

meio tonto, só pensava em ir pra casa/ "É quase duas, eu vou me ferrar". Como podemos 

verificar nas imagens a seguir. 

  

      Figura 5 – Eduardo e Mônica festa legal.                    Figura 6 – Mônica quis saber mais sobre o boy. 

                         Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=K-fCDnDQo88                                                                   
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Diante disso, é a partir dessa narrativa que tanto a música como a marca consegue 

evocar os sentimentos através das representações arquetípicas de cada personagem. 

Promovendo a interação e a identificação dos comportamentos dos atores com o do público. 

Portanto, os arquétipos são imagens dos instintos (imagens emocionais e fantasias), uma 

tendência instintiva, ou seja, nós temos padrões de comportamentos e tendências que são 

inatos a nós. 

Com isso, os processos emocionais são os mesmos em todos os seres humanos, pois os 

sistemas de decisão dependem da emoção e na narrativa temos a construção de uma paixão. 

Conforme nos versos: “Eduardo e Mônica trocaram telefone/Depois telefonaram e decidiram 

se encontra/ O Eduardo sugeriu uma lanchonete/ Mas a Mônica queria ver o filme do 

Godard/Se encontraram então no parque da cidade/ A Mônica de moto e o Eduardo de 

"camelo” /O Eduardo achou estranho, e melhor não comentar/Mas a menina tinha tinta no 

cabelo”. Isso promove uma identificação do público com o inconsciente emocional, o 

despertar da paixão, envolve os anseios e desejos de cada ser humano em viver uma história 

de amor mesmo em meio as diferenças de gostos e comportamentos. Além disso, a marca 

sempre insere seus produtos e serviços em meio aos acontecimentos da história, atrelando sua 

marca ao simbolismo imaginário. 

 

  

   Figura 7 – Eduardo e Mônica telefonaram.           Figura 8 – Mônica de moto e Eduardo de camelo. 

                             Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=K-fCDnDQo88 

 

Além disso, a narrativa traz a marca da paixão pela diferenciação em perfis de 

comportamentos opostos, em uma construção de sentido que “os opostos se atraem” é 

demonstrada através: “Eduardo e Mônica eram nada parecidos/ Ela era de Leão e ele tinha 

dezesseis/ Ela fazia Medicina e falava alemão/ E ele ainda nas aulinhas de inglês”. As 

imagens a seguir confirmam os versos da música, ao mostrar Eduardo com espinha e a 

Mônica na aula de medicina, claro, com um produto e a internet da empresa produtora do 

vídeo: 
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Figura 9 – Eduardo com espinha tinha dezesseis.             Figura 10 – Ela fazia medicina e falava alemão.   

 Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=K-fCDnDQo88  

 

E conforme as diferenças, adversidades existentes em cada ser humano, mesmo assim 

cada um busca incansavelmente viver e ter uma companhia, um amor, para dividir as alegrias 

e tristezas da vida, como nos versos: “E mesmo com tudo diferente, veio mesmo, de repente/ 

Uma vontade de se ver /E os dois se encontravam todo dia/E a vontade crescia, como tinha de 

ser”.   

 

  

Figura 11 – Eduardo e Mônica encontros.      Figura 12 – Os dois se encontravam todo dia.   

 Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=K-fCDnDQo88                                                                 

 

Porém, os relacionamentos não são como nos “contos de fadas” e em meio às 

diferenças de comportamentos e pensamentos, principalmente em pessoas tidas como tão 

diferentes é comum que hajam desentendimentos: “E os dois comemoraram juntos/ E também 

brigaram juntos muitas vezes depois /E todo mundo diz que ele completa ela /E vice-versa, 

que nem feijão com arroz”. Diante dos versos da música o vídeo traz cenas de brigas e 

reconciliações do casal. Fatos que também acontecem com todos os indivíduos gerando assim 

uma aproximação mais íntima dentro convívio das relações, pois assim os consumidores 

sentem-se envolvidos, representados. As imagens a seguir traduzem cenas de brigas e 

comemorações. 
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Figura 13 – Eduardo e Mônica brigaram .                       Figura 14– Os dois comemoram juntos.   

               Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=K-fCDnDQo88                           

 

A narrativa caminha para seu desfecho reforçando a manipulação pela sedução que os 

levaram ao querer-fazer. Mesmo sabendo que a vida não é repleta apenas de momentos felizes 

e em meio as dificuldades de cada etapa da vida, o ser humano espera enfrenta-la e supera-la, 

como marcado na narrativa: “Construíram uma casa há uns dois anos atrás/ Mais ou menos 

quando os gêmeos vieram/ Batalharam grana, seguraram legal/ A barra mais pesada que 

tiveram”. 

 

    

Figura 15 – Eduardo e Mônica construíram.               Figura 16 – Eles batalharam grana. 

          Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=K-fCDnDQo88 

 

Para Randazzo (1996.p 11) "Os mitos representam os sonhos coletivos, as aspirações 

instintivas e padrões de pensamento da humanidade que parecem estar implantados no ser 

humano e que de alguma forma funciona como instintos ao moldarem o nosso 

comportamento."  Assim, cada indivíduo carrega consigo o mito ou arquétipo do herói, que 

sonha ser capaz de enfrentar e sobreviver em meio aos problemas, as confusões, encontros e 

desencontros de um relacionamento e conseguir um final feliz como é representado na 

música.  
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Figura 17 – Eduardo, Mônica e os gêmeos. 

Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=K-fCDnDQo88 

Para Jung (2008), os arquétipos acessam o mesmo conteúdo emocional de diferentes 

culturas, épocas e lugares do mundo. Ou seja, nenhum fenômeno é estranho à mente. E as 

situações, sentimentos e desejos são instintos ou impulsos de sobrevivência da alma humana, 

representados através dos arquétipos como padrões ou tendências de comportamento que mais 

cedo ou mais tarde temos a possibilidade de acessar. Dessa forma, é comum a identificação do 

homem com as fases das representações arquetípicas expostas na peça. 

 Portanto, fazendo uma antropologia ao consumo, a cultura é um fator importante para 

a formação de identidade. Para Campbell (1995) o indivíduo é limitado em suas condições 

humanas e só adquire a sua plenitude humana conforme adquire perante a sociedade uma 

posição diante das ações por meio da qual pensam, prospera, ou seja, só após aprender as 

técnicas da vida instituídas na sua cultura. Assim o indivíduo moderno busca incessantemente 

impor a sua presença para que se possa se sentir entrosado a sociedade.  

 

5.2.1. Mônica: Deusa e Grande Mãe 

 

A personagem Mônica retratada no vídeo da VIVO, representa uma versão da mulher 

atual, sensual e independente, nela podemos destacar dois arquétipos, são eles: O arquétipo da 

Deusa Afrodite e o da Grande Mãe.  

O arquétipo da Deusa Afrodite é caracterizado pelo prazer do amor, e da beleza, da 

sexualidade e da sensualidade feminina. Traz consigo o poder da atração e criatividade. 

Conforme Randazzo (1996, p.117): “É a manifestação erótica do feminino, onde a pureza dá 

lugar ao feitiço, a sensualidade e a sedução, representada na mitologia através das sereias, 

magas e vampiras”. As mulheres que detêm esse arquétipo possuem um magnetismo pessoal, 
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são atraentes, belas e carismáticas, o que induz aos outros mais intimidade eroticamente, 

intensificando a percepção sexual da Deusa. 

