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RESUMO 
 

 
Somando a necessidade de sociabilidade e o surgimento da internet, estamos diante de um 
novo contexto social e cultural que remodela a interação entre os indivíduos. Logo, com a 
promoção das facilidades de comunicação e imersos em um país sufocado pela forma de 
governar, com instabilidade econômica, desemprego estrutural e burocracia capitalista, cada 
dia cresce a parcela de leigos que se vê atraída pelos discursos empreendedores que lançam 
“fórmulas mágicas” para alcançar o sucesso financeiro e a felicidade independentemente dos 
abalos sociais. É diante desse contexto que essa dissertação tem como objetivo investigar 
como se configuram os discursos empreendedores motivacionais na era digital em favor da 
engrenagem capitalista e sustentação da lógica política neoliberal, especificamente nas 
narrativas de vida dos trailers do meuSucesso.com, considerando, especificamente, elementos 
linguísticos e multimodais presentes nos vídeos. Assim sendo, por seu caráter transdisciplinar 
e de caráter qualitativo, esta pesquisa consiste em promover a leitura crítica reflexiva dos 
elementos multimodais presentes nas práticas sociais que envolvem as narrativas digitais do 
empreendedorismo motivacional utilizando a Teoria dos Atores Sociais proposta por van 
Leuween (1997, 2008) como metodologia, a qual não seria possível seu desenvolvimento sem 
o embasamento teórico proposto pela GDV e pesquisas em ADC, especificamente a partir das 
ideias de Fairclough. Apesar do reconhecimento sobre a importância de uma análise macro 
dos vídeos disponibilizados na plataforma, selecionamos dois vídeos e optamos por 
desconsiderar o aspecto quantitativo acreditando que uma proposta analítica de cunho quali-
interpretativa já possibilitaria extrair a construção dos discursos ideológicos presentes nos 
vídeos previamente selecionados, como também reduzir a margem de redundância diante das 
considerações analíticas. O empreendedorismo, especialmente esse que analisamos, sugere 
respostas individualistas e meramente emocionais para problemas complexos e sociais, 
apresentando ao indivíduo um discurso que serve mais como estruturador de práticas sociais. 
Além disso, o meuSucesso.com consegue gerar lucro ao seduzir um número cada vez maior de 
novos adeptos através do discurso da diferenciação, marcada por narrativas ideológicas que 
transforma alguém, teoricamente, desacreditado ou “comum”, como um Silva, em popular e 
herói.  

 
PALAVRAS-CHAVE: Empreendedorismo. Narrativas digitais. Análise do Discurso Crítica 
Multimodal. Teoria dos Atores Sociais.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

 
ABSTRACT 

Adding the need for sociability and the emergence of the internet, we are facing a new social 
and cultural context that reshapes the interaction between individuals. Thus, with the 
promotion of communication facilities and immersed in a country suffocated by the form of 
government, economic instability, structural unemployment and capitalist bureaucracy, 
laymen are increasingly attracted by entrepreneurial discourses that launch "magic formulas" 
for achieve financial success and happiness regardless of social upheaval. It is against this 
background that this dissertation aims to investigate how the motivational entrepreneurial 
discourses in the digital age are shaped in favor of capitalist gearing and support of neoliberal 
political logic, specifically in the life narratives of MySucesso.com trailers, specifically 
considering elements linguistic and multimodal features in the videos. Thus, due to its 
transdisciplinary and qualitative character, this research consists in promoting a reflexive 
critical reading of the multimodal elements present in the social practices that involve the 
digital narratives of motivational entrepreneurship using the Social Actors Theory proposed 
by van Leuween (1997, 2008) as methodology, the which would not be possible to develop 
without the theoretical foundation proposed by the GDV and research in ADC, specifically 
from the ideas of Fairclough. Despite the recognition of the importance of a macro analysis of 
the vídeos available on the platform, we selected two and chose to disregard the quantitative 
aspect, believing that an analytical proposal of a quali-interpretative nature would already 
allow the construction of the ideological discourses present in the previously selected traillers 
to be extracted. Also reducing the margin of redundancy in the face of analytical 
considerations. Entrepreneurship, especially the one we are analyzing, suggests individualistic 
and merely emotional responses to complex and social problems, presenting the individual 
with a discourse that serves more as a framework for social practices. Moreover, 
mySucesso.com can generate profit by seducing an increasing number of new adepts through 
the discourse of differentiation, marked by ideological narratives that promise to transform 
someone, theoretically, discredited or "common", as a Silva, in popular and hero. 

 

KEYWORDS: Entrepreneurship. Digital narratives. Analysis of the Multimodal Critical 
Discourse.  Theory of Social Actors. 
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1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

Essencialmente social, o ser humano é criado e treinado desde a infância para 

desenvolver competências discursivas, uma vez que a necessidade do contato 

interpessoal se mostra como a força responsável pela evolução da raça humana, que 

desde meados pré-históricos, luta contra o isolamento, buscando pertencimento e união. 

Por isso que a tecnologia, ao contrário do que se pensa, não é uma experiência avulsa da 

humanidade, já que ela satisfaz as necessidades mais antigas e primitivas do ser 

humano, como de falar, manter laços, buscar aceitação social e pensar criticamente. Na 

verdade, elas foram apenas ampliadas com a chegada da internet que viabilizou diversas 

opções de interação à distância aos membros da sociedade pós-moderna.  

Logo, somando a necessidade de sociabilidade e o surgimento da internet, 

estamos diante de um novo contexto social e cultural onde as relações entre os 

indivíduos se modelam de acordo o avanço das tecnologias de informação e do 

crescimento vertiginoso das redes sociais nos últimos anos, que encontraram um espaço 

aberto e altamente propício para seu desenvolvimento, especialmente porque “o 

ambiente comunicacional [...] não é apenas o pano de fundo para uma troca de 

informações, mas uma atmosfera gerada pela disponibilidade dos seres (pessoas ou 

coisas), por sua intencionalidade de estabelecer vínculos” (BAITELLO, 2010, p.83). 

 Com isso, é inegável não perceber uma comunicação mediada por suportes 

tecnológicos ganhando cada vez mais espaço no cotidiano das pessoas, onde as próprias 

atividades profissionais e pessoais se incorporam às inovações tecnológicas e se 

misturam aos processos midiáticos que produzem volumes extraordinários de 

informações, resultando em uma sociedade em rede puramente interativa, conectada e 

digital, recheada de ideologias que adentram e afetam diversas dimensões da vida e 

incorporam-se a via humana como uma segunda natureza.  

Atrelado à toda essa popularização e acessibilidade promovidas pelas novas 

mídias digitais, está a forte crise econômica que abalou a economia brasileira a partir 

dos últimos meses de 2014 e que persiste até os dias atuais, ocasionando também uma 

forte crise política.  Desse modo, com a promoção das facilidades de comunicação e 

imersos em um país sufocado pela forma de governar, instabilidade econômica, 

desemprego estrutural e burocracia capitalista, cada dia cresce a parcela de leigos que se 
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vê atraída pelos discursos empreendedores que lançam “fórmulas mágicas” para 

alcançar o sucesso e a felicidade independentemente dos abalos sociais. 

É diante desse contexto que surge a problemática desta pesquisa: Como se 

configuram os discursos dos empreendedores motivacionais na era digital em favor da 

engrenagem capitalista e sustentação da lógica política neoliberal? Para tentar sanar tal 

questionamento, o objetivo geral consiste em investigar como se configura o discurso 

que emerge a partir da figura do empreendedor motivacional das narrativas de vida 

publicadas no canal do Youtube MeuSucesso.com, considerando, especificamente, 

elementos linguísticos e multimodais presentes nos vídeos. Em razão disso, a partir da 

Teoria dos Atores Sociais – TRAS (Van Leween), os objetivos específicos tratam de 

apontar os principais recursos multimodais utilizados na representação dos Atores 

Sociais e analisar que elementos linguísticos nos vídeos em análise apontam para a 

intenção ideológica do discurso neo-capitalista. 

Boltanksi & Chiapello (2009, p.44) enfatizam ainda que “a persistência do 

capitalismo, como modo de coordenação dos atos e como mundo vivenciado, não pode 

ser entendida sem a consideração das ideologias” que, ao ser social, produzem visões de 

mundo hegemônicas que enquadram, molda e constituem as relações entre os atores 

sociais. Por isso, cientes da busca natural do homem pela sobrevivência, do sucesso e da 

felicidade, esta pesquisa torna-se necessária e fundamental para se entender as novas 

relações sociais que se configuram e desnivelar os discursos hegemônicos que servem 

para a manutenção do poder através da figura representacional do empreendedor. Além 

disso, visa tentar preencher algumas lacunas teóricas no que tange ao discurso 

empreendedor na era digital, possibilitando ampliar o leque discursivo na área da 

Ciências da Linguagem, visto que, mesmo o tema estando dentro de um contexto social 

tão relevante e atualmente debatido, encontra-se ainda em terreno árido nos estudos 

teóricos.  

A fim de alcançar êxito no objetivo geral, nos embasamos nos fundamentos da 

Análise do Discurso Crítica, proposta por Fairclough (2001), para apontamentos na 

compreensão de aspectos ideológicos e hegemônicos que possam surgir durante as 

narrativas digitais empreendedoras; e, para compreensão de elementos multimodais 

presentes nos vídeos, contaremos com a Gramática do Design Visual, de Kress & van 

Leeuwen (2006), com foco metodológico a partir da Teoria da Representação dos 

Atores Sociais, de van Leeuwen (2008). Além de Fairclough (2001) e Kress & Van 

Leeuwen (2006,2008), autores como Gramsci (1977), Thompson (1998), Halliday 
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(1970) e Resende & Ramalho (2011), nos ajudarão na compreensão de conceitos 

ideológicos, hegemônicos e discursivos; Dornellas (2014), Dolabella (2008, 2009), 

Schumpeter (1982), Filion (2000), Chiavenatto (2007), Drucker (1987), Say (1803) 

Cantillon (1950), Campbell (1989), Zen & Fracasso (2008), Boltanski & Chiapello 

(2009) e Bauman (2004, 2010) fazem a ponte teórica referente a todo o contexto que 

envolve a figura do empreendedor e o empreendorismo como atividade; e no que tange 

ao âmbito digital e suas narrativas, como o storytelling, contaremos com os preceitos de 

autores como Lévy (2008), Giddens (2002), Castells (2005), Sibilia (2008), Recuero 

(2009), Hall (2006), Jenkis (2009), Magalhães (2005) e Lopez-Ruiz (2007). 

Vale ressaltar que dividimos esse trabalho em quatro capítulos principais. O 

primeiro, com aspectos introdutórios, contextualiza fundamentos de cunho sociológico e 

histórico, como o percurso do empreendedorismo e a crise política e social brasileira 

que deram impulso ao empreendedorismo como alternativa social. Já no capítulo dois, 

desenvolvemos um tópico que ressalta o discurso capitalista, e como ele está 

intimamente ligado ao espírito do empreendedorismo; além de outro subcapítulo que faz 

consideráveis explanações sobre as narrativas digitais, também nomeada de 

Storytelling. No capítulo três distribuímos pontos teóricos que tratam de nos embasar 

sobre a Análise do Discurso Crítica Multimodal, apresentando conceitos introdutórios 

sobre a Linguística Sistêmico Funcional, Análise do Discurso Crítica e Gramática do 

Design Visual, para servir de suporte ao capítulo subsequente que abrange a Teoria dos 

Atores Sociais. No capítulo quatro apresentamos os procedimentos metodológicos e a 

análise do corpus, que consistirá em dois filmes, previamente selecionados, publicados 

nol Youtube pelo canal empreendedor MeuSucesso.com. Por fim, o trabalho tem suas 

considerações finais. 

A seguir, perpassaremos alguns conceitos históricos e teóricos sobre o 

empreendedorismo, como seu desenrolar durante o desenvolvimento da sociedade, e 

alguns dados econômicos que embalam o discurso empreendedor durante a crise 

política/social/econômica nacional. 

 

1.1 Empreendedorismo: um percurso histórico-social  
 

A Timmons (1990) é creditada a frase: “o empreendedorismo é uma revolução 

silenciosa, que será para o século XXI mais do que a Revolução Industrial foi para o 
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século XX”. Antes de aprofundarmos em questões que envolvem o discurso 

empreendedor na esfera digital é coerente fazer uma revisão histórica e apresentar 

algumas teorizações e acepções acerca das escolas de pensamento que envolve a cultura 

empreendedora, mesmo que não haja unanimidade entre os teóricos a respeito do 

surgimento da figura do empreendedor e do empreendedorismo como atividade 

concreta, pois “encontra-se de tudo, para todos” (FILION, 1999, p.8). 

 

Um grande tema que emerge da literatura do empreendedorismo é a 
incapacidade dos acadêmicos em definir de forma sucinta o 
empreendedor e o empreendedorismo. Ambos são ‘termos 
contestados’, em definição universalmente aceita (SMITH, 2006, p. 
64). 
 
 

De acordo com Hisrich (1986), o termo empreendedor tem como palavra 

fundante “entrepreneur”, expressão de raízes francesas que literalmente significa 

“aquele que está entre” ou “intermediário” ("entre" significa estar sob e "preneur" é, 

derivado do verbo francês prende, conduzir). Dornellas (2004) explica que o primeiro 

uso do empreendedorismo foi creditado a Marco Polo, famoso mercador e explorador 

naval do século XIV que tentou estabelecer uma rota comercial para o oriente. Mesmo 

não sendo o primeiro europeu a chegar à Ásia, foi o primeiro que assinou contrato com 

um homem rico (capitalista) para que pudesse vender as mercadorias deste. Foi também 

o primeiro navegador a descrever detalhadamente suas experiências, motivando outros, 

como Cristovão Colombo. Até então, “enquanto o capitalista era alguém que assumia 

riscos de forma passiva, o aventureiro empreendedor assumia papel ativo, correndo 

todos os riscos físicos e emocionais” (DORNELLAS, 2004, p.20).  

Já durante a Idade Média o termo foi usado para indicar aqueles que 

administravam grandes projetos de produção, mas que não assumiam riscos financeiros, 

já que tais recursos geralmente eram provenientes do governo.  Foi somente no século 

XVII que surgiram os primeiros indícios de relação entre riscos e o empreendedorismo, 

quando era possível estabelecer acordos com o governo para realizar serviços ou 

fornecer produtos e, “como geralmente os preços eram pré-fixados, qualquer lucro ou 

prejuízo era exclusivo do empreendedor” (DORNELLAS, 2004, p.20). Entretanto, 

apenas no século XVIII, com a revolução industrial, é que o capitalista e o 

empreendedor foram finalmente diferenciados. Este como o que assumia riscos, aquele 

como o que fornecia o capital. 
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O economista francês Richard Cantillon ([1755]1950) é apontado como uns dos 

primeiros a teorizar o empreendedorismo de fato. Alinhado ao pensamento fisiocrata, 

que alegava a geração de riquezas através da prática agrícola, o teórico afirma que os 

habitantes de um estado, com exceção do príncipe e dos proprietários de terra, podiam 

ser divididos em empreendedores e assalariados. Essa noção, entretanto, vem de uma 

realidade especificamente agrícola, uma vez que a realidade industrial ainda não havia 

aportado na França durante os anos em que Cantillon desenvolveu sua teoria 

empreendedora. 

Almeida (2016, p.43) explica melhor essa diferença entre empreendedores e 

assalariados:  

 

[O]s empreendedores vivem, por assim dizer, de renda incerta, e todos 
os outros contam com renda durante o tempo em que trabalham, 
embora as suas funções e categorias sejam muito desiguais. O general 
que tem uma remuneração, o cortesão que conta com uma pensão e o 
criado que tem um salário, todos eles estão incluídos no último grupo. 
Todos os outros são empreendedores, seja se estabelecendo com um 
capital para desenvolver seu próprio negócio, ou sendo 
empreendedores de seu próprio trabalho, sem qualquer tipo de fundo, 
podem ser considerados como vivendo de modo incerto; os mendigos 
e mesmo os ladrões são "empreendedores" desta natureza1. 
 

 
 Influenciado pelo impacto significativo da revolução industrial britânica, surge 

também a teoria econômica de Adam Smith (1776). Assim como Cantillon, que buscava 

explicar o processo de acumulação de riqueza, Smith apresenta a figura de um 

empresário concebido de três formas diferentes: o adventurer, ou aventureiro, indivíduo 

que investe seu capital em empreendimentos de grande risco; o projector, um tipo de 

empresário “trapaceiro” que planeja e realiza projetos de forma desonesta para roubar; e 

undertaker, indivíduo que também se propõe a realizar projetos, porém de forma 

prudente, moderada e honesta. De acordo com Zen e Fracasso (2008), Smith é hostil aos 

adventurer e ao projector devido à insensatez com que estes conduzem os projetos, 

condenando-os devido ao desperdício e a levarem as pessoas à falência.   

 No que tange ao perfil e importância da figura do empreendedor capitalista, 

Cantillon e Smith corroboram que este deve ter como característica primordial a 

motivação pelo lucro, acúmulo de riqueza, necessidade de racionalidade e aptidão em 

julgar os riscos de cada empreendimento. Segundo Lévesque (2004), para Cantillon o 
                                                             
1 Citação retirada de Almeida (2016) a partir de CANTILLON, R. Ensaio sobre a natureza do comércio 
em geral, ([1755](1950). 
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empreendedor era o homem racional por excelência, aquele que sabia avaliar o provável 

e decidir somente após julgamento deliberado, já que o mercado avalia posteriormente 

sobre a pertinência ou utilidade da produção realizada.  

Trilhando o caminho aberto por Cantillon e influenciado por Smith, o também 

economista Jean-Baptiste Say se torna outro pioneiro nos estudos sobre o 

empreendedorismo após ser o primeiro a reconhecer a função econômica do empresário. 

Em o Tratado de Economia Política (1803), Say (1986, p.85) diferencia o capitalista 

puro, como aquele que presta o capital, do empresário industrial ou empreendedor, 

aquele que emprega o capital por capacidade e excelência, e faz uma crítica a Smith por 

equipar a ambos, reconhecendo, contudo, que tal equívoco de Smith tenha se dado em 

virtude da ausência de uma palavra equivalente em seu idioma. Para Say, os 

empreendedores são indivíduos visionários, responsáveis por cumprir um papel de 

ponte entre consumidores e produtores, a figura racional central do mercado que ao 

buscar benefícios individuais, acabava por contribuir para o desenvolvimento e 

prosperidade da nação, garantindo o equilíbrio do mercado. 

 
Ele [o empresário] é o intermediário entre todas as classes de 
produtores e entre estes e os consumidores. Administra a tarefa de 
produção e constitui o centro de várias relações. Aproveita-se do que 
os outros sabem e ignoram, bem como de todas as vantagens 
acidentais da produção. E por isso que é nessa categoria de 
produtores, quando os acontecimentos favorecem suas habilidades, 
que se adquirem todas as grandes fortunas (SAY, 1986, p. 314). 

 

Para Filion (1999), apesar da grande relevância desses autores pioneiros, foi 

Joseph Schumpeter quem efetivamente conceituou o empreendedorismo ao mundo a 

partir da segunda metade do século XIX e século XX, associando-o à inovação para 

explicar o desenvolvimento econômico, marcando assim de forma definitiva as 

discussões sobre o empreendedorismo.  

Mesmo fazendo parte da vertente de pensamento economista, Schumpeter 

enxergou o empreendedor como um sujeito socialmente forjado e não determinado 

apenas em termos econômicos. O teórico acreditava em uma aproximação da sociologia 

com o empreendedorismo, alegando a importância da formação desse sujeito a partir do 

seu contexto histórico e social, uma vez que o desenvolvimento econômico inicia-se a 

partir de inovações, por meio da introdução de novos recursos ou da combinação dos já 

existentes, notabilizando o empreendedor como agente da “destruição criativa”, 
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processo através do qual novas combinações no sistema produtivo levariam ao 

desenvolvimento econômico, pois “qualquer que seja o tipo, alguém só é um 

empreendedor quando efetivamente levar a cabo novas combinações” (SCHUMPETER, 

1982, p.56). Assim, contraditoriamente aos economistas, acreditava que o crescimento 

capitalista não caminhava junto ao equilíbrio de mercado, pelo contrário, este deve ser 

sempre temporário já que o capitalismo é um sistema não estacionário sujeito aos 

constantes abalos das situações econômicas presentes.  

Após Schumpeter, muitos outros pesquisadores estudaram e problematizaram o 

empreendedorismo sob o viés do pensamento economista. Porém, por se tratar de uma 

ciência exata, encontrou questões que não podiam ser quantificadas, limitando essa 

linha de raciocínio.  Filion (1999) diz que, a partir daí, outros pesquisadores voltaram-se 

para um pensamento comportamentalista ou behaviorista, tentando entender o 

comportamento empreendedor de modo mais profundo, através de métodos 

experimentais que contemplavam teorias psicológicas.  

Com isso, abrimos um parêntese para falar também sobre a teoria 

comportamentalista que, de acordo com Chiavenato (2007), dividiam-se em dois 

grupos: os que pretendiam estudar isoladamente a personalidade empreendedora e 

aqueles que acreditavam que a personalidade do empreendedor é decididamente 

moldada de fora para dentro, através de influências familiares, sociais e culturais. Uma 

das primeiras referências comportamentalistas foi o alemão Max Weber, considerado o 

pai do socialismo, que fez duas observações importantes sobre o empreendedorismo, de 

acordo com Chiavenato (2007, p. 6): 
 
Primeiro, ele observa a mudança decisiva ocorrida na atitude em 
direção ao empreendedorismo que toma lugar depois da Reforma no 
mundo ocidental. Em segundo, Weber analisa como a orientação da 
religião ajudou a desenvolver uma atitude positiva em direção à forma 
de “ganhar dinheiro” e ao trabalho, o que facilitou a mudança geral de 
atitude em direção ao empreendedorismo.  
 
 

Contudo, quando se fala em teoria do comportamento empreendedor, o nome 

mais creditado ao avanço da ciência é o do psicólogo americano David McClelland. 

Segundo Fillion (1999), McClelland tentou traçar um perfil psicológico do 

empreendedor e expandiu ainda mais o conceito de empreendedorismo, ao considerar 

todas as atividade humanas, e não apenas as econômicas, um modo de empreender 

(entrepreuneurial way), ou seja, um empreendedor não é somente aquele que comanda 
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seu próprio negócio, mas também um gerente ou executivo de uma organização, “um 

empreendedor é alguém que exerce controle sobre uma produção que não seja só para 

seu consumo pessoal.” (MCCLELLAND, 1971, apud FILION, 1999, p. 8).  

Além disso, foi McClelland quem elaborou um método para medir a intensidade 

da motivação, chamado de Teste de Avaliação Emocional (TAT- Thematic Aperception 

Test), descrevendo o empreendedor fundamentalmente a partir da sua estrutura 

motivacional. De acordo com Souza Neto (2003, p.115), o teórico corroborou suas 

suposições através de experimentos que revelaram que “o indivíduo empreendedor se 

mostrou com uma estrutura motivacional diferenciada pela presença marcante de uma 

necessidade específica: a necessidade de realização”, que o leva sempre ao 

aperfeiçoamento e progresso constante. 

Por mais que pareça, tanto a abordagem econômica de Schumpeter quanto 

abordagem comportamental de McClelland, não são excludentes, mas complementares. 

Apesar dos contextos e circunstâncias diferentes, elas explicam as habilidades e 

características mais destacadas dos empreendedores que, de acordo com Castanhar 

(2007), são: tenacidade e capacidade de tolerar incertezas, valores empreendedores 

adquiridos por meio de um modelo empreendedor ainda na juventude, experiência em 

negócios, diferenciação, intuição, envolvimento, capacidade de assumir riscos 

moderados, visionários, imaginativos, líderes, trabalham em rede, controlam o 

comportamento das pessoas ao seu redor, possuem seu próprio sistema de relação, e 

desenvolvem um processo de aprendizagem por meio de seus próprios padrões. 

Por isso, por mais que estudem aspectos diferentes, as duas abordagens 

convergem para um mesmo ponto que ressalta a figura do empreendedor como agente 

capaz de produzir cada vez mais riquezas em uma sociedade fundamentada em um 

mercado coerente com a reformulação neoliberal atual. Não à toa, o empreendedor 

sempre esteve ligado aos processos capitalistas de cada época.  

Assim, para Zen & Fracasso (2008, p.140), o entendimento do empreendedor 

deve ser compreendido e resumido num contexto de transição que perpassa do 

paradigma industrial para o fordista e do paradigma fordista para o da tecnologia da 

informação. Em suma, a definição do termo empreendedor e sua diferenciação com o 

termo capitalista são contribuições do paradigma da Revolução Industrial, marcado por 

um amplo desenvolvimento e teorias econômicas e pela origem das teorias 

administrativas direcionadas à produtividade, que deu base ao paradigma Fordista e as 

teorias clássicas da administração.  
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As mudanças tecnológicas do modelo produtivo para as linhas de 
montagem e a padronização do trabalho, visando ao mercado de 
massa, inauguraram um novo paradigma denominado fordista – que se 
desenvolveu principalmente nos Estados Unidos, no início do século 
XX, e se disseminou pelo mundo. No estudo das organizações 
industriais, o crescimento das empresas e o surgimento das sociedades 
por ações deslocaram a atenção do empresário-proprietário para 
questões como produtividade, estrutura organizacional e pessoal (ZEN 
& FRACASSO, 2008, p.140). 

 
 

O paradigma fordista teve duas principais contribuições na formação do termo 

empreendedor: a associação entre o empreendedor e a inovação (Schumpeter, 1984) e a 

ampliação da utilização do termo para aquele que cria uma nova organização, 

abrangendo também indivíduos que empreendem dentro de estruturas já instituídas, o 

intra-empreendedor, termo cunhado por Gifford Pinchot, em 1985, para designar 

empregados com características e atribuições empreendedoras. Foi a partir dessa 

realidade, entre os anos 1970 e 1980 que as teorias comportamentais behavioristas 

dominaram a área do empreendedorismo e se somaram àquelas administrativas e 

passaram a “escrutar e prescrever modos de ação no âmbito de empresas e companhias 

de capital aberto, cada vez menos dirigidas pelo proprietário fundador e mais por 

gerentes, administradores e executivos contratados para gerir a firma” (ALMEIDA, 

2006, p.29). 

Já o paradigma da Tecnologia da Informação surge a partir dos avanços 

tecnológicos dos últimos anos, que impactou significativamente os ambientes 

socioeconômicos, os processos produtivos e as relações de mercado. Nesse contexto, 

observa-se “uma nova economia baseada no conhecimento e na informação na qual a 

inovação e a difusão tecnológica se tornaram elementos fundamentais ao 

desenvolvimento” (ZEN & FRACASSO, 2008, p.145). O modelo típico deste 

paradigma é conduzido por estratégias que permitem a flexibilização nos processos de 

produção, além da busca pela inserção das empresas em redes formais e informais, 

tendo ainda como destaque as alianças estratégicas e os arranjos interorganizacionais.   

Zen & Fracasso (2008) afirmam também que, apesar dos avanços tecnológicos 

decorrentes desta última revolução, constata-se também uma acentuação das 

desigualdades sociais recorrentes da concentração de riqueza e aumento da exclusão 

social e tecnológica de grande parte da população. Nisso, emergem dois tipos de 

empreendedores: o empreendedor social, representado pelas ONG’s, preocupado com as 
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demandas sociais não satisfeitas pelo poder público ou mesmo por empresas 

capitalistas; e o empreendedor coletivo, uma forma de sociedade que busca reduzir os 

custos e compartilhar os riscos no desenvolvimento de um novo negócio. Contudo, 

“essas duas acepções do termo podem estar associadas à ampliação das desigualdades 

sociais e tecnológicas, uma vez que grande parte da população permanece à margem do 

paradigma vigente” (ZEN & FRACASSO, 2008, p.149). Ou seja, é desigual porque, 

mesmo com os avanços tecnológicos, ainda não consegue incluir a massa populacional 

mais pobre ou menos informada nos projetos empreendedores, fazendo com que esta 

permaneça excluída.  

