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Resumo 

 

 
 Este trabalho buscou entender as composições provindas das interações atuais entre 

consumo, publicidade e a religião, com vistas a compreender as formas de 

confluência/interseções entre a cultura publicitária e a religiosa. Assim, colocam-se como 

objetivos revelar quais as relações de interseções entre os fazeres religioso e o 

capitalista/publicitário quando o símbolo religioso passa a ser utilizado pela 

publicidade/propaganda em peças publicitárias televisivas. Dessa forma, são analisados os 

recursos utilizados para que a publicidade consiga aproximar religião e consumo. Para tanto, 

logo após uma discussão hermenêutica, se analisou sete diferentes peças publicitárias 

televisivas, todas veiculadas em rede nacional aberta brasileira entre 2000 e 2009, as quais se 

utilizavam de ícones religiosos como instrumento para comunicação mercadológica. A base 

para este estudo são os instrumentais teóricos dos Estudos Culturais e da matriz religiosa 

brasileira. Com isso, obtivemos uma compreensão mais clara acerca dos processos de 

confluência/interseções dos fazeres em questão, entendendo, assim, parte de seus 

funcionamento dentro da sociedade atual. 

 

Palavra-chave: Publicidade; Religião; Comunicação; Estudos Culturais 
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Resumen 

 

 

 Este estudio tuvo como objetivo comprender las composiciones que surgen de las 

interacciones entre el consumo actual, la publicidad y la religión, con el fin de comprender las 

formas de confluencia / intersecciones entre la cultura de la publicidad y de la religión. Por lo 

tanto, se ponen a las relaciones objetivas revelan que las intersecciones entre las obras 

religiosas y la publicidad capitalista cuando el símbolo religioso está siendo utilizado en la 

publicidad televisiva. Se analizan los recursos utilizados para que la publicidad pueda traer la 

religión y el consumo. Para ello, después de una discusión hermenéutica, se analizaron siete 

anuncios de televisión diferentes, todos en la difusión nacional de Brasil abierta entre 2000 y 

2009, que hizo uso de imágenes religiosas como una herramienta para la comunicación de 

marketing. La base de este estudio son los marcos teóricos de los estudios culturales y la 

matriz religiosa brasileña. Así, hemos tenido una comprensión más clara acerca de los 

procesos de convergencia / intersección de las obras en cuestión y parte de su funcionamiento 

en la sociedad actual. 

 

Palabra clave: Publicidad; Religión; Comunicación; Estudios Culturales 
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Abstract 

 

 This study aimed to understand the composition resulted from the current interactions 

between consumption, advertising and religion, in order to understand the 

confluence/intersections between the advertising and religious culture. Thereby, to reveal the 

relations of the intersections between the religious behavior and the capitalistic/advertising 

behavior when a symbol of religion is used by advertising/publicity in publicity TV parts was 

put as an objective. Likewise, the resources used to approach religion to the market were 

analyzed.  For that, after a hermeneutical discussion, seven publicity TV parts held in opened 

national network between the years 2000 and 2009 using religious icons as marketing 

communication tools were analyzed. The basis for this study are the tools presented in the 

Cultural Studies and in the Brazilian religious matrix. As a result, a clearer cognition about 

the confluence/intersection process between both behaviors was obtained, thus, leading us to 

the understanding of a part of its functioning in nowadays society. 

 

Keyword: Advertising; Religion; Communication; Cultural Studies 
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1. INTRODUÇÃO 
  

 

 A cada ano aumenta significativamente a presença de abordagens de cunho religioso 

na mídia eletrônica brasileira. Tais inserções acontecem de diversas formas, seja pelos 

tele/rádioculto de igrejas das mais diversas denominações e crenças, ou mesmo em 

tradicionais programas, tais como talk-shows, programas de variedades, entre outros (que 

antes pareciam restritos a assuntos considerados “seculares” ou, em outras palavras, “não 

religiosos”). O fato é que, cada vez mais, se pode notar a presença dessas temáticas nos meios 

de comunicação brasileiros. Longe de discutirmos tais exemplos (até mesmo porque bons 

projetos já foram – e estão sendo – realizados visando a tal análise), este trabalho se debruça 

em outra realidade, ainda pouco estudada nos programas de pós-graduação em Comunicação. 