Para Randazzo (1996) as Deusas possuem vivacidade, espontaneidade e sensualidade 

natural. É algo interior, que vem de dentro para fora. Elas adoram o jogo da conquista e da 

sedução. Além da forte atração erótica e sexualidade. Portanto, elas são o arquétipo da paixão, 

que vivem buscando algo novo, o amor não está apenas ligado a beleza do corpo, mais a 

beleza da alma. Este arquétipo manifesta-se em mulheres que admiram homens com a 

capacidade para o sucesso e combatividade, que sejam criativos envolvendo-se com eles 

como seu inspirador.  

Já o arquétipo da Grande mãe é o arquétipo materno. Ele representa o instinto 

maternal desempenhado na gravidez ou através da nutrição física, psicológica ou espiritual 

dos outros. É um dos arquétipos mais comuns a todos os seres humanos. Podemos ver 

exemplos do arquétipo materno na arte, história das civilizações e na cultura de cada povo 

como: Deméter, Gaia, Sofia, Virgem Maria entre outras mulheres famosas. 

Segundo Randazzo (1996, p. 104) “É a representação primordial dos arquétipos 

femininos. Contém em si todos os aspectos da natureza da mulher. É a eterna provedora, fonte 

da vida, da nutrição, do calor e proteção representada na Mitologia Grega na figura de Gaia, a 

Mãe Terra”. Assim, são características desse arquétipo o amor maternal, o início, a proteção, a 

nutrição e o acolhimento que nos possibilita nos tornarmos adultos maduros e preparados para 

enfrentar os desafios da vida. Para o homem, o arquétipo da Grande Mãe, pode está presente 

em várias características com as figuras femininas ao seu redor. Como: mãe, avó, madrasta e 

até esposa. Pela relação de cuidado e carinho que esse arquétipo.  

Na peça analisada encontramos ambos os arquétipos, da deusa e da grande mãe na 

personagem Mônica. Na imagem abaixo, há a representação da deusa feminina, que exalta 

sexualidade com seu corpo e gestos: 
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Figura 18 – Mônica Sensualidade feminina. 

Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=K-fCDnDQo88 

  

Conforme Randazzo (1996)  o arquétipo da deusa Afrodite vem marcada na 

personagem através da exploração da sua beleza, sexualidade, a energia amorosa, erótica e 

sensual. A beleza da mulher está ligada à sua auto-estima global e é a sua fonte de poder sobre 

os homens. Reforçando a sua imagem de uma mulher fascinante, sedutora e fatal. Essa 

representação da femilidade do arquétipo da deusa é força de atração que impulsiona para as 

pessoas e atividades, a magia da beleza e do amor em todas as coisas.Como podemos verificar 

nessa imagem extraída do vídeo. 

 

Figura 19 – Mônica, beleza da mulher. 

Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=K-fCDnDQo88 

A personagem traz em sua vivência uma busca pela paixão, é romântica e determinada 

na busca de realizar os seus objetivos, o que para Randazzo (1996) é a feição perfeita da 

Deusa em exercer a sua feminilidade na vida social. Mônica é bonita, inteligente, sedutora, 

“descolada”, uma estudante universitária que fala várias línguas. Representando o perfil da 

mulher moderna e independente, que traz os mistérios da beleza e da sensualidade alinhados 

as características da Deusa no poder de sedução. Como podemos observar nas imagens a 

seguir. 
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                Figura 20 – Mônica descolada.                    Figura 21 – Mônica, mulher moderna.       

Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=K-fCDnDQo88 

 

Em seus gostos e hobbies podemos observar uma superioridade da mulher em relação 

ao homem, como se destaca na música: “Ela gostava do Bandeira e do Bauhaus, Van Gogh e 

dos Mutantes, de Caetano e de Rimbaud/ E o Eduardo gostava de novela/E jogava futebol-de-

botão com seu avô/Ela falava coisas sobre o Planalto Central/ Também magia e meditação”. 

Para Randazzo (1996) O arquétipo da Deusa tem as vertentes latentes da feminilidade e 

sexualidade. Saber impor os seus desejos, luta para defender os seus anseios sem perder a 

doçura e a fascinação da mulher.  