Dentro de todo esse cenário revisado e apontado, o empreendedor segue no 

contexto atual como peça-chave da grande engrenagem capitalista, pois inserido na 

lógica da economia política contemporânea, é responsável por reproduzir uma conduta a 

ser disseminada pela sociedade como um todo. Isso intensifica a obrigação ao indivíduo 

moderno de dedicar sua vida ao ganho, aproveitar as oportunidades para prover novos 

bens de consumo e métodos inovadores de produção e assim convertê-las em valores 

econômicos. 

 

1.2 Um país chamado Brasil: sobre crise e empreendedorismo 
 

 

É um desafio real encontrar autores que esmiúcem o empreendedorismo 

histórico no Brasil. A maioria afirma não haver uma tradição empreendedora no Brasil e 

que esta ocorreu de forma tardia, especialmente por se tratar de um país gerado a partir 

de uma colônia de exploração e não de desenvolvimento, como as colônias inglesas nos 

Estados Unidos, por exemplo. Caldeira (2009) discorda, defendendo o papel 

significativo do empreendedor na sociedade colonial brasileira e que as relações de 

trocas de produtos e serviços que ocorriam no mercado interno brasileiro na época 

colonial visavam à acumulação de riquezas e não somente a subsistência. Segundo ele, 

esse mercado era mais vigoroso que o mercado externo devido à presença do 

comportamento empreendedor dos brasileiros. 

Dito isso, não há como falar de empreendedorismo no Brasil sem citar o Sebrae 

(Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas), que impulsionou a força 

empreendedora no país a partir da década de 1990, fomentando estudos, pesquisas e 
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práticas de incentivo a novos projetos de desenvolvimento empreendedor. Segundo 

Dornelas (2005), programas como Softex e GENESIS (Geração de Novas Empresas de 

Software, Informação e Serviços), o programa Brasil Empreendedor do Governo 

Federal, os programas de capacitação EMPRETEC e Jovem Empreendedor do Sebrae, 

cursos e programas criados nas universidades brasileiras e o crescimento de incubadoras 

de empresas no Brasil, além da criação da Lei Geral da Micro e Pequena Empresa e a 

Lei do Microempreendedor Individual (2007/ 2008), foram fatores fundamentais para a 

difusão do empreendedorismo no Brasil e fortalecimento dos empreendedores. 

A última pesquisa feita pela Global Entrepreneurship Monitor (GEM), em 2015, 

e patrocinada pelo Sebrae revela alguns dados sobre o empreendedorismo no Brasil: a 

cada dez brasileiros adultos, quatro já têm uma empresa ou estão envolvidos com a 

criação de uma. Em números reais, significa 52 milhões de brasileiros, entre 18 e 64 

anos, envolvidos diretamente na condição de empreendedor em estágio inicial ou 

estabelecido, chegando a um índice de 39,3% - o maior dos últimos 14 anos - quase o 

dobro registrado em 2002, que era de 20,9%.  

Em termos sociodemográficos, dividem-se em proporção quase estimada entre 

homens e mulheres, 51% e 49% respectivamente. Já no que tange à renda, as 

distribuições para empreendedores iniciais e estabelecidos, considerando a renda 

familiar, são semelhantes. Nos dois grupos, para a faixa de renda mais alta, acima de 9 

salários mínimos, são 3% entre os iniciais e 4% entre os estabelecidos. Para a faixa de 

renda intermediária, entre 3 e 9 salários mínimos, são 36% entre os iniciais e 42% entre 

os estabelecidos, para a faixa de renda abaixo de 3 salários mínimos são 61% e 55%, 

respectivamente; e também para a escolaridade, as distribuições se assemelham. Um 

baixo número de empreendedores possui curso superior completo: 7% dos 

empreendedores iniciais e 5% dos empreendedores estabelecidos. Com escolaridade 

menor, abaixo do segundo grau, são 44% dos empreendedores iniciais e 56% dos 

estabelecidos. E, que possuem o segundo grau completo são 49% entre os 

empreendedores iniciais e 39% entre os estabelecidos. 

Um dado importante dessa pesquisa revela ainda uma queda de 2014 para 2015 

do empreendedorismo por oportunidade e um salto ascendente de 23% no que tange ao 

empreendedorismo por necessidade, tantos para os novos quanto para os nascentes. 

Porém, no grupo dos nascentes, esse crescimento foi ainda mais significativo e atípico. 

O que chama a atenção é que de acordo com a pesquisa “a taxa de empreendedores 

nascentes por necessidade vinha decrescendo desde 2010 (1,4% em 2010 e 0,5% em 
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2014), sofrendo um abrupto crescimento de 1,9% entre 2014 e 2015, chegando a 2,4% 

no último ano” (Global Entrepreneurship Monitor, 2015, p.10). 

 

Fonte: GEM Brasil (2015) 
 

Os dados conduzem à conclusão de que, embora as taxas de empreendedorismo 

no Brasil tenham aumentado entre 2014 e 2015, se comparadas aos últimos anos da 

pesquisa no Brasil, estas foram mais impactadas pelo empreendedorismo por 

necessidade, principalmente, entre os empreendedores nascentes. Isso transporta 

diretamente à realidade política econômica brasileira e sua crise prenunciada na mídia 

em 2013 com as manifestações públicas e substanciada em meados de 2014 a partir da 

Operação Lava-Jato, que passou a protagonizar a atual cena político-policial-econômica 

do país.   

Gráfico 2 - Taxa de empreendedores nascentes e novos 

 
Fonte: GEM Brasil (2015) 

 

Gráfico 1 - Evolução das taxas de empreendedorismo 
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Para Roberto Abad, consultor de mercados emergentes, ninguém podia prever 

que tal escândalo acabaria se tornando um fator de risco político que contribuiu de 

forma significativa para a paralisação da economia, a tão famigerada “crise” de que 

tanto se ouve falar.  

De modo geral, crise econômica é uma fase de recessão caracterizada por falta 

de investimentos, diminuição da produção, aumento do desemprego, é um termo que 

possui significado geral desfavorável com frequência ligada à economia. 

 
Qualquer acontecimento adverso, em especial os concernentes ao 
setor econômico, é “culpa da crise”. Trata-se de uma atribuição de 
responsabilidade absolutamente despersonalizada, a qual liberta 
indivíduos de todo e qualquer envolvimento e faz alusão a uma 
entidade abstrata, o que soa vagamente sinistro (BORDONI, 2016, 
p.9). 

 
 Isso acontece, em parte, porque a palavra crise perdeu seu sentido original e 

assumiu uma conotação apenas econômica, substituindo outras palavras que foram 

historicamente desvirtuadas, como “conjuntura”, que representa uma situação 

econômica geral mais otimista. Hoje preferimos falar em “crise”, no lugar de 

“conjuntura”, por se tratar de um termo mais neutro, que evoca outros contextos além 

do econômico. Porém, Bordoni (2016, p.22) alerta para o fato do termo “crise” estar 

sendo “usado deliberadamente para dar a impressão de que a condição que ora 

experimentamos é só temporária e que logo seremos capazes de superá-la”, quando, na 

verdade, cenários de catástrofes sugerem uma recessão grave e de longo prazo, 

combinando-se com uma profunda crise existencial, marcado por implicações 

psicológicas inevitáveis.  

Logo, a complexidade do mal-estar social e de incertezas vivenciados em dias 

atuais no Brasil tem gerado uma desastrosa reação em cadeia. A crise política gera 

instabilidade econômica que reflete no desemprego estrutural, privam as famílias de 

poder de compra, queimam poupanças, reduzem o consumo, que, por sua vez, afeta o 

comércio e a produção, abrindo caminho para a estagnação na qual, curiosamente, 

estado e governo caminham em direção oposta ao esperado, aumentando os impostos e 

assim piorando a situação.  

Para Bauman (2016, p.18), quando diagnosticamos uma situação crítica somos 

chamados à ação, de decidir que procedimento adotar. Porém, quando a incapacidade 

crescente do estado em cumprir suas promessas começa a se erodir, “as pessoas 



 26 
 

precisam, devem (e em breve terão de) abandonar as esperanças de salvação ‘vindas de 

cima’ – do estado ou da sociedade”. Ou seja, vivemos uma crise geral ocasionada pela 

política neoliberal, que difere das precedentes históricas à medida que é vivida numa 

situação de divórcio entre poder e política, o que resulta na ausência de agências 

capazes de fazer o que se exige em toda crise: escolher e aplicar a terapia reclamada por 

essa escolha. 

 

Consequentemente, o neoliberalismo retira a responsabilidade do 
Estado, fazendo-o renunciar às suas prerrogativas e avançar na direção 
de sua gradual privatização. A perda do poder resulta num 
enfraquecimento das políticas sociais, o que por sua vez se reflete nos 
serviços sociais. (...) O resultado disso é aperto fiscal, lançando mão 
de desregulamentação-devolução de prerrogativas institucionais, que 
são cada vez mais delegadas aos indivíduos (BORDONI, 2016, p.28). 

 

Nesse sentido, o estado em crise, em vez de ser o provedor e garantir o bem-

estar público, é aquele que se torna um parasita da população, sugando cada vez mais e 

dando cada vez menos, já que está preocupado apenas com sua própria sobrevivência. 

Por isso, com um Estado parasitário e uma realidade econômica afligida de todos os 

lados, resta ao indivíduo brasileiro encontrar saídas para a sua própria sobrevivência. É 

nesse momento de fraqueza e recessão que o discurso empreendedor se fortalece e surge 

como a luz no fim do túnel para milhões de novos desempregados ou para aqueles que 

estão beirando o caos da angústia, medo e incerteza, já que a crise, em regra, devora e 

muda o destino de milhões de pessoas.  

 

Viver em estado de crise não é agradável, mas pode ter um lado 
positivo, pois mantém os sentidos vigilantes e alertas, e nos prepara 
psicologicamente para o pior. Nós temos de aprender a viver em crise, 
assim como estamos resignados a viver com tantas adversidades 
endêmicas a nós impostas pela evolução dos tempos: poluição, 
barulho, corrupção e, acima de tudo, medo (BORDONI, 2016, p.15). 

 

Diante desse contexto, a figura do empreendedor surge como o grande 

protagonista do atual mercado nacional, onde a população e, especialmente a mídia, 

passam a vê-lo como uma subjetividade desejável, o qual o empreendedorismo seria 

uma resposta urgente à falta de empregos, mas também ao fortalecimento dos preceitos 

neoliberais. Isso pode ser atestado a partir dos dados revelados pela mesma pesquisa 

feita pela GEM Brasil (inicialmente citada), onde alega que, em geral, os brasileiros são 

favoráveis à atividade empreendedora e tem uma visão positiva a respeito dos 
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indivíduos envolvidos com negócios próprios. Isso pode ser constatado pelo fato de que, 

em 2015, entre 70% e 80% dos brasileiros concordam que abrir um negócio é uma 

opção desejável de carreira, valorizam o sucesso dos empreendedores e acompanham na 

mídia histórias sobre empreendedores bem sucedidos. Além disso, ter o próprio negócio 

continua figurando entre os principais sonhos dos brasileiros, sendo que proporção 

observada em 2015 (34%) foi superior à de 2014 (31%). 

 Para os especialistas abordados na pesquisa, sobre as condições que favorecem a 

atividade empreendedora no Brasil, as principais estão relacionadas à capacidade 

empreendedora do povo brasileiro (54%), ao acesso a informações sobre 

empreendedorismo em canais multimídia (31%) e às políticas governamentais de 

estímulo à atividade empreendedora (19%). A criatividade e a resiliência são citadas 

como características dos brasileiros que favorecem o empreendedorismo, mesmo em 

uma conjuntura marcada pela incerteza. Há no Brasil amplo acesso a informação sobre 

negócios e empreendedorismo, além de conteúdo de qualidade gratuito disponível na 

internet e de variados eventos e organizações de fomento e apoio ao empreendedorismo, 

o que tem contribuído para a disseminação do conhecimento, favorecendo a 

minimização de riscos do negócio. Por outro lado, políticas governamentais (54%), 

educação e capacitação (49%) e apoio financeiro (28%) são as condições 

proporcionalmente mais citadas como limitantes à atividade empreendedora. 

 
Gráfico 3  - Dados fatores limites e favoráveis ao empreendedorismo 

 

Fonte: GEM Brasil (2015) 

 

 Nisso, empreender em meio à crise surge como modo de sobrevivência, urgência 

e oportunidade para milhões de brasileiros. Surge também, alavancado pelas facilidades 

da comunicação digital e pela promessa de um mercado valorativo, uma grande massa 
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de gurus, coachings, empreendedores de palco e inúmeros contadores de histórias de 

sucesso que difundem em seus discursos uma série de conselhos emocionais, mas pouco 

práticos, que solidificam uma ideologia capitalista na qual a noção do empresário 

empreendedor vai sendo ressignificada. 
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2 O DISCURSO EMPREENDEDOR E AS NARRATIVAS DIGITAIS 
 

Neste capítulo abordaremos alguns conceitos sobre capitalismo e sua ligação 

direta com o empreendedorismo. Além disso, como nosso corpus provém de uma mídia 

digital e trata de anúncios publicitários que se utilizam de histórias de vida como meio 

estratégico de persuasão, identificamos a necessidade de explanar também sobre 

narrativas digitais, nos esforçando para que ambos subcapítulos se complementem.  

 

2.1 O discurso neo-capitalista e o espírito empreendedor 
 

O alemão Max Weber relaciona o surgimento do capitalismo aos valores e 

comportamentos instigados pelo protestantismo. Segundo ele, enquanto o catolicismo 

condenava a não cumulação e usura, enxergando o trabalho apenas como modo de 

subsistência, o protestantismo pregava o enobrecimento do homem através do trabalho, 

favorecendo o espírito comercial, concebendo, assim, a gênese do capitalismo moderno 

durante o século XX. Porém, mesmo que o tal espírito capitalista tenha elevado a uma 

geração de riquezas, suas conquistas já eram pesadas criticamente em relação, 

especialmente, à desigualdade social e ao esgotamento dos recursos naturais.  

Nesse sentido, autores como Boltanski & Chiapello (2009) afirmam que há um 

novo espírito do capitalismo movimentado pelos agentes empreendedores, que 

reformulam a noção neoliberal ao prover novos padrões de produção e comportamento a 

serem seguidos por uma sociedade inteira, como um conjunto de crenças que dirigem a 

ação das pessoas e reforçam um modo de ser a partir da produtividade.  

 
O espírito do capitalismo é justamente o conjunto de crenças 
associadas à ordem capitalista que contribuem para justificar e 
sustentar essa ordem, legitimando os modos de ação e as disposições 
coerentes com ela. Essas justificações sejam elas gerais ou práticas, 
locais ou globais, expressas em termos de virtude ou em termos de 
justiça, dão respaldo ao cumprimento de tarefas mais ou menos 
penosas e, de modo mais geral, à adesão a um estilo de vida, em 
sentido favorável à ordem capitalista (BOLTANKSI & CHIAPELLO, 
2009, p. 43). 

 

López-Ruiz (2007) enfatiza que a figura fundante desse espírito, o empreendedor 

como sujeito econômico capitalista, tem como função unificar o capital e o trabalho, 

determinar a direção e o volume da produção e estabelecer a relação entre produção e 
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consumo. Isto é, tomar em suas mãos o controle do processo econômico. Nisso, surge 

uma concepção de um indivíduo cuja conduta se orienta para si como um 

empreendimento ou negócio. Para o teórico, tanto no liberalismo quanto no 

neoliberalismo, o empreendedor é um capitalista, mas existe uma diferença: no 

neoliberalismo, surge a figura desse empreendedor representante de si mesmo, um 

híbrido entre capital e trabalho. 

Essa relação contextual, nos leva diretamente à Teoria do Capital Humano2, de 

Theodore Schutz (1973) - economista e principal proponente da Escola de Chicago -, 

que parte da concepção de que o trabalho humano, quando qualificado por meio da 

educação, seria um dos mais importantes meios para a ampliação da produtividade 

econômica, e, portanto, das taxas de lucro do capital. Isso dissemina a ideia de que a 

educação é o pressuposto do desenvolvimento econômico, ao mesmo tempo do 

desenvolvimento do indivíduo, que, ao “educar-se”, estaria investindo e valorizando a si 

próprio, na mesma lógica em que se valoriza o capital.  

 

Observou-se amplamente que os aumentos ocorridos na produção 
nacional têm sido amplamente comparados aos acréscimos de terra, de 
homens-hora e de capital físico reproduzível. O investimento do 
capital humano talvez seja a explicação mais consentânea para esta 
assinalada diferença (SCHULTZ, 1973, p. 250). 

 

Assim, a Teoria do Capital Humano apresenta-se articulando à perspectiva de 

que a melhor capacitação do trabalhador aparece concomitantemente ao fator de 

aumento da produtividade. Frigotto (1989) explica que nisso fundamenta-se a crença de 

que todos os indivíduos têm condições de tomar decisões livres e racionais, e que as 

desigualdades sociais e as diferenças na distribuição de renda são de responsabilidade 

dos próprios indivíduos, e não do mercado ou do estado. E ainda, que o sistema 

educacional apenas responde às demandas individuais, não sendo sua atribuição 

promover a igualdade de oportunidades, legitimando-se, assim, as propostas neoliberais 

de desmantelar o setor público e de transformar a educação num negócio submetido à 

lógica do mercado. 

 

                                                             
2 Schutz (1973) procurava descobrir o fator que explicasse a relação entre A (nível de tecnologia), L 
(insumos de mão de obra) e K (insumos de capital) dentro da fórmula geral neoclássica de Cobb Douglas, 
e suas respectivas variações do desenvolvimento entre os países, notabilizando-se com a descoberta do 
fator H, o humano, a partir do qual elaborou um livro sistematizando a Teoria do Capital Humano, 
ganhando o prêmio Nobel por isso. 
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O suposto básico microeconômico é de que o indivíduo, do ponto de 
vista da produção, é uma combinação de trabalho físico e educação ou 
treinamento. Supõe-se, de outra parte, que o indivíduo é produtor de 
suas próprias capacidades de produção, chamando-se então, de 
investimento humano o fluxo de despesas que ele deve efetuar, ou que 
o Estado efetua por ele, em educação (treinamento) para aumentar a 
sua produtividade (FRIGOTTO, 1989, p. 44). 
 

A teoria de Schutz teve espaço no contexto brasileiro por volta da década de 

1960, a partir de propostas governamentais voltadas ao desenvolvimento e mobilidade 

social, que tentavam vincular o investimento em educação ao aumento da capacidade de 

produção.  

Segundo Frigotto (1989), a teoria foi seriamente considerada uma alternativa 

para se alcançar o desenvolvimento econômico, reduzir as desigualdades sociais e 

aumentar a renda dos indivíduos. Contudo, o que se percebeu, e se percebe até os dias 

atuais, é um descompasso prático, ou seja, os recursos que deveriam ser destinados para 

a educação são inferiores aos anunciados nos discursos e nos planos empresariais e 

governamentais. 

 Dolabella (2009) defende e aposta na educação humana como meio de 

alavancar o desenvolvimento econômico, especificamente no que tange as estratégias 

pedagógicas para a educação empreendedora.  Para ele, o que impede o Brasil de se 

desenvolver é a miséria, a fome, e o desemprego. Logo, sugere uma visão ampla de um 

empreendedorismo que deve buscar educar também as crianças.        

A tese do autor é de que o modelo educacional precisa fundamentar-se em 

preparar crianças, jovens e adultos a praticar princípios do empreendedorismo como 

meio de mudar o paradigma educacional e econômico, e não apenas para conseguir um 

emprego.  A meta principal da pedagogia empreendedora é inserir o empreendedorismo 

na educação básica, além de procurar articulá-lo com a construção de tecnologias de 

desenvolvimento social local sustentável. Enfaticamente, Dolabella (2009) afirma que o 

investimento em uma educação empreendedora, desde os primeiros anos da idade 

escolar, que estimula os sonhos, as habilidades e capacidades criativas individuais, 

resulta em pessoas autônomas, criativas, protagonistas de suas histórias e, 

consequentemente, seres humanos críticos e preparados para lidar com os desafios de 

um sistema econômico em constante evolução, já que empreender não é apenas uma 

habilidade, mas uma forma de ser e ver o mundo.  

 
O empreendedorismo aborda a relação de oportunidade entre o 
indivíduo e o seu sonho, a sua visão, a sua ideia. Uma ideia, para ser 
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viável, além de sua coerência com o ambiente externo, deve ser 
congruente com o indivíduo empreendedor; Ao relacionar o resultado 
da atividade empreendedora aos sonhos, visões e desejos da sociedade 
e do empreendedor, o empreendedorismo pode ser visto como um 
instrumento auxiliar na construção da liberdade (DOLABELA, 2009, 
p.2). 
 
 

Sendo a “atitude empreendedora” uma forma de ser e não uma habilidade 

técnica, ou seja, um “estilo de vida, visão de mundo, reação diante de ambiguidades e 

incertezas, protagonismo, inovação, capacidade de produzir mudanças em si mesmo e 

no meio ambiente, meios e formas de se buscar a auto realização” (DOLABELA, 2009, 

p.2), a crença no espírito empreendedor é visto como protagonista para todo tipo de 

transformação social. Assim, “mais do que uma preocupação com o indivíduo, o 

empreendedorismo deve ser relacionado à capacidade de se gerar riquezas acessíveis a 

todos, já que a renda concentrada não se distribui. É disto que cuida o 

empreendedorismo” (DOLABELLA, 2008, p.1).  

Essa lógica significa a redução dos sonhos e desejos individuais a valores 

monetários, ou como valores de troca, já que a realização desses sonhos só será possível 

tendo o mercado capitalista como mediador. Um discurso com uma realidade abstrata 

que sugere, em síntese, que para auto-realização, é necessário apenas ter um sonho, não 

interessa qual seja, para que se possa realizá-lo. Porém, faz isso sem indagações críticas 

a respeito das próprias relações capitalistas de produção, dito de modo aparentemente 

democrático e menos erudito em comparação à Teoria do Capital Humano, mas que 

revela as escolhas e as liberdades individuais como o único caminho para a salvação de 

toda uma conjuntura social, como enfatiza López-Ruiz (2007), ao afirmar que o capital 

humano nada mais é do que um conjunto de habilidades, capacidades e destrezas que, 

em função do avanço do capitalismo, deve se tornar valor de troca: 

 

Para isso acontecer; esses atributos humanos precisam, de certa 
maneira, ser abstraídos das pessoas concretas que os detêm, das 
pessoas concretas nas quais existem, e se articular (alinhar) em função 
de um fim externo a elas. Argumentaremos, portanto, que o 
―humano, um conjunto de capacidades, destrezas e aptidões próprias 
dos homens, adquire valor de mercado e se apresenta como forma de 
capital – entendido como uma soma de valores de troca que serve de 
base real a uma empresa capitalista (LÓPES-RUIZ, 2007, p. 18). 

 

Desse modo, o discurso corrente enraizado e massificado pela mídia, e pelos 

próprios gurus do empreendedorismo, é de que todo trabalhador ou cidadão comum tem 
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um “espírito empreendedor” dentro de si que precisa ser descoberto, desenvolvido e 

provido constantemente de novas competências e habilidades que gerem valor 

individual. Aquele que adota essa postura será capaz de controlar seu próprio destino, 

liderar e assim obter resultados. Ou seja, um discurso pragmático e ideológico que 

reforça o individualismo racional típico do neoliberalismo através de estratégias que 

apresentam razões fáceis de serem absorvidas em torno de um tipo desejado de 

empreendedor.   

 Todo esse aparato discursivo e cultural promove a figura do empreendedor como 

um verdadeiro herói da vida contemporânea, sua conduta exemplar passa a ser a 

conduta desejada a todos os indivíduos que “querem fazer a diferença” e o discurso do 

empreendedorismo passa a ser vinculado às reformas e esperanças sociais. Nesse 

contexto, o empreendedor assume o espírito do capitalismo com traços heroicos e a 

personalidade empreendedora passa a englobar todos aqueles que buscam o sucesso, 

independentemente de ser empresário (donos de empresas) ou funcionário, que deseja 

uma carreira ascendente. Logo, o conceito empreendedor é, cada vez mais, uma atitude 

(ser) em detrimento de uma condição (ter), “o empreendedor foi erigido como modelo 

da vida heroica porque ele resume um estilo de vida que põe no comando a tomada de 

riscos numa sociedade que faz da concorrência interindividual uma justa competição” 

(EHRENBERG, 2010, p. 13). 

Assim, para Neves (2010), o discurso convocatório de uma subjetividade 

empreendedora oculta às causas dos problemas sociais, inclusive, apresentando-os como 

desafios supridos com iniciativa e proatividade individual, de modo a educar o consenso 

em favor do capital, o que corrobora Boltanksi & Chiapello (2009, p.39) ao afirmar que 

“o espírito do capitalismo é definido como a ideologia que justifica o engajamento no 

capitalismo”.  

Nessa lógica, o discurso empreendedor serve como estruturador de práticas 

sociais, o que implica efetivamente em relações de poder, pois os discursos não refletem 

apenas entidades e relações sociais, mas traduz a luta ou os sistemas de dominação, já 

que nenhuma linguagem é neutra, mas puramente ideológica (FAIRCLOUGH, 2001). 

Já Boltanksi & Chiapello (2009, p.44) enfatizam que “a persistência do capitalismo, 

como modo de coordenação dos atos e como mundo vivenciado, não pode ser entendida 

sem a consideração das ideologias” que, ao ser social, produzem visões de mundo 

hegemônicas que enquadram, molda e constituem as relações entre os atores sociais. 
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Seguindo a concepção de Marx & Engels (1975), em nossa sociedade tudo está 

impregnado de ideologia. Quer percebamos, quer não, as ideologias são representações 

da realidade que expressam concepções de mundo a fim de legitimar o status quo e 

reproduzir a sociabilidade capitalista, de modo a naturalizar suas contradições e levar as 

pessoas a aceitarem as relações sociais vigentes sem questioná-las. Portanto, analisar a 

ideologia imbricada no senso comum para construir formas de resistência e de mudança 

social é um desafio para os que lutam contra a ordem da lógica neoliberal, estabelecida 

nas fileiras da hegemonia, em prol de um projeto emancipatório. 

Fundamentado na noção de ideologia marxista de Gramsci (1977), Souza (2006, 

p.219) indica que é preciso então estar atento à forma como o discurso empreendedor se 

implantou no senso comum, integrando processos racionais e não racionais. O sonho e a 

esperança promovidos pelas narrativas de sucesso concomitante a atual conjuntura 

aparecem em uma profusão de discursos que promovem até o desemprego como uma 

oportunidade ao empreendedorismo, uma crise do emprego formal causada pelo próprio 

capitalismo. Sobre discurso e ideologia do empreendedorismo, Costa (2010, p. 257) 

enfatiza que o: 

Discurso do fracasso é produzido de forma silenciosa sobre a forma 
do improdutivo, do estéril, da preguiça, da desqualificação 
profissional (...) os discursos apresentam aspectos de controle social, 
onde realidade, ideologia e ficção se misturam e são disseminados nas 
histórias de sucesso. 

 

 Em suma, todas as noções apresentadas partem do pressuposto de um 

empreendedorismo como correspondente direto ao capitalismo contemporâneo, o que 

para Bauman (2010, p.8) significa: 

Sem meias palavras, o capitalismo é um sistema parasitário. Como 
todos os parasitas, pode prosperar durante certo período, desde que 
encontre um organismo ainda não explorado que lhe forneça alimento. 
Mas não pode fazer isso sem prejudicar o hospedeiro, destruindo 
assim, cedo ou tarde, as condições de sua prosperidade ou mesmo de 
sua sobrevivência. 

 

O entendimento proposto neste tópico baseia-se ainda nas concepções de 

Drucker (2011, p.349), quando discute a sua visão de sociedade empreendedora como 

um ponto crucial na história da humanidade, uma espécie de revolução “sem 

derramamento de sangue, guerra civil ou campos de concentração, sem catástrofe 

econômica, deliberadamente, com direcionamento, e sob controle”. Logo, uma 
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passagem da modernidade para a contemporaneidade, quando a mudança de um modelo 

de sociedade disciplinar, apresentada por Foucault e marcada pelo confinamento, parte 

para um modelo de sociedade identificada por Gilles Deleuze (1992, p.224) como de 

controle, em que “nunca se termina nada” e onde “o homem não é mais o homem 

confinando, mas o homem endividado”. O que também remete à uma sociedade de 

consumidores, como prefere chamar Bauman (2010, p.33): 

 

A cultura de hoje é feita de ofertas, não de normas. Como observou 
Pierre Bourdieu, a cultura vive de sedução, não de regulamentação; de 
relações públicas, não de controle policial; da criação de novas 
necessidades/ desejos/ exigências, não de coerção. Esta nossa 
sociedade é uma sociedade de consumidores.  

 

 De acordo com Deleuze (1992), a transição para uma sociedade de controle 

envolve uma subjetividade que não está fixada na individualidade, ou seja, o indivíduo 

não pertence a uma única identidade, mas a todas, sendo governado por uma lógica 

disciplinar que atua de acordo com dispositivos de poder exercido pelas instituições 

atuais, que adquirem total fluidez e ultrapassam a fronteira entre o espaço público e o 

privado, produzindo indivíduos sociais muito mais móveis do que antes. Assim, 

diferente da sociedade disciplinar, já não é mais preciso construir muros ou panópticos 

para regulamentar o comportamento social, há uma vigilância intensificada 

constantemente pelos dispositivos tecnológicos que podem e querem espiar a todos.  

As milhares de imagens e informações que nos chegam reafirmam esse olhar 

onipresente. Não há como negar que a sociedade contemporânea, de consumidores ou 

de controle é, também, uma sociedade de informação e agora, mais do que nunca, 

conectada e digital. Sempre em sintonia com o surgimento, desenvolvimento e 

consolidação das sociedades capitalistas, os meios de comunicação desenvolveram e se 

inseriram de forma espantosa no nosso meio, sendo impossível pensar em um mundo 

contemporâneo sem levar em consideração a sua atuação, advinda todos os dias, através 

de um incrível fluxo de imagens, informações e conteúdos simbólicos que atingem um 

número cada vez maior de pessoas, e assim, de certa maneira, modelam as relações 

sociais e as subjetividades individuais.  

 

2.2 Narrativa digital (storytelling): a arte de contar histórias 
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 Produzido no hipotálamo (região do cérebro) e conhecido como o hormônio do 

amor, a ocitocina está presente tanto em homens como em mulheres e tem, em suas 

principais funções, preparar o corpo feminino para o parto, estimular a liberação do leite 

materno, produzir parte do prazer do orgasmo e, especialmente, influenciar diretamente 

nas relações interpessoais ao desenvolver o aumento de confiança e empatia entre os 

indivíduos, promovendo uma sensação de bem-estar. Uma pesquisa publicada pelo 

neuroeconomista americano Paul J. Zak (2012) analisou o papel da ocitocina na 

medição de comportamentos de confiança entre humanos não familiarizados e descobriu 

que esse hormônio também é liberado quando ouvimos histórias. Nisso, os indivíduos 

observados mostraram-se mais receptivos a colaborar com algum pedido feito durante 

uma narrativa, como adquirir algum produto ou doar dinheiro à causa apresentada. Para 

Matos (2010, p.75), “nosso cérebro armazena mais facilmente histórias, contos, relatos 

de experiência, porque, além de evocarem emoções, possibilitam a identificação com os 

personagens ou com sua trajetória que se desenrolam em um cenário”.  

Sendo, portanto, a representação cinematográfica uma construção simbólica de 

uma determinada realidade que, perspectivada sob a ótica singular e individual do olho 

humano, permite uma ambiência de reflexão e compreensão por parte do espectador, 

dentre as estratégias usadas para revelar o fascínio pela obra fílmica, se destaca uma 

importante e singular moldagem característica que se apresenta como um recurso 

fundamental na análise de filmes: a narração. Sua função se propõe a contar uma 

história, seja ela verídica ou ficcional e ainda criar um discurso para a estória narrada, 

através de imagens dotadas de uma instância que não está programada somente para 

contar em certa ordem, mas também articular, descrever, representar e mostrar as 

situações diversas e ordenadas em duração sequencial temporal. Logo, quando se assiste 

a uma narração dela se espera que conte uma história que surpreenda, motive, envolva, 

como também revele sentimentos de expectativa e retrospectiva, surpresa e suspense, 

padrão e acaso. 

 

Narrar consiste em relatar um evento, real ou imaginário. Isso implica, 
pelo menos, duas coisas: em primeiro lugar, que o desenvolvimento da 
história esteja à disposição daquele que conta e que, assim, possa usar 
um certo número de recursos para organizar seus efeitos; em segundo 
lugar, que a história siga um desenvolvimento organizado, ao mesmo 
tempo, pelo narrador e pelos modelos aos quais se adapta (AUMONT, 
2002, p.92). 
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Nisso, a capacidade de contar histórias de maneira relevante, onde os recursos 

audiovisuais são utilizados juntamente com as palavras, vem ganhando relevância com a 

prática do storytelling pela publicidade e pelo marketing como um jeito altamente 

estratégico de promover um negócio sem que haja a necessidade de fazer uma venda 

direta, com um caráter muito mais persuasivo do que invasivo, cativando assim a 

audiência. Além disso, devido ao excesso de informação que presenciamos todos os 

dias, o objetivo do storytelling consiste em gerar conteúdos de forma mais leve e direta 

que despertem gatilhos mentais através de um processo muito mais emocional, 

buscando fidelizar clientes através de determinados princípios: mensagem visual 

interativa, diálogos mais próximos à realidade, personagem que seja identificado do 

modo como o público deseja e a existência de um conflito a ser resolvido no fim da 

narrativa.  

O fato é que o ato de contar histórias sempre esteve presente no decorrer do 

desenvolvimento da humanidade, o que atesta a dificuldade dos pesquisadores em 

definir um senso comum sobre seu surgimento. Autores como Campbell (1991), Boyd 

(2010), Carvalho & Cibrão (2016) apontam a pré-história como o período em que a arte 

de se comunicar através de histórias se estabeleceu, quando sentados ao redor de 

fogueiras os narradores trocavam experiências sobre os embates necessários para 

sobrevivência. Para Scartozzoni (2014, p.1) “a estrutura de história está presente desde 

as antigas mitologias até o moderno cinema, passando pela literatura, teatro, novelas, 

videogames etc. Aliás, tanto a psicologia quanto a neurociência já provaram que o 

pensamento humano segue essa mesma estrutura”. De acordo com Abecasis (2015, p. 

37-38):  
 

Histórias importantes muitas vezes são meramente vistas como uma 
forma de entretenimento, quando na realidade elas têm outras funções: 
estimulam a imaginação e oferecem tranquilidade (Bettelheim, 1976); 
fornecem educação moral (MacIntyre, 1981); justificam e explicam 
(Kemper, 1984); informam, aconselham e alertam (Van Dijk, 1975). 
Em termos gerais, a partir de uma perspectiva antropológica, o 
elemento conceitual de uma história permite que ela seja interpretada 
através de fronteiras culturais, geográficas e até temporais. As 
histórias empregam linguagem metafórica, o que permite às pessoas 
discutir e conceituar mais facilmente ideias complexas (tradução 
nossa) 3. 

                                                             
3 Important stories are to communication, often they are merely viewed as a form of entertainment, yet in 
reality they have other functions: They stimulate the imagination and offer reassurance (Bettelheim, 
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Porém, foi com a chegada e expansão da internet, que a arte de contar histórias 

ou storytelling (expressão em inglês que significa story: história/telling: contar) 

adquiriu novas significações e subjetivações, passando a ser entendido como um recurso 

estratégico comunicacional que potencializa a interação entre os sujeitos ao promover o 

sentimento de empatia, reforçando uma identidade coletiva do sujeito. Vale salientar 

que o termo history (história) não possui o mesmo sentido de story (estória), como 

explica Castro (2013, p.3): “A primeira está relacionada a fatos reais, como o homem 

ter chegado à lua, ou a algum fato que ocorreu na vida de alguém. A segunda é uma 

estrutura narrativa, não necessariamente ficção, que representa episódios que, alinhados, 

criam a História”. Logo, aliando a arte de narrar com o boom das novas tecnologias, 

Padilha (2012, p.30) acrescenta que: 

 

Com as novas tecnologias, o narrador saiu das cercanias das fogueiras 
para contar histórias a um público ou audiência virtual de modo 
interativo. Nesse novo modo, a mídia exerce papel fundamental, pois 
ela percebeu que podia sobreviver dando ênfase às boas histórias 
colhidas em um determinado meio social. Assim, a palavra 
“storytelling” ganhou novos sentidos e dela originou-se novos termos 
(PADILHA, 2012, p.30). 

 

De fato, a interatividade e audiência proporcionadas pelas novas tecnologias se 

mostraram um ponto fundamental nas novas produções narrativas, uma vez que, grande 

parte destas narrações mostra-se, ao mesmo tempo, inseridas em várias plataformas 

midiáticas, o que remonta ao conceito de cultura de convergência, proposto por Henry 

Jenkis (2009, p.29): 

Bem-vindo à cultura da convergência, onde as velhas e novas mídias 
colidem, onde mídia corporativa e mídia alternativa se cruzam, onde o 
poder do produtor de mídia e o poder do consumidor interagem de 
maneiras imprevisíveis. [...] por convergência refiro-me ao fluxo de 
conteúdos através de múltiplos suportes midiáticos, à cooperação 
entre múltiplos mercados midiáticos e ao comportamento migratório 
dos públicos dos meios de comunicação (JENKINS, 2009, p. 29). 
 
 

                                                                                                                                                                                   
1976); they provide moral education (MacIntyre, 1981); they justify and explain (Kemper, 1984); and 
they inform, advise, and warn (Van Dijk, 1975). Broadly speaking, from an anthropological perspective 
the conceptual element of a story allows it to be interpreted across cultural, geographical, and even 
temporal boundaries. Stories employ metaphorical language, which allows people to more easily discuss 
and conceptualize complex ideas. 
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Com a convergência das mídias instaurada, o ambiente torna-se propício para o 

surgimento de narrativas transmídias ou crossmedias que, apesar de serem 

costumeiramente confundidas, possuem diferenças fundamentais entre si. Com isso, 

para entender melhor algumas formas de abordagens que envolvem o conceito de 

storytelling, na atualidade, apresentamos o seguinte quadro explicativo elaborado por 

Silva (2015): 

Quadro 1 - Classificação das formas de abordagens do storytelling 

CLASSIFICAÇÃO DESCRIÇÃO FORMA DE 
ABORDAGEM 

Digital Storytelling  

Digital Storytelling é a expressão moderna 
para a antiga arte de contar histórias. O seu 
poder deriva da junção de imagens, música, 
narrativa e voz (PINHHEIRO, 2013). 

Narrativas no meio 
Digital. 

Business narrative ou 
Corporate 
Storytelling. 

As histórias nas organizações são contadas 
para relembrar algum momento, de forma 
espontânea ou deliberada, enfatizando 
alguma ação que se deseja ver perpetuada. 
Grande parte dessas histórias baseia-se em 
fatos reais, ocorridos ou não dentro da 
organização. Essas narrativas de histórias 
vêm sendo usadas no contexto de equipes, 
departamentos e mesmo organizações como 
um todo, que buscam mudanças profundas 
e/ou transferência de atitudes, formas de 
encarar desafios e/ou métodos para lidar 
com situações complexas (CARVALHO, 
2007, p.23-24) 

Narrativas de 
histórias usadas no 
contexto 
coorporativo. 

Brandy story 

"A origem do storytelling, nesse caso, está 
relacionada a uma mudança de paradigma 
que ocorreu em meados dos anos de 
1990: da imagem da marca (brand image) 
passou-se à história da marca (brand 
story)." (SALMON 2008 apud PADILHA, 
2012, p.40). 

Narrativas 
relacionadas a marca 
da Organização. 

Storytelling Midiático 

“Uma equipe de mediadores seleciona e 
recorta fatos da vida mediada e constrói um 
novo mundo a ser vendido. Ter uma boa 
história para contar na mídia, 
independentemente de seus 
fins, é ter a possibilidade de despertar 
interesse da grande 
massa de consumidores de histórias, muito 
mais do que apenas entreter” (MALTA, 
2008, p.50). 

Narrativas relatadas 
na mídia. 

Storytelling 
Transmidiático 
(Narrativa 
Transmidiática) 

Processo em que elementos da ficção são 
dispersos 
sistematicamente através de múltiplos 
canais de distribuição, com o propósito de 
criar uma experiência de entretenimento 

Narrativa presente ou 
relatada em 
diferentes 
plataformas 
midiáticas, mas de 
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unificada e coordenada (JENKIS, 2006).  forma que os 
diferentes meios se 
complementem. 

 
 
Crossmedia 

Vem do inglês e significa “cruzar” – ou 
“atravessar” – a mídia, ou seja, levar o 
conteúdo além de um meio apenas. O 
conteúdo (a mensagem) é distribuído 
através de diferentes mídias (o meio) para 
atingir o público (o receptor), mas tudo isso 
acontece sem que a mensagem tenha 
qualquer alteração de um meio para o 
outro. O sentido básico deste termo é que 
uma pessoa possa acessar o mesmo 
conteúdo por diferentes meios 
(SCARTAZZONI, 2011) 

Narrativa presente 
em diversas 
plataformas 
midíaticas, os quais, 
os meios, juntos, 
levam o conteúdo 
sem alteração ao 
máximo de pessoas. 

Fonte: SILVA (2015) 

 

 Longe de tentar esmiuçar a diferença entre os tipos de abordagens que envolvem 

a prática do storytelling, importa para este estudo esclarecer os pontos conceituais e 

basilares especialmente no que tange à fundamentação para o meio digital, o digital 

storytelling, já que trataremos de analisar vídeos oriundos de uma mídia social da 

internet. Portanto, a partir daqui, ao falarmos de storytelling, nos referimos à sua 

categoria de estudos digitais, que surgiu no final dos anos 1990, na Califórnia, Estados 

Unidos, a partir dos pesquisadores Joe Lambert, Nina Mullen e Dana Atchley, que 

deram início ao Center for Digital Storytelling, aportando em seguida na Europa e 

finalmente chegando ao Brasil nos anos subsequentes.  

As primeiras premissas consistem em afirmar que a narração é a base do 

storytelling, composto por três elementos: narrador, história e audiência e que se utiliza 

dos meios digitais (áudio, imagem e vídeos) para contar, compartilhar e informar. É 

através dessa combinação de recursos multimídias que as histórias digitais ganham 

poder, dando uma dimensão ainda mais profunda às cores, expressões dos personagens, 

situações e perspectivas.   

 Carvalho & Cibrão (2016) agrega as narrativas digitais em três grandes grupos: 

1: Narrativas pessoais (Personal narratives) – histórias que giram em torno de 

experiências pessoais marcantes na vida do narrador. Segundo ele, é possivelmente o 

tipo de narrativa digital mais popular, podendo apresentar elevada carga emocional e 

uma forte ligação, tanto para o contador da história, como para a audiência. 2: Histórias 

que informam ou instruem (Stories that inform or instruct) – embora, as generalidades 
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das histórias digitais muitas vezes busquem audiência, a narrativa inserida nesta 

categoria é criada especificamente com o intuito de transmitir conteúdo educacional em 

áreas como a saúde, economia, tecnologia, entre outras. 3: Histórias digitais que 

examinam eventos históricos (Digital stories that examine historical events) – neste 

grupo constam as narrativas que incidem sobre acontecimentos históricos, que podem 

incluir informação histórica, mas apenas para dar contexto à narrativa e não para ser o 

cerne da mesma.  

 Nesse contexto, Domingos (2009, p.10) enfatiza que “narrar histórias, portanto, 

trata justamente das relações humanas com conotações informativas, psíquicas, 

neurológicas e sociais como sendo um prazer universal”, uma forma garantida de 

atratividade, compreensão e retenção dos conteúdos e, portanto, maior aceitabilidade 

por parte dos receptores. Já sobre narrativas pessoais, o mesmo autor (2009, p.8) afirma 

que “narrar-se é criar a ilusão no narrador de que o mesmo tornou-se uma personagem 

protagonista arquetípica, em geral eufórica, do texto, então, narrado”. Logo, um dos 

fatores mais importantes de uma narrativa pessoal é o personagem que atua nela, uma 

vez que, para ter impacto social, é crucial apresentá-lo de modo a gerar empatia e 

admiração, que muitas vezes surgem a partir de uma história que mostra esforço, 

dedicação e sacrifício superados em um fim vitorioso que resulta na transformação do 

personagem em uma pessoa melhor. 

 Para Mcsill (2013), elementos como obstáculos são fundamentais a uma 

narrativa, e esses podem ser físicos, emocionais, internos e externos, que ajudam a 

aumentar o clima de tensão e mistério no desenrolar da história. Logo, toda boa 

narrativa é composta por um objetivo a ser atingido, um obstáculo ou elemento de 

conflito, e por fim, a tão almejada conquista, que lhe dá poder e o direito de 

compartilhar histórias com seus semelhantes. Essa estrutura narrativa é conhecida como 

a “Jornada do Herói”, proposto por Campbell (1989), uma estratégia que vem sendo 

comumente utilizada dentro do storytelling como recurso para criar novos heróis da era 

digital.  

Pearson & Mark (2001) afirmam que o herói real é aquele cuja figura humana 

surge no cotidiano comum e tem como o campo de batalha seu ambiente natural, que 

pode ser a competição atlética, as ruas, local de trabalho, selva, política ou qualquer 

lugar onde as dificuldades e os desafios estejam intimando à uma ação corajosa.  

 



 42 
 

Tudo parece perdido, mas então o herói vem cavalgando pela colina e 
salva o dia. Embora haja infinitas variações nessa história, em todas 
elas o herói triunfa sobre o mal, a adversidade ou um grande desafio e, 
ao fazê-lo, serve de inspiração para todos nós (PEARSON & MARK, 
2001, p.114).  

 
Nisto, os storytellers modernos possibilitam construir um eu coletivo, onde todos 

tenham a capacidade de serem visualizados de modo empático com o herói da narrativa 

dada. O relacionamento social do storytelling faz uso de audiovisuais interativos 

demonstrando que o eu ora construído pelas novas tecnologias tem um complexo de 

valores que questiona as nossas crenças e hábitos passados e nos coloca para repensar o 

próprio homem de modo ecológico, como afirma Domingos (2009, p.2): 
 
Esse novo homem está voltando às suas origens e sentindo-se 
reintegrado ao todo, que é muito maior do que seu simples eu e sua 
circunstância. Não se trata mais de um eu individual, mas sim, de um 
eu enredado nas informações mediadas e que estão no ar, à disposição 
de quem as quiser captar. Nele se apresentam todas as culturas e o 
homem com todas as suas angústias e vontades. Esse homem 
personagem do storytelling se vê nessa rede como um herói de um 
espetáculo. Essa produção feita pelo próprio homem se autorevelando 
para os demais homens serve-se das novas tecnologias, sendo este um 
dos princípios do que chamamos aqui de storytelling. 

  

Com isso, utilizando de escolhas lexicais previamente selecionadas para 

persuadir, ao narrar as histórias de vida heroica, o storyteller utiliza-se de ferramentas 

estratégicas que trazem grandes doses de sensacionalismo, que incentiva a um processo 

de celebrização e culto à personalidade ao exibir publicamente e expansivamente os 

feitos e obras dos ídolos exaltados como modelos de conduta. Tais representantes do 

sucesso são facilmente identificados nos empreendedores motivacionais da atualidade, 

como reforça Ehrenberg (2010, p.13-61): 

 
Suas histórias são tão convincentes que eles sobem ao palco com um 
prestígio conquistado, análogo àquele do campeão, e não com o 
privilégio do bem-nascido. Eles trocam a ilegitimidade da 
hereditariedade pela legitimidade da meritocracia. [...] é exatamente 
na figura do empreendedor e no desenvolvimento ao mesmo tempo 
recente e rápido dos modos de ação dos empreendedores, que o 
heroísmo encontra sua forma dominante. O empreendedor foi erigido 
como modelo da vida heroica porque ele resume um estilo de vida que 
põe no comando a tomada de riscos numa sociedade que faz da 
concorrência interindividual uma justa competição. 
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 Como dito, o ato de contar histórias está enraizado no cotidiano e essência 

humana, sendo quase impossível dissociar as experiências narrativas com as 

experiências de uma sociedade, uma vez que contar atesta nosso lugar no mundo e cria 

conexões cognitivas com os outros. Por mais que o digital storytelling não seja o objeto 

teórico central deste estudo, tratar sobre ele é de fundamental importância, pois nos 

permite abrir diversas janelas para iluminar e revelar com mais nitidez as estratégias 

utilizadas na disseminação das narrativas de vida dos empreendedores de sucesso, as 

quais nos propomos analisar. Logo, se não há como coletar histórias e comparar 

diferentes narrativas sob a perspectiva da ADC multimodal sem entender os aspectos 

ideológicos, os ditos e não ditos, imagéticos e textuais, não há também como 

compreender o fenômeno que envolve a figura do herói empreendedor e suas histórias 

sem o entendimento básico de uma estratégia narrativa que busca, principalmente, 

influenciar os espectadores a tomar determinadas atitudes.  
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3 DA ANÁLISE CRÍTICA MULTIMODAL À TEORIA DE REPRESENTAÇÃO 

DOS ATORES SOCIAIS 

 

 Estão agrupados neste capítulo conceitos basilares das teorias propostas por 

Fairclough (Análise do Discurso Crítica), Kress e van Leeuwen (Gramática do Design 

Visual) e van Leeuwen (Teoria dos Atores Sociais). Juntas, serão suporte teórico com 

fins metodológicos para o desenvolvimento analítico, uma vez que permite observar o 

objeto de estudo a partir da perspectiva crítica multimodal com foco na Representação 

dos Atores Sociais.  

 

3.1 Fundamentos da Análise do Discurso Crítica (ADC) 
 

A Teoria Linguística Sistêmico-Funcional - nomeada também pela sigla LSF - é 

uma abordagem ao estudo da linguagem centrada na noção de função, como o próprio 

nome sugere, porque considera a gramática em termos de como ela é usada pelos 

próprios usuários da língua para produzir significados eficientes em diversos contextos. 

E também sistêmica porque vê essa língua em uso como redes linguísticas interligadas 

nas quais construímos significados. Nessa perspectiva, além de ser funcional para a 

produção de significados, a linguagem é também um sistema semiótico/semogenético, 

organizado a partir de um conjunto de escolhas lexicais em detrimento a outras que 

poderiam ter sido feitas, revelando, a partir do contexto de comunicação, toda uma rede 

particular disponível no sistema. Por isso, importa ao linguista sistêmico analisar quais 

escolhas linguísticas foram feitas em um determinado contexto de comunicação e como 

essas escolhas produzem significados a partir do seu uso, já que estas não são aleatórias, 

mas carregadas de valores sociais.  

Tal proposta teórica de linguística aplicável permite uma postura crítica diante 

das realidades sociais que emergem, possibilitando que o modelo seja aplicado em 

diversas áreas que viabilizem o empoderamento semiótico dos atores sociais. É por essa 

razão que o viés intervencionista da teoria acompanhou o desenvolvimento da descrição 

linguística desde suas formulações iniciais e tem a capacidade de analisar qualquer 

evento comunicativo, inclusive no estudo da multimodalidade, servindo também como 

arcabouço teórico para o desenvolvimento da Análise Crítica do Discurso 

(FAIRCLOUGH, 1992), da Gramática do Design Visual (KRESS & VAN LEEUWEN, 
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2006), e da Teoria dos Atores Sociais (VAN LEEUWEN, 2008), as quais nos propomos 

tratar.  

De acordo com Halliday (1978), entre possíveis aplicações da teoria, algumas 

consistem em: compreender o que as línguas têm em comum e sua forma de evolução 

através do tempo, a qualidade do texto e porque ele significa o que significa, a relação 

entre linguagem e cultura, e linguagem e cérebro, projeção de meios econômicos para 

transmissão de textos orais e escritos e o papel social da linguagem na vida de um 

sujeito, como ideologia e socialização: “Não estou realmente interessado nos limites 

entre disciplinas, mas se você me pressionar por uma resposta específica, eu diria que 

pra mim a linguística é um ramo da sociologia. A linguagem é uma parte do sistema 

social” (p.38-9). 

Logo, ao considerar a linguagem como parte indissolúvel da sociedade, de modo 

que não há como pensar em práticas linguísticas sem considerar a vida social, e, ao 

contrário das abordagens formalistas, que viam a análise textual como objeto autônomo, 

Halliday & Hasan (1976) começaram a ponderar os fatores situacionais como 

determinantes do texto. Foi nessa mesma época – por volta dos anos 70 - que surgiu a 

linguística crítica com a preocupação inicial de equipar leitores para fazer leituras 

desmistificadoras de textos ideologicamente marcados. 

No entanto, conforme afirma Wodak (2003), foi apenas no início dos anos 90, 

em um Simpósio realizado em Amsterdã, que os estudiosos Teun Van Dijk, Norman 

Fairclough, Gunther Kress, Theo van Leeuwen e Ruth Wodak iniciaram a discussão de 

teorias e métodos de análise do discurso para a crítica, confrontando distinções e 

comparando similaridades entre as abordagens aplicadas nas pesquisas realizadas por 

eles. Entre as diversas abordagens apresentadas, Wodak e Meyer (2009, p. 20) 

apresentam uma síntese: Abordagem histórico-discursiva (AHD) – defendida por 

Reisigl & Wodak (2009); Abordagem da linguística de corpus (ALC) – representada no 

trabalho de Mautner (2009); Abordagem de atores sociais (AAS) – proposta por Van 

Leeuwen (2008); Análise de dispositivo (AD) – representada no trabalho de Jäger & 

Maier (2009); Abordagem sociocognitiva (AS) – defendida por Van Dijk (2009); e 

Abordagem dialético-relacional (ADR) – proposta por Fairclough (2009).  

Tendo nosso estudo aporte teórico-metodológico na GDV (Gramática do Design 

Visual) e a ADC (Análise do Discurso Crítica), trataremos, mais adiante, sobre o 

diálogo entre a AAS, de van Leeuwen, e ADR, de Fairclough, que foi o primeiro a usar 

a expressão “Análise de Discurso Crítica” quando propôs o método de estudo da 
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linguagem como prática social, tornando-se assim seu expoente: “A contribuição 

principal de Fairclough foi a criação de um método para o estudo do discurso e seu 

esforço extraordinário para explicar por que cientistas sociais e estudiosos da mídia 

precisam dos linguistas” (MAGALHÃES, 2005, p. 3). 

De acordo com Castilho (2013), a partir de então, o discurso passou, de fato, a 

ser sistematizado como prática social em uma relação dialética entre linguagem (verbal 

e não-verbal) e sociedade na qual o discurso representa e constrói a realidade social, ao 

mesmo tempo que é representado e construído por essa realidade. Por práticas sociais, 

entende-se como sendo uma entidade intermediária situada entre as estruturas sociais 

mais fixas e as ações individuais mais flexíveis, são “maneiras recorrentes situadas 

temporal e espacialmente, pelas quais agimos e interagimos no mundo” 

(CHOULIARAKI & FAIRCLOUGH, 1999, p. 21). Logo, “importa esclarecer apenas 

que, para a ADC, em todos os níveis da vida social, desde os mais fixos (estruturas 

sociais) aos mais flexíveis (eventos sociais), passando pelo nível intermediário 

(práticas sociais), a linguagem está presente” (RESENDE & RAMALHO, grifo do 

autor, 2011, p.14). 
 

Figura 1 - Relação entre estrutura social e discursiva. 

 

                                             Estrutura             Prática social           Evento 
SISTEMA LINGUÍSTICO  

ORDEM DO DISCURSO 

TEXTO 
Fonte: Resende (2009, p.33). 