 

 

Figura 22 – Mônica e seus hobbies.                                                   Figura 23 – Mônica e símbolos.           

Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=K-fCDnDQo88 

 

Há também na personagem Mônica características do arquétipo da grande mãe, como 

o zelo, o cuidado, a proteção em relação ao outro personagem. Representando o feminino que 

gera vida, a grande deusa da criação, o lado materno que traz a totalidade do inconsciente ao 

ser criador que nutre as emoções,  a intuição, o conhecimento, o alimento, a fertilidade e a 

transformação do instinto. Que destaca-se no verso: Ela falava coisas sobre o Planalto 

Central/Também magia e meditação/. E também nesse outro trecho:/ A Mônica explicava pro 
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Eduardo/ Coisas sobre o céu, a terra, a água e o ar/.  E podemos verificar a  representação  

desses versos na imagem abaixo. 

 

Figura 24 – A Mônica explicava pro Eduardo 

Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=K-fCDnDQo88 

Esse aspecto da Mônica de explicar e instigador, a revela como o arquétipo da grande 

mãe, que oferece ajuda para o seu crescimento e desenvolvimento do filho. Em algumas 

mitologias encontramos grande ênfase no aspecto maternal, representando o feminino que 

gera vida. Para Randazzo (1996. p.103) “O aspecto estático do feminino é exprimido pela 

imagem arquetípica da Grande Mãe”. Portanto, a Grande Mãe é uma imagem feminina 

universal que mostra a mulher como eterna provedora e existe desde os primórdios da espécie 

humana em todas as culturas.  

Conforme Campbell (1995) a figura mitológica da Grande Mãe traz consigo os 

primeiros tributos femininos da presença nutridora e protetora. Entretanto, há uma 

correspondência entre a atitude da criancinha com relação a mãe e a do adulto com relação ao 

mundo maternal. Dessa forma, no decorrer da narrativa podemos observar o personagem do 

Eduardo, aprendendo novas coisas e amadurecendo seu instinto de homem-herói a partir da 

motivação e influência presente do arquétipo da Grande Mãe existente no personagem da 

Mônica. 
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Figura 25 – A Mônica e o Eduardo. 

Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=K-fCDnDQo88 

 

A imagem acima resumiu bem a ideia do arquétipo da Grande Mãe no personagem da 

Mônica, onde ela representada na direção do carro enquanto o Eduardo dorme, a mesma 

assume a posição de dona do lar e cuidadora, protetora da família e figura influente e 

influenciadora sobre formação da personalidade do Eduardo. Com o uso desse arquétipo a 

marca vende um conceito e não um produto. As mulheres podem assim se identificar com 

esse arquétipo na propaganda, por terem uma vida dupla de ter que cuidar da casa e da 

família, trabalhar e exercer a sua feminilidade como a Mônica. 

 

5.2.2. Eduardo: o herói em formação 

  

Para Campbell (1995), há no arquétipo do herói tanto as qualidades como os pontos a 

melhorar. Um herói não nasce completo, ele se constrói com o tempo e no tempo. O arquétipo 

do herói, portanto, espelha as transformações que todo o ser humano passa e irá passar 

durante o seu caminhar no conto da vida, sempre indo de (re) encontro ao despertar. 

Para Randazzo (1996), o herói é uma figura arquetípica que reúne em si os atributos 

necessários para superar de forma excepcional um determinado problema de dimensão épica. 

O termo se destina originalmente um protagonista de uma obra narrativa ou dramática. Para a 

mitologia grega, o herói estava na posição intermediária entre os deuses e os homens, sendo, 

em geral, filho de um Deus com uma mortal ou vice-versa. Portanto, o herói tinha dimensão 

semidivina. 
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Dessa forma, o herói é aquele que se sacrifica por um bem coletivo. É com ele que o 

espectador se identifica. Ele se fortalece com o desafio, se sente mal pela injustiça e responde 

rápida e decisivamente à crise ou à oportunidade. O Herói quer se ratificar ou provar, tentando 

sempre superar os seus limites, além de constantemente tentar melhorar o mundo em diversos 

aspectos, fazendo dele um lugar melhor, mais encantador e agradável. 