 

Portanto, tendo origem a partir da linguística crítica, a Teoria Social do Discurso 

proposta por Fairclough, mais conhecida por Análise do Discurso Crítica (ADC), 

“busca compreender a maneira como o discurso opera ideologicamente e como as 

identidades sociais e individuais são negociadas em seus aspectos linguístico e 

semiótico (...), comprometida com mudanças contínuas na sociedade” (CASTILHO, 

2013, p.26). Para compreender melhor todos esses conceitos, é preciso partir da 

concepção que a ADC refere-se a um conjunto de abordagens científicas 

interdisciplinares, ou multidisciplinar/multimetodológica, como prefere chamar 

WODAK & MEYER ([2001] 2009). 
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Sua característica interdisciplinar explica-se pelo “rompimento de 
fronteiras epistemológicas” com teorias sociais, pelo qual objetiva 
subsidiar sua própria abordagem sociodiscursiva assim como oferecer 
suporte para que pesquisas sociais possam contemplar, também, 
aspectos discursivos. Isso porque a linguagem se mostra um recurso 
capaz de ser usado tanto para estabelecer e sustentar relações de 
dominação quanto, ao contrário, para contestar e superar tais 
problemas (Resende & Ramalho, grifo do autor, 2011, p. 13). 

 

 Ao considerar que todos os discursos devem ser analisados dentro do seu 

contexto, Fairclough (1992 [2008]), enfatiza que a ADC possui ainda características 

transdisciplinares, uma vez que ela, além de utilizar teorias de outras áreas, também 

operacionaliza, amplia, transforma e produz novos conhecimentos, possibilitando aos 

indivíduos mudar atitudes e conceitos (CASTILHO, 2013). Por exemplo, para entender 

o significado de discurso proposto pela ADC, inicialmente, é preciso considerar a 

influência que os estudos de Foucault exerceram sobre Fairclough.  

Para Foucault (1969, p.146), o discurso é “um conjunto de enunciados que tem 

seus princípios de regularidade em uma mesma formação discursiva”, como um sistema 

que detém o poder por meio do exercício de controle social, possibilitando reconhecer 

as instituições representadas sócio-historicamente pelos sujeitos sociais. De acordo com 

esse entendimento, o discurso pode revelar a relação entre formação discursiva da fala 

dos sujeitos e as condições históricas de suas práticas, determinando os papéis pré-

estabelecidos por eles através das suas práticas institucionais, como o discurso religioso 

ou político.  

Porém, Castilho (2013) enfatiza que mesmo representando uma importante 

contribuição para a ADC na compreensão da linguagem como espaço de luta 

hegemônica de poder, Fairclough ([1992] 2008) tece uma crítica à teoria de Foucault 

sobre os limites que existem na identificação das marcas discursivas que disciplinam a 

ação humana à estrutura social, colocando os sujeitos apenas como reprodutores dessas 

estruturas e não agentes sobre elas. Assim, se para Foucault as práticas discursivas 

afetam as práticas sociais, mas os sujeitos não são afetados por elas, para Fairclough os 

sujeitos são moldados pelas práticas discursivas, mas também são capazes de remodelar 

e transformar essas práticas.  

Logo, partindo do princípio da existência de uma relação dialógica, podemos 

conceituar discurso – linguagem oral e escrita em uso - como sendo “um modo de ação, 

uma forma em que as pessoas podem agir sobre o mundo e especialmente sobre os 
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outros, como também um modo de representação” (FAIRCLOUGH, 2003b, p.91), ou 

ainda “o momento integrante e irredutível das práticas sociais que envolve a 

semiose/linguagem em articulação com os demais momentos das práticas: fenômeno 

mental, relações sociais e mundo material” (RESENDE & RAMALHO, grifo do autor, 

2011, p.16).  

Dito isso, não se pode confundir discurso e texto, que são conceituados de 

formas diferentes na ADC. Texto, para Reisigl & Wodak (2009), é definido como 

enunciados orais ou documentos escritos, materialidades dos eventos e práticas sociais, 

o que inclui a fala, a escrita e a imagem. Já discurso pode ser representado de três 

maneiras nas práticas sociais (CASTILHO, 2013, p.33): 1) como gênero – forma de agir 

e interagir por meio da linguagem oral ou escrita; neste caso, discurso é agência; 2) 

como discurso – forma de representar o mundo material; 3) como estilo – modo 

particular de ser. O termo discurso pode ainda ser tomado como substantivo abstrato, ou 

como substantivo concreto. Como substantivo abstrato, discurso é a linguagem como 

momento irredutível da vida social; como substantivo concreto, discurso é um modo 

específico de representar o mundo.  

Ainda no que tange a transdisciplinaridade da ADC, constam também 

contribuições da filosofia da linguagem dialógica proposta por Bakhtin ([1992] 2003) 

que considerava a língua como sistema abstrato, ligada às estruturas sociais e de 

interação polifônica verbal; a linguística sistêmica funcional de Michael Halliday, como 

já exposto no tópico anterior; e as teorias sociológicas e filosóficas críticas de Gramsci 

(1977) e Thompson (2002) para construir uma leitura particular sobre questões de 

discurso, ideologia e poder como hegemonia no contexto da sociedade contemporânea.  

Esse tripé que envolve discurso, ideologia e poder permeia três questões básicas 

do trabalho de Fairclough, que são: as relações entre discurso e práticas sociais, o grau 

de conscientização que as pessoas têm - ou não têm - acerca dessas relações e o papel 

essencial do discurso nas mudanças sociais, uma vez que “o uso da linguagem dá sua 

própria contribuição à reprodução e/ou à transformação da sociedade e da cultura, 

incluindo-se as relações de poder. É aí que reside o poder do discurso; e é por isso que 

vale a pena lutar por ele” (FAIRCLOUGH & WODAK, 2001, p.390). 

 
Não é difícil perceber por que uma perspectiva teórica do discurso 
como a que vimos até aqui não poderia se fechar em fronteiras 
disciplinares rígidas. E a compreensão do discurso como parte das 
práticas sociais jamais poderia ter surgido dentro das fronteiras da 
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Linguística, sem apropriação de conceitos e teorias oriundas das 
ciências sociais. É por isso que o próprio surgimento da ADC nos 
estudos de linguagem só pode ser compreendido com base em 
diálogos interdisciplinares (RESENDE & RAMALHO, 2011, p.19). 
 

Logo, procurando estabelecer uma conexão entre relações de poder e escolhas 

linguísticas selecionadas por pessoas ou grupos sociais (o que elas dizem 

ideologicamente), a ADC busca desnaturalizar crenças que dão suporte a estruturas de 

dominação, a fim de desarticulá-las. Nisto, chegamos ao conceito de poder como 

hegemonia, proposto por Gramsci (1977), que implica uma inerente instabilidade ou um 

equilíbrio instável, caracterizando o conceito de luta hegemônica, que pode ser travada 

no/pelo discurso, a fim de se instaurar e manter-se no poder. Ou seja,  

 
É por isso que o conceito de poder como hegemonia, conquistado 
mais pelo consenso que pelo uso da força, reforça a relevância das 
ideologias, veiculadas pelo discurso. Parte das lutas hegemônicas é a 
luta pela instauração, sustentação, universalização de discursos 
particulares. É nesse sentido que temos “ordens do discurso 
hegemônicas”, como a ordem do discurso da política neoliberal 
(RESENDE & RAMALHO, 2011, p.25). 
 
 

Já que não há poder sem ideologia, na perspectiva crítica de Thompson (1998, 

p.77), sentidos ideológicos são aqueles que servem necessariamente, em circunstâncias 

particulares, “para estabelecer e sustentar relações de dominação”. Assim, para a ADC, 

a ideologia é, por natureza, hegemônica, inerentemente negativa e efetiva quando sua 

ação é menos visível.  

 
Se alguém se torna consciente de que um determinado aspecto do 
senso comum sustenta desigualdades de poder em detrimento de si 
próprio, aquele aspecto deixa de ser senso comum e pode perder a 
potencialidade de sustentar desigualdades de poder, isto é, de 
funcionar ideologicamente (FAIRCLOUGH 1989, p. 85). 

 

 Sendo, portanto, poder e ideologia dois elementos centrais da ADC, de acordo 

com Fairclough & Wodak (1997), existem seis aspectos relevantes que orientam os 

estudos da ADC: as relações de poder são discursivas; o discurso implica um papel 

ideológico; o discurso é histórico; o vínculo entre o texto e a sociedade é mediado 

discursivamente; a análise de discurso é interpretativa e explicativa; e, por fim, o 

discurso é uma forma de ação social.  
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Assim, reside a necessidade de pensarmos nas questões discursivas a partir das 

relações que os usuários da língua têm entre si durante o evento discursivo, e não apenas 

os contextos situacionais. Para que possamos analisar o discurso como prática social, 

Fairclough nos propõe a abordagem dialético-relacional (ADR) por meio da análise de 

discurso textualmente orientada (ADTO). 

Por seu caráter emancipatório, a ADC busca desnaturalizar crenças que dão 

suporte às estruturas de dominação, traçando metodologias interdisciplinares a partir de 

outras teorias sociais para compor enquadres analíticos voltados à reflexão acerca dos 

discursos como práticas sociais. Em 1992, Fairclough constrói o enquadre da Teoria 

Social do discurso (TSD) e apresenta um modelo de análise conhecido como concepção 

tridimensional do discurso, que se articula simultaneamente em um evento discursivo 

composto pelo texto, prática discursiva e prática social. 

A análise do texto, que pode ser falado ou escrito, confere o vocabulário (que 

trata de neologismos, lexicalizações e relações entre palavras e sentidos), gramática 

(palavras combinadas em frases), coesão (ligação entre as frases) e estrutura textual 

(propriedades organizacionais do texto em larga escala e a maneira como são 

combinados). Na dimensão da prática discursiva, analisamos a interação nos processos 

de construção de sentidos que se realizam entre os interlocutores e as categorias de 

força, coerência e intertextualidade, como também produção, distribuição e consumo do 

texto. Já a análise da prática social está relacionada, tanto aos aspectos ideológicos e 

hegemônicos na instância discursiva analisada, quanto a um modo de ação 

historicamente situado e constitutivo de identidades, relações e sistemas de crenças 

sociais, observando os sentidos das palavras, pressuposições e metáforas (aspectos 

ideológicos), e também orientações econômicas, políticas, ideológicas e culturais 

(aspectos hegemônicos). Para representar melhor essa concepção tridimensional da 

análise do discurso, abaixo um quadro sintético adaptado por Resende & Ramalho 

(2006, p.29) a partir de Fairclough: 

 

Quadro 2 - Categorias analíticas do modelo tridimensional propostas por Fairclough (2008) 

TEXTO PRÁTICA DISCURSIVA PRÁTICA SOCIAL 

Vocabulário 
Gramática 
Coesão 
Estrutura textual 

Produção 
Distribuição 
Consumo 
Contexto 
Força 

Ideologia 
Sentidos 
Pressuposição 
Metáforas 
Hegemonia 
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Coerência 
Intertextualidade 

Orientações econômicas, 
políticas, culturais, 
ideológicas. 

Fonte: Adaptado por Resende & Ramalho (2006, p.29). 

 

De acordo com Fairclough (2001), por estarem em uma relação dialética, é 

difícil estabelecer fronteiras entre práticas discursivas e práticas sociais, uma vez que a 

prática discursiva é mediadora entre o texto e a prática social,  

 

A conexão entre o texto e a prática social é vista como mediada pela 
prática discursiva: de um lado, os processos de produção e 
interpretação são formados pela natureza da prática social, ajudando 
também a formá-la e, por outro lado, o processo de produção forma (e 
deixa vestígios) no texto, e o processo interpretativo opera sobre 
‘pistas’ no texto (FAIRCLOUGH, 2001, p. 35-36). 

 

O mesmo autor esclarece ainda que essa abordagem do discurso é baseada na 

Gramática Sistêmico Funcional (HALLIDAY & HASAN, 1976), ao considerar as três 

macrofunções da linguagem - ideacional, interpessoal e textual – como componentes 

linguísticos e extralinguísticos. Fairclough (2001, p.91), entretanto, subdivide a 

macrofunção interpessoal em identitária e relacional. Segundo ele, na função 

ideacional, o discurso contribui para a construção de sistemas de conhecimento e 

crenças ideológicas; na identitária interpessoal, o discurso é participante da constituição 

ativa de auto-identidades e de identidades coletivas; na relacional interpessoal, o 

discurso contribui para a constituição de relações sociais. Já a função textual diz 

respeito à maneira como as informações são organizadas e relacionadas no texto, uma 

vez que as pessoas fazem escolhas sobre o modelo e a estrutura de suas orações que são 

também escolhas sobre o significado de identidades sociais, relações, conhecimento e 

crença. 

Contudo, observando a rapidez das mudanças contemporâneas, especialmente do 

capitalismo e sua influência direta nas relações sociais, em 1999, Chouliaraki e 

Fairclough reformulam a proposta de análise tridimensional e organizam uma 

metodologia baseada na pesquisa social crítica a partir dos conceitos de modernidade 

tardia (GIDDENS, 1991) e construção de identidades sociais. Segundo Castilho 

(2013), por englobarem elementos do discurso, atividades materiais, relações de poder e 

crenças dos indivíduos, nesse novo modelo, as práticas discursiva e social foram 

unificadas apenas na dimensão da prática social.  
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Práticas são, então, “maneiras habituais, em tempos e espaços 
particulares, pelas quais pessoas aplicam recursos – materiais ou 
simbólicos – para agirem juntas no mundo”. As práticas, assim 
compreendidas, são constituídas na vida social, nos domínios da 
economia, da política e da cultura (CHOULIARAKI & 
FAIRCLOUGH, 1999, p. 21 apud RESENDE & RAMALHO, 2004, 
p.193). 

 

Portanto, partindo da concepção da vida social como constituída de uma rede de 

práticas que são sustentadas por relações de poder ligadas a lutas hegemônicas, o 

enquadre teórico-metodológico, de 1999, enxergou, na Crítica Explanatória, proposta 

pelo Realismo Crítico (RC) (BASKHAR,1989; COLLIER, 1994), uma metodologia de 

análise que atendia às pretensões dos teóricos.  
De acordo Chouliaraki & Fairclough (1999), o Realismo Crítico considera a vida 

social e natural como um sistema aberto, com suas próprias estruturas distintivas, em 

que qualquer evento é governado simultaneamente por mecanismos particulares de 

poder, “na produção da vida, social ou natural, a operação de qualquer mecanismo é 

mediada pelos outros, de forma que nunca se excluem ou se reduzem um ao outro” 

(RESENDE & RAMALHO, 2004, p. 202). Assim, como um mecanismo está enraizado 

social e biologicamente em outros mecanismos, a realidade é estratificada. Logo, é 

preciso um esforço para revelar esses níveis mais profundos, suas entidades, estruturas e 

mecanismos (visíveis ou invisíveis) que existem e operam no mundo. 

As várias dimensões ou níveis da vida – incluindo as dimensões física, 
química, biológica, econômica, social, psicológica semiótica 
(linguística) – têm suas estruturas específicas, geradoras de efeitos 
distintos nos eventos sociais por meio de seus mecanismos 
particulares. Para o Realismo Crítico, a vida é constituída de 
diferentes dimensões – e possui mecanismos e estruturas, visíveis ou 
invisíveis, geradores de poder no mundo. Em razão de a operação de 
qualquer mecanismo ser sempre mediada pela operação de outros 
mecanismos, nenhum deles tem efeitos determinantes em um evento 
específico, uma vez que eventos são complexos e de maneira 
nenhuma pode-se predizer os efeitos desses mecanismos (o termo 
“mecanismo” de Bhaskar pode ser mal entendido – indica 
mecanismos normais e de conotação determinística não aplicados a 
essa teoria). A vida, então, não pode ser concebida como um sistema 
fechado – é um sistema aberto, determinado por mecanismos (e, por 
conseguinte, por estruturas), em um sentido complexo 
(CHOULIARAKI & FAIRCLOUGH, 1999, p. 19). 

 

Entretanto, ainda mantendo a proposta da ADTO (Análise de Discurso 

Textualmente Orientada), mas ampliando através de um diálogo também entre a LSF e 
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ADC, em proposta mais recente, Fairclough (2009, [1995] 2010) reorganiza as etapas 

metodológicas de análise do discurso, presentes em Chouliaraki e Fairclough (1999), e 

propõe apenas quatro estágios para esse estudo: focalizar um desvio social (social 

wrong), em seus aspectos semióticos; identificar obstáculos relacionados ao desvio 

social; considerar se porventura as ordens sociais necessitam do desvio social; e 

identificar as possíveis maneiras de superar os obstáculos. Fairclough (2009, [1995] 

2010) esclarece que preferiu substituir o termo “problema social” por “desvio social” 

em razão de entender que “problemas” precisam de soluções, e que “desvio” são 

produzidos pelos sistemas, mas não solucionáveis neles mesmos. Os “desvios” incluem 

injustiças e desigualdades que as pessoas vivenciam, mas, se lhe fossem dadas certas 

condições sociais, eles poderiam ser corrigidos ou abrandados. 

Mesmo sendo uma teoria-metodológica consideravelmente recente, a 

formulação desse último quadro de ADC proposto por Chouliaraki & Fairclough parece 

ter sublinhando o viés crítico da disciplina. Para Resende & Ramallho (2004), esse tipo 

de abordagem é mais complexa e possui caráter mais emancipatório que a anterior, 

embora o paradigma tridimensional de ADC e as três dimensões do discurso ainda 

permaneçam de maneira dispersa no método proposto em 1999. Entre as principais 

contribuições da análise para as redes de práticas e suas articulações, estão a maior 

abertura para as análises, como também o interesse de práticas “problemáticas” 

decorrentes de relações exploratórias.  

 

3.2 A Gramática do Design Visual e suas Metafunções 
 

Em tempos de informações em demasia e mudanças visíveis desencadeadas pelo 

incremento de novas tecnologias, o estudo da multimodalidade vem ganhando atenção 

teórica em função de produções que se apresentam, especialmente, em mídias digitais. 

Assim, diante da necessidade de se desenvolver uma ferramenta capaz de analisar todos 

os recursos presentes em um texto, uma vez que, mesmo em texto predominantemente 

verbais existem recursos visuais, como a tipografia, os linguistas e semioticistas sociais 

Kress & van Leeuwen elaboraram, por volta de 1996, uma teoria para análise de 

imagens baseada na Semiótica Social, nomeada por eles de Gramática do Design Visual 

(Grammar of Visual Design), ou simplesmente GDV, que ganha sua devida importância 
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neste estudo por oferecer suporte de análise à composição social atrelada a significações 

sociais, ampliando assim a noção de texto:  

 

Um texto pode ser formado por vários modos semióticos (palavras e 
imagens, por exemplo) e, portanto, podemos chegar à noção de 
multimodalidade. Com o advento de materiais computadorizados, 
multimídia e interacional, esta forma de conceituar a semiose se torna 
cada vez mais pertinente (KRESS & VAN LEEUWEN, 2001 
[1995], p.7).  
 

 
Desse modo, como uma eficiente ferramenta crítico-analítica, a GDV parte do 

pressuposto que “assim como a linguagem verbal, a linguagem visual é dotada de uma 

sintaxe própria, na qual elementos se organizam em uma estrutura visual para formar 

um todo coerente” (ALMEIDA, 2008, p.9). Para Kress & Van Leeuwen (2006), as 

imagens não são apenas representações da realidade, elas são produção e, por isso, não 

devem ser vistas apenas como meio para construir o conhecimento sobre determinadas 

culturas ou sociedade, pois carregam sentidos, valores, crenças, práticas sociais e 

ideologias. Logo, é preciso uma análise “gramatical” das imagens. 

Quando falamos de gramática, entendemos, geralmente, como um conjunto de 

regras padronizadas a serem obedecidas socialmente. Contudo, a Gramática Visual, de 

acordo com seus teóricos, vai à contramão desse conceito e objetiva “descrever as 

imagens partindo do pressuposto de que seus elementos internos são combinados entre 

si para comunicar um todo coerente para expressarem significados distintos” 

(BARBOSA, 2013, p.76), que podem incluir pessoas, lugares ou objetos representados. 

Por isso, a gramática visual pode orientar tanto a análise de uma pintura quanto de um 

layout de uma revista, assim como explica Kress e van Leuween (2006, p. 3): 

 

Primeiramente, nós diríamos que [a gramática visual] descreve um 
recurso social de um grupo particular, seu conhecimento explícito e 
implícito sobre este recurso e suas utilizações na prática daquele grupo. 
Então, em segundo lugar, nós diríamos que é praticamente uma 
gramática geral, porque nós precisamos de um termo que pudesse 
englobar da pintura a óleo assim como do layout de uma revista, da 
tirinha assim como de um diagrama científico. [...] nossa‟ gramática é 
praticamente uma gramática geral do design visual contemporâneo na 
cultura “Ocidental‟, uma descrição do conhecimento e das utilizações 
explícitas e implícitas sobre este recurso, consistindo de elementos e 
regras que sustentam uma forma cultural específica da comunicação 
visual.  
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Dito isso e oriunda, portanto, da semiótica social, a GDV busca, em primeira 

instância, analisar como as relações sociais são representadas nas imagens, partindo do 

princípio de que estruturas linguísticas e visuais expressam experiências particulares e 

constituem formas de interação social. Tal perspectiva considera dois níveis 

importantes: representação e comunicação. 

 
Na era da multimodalidade os modos semióticos além da língua são 
vistos como completamente capazes para servir de representação e 
comunicação. Na verdade, a língua, seja falada ou escrita, pode agora 
com mais frequência ser vista com apoio aos outros modos 
semióticos: ao visual, por exemplo. A língua pode agora ser 
extravisual (KRESS & VAN LEEUWEN, grifo nosso, 2001, p. 46). 

 

Por representação, de acordo com Kress & van Leeuwen ([1996]2006, p.6), 

entendemos como sendo um processo no qual o produtor de um signo, seja adulto ou 

criança, tenta fazer a representação de algum objeto ou entidade, seja ele físico ou 

semiótico, no qual o seu interesse naquele objeto para fazer a representação é complexo, 

estando conectado à história cultural, social e psicológica do produtor e focalizado pelo 

contexto específico em que esse signo foi produzido. Isso significa dizer que o processo 

de representação nunca pode ser considerado como o objeto em si, mas como um 

aspecto do que é representado. Já comunicação é definida como “um processo no qual 

um produto ou evento semiótico é ao mesmo tempo articulado ou produzido e 

interpretado ou usado” (KRESS & VAN LEEUWEN, 2001, p. 20), logo, para que a 

comunicação seja eficiente, é preciso que o interpretante tenha um conhecimento prévio 

semiótico.   

Além disso, assim como a ADC, a GDV parte também do modelo metafuncional 

da teoria da Gramática Sistêmico-Funcional proposto por Halliday (1994), porém 

fazendo alguns deslocamentos em favor das metafunções visuais. Ao utilizar os aportes 

da GSF, a intenção dos autores não consiste em verificar se as estruturas linguísticas 

correspondem as estruturas visuais, pois cada modo de representação possui seus 

próprios códigos e regras. Isso significa dizer que o texto imagético está conectado ao 

texto verbal, mas de forma alguma dependente dele. Porém, antes de tentar esmiuçar as 

metafunções de análise da Gramática do Design Visual, vale ressaltar que Kress e van 

Leeuwen (2001, 2006) não defendem a primazia de uma linguagem sobre a outra, mas 

um estreitamento entre a semiose verbal e a não-verbal na produção de um texto, uma 

vez que, toda e qualquer leitura é feita de modo integrado para compreensão das 
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múltiplas articulações na construção do sentido do texto, pois se, enquanto na 

comunicação verbal a seleção é formada de diferentes classes de palavras ou estruturas 

frasais, na comunicação visual o conteúdo pode ser expresso através da utilização de 

diferentes elementos composicionais, como cores, ângulo ou estruturação. 

 

Gráfico 4 - Comparação entre a Gramática Sistêmico- Funcional e a Gramática do Design 
visual. 

 

 

 

 
Fonte: Almeida (2008[2006]. p.12).  
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Portanto, de acordo com Kress e van Leeuwen (2006, p.19), cada modo semiótico, 

seja verbal ou visual, realiza significados conforme suas especificidades resultantes da 

cultura e do momento histórico a qual pertence, seja concomitantemente em ambos os 

modos – verbal e visual; mais bem realizada em um modo do que no outro; ou, ainda, só 

pode mesmo ser realizada em um e não no outro modo, a depender, sobretudo, da cultura 

que o molda. Após isso, podemos dizer que, em suma, as categorias metafuncionais 

visuais são: representacionais (ideacionais), interativas (interpessoais) e 

composicionais (textuais). Sobre elas, vale explicar previamente que por função 

representacional entendemos como sendo a responsável por construir as estruturas 

visuais da natureza dos eventos e das circunstâncias. A metafunção interativa é aquela 

que representa uma relação mais íntima entre o produtor da imagem, o(s) objeto(s) 

representados e seu receptor. Já a composicional trata de distribuir valores entre os 

elementos da imagem de forma coesa e contextualizada. Veremos a seguir como tais 

categorias se apresentam de acordo com a teoria da GDV. 

 

3.2.1 Metafunção Representacional  
 

Extensão da metafunção ideacional de Halliday, a representacional, proposta por 

Kress & van Leeuwen (2006), é responsável por organizar a interpretação do real, 

daquilo que está sendo representado e as experiências dos indivíduos. Isso remete 

diretamente aos participantes mostrados nas imagens, que podem ser objetos, lugares ou 

pessoas, e suas relações. Assim como a sintaxe textual exige uma ordem sequencial dos 

elementos de uma oração para fazer sentido, nas imagens depende da ordem espacial e 

de distribuição dos elementos representados. Essa metafunção divide-se em: estrutura 

narrativa, que analisa a inserção de atores em experiências relacionais e acionais a 

partir de vetores (linhas imaginárias que indicam direção) em ações concretas de 

mundo; e estrutura conceitual, que descreve participantes em representações estáticas, 

em termos de classe, estrutura ou significação.  

 

a) Representações narrativas: retratam participantes realizando ações sobre outros 

participantes ou envolvidos na ação. Para Kress e van Leuween, as principais 

características que distinguem uma proposição narrativa é a presença de participantes 

interativos, aqueles que interagem com a imagem, como lendo, escrevendo; e de 

participantes representados, que podem ser pessoas, lugares ou objetos sobre os quais 
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estamos falando. É possível perceber tais representações em quatro tipos principais de 

processos: de ação, reação, processo mental e processo verbal, a partir do tipo de vetor 

e do número de participantes envolvidos. Sobre o papel dos vetores nas representações 

narrativas Fernandes e Almeida (2008, grifo dos autores, p. 13) explica que “o vetor é 

que realiza o processo de interação entre dois participantes. [...] graficamente, poder-se-ia 

representar os participantes conectados por um vetor, cuja direção determina aquele que 

faz e aquele a quem a ação é dirigida. [...] Os vetores colocam em relação ao ator e sua 

meta”. 

 

Ação: tal processo descreve o que está acontecendo no mundo material. Em todo 

o processo de ação existe um ator, o participante mais saliente, do qual parte o 

vetor, indicado por “linhas de ação” ou por vetores, que indicam a direção do 

movimento dos participantes. Se na imagem houve apenas um ator e um vetor 

em uma ação não-direcionada, temos uma estrutura não-transacional. Se, ao 

contrário, a ação envolver dois ou mais participantes e pelo menos um vetor a 

qual se dirige - a meta - temos uma transacional. E, ainda, é uma ação 

bidirecional quando o ator e a meta são os representantes, simultaneamente, 

partindo com vetores em direção contrária, ou quando o participante ora 

representa o ator, ora a meta. 

 

Reação: A reação também pode ser transacional ou não-transacional, que é 

“formado por uma linha de olhar, pela direção do olhar fixo de um ou mais 

participantes” (KRESS & VAN LEEUWEN, 2006, p. 67). Na reação 

transacional apresenta apenas um participante reator, que tem a linha do olhar 

voltada para uma ação já acontecida. Já a não-transacional reage para um 

fenômeno fora da linha da imagem e possui dois participantes, o reator e o 

fenômeno. De acordo com Kress e van Leeuwen, o reator é aquele “participante 

que faz a ação de ver, e deve ser necessariamente humano, ou um animal 

considerado quase humano”, devendo ter “olhos visíveis e ser capaz de 

demonstrar expressões faciais” (2001, p.64).  

Processo mental e verbal: é aquele tipo de processo que conecta um participante 

humano a um balão que representa o pensamento ou a fala de um processo 

verbal nas imagens, bastante comum em estórias em quadrinhos, por exemplo. 

Ou seja, o conteúdo, ou enunciado, não é representado diretamente nas imagens, 
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mas mediado por balões de diálogos que parte de um “dizente”. A principal 

característica deste tipo de processo é que enquanto nas imagens o enunciado 

parece ser apresentado sempre na voz ativa, nos balões de diálogos pode ser 

construído tanto na voz ativa quando na voz passiva. 

 

B) Representações Conceituais: não há presença de vetores e nem de participantes 

executando ações. Seu foco é definir, analisar ou classificar atributos e identidades dos 

participantes. As representações conceituais ocorrem por processos classificatórios, 

analíticos ou simbólicos.  

 

Classificatórios: Há presença de simetria entre os participantes, que aparecem 

arranjados de forma a exaltar suas características comuns e assim os definindo 

como pertencentes a um mesmo grupo ou categoria, que pode ser de forma 

implícita ou explícita. 

Analíticos: os participantes não se relacionam através de uma ação, mas de uma 

estrutura que relaciona à parte e o todo, nisso são identificados dois 

participantes, o portador (todo) e atributos possessivos (partes).  

Processos simbólicos: os participantes são representados em termos do que 

significa e/ou são mostrados na imagem com elementos que ressaltam um valor 

extra, como escolha de cores, saliência e posicionamento. 

 

3.2.2 Metafunção interativa 
 

É o tipo de função que estabelece estratégias de aproximação ou afastamento em 

relação ao leitor através de diferentes recursos visuais. Se nas representações narrativas 

ou conceituais, os participantes podiam ser humanos ou objetos e lugares, na 

metafunção interativa os participantes que observam e produzem devem ser humanos ou 

possuir características humanas. Além disso, na metafunção representacional os 

participantes interagem apenas entre si na imagem, já a interativa possibilita uma 

relação entre o produtor da imagem e o observador.  

Entretanto, Kress e van Leeuwen (2006) salientam que tal relação é sutil e 

imaginária, pois, se em uma comunicação face a face o produtor e o observador estão 

presentes fisicamente e podem trocar ideias ou reagirem de modo instantâneo, 

preocupando-se em preservar uma relação social, na relação entre o produtor e o 
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observador pode ocorrer uma “disjunção entre o contexto de produção e o contexto de 

recepção, pois o produtor não está fisicamente presente e o observador está sozinho com 

a imagem e não pode reciprocicar” (KRESS E VAN LEEUWEN, 2006, p.119). Mas, 

mesmo que a interação, na verdade seja a relação entre o autor da imagem e o 

observador, independente da presença física, esse mesmo observador é capaz de 

entender que as imagens representam interações e relações sociais, uma vez que “a 

articulação e a compreensão dos significados sociais nas imagens derivam da 

articulação visual dos significados sociais nas interações face a face, as posições 

espaciais alocadas para diferentes tipos de atores sociais na interação (se eles estão 

sentados ou em pé, um do lado do outro ou olhando cada um frente a frente, etc.)” 

(KRESS & VAN LEEUWEN, 2006, p. 116). Os autores enfatizam que tais interações 

visuais se dão através do contato (olhar), distância social, perspectiva e modalidade.  

 

a) Contato (olhar): é determinado pelo vetor que forma, ou não, entre a linha do olho 

do participante e do leitor, a fim de expressar até que ponto a relação entre os 

participantes é pessoal ou impessoal. Quando o participante olha diretamente para o 

espectador convidando a uma interação, temos um olhar de demanda. Ou seja, o olhar 

nos olhos exige do observador algum tipo de relação imaginária, uma conexão que pode 

ainda ser reforçada se houver gestos por parte do participante representado que apontem 

na direção do participante interativo. De acordo com Kress e van Leeuwen (2006), ao 

fazer esse contato duas funções são realizadas: envolver o observador e fazer com que 

ele esboce alguma ação ou reação. Já quando esse olhar é indireto e o participante 

representado não estabelece contato visual com o leitor, tal recurso é denominado 

oferta. Nesse caso, o participante interativo desempenha o papel de observador 

imaginário, já que não tem sua atenção exigida e, por isso, pode apenas contemplar ou 

analisar a imagem em seus detalhes como se essa estivesse numa prateleira para 

exibição. É também denominado olhar de oferta imagens cujos participantes 

representados não sejam humanos ou possuam características humanas. Seja demanda 

ou oferta, a função de contato intenciona revelar de qual maneira o participante 

representado gostaria de ser percebido pelo observador, exigindo sempre algum tipo de 

relação, quer seja de aproximação ou de distanciamento. Observamos o olhar de oferta e 

demanda nas imagens abaixo, extraídas dos vídeos do canal MeuSucesso.com. 
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Figura 2 - Olhar de oferta/demanda 

 
Fonte: youtube.com/meusucesso.com 

 

b) Distância Social: Consiste em indicar proximidade ou distância do posicionamento 

do participante representado em relação ao leitor feito a partir do tamanho do enquadre 

da imagem. Kress e van Leuween recuperam a noção de planos e ângulos já usados no 

cinema e traz para a GDV sugerindo que assim como oferta e demanda podem sugerir 

diferentes “relações entre participantes representados e observadores” (2006, p.130), 

mostrar o participante de longe ou de perto também indica o tipo de relação que se 

deseja estabelecer na interação, uma vez que “relações sociais são determinadas pela 

distância que as pessoas mantêm entre si” (KRESS E VAN LEEUWEN, 2006, p.130). 

Logo, se socialmente ocorre uma intimidade a partir da proximidade ou distância com o 

afastamento, as imagens também causam essa sensação de proximidade e distância entre 

os indivíduos. 

 
A relação entre o participante humano representado na imagem e o 
observador é novamente uma relação imaginária. As pessoas são 
retratadas como se fossem amigos, ou como se fossem estranhos. As 
imagens nos possibilitam a aproximação imaginária com figuras públicas 
como se fossem nossos amigos e vizinhos - ou como estranhos (KRESS E 
VAN LEEUWEN, 2006, p.132). 
 
 

Sobre os planos de câmera, inicialmente havia três tipos básicos no cinema:  

Plano aberto (long shot) – Usado para apresentar a ambientação que se encontra o 

personagem, mostrado de corpo inteiro de modo a ocupar uma parte pequena do 

cenário, como abaixo; 
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Figura 5 - Plano Fechado 

Figura 3 - Plano Aberto 

 
Fonte: planoaberto.com.br 

 

Plano médio (médium shot) – É um plano de posicionamento da cintura para cima que 

visa evidenciar o espaço que o personagem ocupa no ambiente a fim de mostrar 

características importantes de uma cena. 

Fonte: cinemundo.com.br 

 

Plano fechado (close-up) – O enquadramento posiciona-se bem próximo do objeto, do 

peito para cima, sem deixar grandes espaços a sua volta. Remete ao personagem e seus 

sentimentos, privilegiando a expressão facial. 

 

   

 

 

 

 

 

Fonte: cineteiro.com.br  

 

Além desses, há outros que podem ser classificados de modo mais complexo: 

Figura 4 - Plano médio 
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Plano Geral (PG) – mostra vários elementos no quadro sem focar em nenhum detalhe 

específico. Geralmente, a figura humana ocupa um lugar reduzido na paisagem para 

dar sentido de isolamento, relacionando os personagens e quem os rodeia; 

Fonte: portaldocurta.wordpress.com  

 

Plano Americano (medium long shot) – Também conhecido como “Cowboy” por 

conta de sua origem nos filmes de Faroeste, em que muitas vezes tinha um cowboy 

montado no cavalo enquadrado do joelho para cima, geralmente estabelecendo inter-

relação entre dois personagens; 

Fonte: cin3filia.com.br  

 

Primeiríssimo plano (big close ou extreme close shot) – Enquadra uma parte do rosto, 

como os olhos, as mãos ou outro detalhe criando um efeito de choque. Essencial para se 

alcançar a máxima intensidade dramática, podendo revelar pensamentos e o momento 

interior do personagem; 

 

 
 

Figura 6 - Plano Geral 

Figura 7 - Plano americano 
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Figura 8 - Primeiríssimo plano 

 
Fonte: grupecapture.wordpress.com  

 

Plano detalhe (PD) - Detalhe mínimo de um objeto ou parte do corpo, a fim de gerar 

mistério e surpresa. Plano de impacto visual e emocional que cria, geralmente, imagens 

abstratas. 

 
Figura 9 - Plano detalhe 

 
Fonte: seriesporela.com.br  
 

b) Perspectiva: Ou ponto de vista consiste em mostrar a forma como os participantes 

são representados em torno de um eixo horizontal (frente, lado, oblíquo ou costas) ou 

vertical (cima, baixo ou nível do olhar). Além disso, existem dois tipos de perspectivas 

de imagens: objetivas e subjetivas. A primeira não apresenta perspectiva ou ponto de 

vista, uma imagem neutra que mostra aquilo à sua frente, não se importando em tentar 

estabelecer uma relação com o observador ou apresentar qualquer personagem de modo 

particular. Ao contrário, uma imagem subjetiva assume o posicionamento de algum 

personagem, mostrando seu ponto de vista e movimentos a partir de determinadas 

perspectivas, o que acaba por impor a imagem ao participante interativa da maneira 

como é vista pelo produtor. Por exemplo, um ângulo frontal, no nível dos olhos, sugere 

um nível igualitário e maior envolvimento entre os participantes, já um ângulo oblíquo 

(perfil), de lado ou de costas confere afastamento ou exclusão, “deixando implícito que 
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aquilo que vemos não pertence ao nosso mundo” (KRESS & VAN LEEUWEN, p. 

2008, p.04). 

Fonte: freepik.com 

 

Nos ângulos verticais existe uma relação de poder intrínseca nas imagens 

representadas. Ou seja, quando o ângulo é visto de baixo para cima e o participante nos 

parece mais alto do que realmente é, há uma espécie de superioridade imposta sobre o 

interativo. Por outro lado, se o ângulo é alto e o participante representado nos parece 

pequenos ou vistos de cima, é dado um poder ao participante interativo sobre o 

representado.  

 

Figura 11 - Ângulo baixo/ Ângulo alto 

 
Fonte: scrapblogBrasil/ photos.com.br 

 

d) Modalidade: É responsável por ajustar o nível de realidade que a imagem 

representa, possibilitando também a criação de imagens ou coisas, podendo representar 

o mundo em sua forma real ou imaginária. Os mecanismos mais utilizados para 

conseguir tais efeitos são a utilização da cor: saturação, modulação, diferenciação, 

modulação da sombra à cor plena; Contextualização: ausência de cenário ao cenário 

Figura 10 - Perspectivas subjetivas: frente, lado e costas 



 66 
 

mais detalhado; Iluminação: grande luminosidade à ausência quase total de luz; Brilho: 

luminosidade em um ponto específico.  

 

3.2.3 Metafunção composicional  
 

Observa a posição e a relação entre os elementos representados em uma imagem 

conforme o espaço que ocupam no visual. Kress & van Leeuwen argumentam que 

determinados posicionamentos conferem valores informativos específicos e, ainda, que 

essa metafunção possui também um sentido textual, uma vez que “diferentes 

organizações composicionais permitem a realização de diferentes significados textuais” 

(2006, p.43). Desse modo, a composição ocorre com o inter-relacionamento de três 

elementos: valor informacional, saliência e enquadre.  

 

A composição não é só uma questão de estética formal e de sentimento 
ou de atrair leitores (embora seja isso também); além disso, ela orienta 
os elementos significativos dentro de um texto coerente e faz isso de 
modo que as próprias composições seguem as exigências das estruturas 
de códigos específicos, produzindo elas próprias sentido (KRESS; 
VAN LEEUWEN, 2006, p.204)  
 

 

a) Valor da informação: O valor informacional atribui um valor aos elementos 

representados a partir da sua localização no texto. Isso se justifica porque culturalmente 

estamos propensos a demandar determinado a importância a cada item representado 

conforme área do espaço em que ocupam. Logo, Kress e van Leeuwen propõem que se 

observe, especificamente, a posição de tais elementos na composição da imagem, se 

estão do lado direito ou esquerdo, na parte de cima ou de baixo, centralizados ou 

próximos das margens, para que se identifique seus valores de referência e o grau de 

integração entre eles. No que tange a posição horizontal (esquerda/direita), os autores 

afirmam que, de modo geral, os elementos posicionados do lado esquerdo são 

apresentados informações já conhecidas, compartilhada, que dispensam maiores 

esclarecimentos, é o Dado. Por outro lado, os elementos dispostos no lado direito da 

imagem são chamados de Novo, espaço reservado para informações/imagens nova, que 

podem não ser conhecidas ou completamente aceitas pelo público leitor.  

No posicionamento vertical (cima/baixo), os elementos localizados na posição 

superior são vistos como Ideal, idealizados, ou, ideologicamente mais salientes, pois 
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trazem uma informação essencialmente generalizada.  Já a parte inferior, em segundo 

plano, aparece a informação concreta, verdadeira, Real, geralmente informações 

específicas e de ordem prática. Outros elementos ainda podem ser encontrados no 

centro ou nas margens da composição visual. De acordo com Kress & van Leeuwen, 

quando um elemento está posicionado estrategicamente no centro é chamado Central e 

caracteriza-se como o núcleo da informação, e na margem Marginal, apresentando 

elementos dependentes, subordinados de alguma forma do elemento central. Uma 

composição visual pode apresentar ao mesmo tempo na mesma imagem o Dado/Novo, 

Ideal/Real, Centro/Margem. 

Fonte: KRESS; VAN LEEUWEN, 2006, p. 197.  

 

b) Saliência: Como o próprio nome diz, é aqu1ilo que se destaca. Ou seja, são 

estratégias utilizadas para dar maior ou menor destaque a certos elementos no contexto, 

fazendo com que chamem a atenção do espectador independentemente de onde tenham 

sido colocados na composição visual. Tal saliência pode ser construída através de 

variações no tamanho dos itens, contraste de cores, efeitos de nitidez, posicionamento 

em primeiro ou segundo plano desses elementos, entre outros recursos, permitindo-nos 

atentar para aquilo que merece maior valorização, orientando nossa leitura, uma vez que 

“ser capaz de julgar o peso visual dos elementos de uma composição é ser capaz de 

julgar como eles se equilibram enquanto se articulam no texto” (KRESS & VAN 

LEEUWEN, 2006, p.202).  

No anúncio abaixo, por exemplo, o número 47 ganha destaque na cena da 

composição visual. Sabendo que o número saliente remete a um tipo de posição sexual, 

a peça publicitária, estrategicamente, chama primeiro a atenção para o 47 e depois 

Figura 12 - Dimensões do espaço visual. 
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apresenta, em menor destaque, outros números estatísticos sobre a AIDS, argumentando 

que, na verdade, esses são os números mais importantes a serem levados em 

consideração, tentando, desse modo, conscientizar o leitor sobre a importância da 

prevenção. 

 

Fonte: Internet - Anúncio GAPA Bahia  

 

c) Estruturação (enquadramento): O enquadre, também conhecido por framing, tem 

por função primordial conectar ou desconectar elementos na imagem. Objetos são 

interligados, por exemplo, quando não há presença de linhas divisórias, vetores que 

indicam olhares, formas e cores que se repetem ou se mantêm, indicando que tais 

elementos devem ser compreendidos através de sua inter-relação dentro do texto visual.  

Quanto mais conexão, mais os itens mostram ser uma única unidade de informação. São 

desconexos quando os contrastes de cores e formas estão salientados, indicando 

individualidade e diferenciação dos elementos.  Vale salientar que é através do contexto 

que podemos compreender a natureza da conexão ou desconexão presente no texto. 

De modo geral, a Teoria Multimodal do Discurso, que se sustenta através de 

ferramentas analíticas da GDV, dá conta de uma fatídica mudança na linguagem 

provocada pela cibercultura, suas novas tecnologias e redes sociais, uma vez que é 

notória a crescente valorização no aspecto visual dos textos e a substituição dos 

impressos pelos digitais, permitindo apontar novas interpretações a partir da interação 

social, que são expressas linguisticamente. Assim, pensando ser fundamental analisar 

essas novas interações sociais entre os atores que, mais do que nunca, estão conectados 

em uma grande rede movimentada pela internet, no próximo capítulo esmiuçaremos 

Figura 13 - Saliência 
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melhor a proposta teórico-metodológica advinda da Teoria de Representação dos Atores 

Sociais, de Van Leeuwen (2008). 

 

3.3 A Teoria de Representação dos Atores Sociais (TRAS) 
 

A abordagem multimodal entende a comunicação através de várias formas 

comunicativas que incluem linguagem, gesto, postura, imagem, olhar, e até interações 

sociais. Assim, como o estudo das imagens e seus significados consistem no cerne de 

investigação da GDV e, portanto, fundamental para o estudo analítico da 

multimodalidade crítica, eleva-se a importância da Teoria de Representação dos Atores 

Sociais – TRAS - proposto por van Leeuwen (2008). A mesma parte do entendimento 

básico de que como os atores sociais representam as pessoas, a si mesmo e as coisas, 

algumas categoriais sociológicas de análise devem ser levadas em consideração, 

especificamente as redes que envolvem os sistemas linguísticos e retóricos, tendo o 

“ator social” como elemento centralizador, mas não apenas como um conceito 

estritamente linguístico, ou grupo nominal, pois “se as imagens parecem apenas aludir 

às coisas e nunca ‘expressá-las explicitamente’, precisamos fazer essas alusões 

explícitas” (LEEUWEN, 2008, p.137).  

Nisso, queremos dizer que apesar das categorias de representação dos atores 

sociais pertencerem a uma rede de sistemas linguísticos distintos e complexos ligados, 

especialmente, ao contexto sociocultural, que tem como objetivo verificar quais são os 

diversos modos pelos quais esses atores podem ser representados discursivamente, é 

fundamental também observar o conjunto imagético atrelado ao contexto linguístico. A 

teoria proposta por van Leeuwen nos permite isso através da leitura conjunta dos 

capítulos 02 e 08 do livro Discourse and Practice, a partir do momento em que procura, 

inicialmente, “incidir primordialmente em categorias sociológicas em vez de categorias 

linguísticas” (1997, p.172), mostrando-se produtiva de modo interdisciplinar ao ser 

utilizada não só na investigação de aspectos gramaticais explícitos no texto, para uma 

análise crítica do discurso, mas também na análise de sentidos obtida por meio de 

categorias sociossemânticas agregadas aos aspectos imagéticos, uma vez que nem 

sempre a correferência entre todas essas categorias se organizam de forma clara no 

discurso. 
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Nessa perspectiva, van Leeuwen propõe que suas categorias propostas sejam 

vistas como pan-semióticas, já que  

 

uma dada cultura (ou um dado contexto dentro de uma cultura) não só 
possui sua série própria e específica de modos de representar o mundo 
social, mas também seus modos próprios e específicos de mapear as 
diferentes semióticas nessa série, de prescrever, com maior ou menor 
rigor, aquilo que pode ser realizado tanto verbal como visualmente, ou 
só verbalmente, ou, ainda, só visualmente, etc. (VAN LEEUWEN, 
2008, p.34). 

 

A justificativa parte do entendimento que “não há uma co-referência exata entre 

as categorias sociológicas e linguísticas” (2008, p.170) e de que também o significado 

não está na língua, mas na cultura.  Logo, parte-se da relevância crítica e sociológica das 

categorias, para então pensar como elas se configuram linguisticamente, “o significado 

é inerente à cultura e não à língua e não pode ser associado a uma semiótica específica” 

(VAN LEEWEN, 2008, p. 171). 

Essa não correspondência direta entre as categorias sociológicas ou 

sociossemânticas e as categorias linguísticas advém diretamente da noção de agência, 

extremamente relevante para os estudos críticos do discurso, como afirma van Leeuwen 

(2008, p. 169): “A agência (...), enquanto conceito sociológico revela-se a maior 

importância clássica na análise crítica do discurso: quais os atores sociais e em que 

contextos estão eles representados como ‘agentes’ e como ‘pacientes?”, buscando assim 

revelar quais os tipos de pessoas simbolicamente são incluídas ou excluídas de certos 

papéis e colocadas em outros, geralmente, associados a ações subservientes ou 

negativas. Ou seja, se os atores sociais estiverem envolvidos em uma ação podem ser os 

“agentes”, mas se sofrem a ação são os “pacientes”. Além disso, van Leeuwen aponta 

que um aspecto importante a se considerar consiste no fato de procurar saber ainda 

quais ações realizadas ou praticadas são mostradas e quais não são, de modo que uma 

inclusão possa representar um papel ativo ou passivo do ator social no discurso 

conforme a intenção ideológica do emissor, atuando como uma forma sócio-política de 

poder e dominação.  

Desse modo, relacionando a representação dos atores ao contexto social, a 

proposta teórico-metodológica de van Leeuwen parte da Gramática Funcional de 

Halliday (ou Linguística Sistêmico Funcional) para averiguar como indivíduos ou 
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grupos sociais são, numa primeira análise de identificação, incluídos ou excluídos do 

discurso de modo bastante substanciais através de escolhas linguísticas.  

Tal como desenvolvido pela LSF, além da noção de agência, o van Leeuwen 

ainda apresenta os conceitos de gênero e campo, como também de discurso e práticas 

sociais, estendendo a teoria aos textos multimodais justamente porque gênero e campo 

não se restringem apenas à linguagem verbal, e à análise crítica ao observar o discurso 

como uma forma de ação e como um modo de representar práticas sociais.  

 Logo, para uma análise linguística crítica o autor apresenta as categorias gerais 

de inclusão e exclusão, que contém subcategorias, para responder a duas questões 

norteadoras de sua proposta metodológica: Quais são os diversos modos pelos quais os 

atores sociais podem ser representados no discurso? Que escolhas nos apresenta a 

língua para nos referirmos às pessoas? Já no que tange aos aspectos imagéticos, van 

Leeuwen mantém o sentido dos questionamentos, mas faz a seguinte adaptação: Como 

as pessoas são retratadas? E como as pessoas retratadas estão relacionadas ao 

observador? Para responder, considera as dimensões de distância social 

(enquadramento), relação social (ângulo) e interação social (olhar). 

A partir dessa noção geral, apresentaremos a seguir dois subtópicos que tratam 

tanto das categorias de exclusão e inclusão, conforme proposta de van Leeuwen, para 

uma análise crítica de orientação linguística, e de categorias para uma análise visual de 

representação dos atores sociais.  Tal conjunto teórico-metodológico para a análise de 

texto e imagem mostra-se relevante, uma vez que nossa proposta analítica parte do 

interesse crítico e multimodal.   

 
3.3.1 Exclusão e Inclusão 
 

Conforme já apresentado, mesmo que superficialmente, as categorias de 

exclusão e inclusão, propostos por van Leeuwen, partem de uma rede de sistemas 

sociológicas que se interligam a outra rede de consistências linguísticas capazes de 

produzir um tipo de representação dos atores sociais e assim manipular o 

espectador/ouvinte de acordo com determinados interesses ideológicos, consciente ou 

inconscientemente. Sendo, portanto, a exclusão e inclusão as duas categorias de 

primeira instância, apresentaremos a seguir outros níveis de especificidade que podem 

partir delas. 
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Incluir ou excluir os atores sociais de acordo com seus interesses e 
propósitos em relação aos leitores a quem se destinam. Algumas das 
exclusões podem ser "inocentes" detalhes que se supõe que os leitores 
já saibam ou que são considerados irrelevantes para eles; outros se 
relacionam intimamente com as estratégias de propaganda (VAN 
LEEUWEN, 2008, p.28). 

 
Para van Leeuwen, o critério de exclusão configura como um aspecto 

importante para a análise crítica do discurso e pode ocorrer de duas maneiras, pela 

supressão ou encobrimento. A supressão não faz referência aos atores e suas atividades 

em qualquer parte do texto, mesmo estando presentes. É um tipo de exclusão radical que 

não deixa rastros, o que dificulta sua identificação a partir da análise de um único texto. 

A supressão é realizada através da clássica exclusão do agente passivo, como no 

exemplo apontado pelo autor: “as preocupações estão sendo expressas”. Mas quem as 

expressa? 

Já no encobrimento os atores são colocados em segundo plano e a exclusão é 

menos radical, podendo ser mencionados em algumas atividades e ocultados em outras. 

Ou seja, “não podem ser mencionados em relação a uma determinada ação, mas são 

mencionados no texto, e podemos inferir com razoável (embora nunca total) certeza 

quem eles são. Eles não são totalmente excluídos, mas não enfatizados, empurrados 

para o fundo” (VAN LEEWEN, 2008, p.29). O encobrimento pode se apresentar através 

de elipses, infinitivos, particípios, nominalizações, substantivações e adjetivações, por 

exemplo: “a porta da casa de espetáculos se abriu e a professora olhou para dentro”. 

Mesmo que a ação envolva um ator social (a professora que abriu a porta), houve uma 

exclusão da participação do agente, o que leva a inferir que ela teria aberto a porta, mas 

sem uma clara certeza. 

Segundo o teórico, em todos os textos há sempre a possibilidade da exclusão 

junto ao desafio de saber se os atores sociais reprimidos são ou não para serem 

recuperáveis pelo leitor. Ou seja, se há intencionalidade em bloquear o acesso ao 

conhecimento de alguma prática ou porque o escritor presume-se que os leitores já 

saibam, e para isso não há necessidade de uma referência mais detalhada. 

Sobre o processo de inclusão há subcategorias bem mais amplas. 

Primeiramente, os atores sociais podem ser ativados ou apassivados, demonstrando 

quem faz o que a quem, quem é agente (ator) ou paciente (meta), sendo possível 

interpretar a partir disso as relações existentes entre os participantes. Em outras 

palavras,  
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a ativação ocorre quando atores sociais são representados como forças 
dinâmicas ativas em uma atividade, passivação quando eles são 
representados como passando por determinada atividade, ou como 
receptores da mesma. Os papeis dos participantes podem ser realizados 
gramaticalmente através de estruturas de transitividade nas quais atores 
sociais ativados são codificados atuando em processos materiais, 
processos comportamentais, processos mentais, processos verbais, ou 
em processos relacionais (VAN LEEWEM 2008, p.33). 
 

 
Quando a ativação ocorre por participação, o ator social é facilmente observado 

em primeiro plano. Entretanto, há outras formas de ativação, de acordo com o autor, 

como a cirscunstancialização (ex: vizinhos e colegas de trabalho), pré-modificação (ex: 

público, no termo apoio público), pós-modificação (ex: asiáticos, em influxo de 

asiáticos), nominalização e possessivização.  

Por outro lado, na passivação o ator é submetido ou beneficiado, sendo tratado 

como mero objeto na representação. Contudo, assim como na ativação, o agente passivo 

pode também ser realizado através do processo de participação, isso ocorre “quando o 

ator social passivado é meta em um processo material, fenômeno em um processo 

mental, ou portador em um processo de atribuição eficaz” (HALLIDAY, 1985, p. 43); 

da circunstancialização através de uma preposição; por possessivização através de um 

processo substantivo; e também por uma adjetivação, como em “racial”, na expressão 

“tolerância racial”, onde (pessoas de diferentes) raças são passivadas. 

Uma segunda forma de inclusão pode ser revelada através da generalização ou 

especificação. No primeiro caso, os atores sociais podem ser representados como 

“espécie” de um grupo/classe; no segundo como indivíduos únicos, especificados no 

mundo como pessoas concretas. Van Leeuwen cita Bourdieu (1986) para sustentar a 

ideia de que essas classificações genéricas e específicas estão configuradas diretamente 

aos conceitos de classe social. Mais especificamente, ao tipo de classe trabalhadora que 

faz parte o ator social,  

 

a diferença pode ser observada, por exemplo, no modo como os atores 
sociais são representados por diferentes setores da imprensa. Em 
jornais de classe média, agentes do governo e especialistas tendem a 
ser referidos especificamente, e “pessoas comuns” genericamente 
(VAN LEEUWEN, 2008, p.36). 
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A partir disso, chegamos às categorias de individualização (singularidade), 

como o próprio nome já sugere o significado, e assimilação (pluralidade), distinguida 

em dois tipos: agregação e coletivização. Enquanto a agregação quantifica grupos de 

participantes através de dados estatísticos a fim de fabricar opiniões consensuais e 

regular determinadas práticas sociais, por exemplo “40% dos brasileiros acreditam 

que...”, a coletivização tenta transparecer o sentido de que determinado grupo é 

homogêneo em atitudes e ideologias.  