Segundo Randazzo (1996) o arquétipo do guerreiro-herói traz um aspecto dinâmico e 

evolutivo da masculinidade. O personagem Eduardo apresentado na música e que ganhou 

“forma física” no comercial da VIVO traz a imagem arquetípica do herói em formação, ou 

seja, a base dos comportamentos do personagem, a sua identidade vai sendo construída no 

decorrer da narrativa, para que no final após a fase de transição e amadurecimento possa se 

conhecer o espírito do herói presente no personagem. Nas imagens a seguir podemos definir 

como o nascimento do herói, pois é dia que o personagem acorda e encontra a mulher que vai 

dar outro rumo a sua vida. 

              

Figura 26 – Eduardo abriu os olhos.                          Figura 27 - Acorda Eduardo. 

Fonte:  https://www.youtube.com/watch?v=K-fCDnDQo88 

 

Nos versos: “Eduardo abriu os olhos, mas não quis se levantar/ Ficou deitado e viu que 

horas eram”. A narrativa mostra “o nascimento” do herói em formação, marcado pela fase 

adolescente, entre preguiça e o sono, tendo que levantar-se para assumir as suas 

responsabilidades e compromissos. Conforme Jung (2008) o arquétipo do herói representa a 

busca pela identidade e totalidade do ego. No processo de nos tornarmos seres humanos 

completos e integrados, somos todos heróis. Enfrentando os guardiões e monstros internos e 

contando com ajuda de aliados. 

Dessa forma, a jornada do herói pode ser criada em qualquer vertente. O mito do herói 

permite que cada pessoa por projeção acabe por recriar um mito pessoal que ajuda a guiar seu 

princípio de realidade e sua concepção do “Eu” e dos outros.  Conforme se destaca na 
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narrativa: “Festa estranha, com gente esquisita/Eu não tô legal, não aguento mais birita/E o 

Eduardo, meio tonto, só pensava em ir pra casa/É quase duas, eu vou me ferrar”. Onde o 

personagem do Eduardo busca seu lugar no mundo tentando adaptar-se ao mundo dos outros. 

Como podemos observar na imagem a seguir, ele bebendo tentando expressar o sentimento de 

pertencimento a esse novo mundo. 

 

              Figura 28 – Eduardo bebendo. 

Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=K-fCDnDQo88 

 

É uma tarefa psicológica que todos os seres humanos enfrentam, tentando integrar as 

partes separadas a uma entidade completa e equilibrada de formação do “Eu”. Onde todos os 

cidadãos comuns têm sua vida simples, mas que supera seus medos e enfrenta as dificuldades 

para conquistar o seu lugar no mundo. O mito do herói tem grande efeito social, pois cada 

indivíduo cria e recria uma explicação de mundo e de desempenho de seu papel enquanto 

herói de sua própria vitória.  

 

  

Figura 29 – Eduardo e o avô.                         Figura 30 – Eduardo jogava futebol de botão. 

Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=K-fCDnDQo88 
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A imaturidade, infantilidade e inocência do herói em transformação do personagem do 

Eduardo se concretizam nos enunciados do autor em: “E jogava futebol-de-botão com seu avô 

/ E o Eduardo gostava de novela/”.  Como também presente nos seus gostos e rotinas do dia -

a- dia.  As imagens abaixo retratam essa fase apontada nos versos da música e também 

expressam as características de menino do personagem, além de trazer sutilmente um dos 

produtos tecnológicos oferecidos pela empresa, ou seja, a 'imagem vende" o serviço de 

internet que é oferecido pelo anunciante. 

     

Figura 31 – Eduardo gostava de novela.                       Figura 32 – Eduardo jogando.                            

   Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=K-fCDnDQo88 

Os seus gostos e rotinas são comuns para sua idade, afinal, como no verso da música: 

“Ele tinha dezesseis / E ele ainda nas aulinhas de inglês”. Por isso, estava em processo de 

formação e amadurecimento, em transição de sua fase de adolescente de brincadeiras e rotinas 

de pouca responsabilidade. As imagens abaixo retratam os versos que acabamos de mencionar 

da canção. Dando mais representatividade as evidências que compõem o imaginário que 

tínhamos antes ao escutar apenas a música. Como também, mostra novamente que a 

tecnologia e o serviço do anunciante também está presente no dia-a-dia do consumidor. 

     

Figura 33 – Eduardo com espinha tinha dezesseis                Figura 34 – Eduardo nas aulinhas de inglês. 

Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=K-fCDnDQo88 
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O personagem do Eduardo foi seduzido pelo mundo da deusa Mônica. E diante do seu 

incentivo, amadureceu diante das coisas novas que aprendeu e das novas experiências 

adquiridas junto a Mônica. Como nos versos: “Eduardo e Mônica fizeram natação, 

fotografia, teatro, artesanato, e foram viajar/ A Mônica explicava pro Eduardo coisas sobre o 

céu, a terra, a água e o ar”. As imagens a seguir definem também como a influência do 

personagem da Mônica exerceu sobre o personagem do Eduardo definiu a sua construção do 

arquétipo do herói. 

  

Figura 35 – Eduardo e Mônica foram viajar.            Figura 36 – Eduardo e Mônica fizeram natação. 

Fonte: Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=K-fCDnDQo88 

A partir daí podemos observar mudanças de comportamentos e ações que trazem à 

tona no personagem o arquétipo do herói já transformado, que assume responsabilidades. O 

Eduardo apresentado na narrativa formou-se herói pela influência da Grande Mãe presente no 

personagem da Mônica. Aqui fica evidenciado o poder da simbologia presente e representada 

em cada mito, do herói e da Grande Mãe: “Ele aprendeu a beber, deixou o cabelo crescer e 

decidiu trabalhar (não!)/ E ela se formou no mesmo mês/ Que ele passou no vestibular”. As 

imagens abaixo definem as conquistas do personagem do Eduardo como apontadas nos versos 

da música, como  também ,afirmam o amadurecimento do personagem adolescente para a 

adulto herói. 

  
Figura 37 – Eduardo cabeludo foi trabalhar.            Figura 38 – Eduardo fera passou no vestibular.  

Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=K-fCDnDQo88 

https://www.youtube.com/watch?v=K-fCDnDQo88
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Para Randazzo (1996) o arquétipo do herói deve proteger e defender sua amada, 

assumindo as responsabilidades de homem e chefe de casa. Por isso, cada indivíduo constrói e 

fornece diretrizes para a sua vida consciente: espelhando-se em jornadas dos heróis de sua 

cultura. Por isso, o mito do herói é um dos mitos mais revividos pelo consumo, é um atleta 

que se aventura na busca de superar seus desafios e limites, um cidadão que almeja conquistar 

algo ou alguém enfrentando “os dragões” e obstáculos com seus amuletos e produtos de 

consumo.  

Portanto, o garoto que encontra uma a jovem mais velha e com hábitos e costumes 

diferentes dos seus, mas que unidos pelo o acaso conseguiram construir uma vida em comum, 

mesmo em meio as diferenças. O uso desses personagens são representações arquetípicas 

criadas para promover a identificação com o público – alvo a fim de aproximar a marca e os 

seus consumidores a partir de suas percepções e relações com mensagem produzida. 