Há, ainda, outra subcategoria pela qual os atores sociais podem ser 

representados grupalmente: a associação, através da qual atores sociais mantêm uma 

“aliança” somente em relação a alguma atividade específica, tornando um tipo de 

agrupamento mais instável. Os verbos possessivos “ter” e “pertencer” geralmente estão 

relacionados a algum tipo de associação. Van Leeuwen explica que é possível encontrar 

no decorrer dos textos associações e dissociações, citando o exemplo de dois 

personagens: Mark e Mandy, que tinham o costume de irem juntos para a escola e 

durante o percurso compartilhavam preocupações (associação), mas estudavam em 

classes diferentes (dissociação), passando de associados a dissociados, e assim 

tornando-se parte do coletivo da classe.  

Duas outras subcategorias que também fazem parte da representação de inclusão 

são a indeterminação e a diferenciação. O primeiro caso ocorre quando o ator social 

não é especificado e sua identidade torna-se irrelevante (e anônima) através de 

pronomes indefinidos, como alguém, algum, algumas pessoas, etc. Por outro lado, a 

diferenciação destaca (diferencia) um ator ou um grupo de atores de outro ator ou grupo 

similar, criando diferenças entre o “eu” e o “outro”, entre o “nós” e o “eles”.  

Para van Leeuwen, os atores sociais podem ainda ser representados através da 

nomeação e categorização. A nomeação é caracterizada por nomes próprios, que 

podem ser formais (sobrenome), semiformais (nome e sobrenome) ou informais (apenas 

um nome). Nomes que não sejam próprios podem também ser classificados como 

nomeação a partir do momento em que realizam uma função específica, própria e única 

no texto, como “o gigante”, o que pode ser confundido com a categorização que se 

apresenta a partir de aspectos culturais com conotação negativa, ou por categorização 

biológica que implica o uso de estereótipos étnicos. 

Importante salientar também a funcionalização e a identificação. Basicamente, 

a primeira ocorre quando o ator é representado através do papel, ocupação ou função 

que exerce: “entrevistador”, “beneficiário”, ou está associado a algum tipo de 
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categorização generalizada, como “homem”, “mulher”. Já a identificação não tem 

relação ao que o ator faz, mas, inevitavelmente, ao que é, como idade, sexo, classe, 

riqueza, raça, etnia, religião, orientação sexual e assim por diante. É subdividida em 

classificacional (o músico asiático), relacional (mãe da criança) e física (loiro, baixo, 

aleijado). 

Até aqui, foram apresentadas classificações de inclusão que representam os 

atores sociais como seres humanos ou com características humanas. Porém, van 

Leeuwen enfatiza que também pode ocorrer a impersonalização através de substantivos 

abstratos (abstração) ou substantivos concretos (objetivação), cujos significados não 

incluem qualquer característica “humana”. Um exemplo de abstração dado pelo teórico 

ocorre em usar a expressão “problemas” para se referir a um grupo “não qualificado” 

de pessoas, como “negros, pobres e imigrantes”. Já a objetivação ocorre quando os 

atores sociais são representados por meio de referência a sua pessoa ou a ação em que 

estão envolvidos. Ou seja, é realizada através de referência metonímica: espacialização, 

autonomização de enunciados, instrumentalização e somatização. 

Por fim, quando atores sociais são representados como participantes ao mesmo 

tempo, em mais de uma prática social, temos a sobredeterminação, que pode se 

apresentar através da inversão, na qual o mesmo ator está conectado a duas práticas que 

são opostas uma da outra; da simbolização, quando um grupo de atores sociais 

representam atores ou grupos em práticas sociais não-convencionais (essa representação 

“fictícia” geralmente pertence a um passado mítico e distante, permitindo que os atores 

e as atividades nas quais eles se envolvem se refiram a vários atores e práticas 

especiais); da conotação, uma determinação única que remete à classificação ou 

funcionalização; e a destilação, uma combinação de generalização e abstração.  

Em suma, o esquema abaixo proposto por van Leeuwen (2008) reúne em uma 

rede de sistemas os tipos de categorizações discutidos acima. Para entender melhor sua 

proposta de categorização, ele explica que os colchetes no diagrama representam 

escolhas (os atores sociais devem ser “ativados” ou “passivados”), e os parênteses 

representam opções simultâneas (os atores sociais podem ser "ativados" e também 

“personalizados”).  

 
Nas práticas discursivas reais, as escolhas não precisam ser sempre 
rígidas, ou - ou. Limites podem ser borrados deliberadamente com o 
propósito de alcançar efeitos representativos específicos, e atores 
sociais podem ser, por exemplo, classificados e funcionalizados. Em 
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tais casos, as categorias permanecem distintas e úteis para explicitar 
como os atores sociais são representados (VAN LEEUWEN, 2008, 
p.50). 
 

Quadro 3 - Categorias de Representação dos Atores Sociais - Rede de Sistemas 

 
Fonte: VAN LEEUWEN, 2008, p.52 

 

De modo geral, dependendo da intenção do emissor, uma mesma realidade pode 

ser retratada de formas diferentes, por meio de mecanismos discursivos de ativação ou 

passivação de atores, acionados através de artifícios imagéticos linguísticos 

(multimodais). A Teoria da Representação dos Atores Sociais (TRAS) contribui com 

nossa proposta de análise a partir do entendimento que os processos de identificação 

devem ser vistos também como processos dialéticos nos quais os discursos pressupõem 

as maneiras com que as pessoas identificam a si mesmas e como elas o fazem.  

 

3.3.2 Representação e Categorização visual 
 

 Existe, entre a linguagem visual e verbal, uma relação de complementariedade 

com vistas a informar ou persuadir de modo claro e eficaz seu público leitor, 

esforçando-se por eliminar qualquer possibilidade de ruído comunicacional que 
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prejudique a intencionalidade inicial do autor. De modo geral, especialmente em 

anúncios publicitários, enquanto cabe ao texto à função de enfatizar, especificar e/ou 

descrever, é, na maioria dos casos, através da imagem que o observador recebe o 

primeiro impacto comunicativo, assim como corrobora van Leeuwen (2008, p.136) ao 

enfatizar que “as visualizações são vistas como a maneira mais completa e explícita de 

explicar as coisas, e as palavras se tornam suplementos, comentários, notas de rodapé ou 

rótulos”. 

 Nesse sentido, além de demonstrar possibilidades categóricas para uma análise 

linguística verbal, como vimos no tópico anterior, o teórico propõe também através da 

TRAS algumas categorias de análise visando os aspectos visuais, em qualquer meio. 

Para isso reformula e propõe dois outros questionamentos: Como as pessoas são 

retratadas? Como as pessoas retratadas estão relacionadas ao observador? Para sanar 

a primeira questão, utiliza três dimensões baseadas nas metafunções propostas por ele e 

Kress (2007): a distância social, a relação social e a interação social entre pessoas 

retratadas e o espectador (2008, p.138).   

 Distância Social: Seja de modo literal ou figurado, remete proximidade ou 

afastamento, ou seja, nos aproximamos e mantemos perto pessoas íntimas e queridas e 

mantemos distância de estranhos ou daqueles que não queremos conexão. Com as 

imagens, portanto, não poderia ser diferente. Há uma relação simbólica de distância 

entre as pessoas realçadas através de planos de câmera. Por exemplo, enquanto há um 

estranhamento e desprendimento no plano aberto, no close up há a intenção de 

envolvimento, de mostrar pessoas como se essas fossem semelhantes a nós.  

 Relação Social: Através de ângulos verticais, ou seja, de baixo para cima, no 

nível dos olhos, e de cima para baixo, pode-se observar dois aspectos importantes na 

relação social entre as pessoas: poder e distância. Isso significa dizer que 

 
o olhar uma pessoa de cima para baixo exerce poder simbólico 
imaginário sobre essa pessoa, para ocupar, em relação a essa pessoa, o 
tipo de posição "alta" que, na vida real, seria criada por estágios, 
púlpitos, varandas e outros dispositivos para literalmente elevar as 
pessoas para mostrar sua elevação social. O olhar para alguém de 
baixo para cima significa que alguém tem poder simbólico sobre o 
visualizador, seja como uma autoridade, um modelo ou outra coisa. 
Olhar para alguém do nível dos olhos equivale à igualdade (VAN 
LEEUWEN, 2008, p. 139).  
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 Interação Social: Nessa variação, o fator determinante é identificar se os 

participantes representados olham ou não para o observador da imagem. Como na 

GDV, se não há olhar direto chama-se oferta, pois “nos permite olhar para os 

participantes representados, como se olhássemos para pessoas que não sabem que 

estamos olhando para elas” (2008, p.141). Por outro lado, se os participantes 

representados nos olham diretamente, a imagem reflete uma demanda simbólica.  

De acordo com van Leeuwen, para perceber como os atores sociais são 

retratados na imagem é preciso considerar os três aspectos propostos de maneira 

conjunta, uma vez que as múltiplas combinações dessas dimensões permitem a 

representação inclusiva ou exclusiva de pessoas. Sobre a exclusão, há pelo menos três 

estratégias que visam sua manutenção: o distanciamento, como se fossem “outras” ou 

estranhas; o desempoderamento, no qual os atores são mostrados como oprimidos, 

“abaixo de nós”; e a estratégia de objetivação, quando pessoas são representadas como 

objetos de observação. O quadro abaixo resume bem as dimensões citadas nos 

parágrafos anteriores:  

 

Quadro 4  - Representação visual dos atores sociais 

 
 Fonte: VAN LEEUWEN, 2008, p. 141 
 
 

E como as pessoas retratadas estão relacionadas ao observador? Para entender 

os limites e possibilidades que as imagens permitem para descrever as pessoas, van 

Leeuwen propõe então a compreensão das seguintes categorias:  
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Exclusão: Consiste em não incluir pessoas específicas ou determinados grupos 

sociais em representações imagéticas que deveriam ser ambientes de pertencimento 

deles. O não reconhecimento de certas pessoas que vivem e trabalham entre nós é uma 

forma simbólica de exclusão social.  

Papéis: Os atores representados podem ser agentes, caso estejam envolvidos ou 

praticando alguma ação, ou pacientes, aqueles que sofrem a ação. Um aspecto 

importante a se considerar na análise visual é identificar o tipo de ação que está sendo 

praticada e quais não são mostradas.  

Genérico e Específico: Ao contrário da linguagem, não é simples distinguir se as 

pessoas estão sendo retratadas genericamente ou especificamente, pois “à primeira vista, 

pode parecer que as imagens só podem mostrar pessoas específicas. No entanto, há uma 

diferença entre concentrar a descrição sobre o que torna a pessoa única e concentrar a 

descrição sobre o que faz a pessoa um certo tipo social” (2008, p.143). Nisso, ao tentar 

naturalizar um estereótipo oferecido, muitas vezes o genérico e o específico se 

misturam. 

Grupos e Indivíduos: Os atores sociais podem ser mostrados grupalmente ou 

individualmente, o que significa dizer que há um destaque e demandado grau de 

importância aqueles que são representados de forma unitária e um significado implícito 

do tipo "eles são todos iguais" e "você não pode separá-los" aos atores mostrados em 

grupo.  

Categorização: Assim como as pessoas podem ser categorizadas 

linguisticamente, a categorização visual consiste também em saber como as pessoas são 

retratadas em termos de categorias culturais e biológicas, que se dão através da 

conotação. É possível conhecer os valores negativos ou positivos e as associações feitas 

a um grupo sociocultural particular por outro grupo sociocultural para o qual a 

representação é, em primeiro lugar, produzida, assim também como a categorização 

biológica usa exageros padronizados de características físicas para conotar as 

associações negativas ou positivas de determinado grupo sociocultural.  

Em suma, a categorização visual dos atores sociais apresenta-se da seguinte 

forma:  
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Quadro 5 - Categorização visual dos atores sociais 

 
Fonte: VAN LEEUWEN, 2008, p. 148. 
 
 

Por fim, ele elenca cinco estratégias diferentes de categorização visual: a 

estratégia de exclusão que não representam as pessoas em contextos onde, na realidade, 

estão presentes; a estratégia de representação de pessoas como agentes de ações 

consideradas de baixa estima, subservientes, criminais ou malignas; estratégia de 

homogeneização de pessoas apresentadas em grupos, negando-lhe características 

próprias; estratégia de conotações culturais negativas; e a estratégia de estereótipos 

raciais negativos.  

Assim, os critérios linguísticos de exclusão/inclusão atrelado à categorização visual 

imagética nos permitem traçar um caminho metodológico claro a ser percorrido, como 

veremos no próximo capítulo.  
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4 O EMPREENDORISMO MOTIVACIONAL NAS NARRATIVAS DO 

MEUSUCESSO.COM 
 

Este capítulo objetiva apresentar os aparatos metodológicos que foram aplicados 

no corpus durante a análise, que será detalhada logo em sequência, a partir de dois 

vídeos extraídos do canal Meusucesso.com, no Youtube. Logo em seguida, explicamos 

como se dará a análise com foco nos atores sociais através da metodologia adaptada a 

partir de Van Leeuwen (2008); e só então apresentaremos os dois trailers selecionados 

para esta análise que tem como foco empreendedores brasileiros de sucesso, a saber: 

Flávio Augusto da Silva (Wise Up, Geração de Valor, Orlando Soccer Club e 

meuSucesso.com) e Alexandre Costa (Cacau Show). 

 

4.1 Procedimentos Metodológicos 
 

Este trabalho se utiliza de teorias e métodos que contemplam o hibridismo 

presente nos gêneros que caracterizam as novas práticas discursivas após o 

estabelecimento da mídia digital e da convergência das mídias na sociedade. Logo, por 

seu caráter transdisciplinar e vinculação à ciência social crítica, além de elementos 

teóricos, tomamos como referência inicial a ADC - de acordo com Fairclough (2003) -, 

que em sua proposta metodológica defende uma relação dialética do estudo linguístico 

para a compreensão de determinados discursos ideológicos e hegemônicos incutidos nas 

práticas sociais, neste caso, especialmente para entender como os atores são 

representados socialmente, incluídos e/ou excluídos, nas narrativas no Youtube do canal 

MeuSucesso.com.  

Além disso, é de fundamental importância o suporte teórico oferecido pela GDV 

na compreensão de categorias analíticas para elementos multimodais, buscando os 

significados existentes no discurso através do som, imagem, cores, ângulos, etc. Ambas 

vertentes teóricas, no entanto, serviram de embasamento para que pudéssemos 

desenvolver a análise com o foco na Teoria de Representação dos Atores Sociais – 

TRAS, conforme proposta de van Leeuwen (2008). 

 Desse modo, ao tentar adentrar no fenômeno da multimodalidade e na 

complexidade da semiótica social, nosso objetivo é desenvolver uma análise, 
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considerando a combinação de escolhas que passam tanto pela dimensão textual verbal 

do discurso quanto por aspectos imagéticos.  

Apesar do reconhecimento sobre a importância de uma análise macro dos vídeos 

disponibilizados na plataforma, optamos por desconsiderar o aspecto quantitativo 

acreditando que uma proposta analítica de cunho quali-interpretativa já possibilitaria 

extrair a construção dos discursos ideológicos presentes nos vídeos previamente 

selecionados, como também reduzir a margem de redundância diante das considerações 

analíticas. 

Desse modo, para maior esclarecimento, apresentamos sumariamente um quadro 

de categorias analíticas a serem consideradas com a orientação referencial de van 

Leeuwen (2008) e adaptado a partir de Tomazi & Cavalcante (2016): 

 
Quadro 5 - Categorias de análise da Representação dos Atores Sociais 
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Fonte: van Leeuwen (2008), adaptado por Tomazi & Cavalcanti (2016) 

 

Antes de adentrarmos na análise, vale esclarecer que de acordo com a descrição 

contida em seu perfil nas mídias sociais, o MeuSucesso.com trata-se de um startup do 

fundo T-BDH CAPITAL, controlado pelo empresário Flávio Augusto (escritor e 

idealizador do Blog Geração de Valor), que enfatiza na página inicial do site: “Nossa 

missão é capacitar indivíduos para empreender e realizar seus sonhos (Se você tem um 

sonho e está engajado em realizá-lo, você é um empreendedor)”.  

 

Figura 14 - Página inicial do site meuSucesso.com (01) 

 
Fonte: meusucesso.com 
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Atualmente, o MeuSucesso.com está presente nas mídias sociais Instagram, 

Facebook, Youtube, além de possuir um site cuja existência serve para comercializar - a 

partir de R$75,00 mensais - um conteúdo de ensino que oferece aos assinantes dicas e 

“segredos” de vida de alguns empresários que chegaram ao topo do sucesso financeiro. 

De acordo com a chamada presente na primeira página do site:  

 

Figura 15 - Página inicial do site meuSucesso.com (02) 

 
Fonte: meusucesso.com 

 

Logo, os assinantes compram a promessa de investimento em uma oportunidade 

imperdível, já que o MeuSucesso.com garante reunir os elementos necessários para a 

concretização de sonhos em projetos únicos: - Conhecimento: Cursos com metodologia 

de ensino desenvolvida pelos maiores empreendedores do país; - Networking: 

Oportunidade de fazer parte do mais seleto grupo de empreendedores e experts 

engajados com seu sucesso; Unindo sua força de vontade e espírito empreendedor à 

metodologia, às pessoas e às ferramentas certas, é possível aprender o caminho para o 

seu sucesso. 

Aos não assinantes do projeto, são disponibilizados (através das mídias sociais) 

apenas trailers de anúncios sobre os estudos de caso dos famosos empreendedores. 

Desse modo, de 24 narrativas disponibilizadas atualmente no canal Meu Sucesso no 

Youtube, optamos por selecionar os 02 vídeos que obtiveram - até março de 2018 - os 

maiores números de visualizações, sob a justificativa de que quanto maior a procura, 

maior o número de telespectadores atingidos pelo discurso e, portanto, mais interessante 

para a análise o critério de compreensão que leva esses a se destacarem dos demais. 

Vale salientar que mesmo com o espaçamento temporal no lançamento entre os vídeos, 

acredita-se que tal fator não é isoladamente determinante para que um trailer tivesse 

muito mais visualizações em detrimento de outro, uma vez que se observa o fato de 

vídeos postados recentemente terem mais acessos do que outros em período anterior. 
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Assim sendo, com o receio de tornar prolixo o capítulo de análise ao observar 

alguns padrões discursivos presentes em todos os vídeos, como o processo de inclusão, 

optamos por selecionar para esta análise: Flávio Augusto da Silva (Wise Up, Geração 

de Valor e Meu Sucesso), com média de 675 mil visualizações; e Alexandre Costa 

(Cacau Show), parcial de 114 mil visualizações.  

Como o corpus escolhido consiste em vídeos e, portanto, imagens em 

movimento, serão feitas decupagens de cenas (frames) que serão numeradas em 

sequência para melhor organização e estrutura da análise. Em cada vídeo analisado, 

faremos primeiramente uma descrição das cenas, apresentando quadro(s) contendo as 

imagens estáticas, a linguagem verbal transcrita (caso presente) e os aspectos 

multimodais e representacionais, relacionando assim elementos linguísticos e visuais 

conforme proposta metodológica de van Leeuwen (TRAS). Na sequência, comentários 

serão desenrolados acerca dos dados apresentados com o intuito de desconstruir o 

potencial significado do discurso ideológico empreendedor que usa da persuasão para 

atingir o público-alvo na construção de uma auto-representação positiva, mas com vistas 

para o lucro e manutenção do poder hegemônico.  

Em suma, de caráter qualitativo, esta pesquisa consiste em promover a leitura 

crítica reflexiva dos elementos multimodais presentes nas práticas sociais que envolvem 

as narrativas digitais do empreendedorismo motivacional utilizando a Teoria dos Atores 

Sociais como aparato metodológico, sem o qual não seria possível seu desenvolvimento 

sem o embasamento teórico proposto pela GDV e das pesquisas em ADC, 

especificamente a partir das ideias de Fairclough.  
 

4.2 Meusucesso.com: a escola de empreendedores 
 

 A seguir, apresentaremos os dois trailers previamente selecionados para esta 

análise. A fim de contextualizar o leitor, inicialmente, em cada tópico haverá um breve 

histórico sobre a vida do personagem (empreendedor) em questão, para logo, em 

seguida, iniciarmos a análise das cenas escolhidas.  

 

4.2.1 – Estudo de Caso: Flávio Augusto da Silva  
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Nasceu em 7 de fevereiro de 1972, no estado do Rio de Janeiro. Aos 23 anos de 

idade fundou a escola de inglês Wise Up, vendendo-a em 2013 para o Grupo Abril 

Educação por cerca de 877 milhões e recomprando-a dois anos depois por quase metade 

desse valor, por 398 milhões. Ainda em 2013, Flávio Augusto adquiriu o Orlando City 

Soccer Club, um clube de futebol profissional nos EUA, no qual investiu mais 70 

milhões para que fizesse parte da Major League Soccer. É idealizador do famoso projeto 

Geração de Valor, com 3 livros publicados, e do MeuSucesso.com. 

O empresário que nasceu na periferia carioca cursou ainda dois anos de Escola 

Naval do Rio de Janeiro, mas desistiu da carreira e foi estudar ciência da computação na 

Universidade Federal Fluminense. Aos 19 anos conheceu Luciana Diniz, aquela que 

viria se tornar sua esposa, conseguiu emprego em uma escola de idiomas, e no período 

que passou 04 anos trabalhando optou por trancar a faculdade e dedicar-se ao projeto de 

abrir sua própria franquia, a Wise Up.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: exame.abril.com.br 
 

De acordo com a BBC Brasil4, foi em 2011, já bem-sucedido nos negócios, que  

Flávio Augusto decidiu criar uma página no Facebook sobre empreendedorismo, o 

Geração de Valor, para deixar um legado. Foi assim que ele virou uma espécie de 

“guru” dos negócios, acumulando milhões de adeptos ao seu discurso. De acordo com a 

jornalista responsável pela entrevista, Renata Mendonça, com fortuna avaliada em 1,1 

bilhão (divulgado pela Forbes em 2016) Flávio costuma criticar o “vitimismo” em seus 

discursos e ressaltar sua origem humilde para chancelar a ideia de que é possível vencer, 

mesmo vindo de baixo: “Eu saí em desvantagem, mas eu não queria saber disso, eu 

queria só resolver minha vida. E aí eu tinha que me esforçar duas vezes mais que outros 

                                                             
4 Fonte: www.bbc.com/portuguese/geral-42998803. 

Figura 16 - Flávio Augusto da Silva 
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para chegar lá. Isso é justo? Óbvio que não, mas eu não queria saber. A única coisa que 

eu queria era mudar minha vida” (SILVA, 2018). 

Em suas postagens, o empresário dá dicas aos jovens empreendedores e os 

estimula a “pensar grande”, “cumprir metas” e “contrariar estatísticas” geralmente 

através de mantras repetidos veementes como: “seja protagonista da sua vida; sua mente 

é seu maior ativo; se seu negócio não está dando certo, ou você não está trabalhando o 

suficiente ou está trabalhando errado”. Contudo, a situação política e econômica do país 

raramente entra em pauta. Segundo ele: “quero agradar jovens de direita, de esquerda, 

de centro... não entro nesses assuntos porque não quero dividir, quero somar”, revela a 

reportagem publicada em fevereiro de 2018. 

Logo após esse breve histórico, passaremos então a apresentação das principais 

cenas retiradas a partir do trailer oficial de Flávio Augusto da Silva, postado no canal do 

YouTube MeuSucesso.com, em 09 de fevereiro de 2017. Na descrição do vídeo consta: 

Aos 23 anos de idade, fundou a escola de inglês Wise Up, vendida em 2013 por cerca 

de um bilhão e recomprada, dois anos depois, por metade do preço. Criou o Geração de 

Valor e meuSucesso.com, e é proprietário do time de futebol Orlando City. 
 

Quadro 6 - Trailer Flávio Augusto da Silva 

CENA 
(Duração) 

TEXTO NÃO-
VERBAL 

TEXTO VERBAL 
 

MODOS/RECURSOS 
SEMIÓTICOS 

 
01 

(0:00:00 - 

0:00:14)  

 

Ele poderia ser só 
mais um. Mas 
descobriu algo. 
 

Inclusão por 
diferenciação no 
uso do pronome. 
 

Música de fundo em ritmo 
de funk. A letra da música 
diz: “era só mais um Silva 
que a estrela não brilha”. 
 
Cores: fundo preto e frase 
em cor laranja, 
significando destaque à 
frase e dramaticidade ao 
anúncio. 
 
Além das cartelas com 
lettering, são mostradas 
várias cenas em cortes 
rápidos de pessoas  
caminhando de modo 
apressado na rua, pegando 
ônibus e metrô, retratando 
a rotina habitual do 
brasileiro.  
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Enquadre:  
Pessoas caminhando 
(plano americano) 
Placas de rua, letreiro de 
ônibus (plano fechado, 
saliência) 
 

02 

(0:00:15 - 

0:00:23)  

Ele realmente não 
se enquadrou, ele 
não tinha o perfil 
do militar, do 
oficial que ali 
estava sendo 
formado. Isso foi 
muito triste para 
nós, especialmente 
para o pai. 
 
Inclusão por 
diferenciação - uso 
de pronomes 
 
 

Cores: Imagem colorida. 
Indica tempo presente 
  
Ausência de trilha sonora 
de fundo. 
 
Enquadre: Plano médio 
 
 
Ângulo lateral: olhar de 
oferta. Distanciamento do 
observador.  
 
Gestos: Expressão séria. 
Mãos que se movimentam 
de acordo com ritmo das 
frases.  
 
Saliência: Ênfase na fala 
“foi muito triste”. Nesse 
momento o enquadre passa 
a ser em close e o olhar de 
oferta para o observador.  

03 

(0:00:24 

- 

0:00:30) 
 

Todo mundo é 
capaz de crescer. 
Todo mundo é 
capaz de 
progredir, de 
evoluir.  
 
Inclusão por 
generalização 

Som: voz de Flávio 
Augusto.  
 
Saliência: texto “todo 
mundo é capaz”. 
 
Logo em sequência, 
aparece imagem de Flávio 
Augusto.  
 
Olhar direto, demanda 
 
Distância: Diferente dos 
demais depoimentos, seu 
olhar é de oferta. Tentativa 
de proximidade com o 
leitor, como se a frase dita 
fosse diretamente para 
quem observa.  
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04 

(0:00:31 

- 

0:00:36) 
 

Eu era muito 
jovem e ele era 
uma pessoa 
diferente. Aí que 
eu me apaixonei 
por ele. 
 
Pronomes - 
Inclusão  por 
diferenciação 

Som: trilha instrumental 
suave no fundo e voz/  
depoimento. 
 
Enquadre:  Plano médio. 
 
Olhar de oferta. Expressão 
feliz ao relembrar 
juventude. 
 
Cores: cena colorida 
(vivacidade). No meio do 
depoimento aparecem 
fotografias em preto e 
branco (tempo passado).  

05 

(0:00:38 

- 

0:00:40) 

 

Satisfeito sempre, 
mas 
conformado 
jamais. 
 
Agente ativo, 
mesmo com 
presença de elipse 

Som: Sem trilha 
instrumental durante fala. 
Som de explosão ao fim 
do depoimento remetendo 
ênfase, solicitando atenção 
ao que foi declarado. 
 
Gestos: cabeça se mexe 
freneticamente e mãos 
tateiam caneta enquanto 
fala. Significado de 
urgência, ansiedade por 
novidade. 

06 

(0:00:41 

- 

0:00:43) 
 

O Flávio é uma 
usina de ideias. 
 
Inclusão por 
nomeação informal  

Gestos: mãos se abrem 
durante fala remetendo a 
grandeza. 
 

Ângulo lateral 

07 

(0:00:43 

- 

0:00:45) 
 

O cara é um 
animal.  
 
Inclusão por 
adjetivação. Uso 
de metáfora que 
revela grandeza. 

Gestos: mão e boca dão 
ênfase à frase proferida 
 
Ângulo lateral. Olhar de 
oferta. 

08 

(0:00:46 

- 

0:00:48) 

 

Um sonhador que 
não fica só no 
sonho, ele põe em 
prática. 
 
Inclusão por 
adjetivação e 
diferenciação 

Diferente da forma alegre 
do primeiro depoimento, 
adota uma expressão séria 
 
Plano médio. Olhar de 
oferta.  
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09 

(0:00:51 

- 

0:00:53) 
 

 

Intenso. Difícil. 

Inclusão por 
adjetivação 

 

Gestos: Assume expressão 
de riso ao dizer que Flávio 
Augusto é um homem 
intenso e ao mesmo tempo 
difícil a fim de dar leveza 
aos adjetivos. 

10 

(0:01:05 

- 

0:01:15) 

 
 

 

 

 

 

 Som: sobre trilha 
instrumental de rock.  
 
Sequência de imagens 
coloridas  e cortes rápidos 
com intenção clara de 
mostrar  conquistas sociais 
e financeiras do ator 
analisado.  

11 

(0:01:18 

- 

0:01:23) 
 

Conheça a história 
do homem que 
com 20 mil do 
cheque especial 
construiu um 
império bilionário 
 
Processo inclusivo 
por nomeação 
(função 
específica) 

Som: Rock permanece 
como trilha sonora.  
 
Cores: fundo preto com 
letras em cor contrastante. 
 
Saliência: cores e texto  

12 

(0:01:20 

- 

0:01:21) 

 
 

O negócio se 
constrói botando a 
mão na massa 
 
Passivação 

 
Gesto: bate com a mão na 
perna ou em algum tipo de 
bancada. 
 
Expressão: olhos 
arregalados 
 
Plano médio. Ângulo 
lateral. 

13 

(0:01:26 

- 

0:01:30) 
 

 
Pode ser sim que 
eu perca tudo. Até 
fique com algum 
dinheiro, mas 
perca tudo.  
 
Ativação - 
Diferenciação 

 
Angulação lateral 
 
Gestos: mãos 
acompanham ritmo de 
fala. Dedo indicador 
levantado ao dizer “até que 
fique com algum 
dinheiro”. 
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14 

(0:01:31 

- 

0:01:49) 

 
 

  
Som: Volume de trilha 
instrumental de rock 
aumenta. 
 
Saliência: sequência de 
imagens retratando 
conquistas do ator. Vídeo 
encerra com cena de uma 
grande plateia em pé 
batendo palmas. Indicação 
de sucesso, 
reconhecimento.  
 
Encerra com cartela de 
assinatura do 
MeuSucesso.com 

Fonte: Autoria própria. 

 

4.2.1.1 Considerações discursivas  
 

01 

(0:00:00 - 

0:00:14)  

 

Ele poderia ser só 
mais um. Mas 
descobriu algo. 
 

Inclusão por 
diferenciação no 
uso do pronome. 
 

Música de fundo em ritmo 
de funk. A letra da música 
diz: “era só mais um Silva 
que a estrela não brilha”. 
 
Cores: fundo preto e frase 
em cor laranja, 
significando destaque à 
frase e dramaticidade ao 
anúncio. 
 
Além das cartelas com 
lettering, são mostradas 
várias cenas em cortes 
rápidos de pessoas  
caminhando de modo 
apressado na rua, pegando 
ônibus e metrô, retratando 
a rotina habitual do 
brasileiro.  
 
Enquadre:  
Pessoas caminhando 
(plano americano) 
Placas de rua, letreiro de 
ônibus (plano fechado, 
saliência) 
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Buscando conferir dramaticidade e atrair a atenção do espectador no primeiro 

olhar, o vídeo mostra na cena 01 uma tela escura com texto em cores quentes e trilha 

sonora que geram ansiedade e expectativa para o que virá pela frente. A música em 

ritmo de funk que em seu trecho fala “era só mais um Silva que a estrela não brilha” 

intenta revelar uma noção suburbana, pobre e de cidadão comum direcionada a Flávio 

Augusto. Entre as duas cartelas de texto, quando associamos o discurso “ele poderia ser 

só mais um, mas descobriu algo” com a música de fundo e algumas cenas do cotidiano 

de pessoas caminhando e usando transporte público podemos inferir que o ator social 

possuía uma vida pautada por dificuldades comuns que regem a vida dos brasileiros. 

Assim, a probabilidade de ser apenas “mais um” é reforçada em “ele poderia”. Poderia 

ser pobre, assalariado e suburbano, mas não foi. A teoria ideológica da frase denota um 

grau de superioridade exercido pelo ator em relação às demais pessoas. A inclusão por 

diferenciação presente no texto toca a necessidade humana de destaque e valorização 

pessoal. Intencionalmente, convida o espectador a continuar assistindo ao lançar um 

“mas descobriu algo”. O que ele descobriu? O que seria esse algo? Tais 

questionamentos, contudo, não são respondidos de forma objetiva no trailer 

apresentado. O que veremos no decorrer é um discurso pautado no motivacional que 

peca pelo excesso de superficialidade prática.  

 

02 

(0:00:15 - 

0:00:23)  

Ele realmente não 
se enquadrou, ele 
não tinha o perfil 
do militar, do 
oficial que ali 
estava sendo 
formado. Isso foi 
muito triste para 
nós, especialmente 
para o pai. 
 
Inclusão por 
diferenciação - uso 
de pronomes 
 
 

Cores: Imagem colorida. 
Indica tempo presente 
  
Ausência de trilha sonora 
de fundo. 
 
Enquadre: Plano médio 
 
 
Ângulo lateral: olhar de 
oferta. Distanciamento do 
observador.  
 
Gestos: Expressão séria. 
Mãos que se movimentam 
de acordo com ritmo das 
frases.  
 
Saliência: Ênfase na fala 
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“foi muito triste”. Nesse 
momento o enquadre passa 
a ser em close e o olhar de 
oferta para o observador.  

 

Na cena 02, surge a mãe do ator. Apesar de, no trailer, não haver qualquer 

indicação da sua parentalidade, induzimos isso somente pela fala dela. Em termos 

multimodais, veremos a partir desse enquadre, e em todos os depoimentos que se 

seguem, a ausência de trilha sonora de suspense que vinha sendo usada, o olhar de 

oferta e o enquadre de câmera em plano médio, típico de filme biográfico em que os 

participantes depoentes mantém uma relação de distância com o observador, como se 

este fosse o terceiro elemento da relação, aquele que apenas recebe a informação que 

está sendo dada.  Em seu depoimento, ela relata o período em que Flávio Augusto 

ingressou nas Forças Armadas Brasileiras e não se “enquadrou”, remetendo novamente 

ao sentido de diferenciação ao ator social, aquele que não aceita ser colocado em uma 

forma padrão. Interessante notar que o olhar de oferta se mantém em todo o 

depoimento, com exceção de quando é dito: “isso foi muito triste para nós, 

especialmente para o pai”, quando ela olha diretamente para o espectador. Logo, ser um 

oficial era, na verdade, um sonho dos pais, especialmente do pai, para Flávio. Quebrar 

as regras, não “aceitar” se encaixar no modelo formal, ousar ir de encontro a opinião da 

família, tal é o discurso repassado nesse trecho do trailer que remontam ao homem 

empreendedor de sucesso.  

 

03 

(0:00:24 

- 

0:00:30) 
 

Todo mundo é 
capaz de crescer. 
Todo mundo é 
capaz de 
progredir, de 
evoluir.  
 
Inclusão por 
generalização 

Som: voz de Flávio 
Augusto.  
 
Saliência: texto “todo 
mundo é capaz”. 
 
Logo em sequência, 
aparece imagem de Flávio 
Augusto.  
 
Olhar direto, demanda 
 
Distância: Diferente dos 
demais depoimentos, seu 
olhar é de oferta. Tentativa 
de proximidade com o 
leitor, como se a frase dita 
fosse diretamente para 
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quem observa.  
 

Ao fim do depoimento da mãe, Flávio Augusto entra em foco na cena 03. Ao 

contrário dos demais depoimentos, é coerente observar também que apenas nesta cena 

aparece olhando diretamente para o espectador (olhar de demanda) na tentativa de criar 

uma relação de proximidade com quem observa. Tal estratégia se justifica pelo intuito 

de persuasão por conta do discurso imbricado na frase “todo mundo é capaz de crescer, 

de progredir, evoluir” (e você faz parte do todo, você também pode). Logo, a inclusão 

por generalização opera no sentido de responsabilizar todo e qualquer indivíduo pelo 

seu crescimento profissional ou insucesso financeiro, independentemente da sua classe 

social e econômica. Além disso, vale salientar que os verbos: crescer, progredir e 

evoluir, atuam como sinônimos em um conjunto enfático discursivo.  

 

04 

(0:00:31 

- 

0:00:36) 
 

Eu era muito 
jovem e ele era 
uma pessoa 
diferente. Aí que 
eu me apaixonei 
por ele. 
 
Pronomes - 
Inclusão  por 
diferenciação 

Som: trilha instrumental 
suave no fundo e voz/  
depoimento. 
 
Enquadre:  Plano médio. 
 
Olhar de oferta. Expressão 
feliz ao relembrar 
juventude. 
 
Cores: cena colorida 
(vivacidade). No meio do 
depoimento aparecem 
fotografias em preto e 
branco (tempo passado).  

 

Já na cena 04, a esposa de Flávio quem depõe. Assim como a mãe, induzimos 

sua relação, neste caso conjugal, a partir de sua fala, pois não há identificação direta no 

vídeo: “Eu era muito jovem e ele era uma pessoa diferente. Aí que eu me apaixonei por 

ele”. Além dos pronomes que indicam ativação, e consequentemente inclusão social, 

podemos entender também que o termo “diferente” usado possui um contexto que não 

remete a uma pessoa estranha, a margem. Ao contrário, estar fora do padrão de 

normalidade é tratado no sentido de superioridade e destaque. Percebemos que esse 

argumento vem reforçar o depoimento proferido pela mãe. Não se encaixar e ser uma 

pessoa diferente consiste em um discurso positivo pelo viés empreendedor. Logo, ser 

bem-sucedido consiste em não aceitar e não ser “comum”.   
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05 

(0:00:38 

- 

0:00:40) 

 

Satisfeito sempre, 
mas 
conformado 
jamais. 
 
Agente ativo, 
mesmo com 
presença de elipse 

Som: Sem trilha 
instrumental durante fala. 
Som de explosão ao fim 
do depoimento remetendo 
ênfase, solicitando atenção 
ao que foi declarado. 
 
Gestos: cabeça se mexe 
freneticamente e mãos 
tateiam caneta enquanto 
fala. Significado de 
urgência, ansiedade por 
novidade. 

 

Por isso, propositalmente a seguir aparece Flávio na cena 05 com o mote: 

“satisfeito sempre, conformado jamais”. Apesar da exclusão do agente, dispensado por 

ser facilmente recuperado pelo leitor, o ator social está ativado e se põe na centralidade 

do discurso do homem herói, que desde o início do trailer vem sendo reforçado de 

forma direta ou sutil como sendo aquele que não se encaixa, é diferente e não se 

conforma.  

 

06 

(0:00:41 

- 

0:00:43) 
 

O Flávio é uma 
usina de ideias. 
 
Inclusão por 
nomeação informal  

Gestos: mãos se abrem 
durante fala remetendo a 
grandeza. 
 

Ângulo lateral 

07 

(0:00:43 

- 

0:00:45) 
 

O cara é um 
animal.  
 
Inclusão por 
adjetivação. Uso 
de metáfora que 
revela grandeza. 

Gestos: mão e boca dão 
ênfase à frase proferida 
 
Ângulo lateral. Olhar de 
oferta. 

08 

(0:00:46 

- 

0:00:48) 

 

Um sonhador que 
não fica só no 
sonho, ele põe em 
prática. 
 
Inclusão por 
adjetivação e 
diferenciação 

Diferente da forma alegre 
do primeiro depoimento, 
adota uma expressão séria 
 
Plano médio. Olhar de 
oferta.  



 96 
 

09 

(0:00:51 

- 

0:00:53) 
 

 

Intenso. Difícil. 

Inclusão por 
adjetivação 

 

Gestos: Assume expressão 
de riso ao dizer que Flávio 
Augusto é um homem 
intenso e ao mesmo tempo 
difícil a fim de dar leveza 
aos adjetivos. 

 

As cenas 06, 07, 08 e 09 possuem similaridades discursivas e multimodais entre 

si. Passando a abordar o Flávio enquanto profissional, a ativação do ator social se dá 

através da nomeação e da adjetivação. São cenas rápidas e diretas, mas que carregam 

um alto grau persuasivo com vistas a empoderar a figura do empreendedor em questão e 

dar sustentação ao discurso de “homem de sucesso” que é construído no decorrer do 

filme. Em plano médio, olhar de oferta e explorando gestos expressivos, adjetivos como 

animal, usina de ideias, sonhador, intenso e difícil vão sendo cumulados ao ator pelos 

depoentes como estratégia de argumentação que intentam “terceirizar” aquilo que 

gostaria de dizer aos outros sobre si mesmo.  

 

10 

(0:01:05 

- 

0:01:15) 

 
 

 

 

 

 

 Som: sobre trilha 
instrumental de rock.  
 
Sequência de imagens 
coloridas  e cortes rápidos 
com intenção clara de 
mostrar  conquistas sociais 
e financeiras do ator 
analisado.  

11 

(0:01:18 

- 

0:01:23) 
 

Conheça a história 
do homem que 
com 20 mil do 
cheque especial 
construiu um 
império bilionário 
 
Processo inclusivo 
por nomeação 
(função 
específica) 

Som: Rock permanece 
como trilha sonora.  
 
Cores: fundo preto com 
letras em cor contrastante. 
 
Saliência: cores e texto  
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13 

(0:01:26 

- 

0:01:30) 
 

 
Pode ser sim que 
eu perca tudo. Até 
fique com algum 
dinheiro, mas 
perca tudo.  
 
Ativação - 
Diferenciação 

 
Angulação lateral 
 
Gestos: mãos 
acompanham ritmo de 
fala. Dedo indicador 
levantado ao dizer “até que 
fique com algum 
dinheiro”. 

14 

(0:01:31 

- 

0:01:49) 

 
 

  
Som: Volume de trilha 
instrumental de rock 
aumenta. 
 
Saliência: sequência de 
imagens retratando 
conquistas do ator. Vídeo 
encerra com cena de uma 
grande plateia em pé 
batendo palmas. Indicação 
de sucesso, 
reconhecimento.  

 

Após o último depoimento, sobe trilha sonora de rock e imagens rápidas em 

sequência vão sendo apresentados ao espectador na cena 10. São frames que mostram 

conquistas do empresário como carros de luxo, fachadas de empresa, time de futebol, 

livros; e atividades, como autografando livros, dando entrevistas, e em palestras. Nesse 

decorrer, o som de rock, e não outro qualquer, cumpre um papel essencial: aflorar no 

observador o sentimento urgência, pressa, além de reclamar atenção ao que vai sendo 

mostrado. Essa mesma trilha sonora serve como pano de fundo para o anúncio que 

aparece na cena 11 convidando o espectador a conhecer melhor “a história do homem 

que com 20 mil do cheque especial construiu um império bilionário”. Utilizando o 

mesmo background escuro com letras contrastantes na cor laranja apresentado no início 

do filme, a frase é o arremate final de um discurso que aparentava ser despretensioso e 

motivador, mas que se revela puramente mercadológico no fim das contas. Pretendendo 

então instigar a admiração, cobiça e curiosidade do observador, o vídeo, apesar de 

apresentar vários cortes de cenas, não foi montado de modo aleatório, mas construído e 

pensado ideologicamente do início ao fim, quase como que levando pela mão o leitor 

através de um caminho que o criador gostaria que este percorresse. Além disso, O 

homem o qual o texto se refere nesse ponto já não é mais um homem qualquer que usa 

transporte público para chegar ao trabalho, o filho que não se encaixou na força militar, 
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o rapaz diferente aos olhos da esposa ou o cara animal e intenso que sonha, mas aquele 

admirável ao qual devem se inspirar os que buscam também construir o tal “império 

bilionário” com apenas 20 mil reais.  

 

12 

(0:01:20 

- 

0:01:21) 

 
 

O negócio se 
constrói botando a 
mão na massa 
 
Passivação 

 
Gesto: bate com a mão na 
perna ou em algum tipo de 
bancada. 
 
Expressão: olhos 
arregalados 
 
Plano médio. Ângulo 
lateral. 

 

Na cena 12, temos uma passivação do ator social a partir do momento em que a 

frase proferida se apresenta em terceira pessoa. Permanecendo em plano médio, Flávio 

Augusto adota o olhar de oferta, justificável pela argumentação da frase “o negócio se 

constrói botando a mão na massa”, que visa muito mais adicionar uma informação do 

que convencer de forma direta e agressiva o espectador. É válido dizer que as 

expressões faciais e gestuais dos envolvidos na narrativa são fundamentais em todo o 

contexto multimodal. O próprio ator analisado é bastante expressivo durante suas 

colocações orais. Seu tom de voz é firme, se expressa arregalando os olhos, mexendo as 

sobrancelhas; com as mãos aponta, bate, mostra. É assim também na cena 13 onde, 

porém, já assume uma posição de inclusão e se diferencia a partir do pronome “eu” 

(pode ser sim que eu perca tudo. Até fique com algum dinheiro, mas perca tudo). Tal 

afirmação indica a consciência da real probabilidade de perda financeira, de que o 

império bilionário construído não é 100% sólido, mas instável, assim como todo 

investimento capital. Com isso, há de se questionar porque o ator social decidiu 

referenciar propositalmente essa “instabilidade” empreendedora nos últimos segundos 

do seu anúncio. Toda atitude empreendedora implica correr riscos e isso quer dizer 

tempo e investimento. O ator social sabe disso e entende que o espectador também já 

saiba previamente. Desse modo, o “perder tudo”, apesar de trágico e não desejável, 

pode ser considerado sob essa perspectiva também como um ato heroico, pois julga 

coragem por parte daquele que se arrisca a ser o dono do próprio sucesso, sendo 

também um fator de diferenciação. Os enquadres finais mostram novamente frames 

rápidos que evidenciam conquistas de Flávio Augusto. O arremate final fica por conta 
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de uma plateia que se levanta e bate palmas freneticamente, aclamando o empreendedor, 

assim como nos contos de magia em que todos viveram felizes para sempre. 

De modo geral, percebe-se o predomínio da ativação do ator social em todo o 

texto analisado. A retomada do pronome “ele” de forma constante, para referir-se ao 

Flávio, demonstra a centralidade que parte a construção do discurso que tem como meta 

primordial estabelecer com o espectador uma relação de confiança, um desejo 

“despretensioso” de motivar outros a possibilidade de diferenciação social através de 

narrações que contam a história do empreendedor que, por méritos pessoais, deixou de 

ser um homem qualquer na multidão e passa a ser O homem, aquele que construiu um 

império bilionário, aquele que  “poderia ser só mais um”, mas não é. Por isso, é de 

modo intencional a inclusão do ator social por determinação do tipo diferenciação de 

modo recorrente em todo o texto, claramente uma estratégia ideológica com vistas a 

enfatizar e elevar a representação de alguém bem sucedido que conseguiu o almejado 

sucesso financeiro (depoimento de amigos do trabalho), afetivo (depoimento da esposa) 

e pessoal (depoimento da mãe) através apenas do esforço próprio (meritocracia), 

tornando-se singular, um modelo a ser seguido por quem também deseja alcançar a 

felicidade, até então bem revestida pela lógica neoliberal. 

 

4.2.2 – Estudo de Caso: Alexandre Costa  
 

Filho de pai tecelão e de mãe vendedora de cosméticos à domicílio, Alexandre 

Tadeu da Costa nasceu em 05 de novembro de 1970, em São Paulo. Sua história com a 

Cacau Show começou em 1988, então com 18 anos. Em um fusca branco, ele colocava 

trufas e bombons de chocolate no banco de trás e os vendia em padarias e 

supermercados da Zona Oeste de São Paulo (SP). Seus pais já haviam trabalhado com 

chocolates anos antes e foi com base nos contatos que eles criaram que Alexandre fez 

suas primeiras revendas. Foi, contudo, um pedido. Quando o jovem empreendedor 

chegou com o pedido na fábrica, para a sua surpresa, foi informado que não havia 

possibilidade de produzir os produtos com esse peso. O jovem saiu em busca de ajuda 

em lojas de atacado até encontrar Cleusa Trentin, a Dona Cleusa, que fazia ovos de 

Páscoa caseiros e aceitou ajudar o rapaz. 

Na cozinha de 12 m2 da Dona Cleusa, os dois trabalharam por 18 horas diárias, 

durante três dias, para dar conta do pedido. No final, o lucro obtido foi de US$ 500. Ao 

perceber que o mercado de chocolates artesanais era pouco explorado, o empreendedor 

http://www.ibccoaching.com.br/portal/nossos-cursos/coaching-em-vendas/
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utilizou o dinheiro para abrir a empresa que seria um sucesso: a Cacau Show5. Logo, da 

cozinha de 12 m2, a sede da Cacau Show foi para uma sala do mesmo tamanho na 

empresa dos pais do empresário, no bairro Casa Verde, em São Paulo. 

Costa se orgulha em dizer que, durante toda a história da empresa, em nenhum 

momento, contou com capital externo ou empréstimos bancários. Nessa época, o 

processo de produção era bem precário: ele e um amigo produziam e saíam vendendo os 

chocolates em padarias, contando também com a ajuda de revendedores. Porém, foi 

preciso mudar a estrutura de distribuição, pois, para o tipo e o custo do produto vendido, 

ficava muito caro o sistema de comissões e de prazos de pagamento habituais ao canal 

de venda domiciliar. Foi nesta época que Alexandre optou por atender diretamente a 

pequenos pontos-de-venda, como bares e lanchonetes, sem contar com a intermediação 

de atacadistas ou distribuidores.  

Fonte: empreendedorx.com.br / economia.uol.com.br 

 

A experiência de sair vendendo pessoalmente, de loja em loja, foi considerada 

insubstituível pelo empresário, pois, graças a ela, hoje ele sabe exatamente como se 

vende, conhece profundamente o mercado e o perfil dos compradores, as dificuldades e 

oportunidades encontradas, podendo, portanto, preparar seus vendedores da melhor 

maneira para o dia-a-dia nas ruas.  

                                                             
5 Fonte: www.economia.uol.com.br/noticias/redacao/2012/09/24/dono-da-cacau-show-comecou-
vendendo-chocolates-em-fusca.htm?cmpid=copiaecola 

Figura 17 - Alexandre Costa 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Emprestimos
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Apesar do sucesso, a primeira loja física da Cacau Show só nasceu no final de 

2001 (antes disso, havia um catálogo de vendas para encomendas – a exemplo do que 

algumas marcas de cosméticos e perfumes) e o negócio cresceu rapidamente. No ano 

seguinte, eram 18 pontos de venda padronizados com a marca da empresa. Logo depois, 

já eram 46 e, na sequência, 130. Mais um ano e totalizavam 230, o que já fazia da Cacau 

Show a maior rede de chocolates finos do Brasil em número de lojas. Em 2005, Costa 

foi condecorado com o prêmio Melhor Franquia do Ano, promovido pela Editora Globo 

em parceria com a Fundação Getúlio Vargas. Em 2008, a Cacau Show ultrapassou a 

norte-americana Rocky Mountain e se tornou a maior rede de lojas de chocolates finos 

do mundo. O império estava formado, mas os planos de Costa continuavam: sua meta 

era chegar ao final de 2010 com mil lojas no Brasil, alcançando o feito. 

Hoje, a empresa conta com 2 mil franquias em todo o País. A fábrica, instalada 

em 2006 em Itapevi, interior de São Paulo, possui 70 mil m², sendo 55 mil m² de área 

construída e produz uma diversidade de tipos de produtos, o que varia de acordo com a 

campanha. Com cinco fábricas – duas em Itapevi (SP), Campos do Jordão (SP), São 

Paulo (SP) e Curitiba (PR) – e uma produção de mais de 12 mil toneladas de chocolate 

ao ano, a Cacau Show está em constante inovação e é uma especialista em trufas. 

Reconhecido como um empresário de grande sucesso, Alexandre Costa é 

membro da Academia Brasileira de Marketing e foi eleito o Empreendedor do 

Ano 2011 pela Ernst & Young Terco e também o único brasileiro a representar o País 

no circuito mundial da premiação, realizada em Monte Carlo, no Principado de Mônaco. 

Na ocasião, o empresário foi um dos cinco finalistas entre mais de 50 concorrentes de 

todo o mundo. O espírito empreendedor de Alexandre Tadeu da Costa tornou a marca 

referência no mercado nacional. Para o francês Fabrice Lenud, um dos mais 

consagrados pâtissiers do Brasil, Costa é o “Bill Gates do chocolate”. Mas, para o 

empresário, tudo isso tem um significado ainda maior: cada trufa, tablete ou bombom é 

uma forma de despertar um sorriso. 

Assim, com muitas histórias para contar, o empresário representa uma equipe de 

mais de 7 mil pessoas Brasil afora, incluindo os colaboradores da fábrica, área 

administrativa, fraqueados, vendedores das lojas, além de todos os envolvidos na cadeia 

produtiva da Cacau Show, onde os chocolates são feios com tanta paixão. A seguir, 

selecionamos as principais cenas do trailer de Alexandre Costa no canal do 

MeuSucesso.com. Com duração total de dois minutos e oito segundos, o vídeo foi 

postado no dia 09 de fevereiro de 2017 e tem como descrição: A história do jovem que 
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transformou o negócio de encomendas de chocolates da sua mãe na maior rede de 

chocolates finos do mundo, faturando cerca de 2 bilhões no ano.  
 

Quadro 7  - Trailer Alexandre Costa 

 CENA 
(duração) 

TEXTO NÃO-
VERBAL 

TEXTO VERBAL MODOS/RECURSOS 
SEMIÓTICOS 

01 

(00:00:01 

- 

00:00:21) 
 

 
 

Imagens em plano aéreo 
geral, plano médio e 
plano fechado de uma 
plantação de cacau, 
explorando detalhes da 
plantação, como um 
zoom no cacau ainda na 
árvore.  
 
Som: trilha instrumental 
suave 
 
 
 

02 

(00:00:22 

- 

00:00:27 
 

Comecei esse negócio com 
17 anos, garoto. Queria 
mostrar um pouco, 
primeiro pra família, 
depois pro mundo, que era 
capaz de empreender. 
 
Inclusão por uso de 
pronome eu (oculto) na 
primeira pessoa do singular 
 

Plano médio. Olhar de 
oferta; Entonação de voz 
calma. 
 

03 

(00:00:35 

- 

00:00:41) 

 

Mãe, onde tá aqueles 
catálogos que você tinha 
de chocolate Cacau Show? 
Ah, filho, mas o que você 
vai fazer? 
 
Inclusão por especificação 

Trilha sonora permanece 
durante as cenas 
seguintes. 
 

Plano médio. Olhar de 
oferta.  
 
Gestos: Assume postura 
descontraída, como se 
estivesse conversando 
com alguém próximo em 
sua sala de estar. 
 
Ambiente de fundo que 
revela sofisticação, 
riqueza. 
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04 

(00:00:42 

- 

00:01:10) 
 

 
Procurei um fabricante, 
Cometi o erro de vender os 
ovinhos de 50g e eu passei 
o pedido e ele não tinha os 
ovinhos de 50g. Então o 
camarada me entregou e 
eu fui procurar uma forma 
de fazer isso. 
Xande, faz o seguinte: vai 
buscar o pedido, meu 
filho. Vende, que a gente 
dá um jeito de fabricar. Se 
você vai virar a noite, 
chamar os vizinhos, 
chamar a família, não 
importa. Venda. O motor 
de um negócio são as 
vendas. 
 