Para a empresa Vivo, essa campanha de história romântica ser lançada em período 

próximo ao Dias dos Namorados foi uma forma de impactar e cativar as pessoas a partir do 

uso da simbologia. A campanha trouxe assim como elemento primordial a narrativa de figuras 

arquetípicas, promovendo maior aproximação e profundidade de experiência entre marca e 

consumidor a partir da construção de histórias ou universos simbólicos. E como a 

representação desses personagens vem com a roupagem 2.0, ou seja, em meio a tecnologia, a 

empresa coloca "sutilmente" imagens que retratam ou lembra os seus produtos e serviços. 

Como podemos observar na imagem a seguir. 

 

 

Figura 39 – Eduardo e Mônica conectados. 

Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=K-fCDnDQo88 
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As imagens arquetípicas despertam uma identificação com o inconsciente imaginário, 

gerando um capital emocional que está diretamente ligado a aproximação da marca com o 

consumidor. Dessa forma, os produtos e serviços oferecidos pela empresa foram incorporados 

de maneira pertinente e ainda ajudaram a compor as dimensões comportamentais tanto do 

Eduardo quanto da Mônica, como podemos observar nas figuras a seguir. 

 

  

Figura 40 – Vivo Torpedo SMS.                                      Figura 41 – Vivo Conexão 3G modem.                   

Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=K-fCDnDQo88 

E no fim da peça faz uma homenagem ao todos os casais formados pelas diferenças e 

cita o nome de alguns homens e mulheres que também escrevem juntos suas próprias 

histórias de amor, estreitando ainda mais a relação de aproximação e identificação com o 

sentido simbólico da mensagem expressado nas representações arquetípicas que despertam 

alto grau de envolvimento no inconsciente imaginário do consumidor. Pois no imaginário 

social voltado para o mito do amor perfeito permite que o casal caracterizado pelo oposto 

consegue encontrar as semelhanças ou adaptar-se a novas realidades e assim superar as 

diferenças enfrentando a realidade e se sobressaindo aos desafios e conseguindo um final 

feliz.  Observe isso nas imagens abaixo. 

  

Figura 42 – Homenagem da Vivo.                                      Figura 43 – A todos os Eduardos e Mônicas.       

Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=K-fCDnDQo88 
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6. Considerações Finais 
 

Conforme Randazzo (1996), a publicidade funciona como uma ficção narrativa de 

romance que usa os personagens, lugares e situações fictícias para envolver e despertar o 

interesse do consumidor, comunicando os atributos e benefícios da marca e posicionando-se 

na mente do consumidor. Dessa forma, as mitologias modernas da publicidade se mostram 

mais significativas, não se limitam simplesmente a alterar ou enfeitar a realidade, elas nos 

ajudam em nosso equilíbrio espiritual, moldam a nossa vida e, nutre a nossa alma, 

permitindo-nos uma visão de sentido ao que antes era inexplicável. 

No entanto, o inconsciente coletivo é um conhecimento cultural formado a partir das 

mais diversas experiências elementares em sociedade e são representadas por símbolos pelos 

homens. Essas representações coletivas que detêm os mesmos significados nas mais diversas 

culturas são chamadas de arquétipos.  

Nesta perspectiva o presente trabalho buscou mostrar como as imagens e as simbologias 

utilizadas na publicidade trabalham os arquétipos, trazendo as projeções do inconsciente que 

transitam entre o real e o imaginário, identificando a partir das imagens as percepções que 

muitas vezes passam despercebidas, mas que ao serem analisadas conseguimos explicar o 

porquê diante de algumas propagandas nos sentimos familiarizados. 

Pudemos assim entender como a publicidade estabelece essa relação de identificação e 

representatividade dos desejos e anseios de seus consumidores. O imaginário é estruturado no 

inconsciente coletivo onde se estabelecem esse contato com os arquétipos. Assim, as 

campanhas publicitárias produzem sistemas simbólicos, traduzindo e dando sentido ao aos 

anseios e desejos do consumidor, pois as marcas ganham personalidades nesse discurso e dão 

sentidos concretos as nossas vidas. Portanto, a forma como a marca se projeta no mercado diz 

muito sobre quem a adquire, pois significa que esse indivíduo se projeta da mesma maneira 

perante a sociedade. Assim, expressamos os nossos estilos de vida, desejos e aspirações por 

meio dos produtos e marcas que consumimos. 