Inclusão por uso da 
primeira pessoa do singular 
- personalização (uso de 
pronomes possessivos) - 
nominação informal 
 

Olhar de oferta.  
 
Plano médio. Close no 
rosto do ator ao 
pronunciar a frase: “o 
motor de um negócio são 
as vendas”. 
 
Gestos: vários 
movimentos com as mãos 
enquanto fala.  
 
Durante o depoimento, 
são intercaladas imagens 
da produção de chocolate 
Cacau Show. 
 
Ambientação de fundo 
revela alguns cacaus em 
cima da mesa. 

05 

(00:01:11 

- 

00:01:17) 

 

 
Ele não inventou nada de 
novo. Apenas trabalhou 
duro. 
 
 
Inclusão por pronome - 
diferenciação  
  

Fundo claro e texto em 
evidência.  
 
Saliência: Letras simulam 
a cor e a textura do (pó) 
chocolate.  
 

06 

(00:01:18 

- 

00:01:29) 
 

 
Chocolate é coisa antiga. 
Mas ele transformou um 
comodity em um produto 
com capilaridade, com 
presença e com status. 
 
Inclusão - diferenciação 

Plano médio. Olhar de 
oferta. 
 
Gestos: se expressa 
através do olhar e faz 
movimentos com a 
cabeça. 
 
Som: permanece trilha 
instrumental  
 
Depoimento é intercalado 
com imagens dos 
produtos Cacau Show e 
parte da produção do 
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chocolate. 
 

07 

(00:01:30 

- 

00:01:46) 

 

 
Conheça a trajetória da 
maior rede de chocolates 
finos do mundo que fatura 
mais de 2 bilhões de reais 
ao ano. 
 
Generalização 

Saliência: texto em tela 

 

Imagens em sequência da 
produção, produto final e 
propagandas da marca 
veiculadas na mídia.  

08 

(00:01:47 

- 

00:01:53) 

 

 
E aí a história vem vindo. 
Foram encontros. Uma 
palavra que eu gosto 
muito. Fui encontrando 
pessoas. 
 
Inclusão por uso da 
primeira pessoa do singular 
  
 

 

Angulação lateral. Plano 

médio. 

 

Som: Voz em off. Trilha 
instrumental. 
 
Imagem: Alexandre no 
banco do passageiro em 
um provável caminhão e 
depois dentro da fábrica 
observando o processo de 
produção do chocolate. 
 

09 

(00:01:55 

- 

00:02:01) 
 

Se não der, tudo bem. Mas, 
vamos tentar. Vamos até o 
final. 
 
Inclusão - Generalização 
 
 

Plano aberto. Ator 
caminha. Imagem de 
costas. 
 

Saliência: texto aparece 
na tela e em áudio através 
de locução em off de 
Alexandre.  
 
Ambiente bem iluminado. 
Denota clareza, limpeza, 
sofisticação. 
 
Encerra com fundo de 
anúncio MeuSucesso.com 
 

Fonte: Autoria própria 

 

4.2.2.1 Considerações discursivas 
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Apesar de apresentar um formato de trailer baseado nos mesmos moldes do de 

Flávio Augusto, como enquadramento, planos e ângulos, o vídeo de Alexandre Costa é, 

contudo, uma versão mais “sofisticada” no que tange a aspectos multimodais. Com 

passagens de cenas mais suaves e trilha sonora em tom intimista, o vídeo possui um 

grau de leveza em favor do serviço ou produto anunciado: uma empresa de chocolates 

finos. Percebe-se isso, especialmente, nas cores das cartelas textuais, na ambientação 

das imagens e nas cores das roupas dos personagens que depõem, tudo muito sóbrio e 

com paleta de cores claras. 

 

01 

(00:00:01 

- 

00:00:21) 
 

 
 

Imagens em plano aéreo 
geral, plano médio e 
plano fechado de uma 
plantação de cacau, 
explorando detalhes da 
plantação, como um 
zoom no cacau ainda na 
árvore.  
 
Som: trilha instrumental 
suave 
 
 
 

02 

(00:00:22 

- 

00:00:27 
 

Comecei esse negócio com 
17 anos, garoto. Queria 
mostrar um pouco, 
primeiro pra família, 
depois pro mundo, que era 
capaz de empreender. 
 
Inclusão por uso de 
pronome eu (oculto) na 
primeira pessoa do singular 
 

Plano médio. Olhar de 
oferta; Entonação de voz 
calma. 
 

 

Dito isso, as cenas 01 e 02 contém mais de vinte segundos de uma mescla de 

imagens aéreas em plano aberto de uma grande plantação de cacau, plano médio e plano 

fechado dessa mesma plantação, junto a uma trilha instrumental suave e a voz em off de 

Alexandre, que aparece em cena somente aos 22 segundos de cena, na metade da fala, 

especificamente quando diz “primeiro para a família, depois pro mundo que eu era 

capaz de empreender”. Em plano médio e olhar de oferta, a inclusão do ator se 

apresenta através do pronome “eu” incutido de modo elíptico em seu depoimento, 
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carregado de empoderamento subjetivo. Além de, intencionalmente, cederem tanto 

tempo a fim de mostrar poderio com as imagens da plantação de Cacau, 

discursivamente, podemos extrair algumas observações através, inicialmente, da 

afirmação: “comecei esse negócio com 17 anos, garoto”.  

Primeiramente, para iniciar um negócio tão jovem, é preciso referência e o 

mínimo apoio financeiro. Não sabemos ao certo se antes de iniciar a Cacau Show o 

empreendedor já possuía um padrão financeiro confortável, mas tudo leva a crer que 

sim a partir de algumas pistas deixadas através do apagamento ou supressão de seu 

passado, pois se fosse de pobreza e dificuldades, seria amplamente disseminado, como 

costumeira e estrategicamente ocorre neste tipo de narrativa, como por exemplo os 

trailers no canal meuSucesso.com de Flávio Augusto, Geraldo Rufino e Vilmar Ferreira. 

Além disso, o “provar para a família” sugere alguém que necessita mostrar algum valor 

e se destacar em meio à família de empreendedores. Logo, o sucesso empreendedor 

juvenil de Alexandre Costa não foi pura sorte de principiante ou “apenas” muito 

trabalho (profundamente argumentativo e coerente com o discurso da meritocracia 

capitalista), mas se deve a um conjunto de fatores (dinheiro, educação, apoio, acesso, 

informação privilegiada e, sim, também trabalho) que o impulsionaram a se lançar na 

frente de milhares de outros jovens que também se dispõem a correr em busca de uma 

vida de sucesso. 

 

03 

(00:00:35 

- 

00:00:41) 

 

Mãe, onde tá aqueles 
catálogos que você tinha 
de chocolate Cacau Show? 
Ah, filho, mas o que você 
vai fazer? 
 
Inclusão por especificação 

Trilha sonora permanece 
durante as cenas 
seguintes. 
 

Plano médio. Olhar de 
oferta.  
 
Gestos: Assume postura 
descontraída, como se 
estivesse conversando 
com alguém próximo em 
sua sala de estar. 
 
Ambiente de fundo que 
revela sofisticação, 
riqueza. 
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Na cena 03, a mãe de Alexandre aparece, não identificada em tela, mas em fala. 

O questionamento por parte do ator social protagonista sobre onde estariam os catálogos 

de chocolate não só indica a intenção dele em revender tal produto, como reafirma seu 

posicionamento empreendedor desde jovem com base no que vivenciava em família. Ou 

seja, não era algo novo que ele precisaria descobrir, mas intrínseco em sua realidade.    

 

04 

(00:00:42 

- 

00:01:10) 
 

 
Procurei um fabricante, 
Cometi o erro de vender os 
ovinhos de 50g e eu passei 
o pedido e ele não tinha os 
ovinhos de 50g. Então o 
camarada me entregou e 
eu fui procurar uma forma 
de fazer isso. 
Xande, faz o seguinte: vai 
buscar o pedido, meu 
filho. Vende, que a gente 
dá um jeito de fabricar. Se 
você vai virar a noite, 
chamar os vizinhos, 
chamar a família, não 
importa. Venda. O motor 
de um negócio são as 
vendas. 
 
Inclusão por uso da 
primeira pessoa do singular 
- personalização (uso de 
pronomes possessivos) - 
nominação informal 
 

Olhar de oferta.  
 
Plano médio. Close no 
rosto do ator ao 
pronunciar a frase: “o 
motor de um negócio são 
as vendas”. 
 
Gestos: vários 
movimentos com as mãos 
enquanto fala.  
 
Durante o depoimento, 
são intercaladas imagens 
da produção de chocolate 
Cacau Show. 
 
Ambientação de fundo 
revela alguns cacaus em 
cima da mesa. 

 

Logo em seguida, Alexandre reaparece novamente contando o fato que o levou a 

produzir seus primeiros ovos de chocolate. Como se sabe, ele revendia chocolates. Após 

aceitar um pedido de ovinhos de chocolate de 50g, descobriu que o fornecedor não 

fabricava o produto com essa gramatura. Aconselhado possivelmente pelo pai, ele 

resolve aceitar o desafio de produzir de modo artesanal o chocolate com a ajuda de uma 

vizinha que fabricava ovos de páscoa em casa. O uso constante de pronomes na 

primeira pessoa do singular inclui o ator social em todo o processo discursivo. Isso 

ocorre porque, diferente do trailer de Flávio Augusto, Alexandre quem conta sua própria 

história como empreendedor. É interessante observar o trecho de fala que diz “o motor 
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de um negócio são as vendas”, uma frase carregada de uma ideologia puramente 

capitalista: venda que remete a dinheiro e lucro. Ainda de acordo com o texto expresso, 

entende-se que não importava como ele iria produzir ou conseguir quem produzisse os 

ovinhos ou ainda se estes atentariam para algum critério de qualidade. O primeiro 

interesse é vender. 

 

05 

(00:01:11 

- 

00:01:17) 

 

 
Ele não inventou nada de 
novo. Apenas trabalhou 
duro. 
 
 
Inclusão por pronome - 
diferenciação  
  

Fundo claro e texto em 
evidência.  
 
Saliência: Letras simulam 
a cor e a textura do (pó) 
chocolate.  
 

 

A cena seguinte é composta por duas cartelas de textos com os seguintes dizeres: 

Ele não inventou nada de novo, apenas trabalhou duro. Com fundo de cor clara e 

usando uma tipografia que simula o pó de chocolate, o ele do texto remete ao ator social 

com a pretensão clara de incluí-lo como protagonista principal de sua própria história, 

que enfatiza que, apesar de não ser um revolucionário ou inventor de algum produto ou 

serviço, abordam o trabalho como mérito central da narrativa. Isso significa dizer 

que, para ter sucesso como empreendedor, é preciso muito mais do que suporte 

financeiro e familiar. Pois, ideias novas, por mais incríveis que sejam, não garantem o 

êxito, mas trabalho duro. Ao fazermos uma breve comparação, é possível diagnosticar 

que, se, para Flávio Augusto não bastava apenas esforço pessoal, era preciso ser 

diferente; no caso de Alexandre Costa, o discurso toma um outro rumo e indica que 

você até pode fazer, vender ou empreender em algo comum, mas o que te diferencia dos 

demais é o seu “trabalho duro”.   

 

06 

(00:01:18 

- 

00:01:29) 
 

 
Chocolate é coisa antiga. 
Mas ele transformou um 
comodity em um produto 
com capilaridade, com 
presença e com status. 
 
Inclusão - diferenciação 

Plano médio. Olhar de 
oferta. 
 
Gestos: se expressa 
através do olhar e faz 
movimentos com a 
cabeça. 
 
Som: permanece trilha 
instrumental  
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Depoimento é intercalado 
com imagens dos 
produtos Cacau Show e 
parte da produção do 
chocolate. 
 

07 

(00:01:30 

- 

00:01:46) 

 

 
Conheça a trajetória da 
maior rede de chocolates 
finos do mundo que fatura 
mais de 2 bilhões de reais 
ao ano. 
 
Generalização 

Saliência: texto em tela 

 

Imagens em sequência da 
produção, produto final e 
propagandas da marca 
veiculadas na mídia.  

 

A seguir, na cena 06, apesar de não termos a indicação de quem seja o depoente, 

supomos que se trata de alguém do ramo empresarial, com certo grau de experiência nos 

negócios, visto que a autoridade com que fala transmite segurança e valoriza a história 

de vida de Alexandre como empreendedor de sucesso ao afirmar e enfatizar o discurso 

de que ele não criou nada de novo ou espetacular, mas transformou um produto comum 

em algo com status. Nisso, há uma inclusão do ator social através da diferenciação. 

Mesmo o chocolate sendo tão popular, ele, em meio a tantos outros, conseguiu se 

destacar ao vender não apenas um produto, mas a marca Cacau Show acima de tudo. 

Logo, para saber quem é Alexandre Costa, é preciso primordialmente conhecer a 

“trajetória da maior rede de chocolates finos do mundo que fatura mais de 2 bilhões de 

reais ao ano”, como enfatiza a cena 07. Neste momento, imagens em sequência da 

produção e de campanhas publicitárias aparecem em tela e, mesmo não havendo 

exclusão radical, há uma passivação do produtor para dar lugar aquilo que ele produz, 

que, de fato, é quem possui destaque no cenário nacional - mais uma diferença em 

comparação a Flávio Augusto, sendo esse mais popular do que seus próprios 

empreendimentos.  

 

08 

(00:01:47 

- 

00:01:53) 

 

 
E aí a história vem vindo. 
Foram encontros. Uma 
palavra que eu gosto 
muito. Fui encontrando 
pessoas. 
 
Inclusão por uso da 

 

Angulação lateral. Plano 

médio. 

 

Som: Voz em off. Trilha 
instrumental. 
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primeira pessoa do singular 
  
 

 
Imagem: Alexandre no 
banco do passageiro em 
um provável caminhão e 
depois dentro da fábrica 
observando o processo de 
produção do chocolate. 
 

 

Na cena 08, há uma certa retomada do depoimento de Alexandre na cena 02, 

contudo, assumindo outra postura e outro espaço. Dessa vez, no banco do passageiro de 

um caminhão e não numa sala de estar. Ele continua se incluindo e se personalizando 

através de pronomes pessoais na primeira pessoa: “eu gosto muito”, “(eu) fui 

encontrando pessoas”, um discurso com muitas lacunas a serem questionadas pelo 

espectador, por exemplo: que tipos de encontros? Quem foram as pessoas encontradas? 

Qual o papel e importância delas para o sucesso da Cacau Show? Qual a 

intencionalidade dessa afirmação para amparo persuasivo? Sobre tais pessoas, não 

sabemos e não há pistas deixadas no texto, apenas que, de alguma forma, foram 

fundamentais para a construção do império de chocolate, mas que precisaram ser 

suprimidas em prol do protagonista da história. Contudo, mais importante é tentar 

compreender a intencionalidade da frase dentro do contexto social, pois, para que 

encontros aconteçam, é preciso sair do espaço privado. E é isso que a argumentativa 

sugere: que o espectador saia da sua zona de conforto ou lugar comum e busque 

encontrar pessoas influentes ou que inspire a ser melhor, como os próprios 

empreendedores do projeto meuSucesso.com. Outro detalhe importante a se observar: a 

escolha do uso de um caminhão como meio de transporte de Alexandre Costa, por que 

não um carro de passeio? Talvez para transparecer um ar de humildade ou relação de 

proximidade com o espectador.  

 

09 

(00:01:55 

- 

00:02:01) 
 

Se não der, tudo bem. Mas, 
vamos tentar. Vamos até o 
final. 
 
Inclusão - Generalização 
 
 

Plano aberto. Ator 
caminha. Imagem de 
costas. 
 

Saliência: texto aparece 
na tela e em áudio através 
de locução em off de 
Alexandre.  
 
Ambiente bem iluminado. 
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Denota clareza, limpeza, 
sofisticação. 
 
Encerra com fundo de 
anúncio MeuSucesso.com 
 

 

Por fim, como costumeiramente ocorre nos trailers do meuSucesso.com, o vídeo 

encerra com uma frase motivacional como arremate: “Se não der, tudo bem. Mas vamos 

tentar. Vamos até o final”. Em um processo de inclusão genérico, pois há uso do plural 

sem artigo, Alexandre então motiva os espectadores a um viés empreendedor a partir de 

uma frase que indica ser um meio de auto-motivação. Nesse meio, é válido questionar o 

que significa dizer “ir até o final”? Sabe-se que o caminho dos que buscam empreender 

por conta própria é bastante arriscado: concorrência, aperto financeiro, falta de 

informação, impostos, burocracias e inúmeras barreiras que minam projetos de 

inúmeros brasileiros que todos os dias tentam fazer prosperar algo próprio. Por isso, o 

“se não der, tudo bem”, é comum errar e fácil não conseguir de cara. Mas vamos tentar 

uma vez, duas vezes e quantas vezes forem preciso até dar certo. Esse é o sentido do 

“até o final”. Um caminho para o sucesso financeiro que exige inúmeras tentativas, na 

grande maioria dos casos. 

O trailer de Alexandre Costa preza, no que tange a interação social, ao olhar de 

oferta, uma distância social mediada através do plano de corte médio e uma relação 

social de igualdade ou similaridade observado através do ângulo da câmera. Tais 

características são típicas dos trailers do meuSucesso.com, assim como o a escolha pelo 

processo de inclusão do ator social protagonista em todas as narrativas, obviamente 

baseado numa estratégia mercadológica que preza vender a figura do homem 

empreendedor como inspiração e, portanto, justifica o destaque e a centralidade que 

recebe. Assim como ocorre em obras cinematográficas, o trailer é distribuído 

gratuitamente e projetado estrategicamente para aguçar a curiosidade do espectador. 

Isso significa dizer que, para apreciar todo o enredo fílmico, é preciso ir além e pagar 

pelo ingresso. Na bilheteria do meuSucesso.com, esse acesso custa R$75,00 mensais, 

sem direito a meio entrada.  
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A facilidade, acessibilidade e rapidez das informações fizeram com que a era 

digital possibilitasse acesso ilimitado a diversos tipos de conteúdos e novas formas de 

interação social, aproximando pessoas com gostos e interesses compatíveis. Com isso, o 

espaço na web possibilitou uma amplitude de vozes ao discurso empreendedor, que 

segue enraizado nas mídias sociais e torna-se assunto fértil que não se esgotará tão 

rapidamente, visto que qualquer caminho que passe pela internet estará sempre se 

modificando, se redescobrindo e tomando novos contornos de acordo com o número 

ilimitado de pessoas conectadas à rede, que só aumentam em uma velocidade fantástica.  

 Portanto, ao chegarmos ao fim deste trabalho - que possui temática ampla ainda 

a ser explorada - podemos apontar com clareza que um dos principais argumentos do 

empreendedorismo motivacional como ideologia é a concepção de que a nossa condição 

econômica independe de fatores externos, como desigualdade social, crises políticas e 

desemprego generalizado, mas está ligada, sobretudo, ao mérito e esforço individual, 

elevando o ser humano como único protagonista e responsável por uma vida de 

abundância e sucesso ou de pobreza e fracasso, como bem enfatiza o título de um vídeo 

do coaching Paulo Vieira: “cada um tem a vida que merece”. Os sociólogos Adriano 

Campos e José Soeiro (2016) corroboram alegando que o empreendedorismo, 

especialmente esse ao qual analisamos, sugere respostas individualistas e meramente 

emocionais para problemas complexos e sociais, apresentando ao indivíduo um discurso 

que serve mais como estruturador de práticas sociais, o que implica efetivamente em 

relações de poder, uma vez que os discursos não refletem apenas entidades e relações 

sociais, mas traduz a luta ou os sistemas de dominação. Um equívoco já que é na 

estruturação das relações sociais e das desigualdades que encontramos os padrões que o 

explicam.  

 Além disso, é válido salientar nestas considerações finais que a crítica tecida 

nesta pesquisa não confronta todo e qualquer tipo de discurso empreendedor, mas 

aquele em especial que tem como principais características pouca praticidade técnica e 

muitos conceitos emotivos, e que tendem a taxar financeiramente meio punhado de 

“segredos para o sucesso”, empreendedorismo esse que tem se multiplicado e seduzido 

inúmeros aspirantes à carreira empresarial através de narrativas inspiracionais do 

homem ou mulher bem sucedidos que chegaram ao topo após dificuldade = superação.  
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Tal discurso engrena porque novos empreendedores estão psicologicamente 

mais suscetíveis a falhas de julgamento na hora de tomar decisões do que não 

empreendedores, pois são movidos pela paixão ou necessidade financeira urgente, o que 

compromete o grau de racionalidade e torna-os vulneráveis diante do discurso de 

prosperidade e vida dos sonhos. É neste ponto que os “gurus” do empreendedorismo 

entram em cena e vendem ilusões embrulhadas em pacotes pomposos de oportunidades 

imperdíveis. A embalagem pode até mudar, mas a estratégia discursiva para ter sucesso 

igual ao “guru” passa sempre pela mesma trilha: a da auto responsabilidade. 

Dito isso, passamos a refletir possíveis respostas e caminhos de superação da 

nossa problemática, promovendo uma leitura crítica multimodal a fim de cumprir com 

nossos objetivos. Assim retomamos a pergunta problema da pesquisa: Como se 

configuram o discurso dos empreendedores motivacionais na era digital em favor da 

engrenagem capitalista, especificamente a partir das narrativas do meuSucesso.com?  

Para tentar sanar tal questionamento, apresentamos na análise de cada trailer 

alguns aspectos implícitos do discurso empreendedor, considerando, especificamente, 

elementos linguísticos e multimodais presentes nos vídeos, a partir da Teoria dos Atores 

Sociais – TRAS (Van Leween), que apresenta algumas questões metodológicas para 

análise linguística e imagética como mostramos, sendo elas: Como as pessoas são 

retratadas? E como as pessoas retratadas estão relacionadas ao observador? Quais 

são os diversos modos pelos quais os atores sociais podem ser representados no 

discurso? Que escolhas nos apresenta a língua para nos referirmos às pessoas? 

Primeiramente, podemos afirmar que se o empreendedorismo esteve a par dos 

processos econômicos de cada época, não seria diferente na atual era de informação e 

digital, regida pela lógica liberal/neo-liberal de um país emergente tecido pelo 

capitalismo, como o Brasil. Pelo contrário, o empreendedorismo, como estilo de vida, é 

aclamado em quase todas as esquinas e tem apoio nas propagandas e nos planos de 

governo, que paradoxalmente sufoca o pequeno e grande empresário de tributos, taxas e 

impostos, ao mesmo tempo que o incentiva indiretamente a acreditar que tais barreiras 

são meros detalhes diante da realização de ser bem sucesso em seu próprio negócio.  

Contudo, ao falarmos de narrativas inspiracionais do meuSucesso.com, estamos 

tratando de um novo tipo de empreendedorismo: empreendedores que ganham dinheiro 

inspirando outros novos empreendedores através de um discurso motivacional, enfático 

e convincente que prega a acumulação de capital e a apreciação de bens em conjunto a 

um destaque pessoal, nem que custe “trabalhar enquanto eles dormem”. O sacrifício, 
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esforço sem medidas e espírito competitivo são enlevo no discurso que não admite 

fraquezas. E se houver fracassos, que hajam incansáveis novas tentativas, como alguém 

que busca o pote de ouro no fim do arco-íris, mas apenas os mais especiais, 

diferenciados e que possuem “espírito de vencedor” (que ironicamente todos os seres 

humanos possuem) colocam as mãos. E quem não gostaria de provar a si mesmo e aos 

outros que consegue o tão almejado tesouro? 

Logo, ao perturbar o ego tão vaidoso e inquietar a necessidade de estima comum 

ao ser humano, as narrativas do meuSucesso.com conseguem gerar lucro ao seduzir um 

número cada vez maior de novos adeptos à teoria da diferenciação, marcada por uma 

ideologia que mexe na psique humana ao fazer um afago na alma que implora por ser 

sentir especial e amado. Assim sendo, a narrativa transforma alguém teoricamente 

“comum”, que deixa de ser apenas um Silva ou que precisa provar algo para si mesmo e 

para a família, em herói.  

Logo, já que as narrativas heroicas obedecem a um padrão de começo, meio e 

fim, através das questões propostas por van Leuween observamos também alguns 

padrões linguísticos e multimodais nos vídeos do meusucesso.com que respondem às 

questões metodológicas, são eles: Com exceção de duas ou três cenas, o olhar de oferta 

predomina nos dois vídeos de análise na intenção de que o observador apenas atente ao 

que vai sendo partilhado, sem a necessidade de maior interação ou esforço de resposta. 

Por se tratar de um trailer com aspectos publicitários, essa estratégia é coerente porque 

espera um receptor passivo, pois alguém assujeitado às ideologias discursivas é mais 

propenso a adquirir o serviço ofertado sem grandes questionamentos.  

Além disso, o plano de câmera em corte médio e no mesmo nível do olhar 

remetem igualdade e tentativa de proximidade. Apesar dos protagonistas serem postos 

em lugar de destaque, ao mesmo tempo se faz necessário um equilíbrio para que o 

discurso não se torne pedante ao ponto de um efeito reverso. Isso significa dizer que 

mesmo que Flávio e Alexandre sejam empreendedores consagrados e modelos heroicos 

a serem seguidos, eles um dia foram iguais a qualquer outro, por isso a necessidade de 

manter uma relação igualitária durante as falas. Nem superior, para que ninguém se 

sinta humilhado, nem inferior, para que o espectador não pense ser mais capaz do que é. 

Somente pessoas próximas e equiparadas conseguem manter um relacionamento 

equilibrado e duradouro.  

Entre inúmeras escolhas linguísticas para retomar aos atores sociais, a 

adjetivação prevalece do início ao fim dos vídeos, especialmente no trailer de Flávio 
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Augusto, sendo alguns deles: o cara, animal, capaz, intenso, difícil, sonhador, usina de 

ideias, inconformado e diferente. Toda essa caracterização é enfatizada por pessoas 

próximas afetivamente ou profissionalmente dos protagonistas para que o sentimento de 

“humildade” faça parte do plano ideológico de alguém que, mesmo merecendo, não se 

eleva, mas é elevado e confirmado através de outras vozes. 

De modo geral, este trabalho tratou de fazer uma crítica séria e fundamentada 

sobre a nova cara do empreendedorismo que lota espaços com recorde de público, atrai 

milhões de seguidores nas redes sociais e vende milhares de livros, apresentando um 

discurso fundado no apelo emocional, fugindo, muitas vezes, à racionalidade humana.  

Mesmo que brevemente, ao fazê-lo, pretendemos também contribuir para que se 

levantem outras análises, questionamentos e projetos reais firmados na ideia humana de 

que ser bem-sucedido financeiramente não é tão simples e nem facilmente acessível a 

todos, e que mais importante é o planejamento coletivo e democrático como a escolha 

política que sobrepõe à lógica autoritária e ideológica da competição individual.  

Contudo, é válido salientar que apesar de ser uma análise de cunho crítico, não 

há intenção de desmerecer ou rebaixar a história pessoal dos atores sociais em análise e 

nem de retirar seus devidos créditos por todas as conquistas profissionais e financeiras 

divulgadas. Há, na verdade, um intento em tentar desconstruir a ideia discursiva, 

hegemônica e tão persuasiva de que para realizar, basta sonhar, quando na verdade o 

check-in para uma vida confortável e de sucesso não demanda apenas sonhos e algum 

trabalho na bagagem, É preciso, sobretudo, clareza, maturidade pessoal, oportunidades, 

estratégias, coerência, relacionamento interpessoal, criatividade, disciplina, motivação, 

investimento financeiro, capacitação, trabalho duro, alguns (ou muitos) fracassos e 

metas. Por isso, dificilmente um curso de como empreender ou de inspiração 

motivacional servirá o bastante para transformar qualquer “Silva” em alguém que 

ensine outros, num ciclo interminável de novos coachings, quando somente a prática ou 

o “aprender fazendo” convém na maioria dos casos.   
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