Uma marca também pode ser um ator social, não só porque é uma pessoa jurídica e 

possui interesses mercadológicos que ela não será avaliada pelos demais, ainda podendo ter 

um agravante, ela não é só analisada por aqueles que a admiram, mas também por aqueles que 

não gostam dela ou por alguma razão, decepcionou-se. Dessa forma as marcas precisam 

trabalhar constantemente a sua reputação no meio social. 
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Para Recuero (2009, p.110) “A reputação é relacionada com as impressões que os 

demais autores têm de outro ator, ou seja, do que as pessoas pensam de um determinado 

blogueiro, por exemplo.” Ou seja, a reputação é uma percepção qualitativa, que está 

relacionada a outros valores agregados. Dessa forma, a reputação de uma marca depende 

muito de como ela se relaciona com o seu público e principalmente como eles veem a marca. 

Partindo da ideia de Recuero é que se pode pensar na Vivo como um ator social 

presente nas redes sociais a fim de conquistar novos seguidores com estratégias diferentes das 

usadas anteriormente nas mídias tradicionais. No caso da campanha, o vídeo serviu para 

estreitar seu relacionamento com aqueles que admiram a banda Legião Urbana e a música, 

tentando superar uma expectativa do consumidor. Um vídeo criado para a internet, sem a 

venda efetiva da marca ou dos aparelhos, mostrou que a empresa pode ser lembrada sem fazer 

uma propaganda explícita de seus produtos.  

A estratégia da VIVO de personificar dois personagens que, até então, só existia no 

imaginário dos indivíduos, com o clipe Eduardo e Mônica deu forma ao famoso casal o 

recurso visual do arquetípico, que aumentou a identificação e familiaridade com o público. 

Outro ponto positivo da ação publicitária foi sua capacidade de representação que os 

arquétipos já tinham na narrativa, mas a marca conseguiu trazer as principais características 

do arquétipo da Deusa ao mostrar o amor, a sensualidade, a beleza, e o arquétipo da Grande 

Mãe ao externar a doçura, simplicidade, nutrição e carinho presentes no personagem da 

Mônica e do arquétipo do Herói ao apontar as transformações e desafios vividos pelo 

personagem do Eduardo. Assim, é possível constatar o potencial das imagens e da força do 

imaginário na construção dessas relações de consumo entre marca e seu público alvo. 

Desse modo, podemos afirmar que as imagens na publicidade não são trabalhadas de 

forma aleatória, pois são compostas de símbolos, fantasias e sentimentos que acessam o 

imaginário e desenvolve uma interação afetiva e emocional com o consumidor. 

Consumimos marcas e somos consumidos por ela.  A partir da interação entre 

publicidade e mídia (como cinema, televisão e internet) os indivíduos se dizem mais próximos 

de suas marcas favoritas. E tal interação vai além dos sentidos das imagens e das palavras. 

Sendo assim, o uso da simbologia e das representações arquetípicas nas campanhas 

publicitárias revela-se cheias de anseios e dilemas que estão presente no inconsciente do 

indivíduo e despertam a conexão e a emoção no processo de interação da marca com o 

consumidor.  



57 

 

Por fim, pode-se associar o sucesso da estratégia aos meios que a veiculam. Ao 

escolher o ambiente digital como protagonista do processo comunicacional, a marca pôde 

desfrutar de todos os benefícios atrelados do espaço digital. Portanto, podemos observar que 

“trazendo um olhar mais perceptivo” encontramos na publicidade através do uso de seus 

artifícios, símbolos, mitos, contos e fantasias muitas representações arquetípicas para atingir o 

inconsciente e o imaginário do consumidor. 
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