 É comum a utilização de meios publicitários e do marketing dentro do que se 

costumou denominar de o “novo fazer religioso brasileiro” (SOUZA, 2011, p. 57). Um 

assunto diferente, a ser pensado aqui, é a existência de um expressivo número de peças 

publicitárias televisivas
1
 que se utilizam de imagens religiosas. Entretanto, o ponto de 

divergência com os exemplos fornecidos acima é o fato de não objetivarem a venda de 

produtos ligados a “indústria da fé e da religião”, mas, sim, a produção industrial “secular” 

(ou seja, sem ligação com o contexto místico-religioso). 

 Em uma busca em sites de compartilhamento de vídeos na internet, é possível 

encontrar diversos exemplos de peças publicitárias televisivas com tais características. Uma 

delas é a campanha do protetor solar Sundown, composta de três vídeos,
2
 onde temos, como 

principal interlocutor do discurso publicitário, a figura simbólica do catolicismo romano de 

São Pedro. Na primeira peça, se encontram São Pedro e um agente comercial da Sundown 

(possivelmente em executivo do departamento de marketing) em uma sala de reunião, onde 

discutem um possível patrocínio da empresa ao maior ativo celeste: o sol. Não são negociados 

dinheiro ou outros bens em troca, apenas existe uma boa justificativa indicando o porquê de 

                                                 
1
 Quanto a terminologias adotadas para este trabalho, faz se necessário explicar as seguintes expressões: 

publicidade, propaganda, assim como fazer publicitário podem ser usadas de formas intercambiáveis em relação 

ao universo maior que elas representam. Já as expressões peças, peças publicitárias e peças publicitárias 

televisivas são utilizadas para designar os objetos específicos de análise deste trabalho (contidos naquele 

universo maior). 
2
 As três propagandas foram veiculadas em diferentes anos, embora sigam a mesma identidade visual e proposta 

criativa. A primeira se chama “São Pedro” e pode ser acessada em 

http://www.youtube.com/watch?v=M9S3KOviCJA. A segunda, com o nome “Topless”, pode ser acessado pelo 

site http://www.youtube.com/watch?v=luwjzz2RYos&feature=related. Sendo a terceira intitulada “Nova 

Fórmula” e acessada em http://www.youtube.com/watch?v=vdHan-1JTVk&feature=related. Todas criadas pela 

Agência de Publicidade e Propaganda DM9, e acessadas no dia 9/06/2010. 
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tal empresa ser a mais apta a cuidar dos interesses do sol. São Pedro é retratado em todas as 

peças sempre em estado de grande admiração com as informações que lhe são transmitidas 

pelo representante da empresa Sundown.  

Quanto à segunda e terceira peças, veiculadas logo após “o patrocínio do sol já ter sido 

aprovado”, os mesmos personagens agora se encontram em uma praia, onde pessoas alegres 

curtem os benefícios do sol e do protetor anunciado. Tais peças (a segunda e a terceira) se 

assemelham a uma prestação de contas da empresa a São Pedro. A diferença entre elas se dá 

nos assuntos discutidos pelos protagonistas.  

A segunda gira em torno dos muitos resultados positivos, provindos da ideia de se 

patrocinar o sol. Nela, vemos diversos usuários do protetor solar satisfeitos, não apenas pelo 

produto ser bom, mas porque o sol nunca lhes falta. Nessa peça, indica-se apenas um pequeno 

problema a ser solucionado, quanto à liberação, ou não, da prática do topless, o qual é 

proibido pelas leis de onde São Pedro vem (o “Céu”), mas incentivado pela marca 

patrocinadora. Quanto à terceira peça, é vista uma discussão sobre o porquê de a nova formula 

de Sundown ser melhor do que a anterior. Também ocorrendo um pequeno conflito entre as 

normas celestiais e as do patrocinador (tudo demonstrado com bom humor). Depois de São 

Pedro olhar algumas mulheres com minúsculos biquínis, se vê o céu relampear por causa da 

fúria do “chefe” (Deus), mas nada que não possa ser resolvido, assim como anteriormente. 

Acima se vê apenas uma amostra de campanha publicitária televisiva que se utiliza do 

ícone/símbolo religioso como fonte do discurso mercadológico. Em uma pesquisa mais 

aprofundada, é possível encontrar nos últimos dez anos diversas campanhas semelhantes. A 

questão da pesquisa, baseado em tal corpus, é entender como se dá a apropriação do religioso 

pela publicidade. Ao se pensar que essa realidade se vislumbra como uma importante fonte 

para a pesquisa do campo comunicacional, as seguintes perguntas são levantadas: Quais as 

relações de confluência/interseções entre a mensagem religiosa e a capitalista/publicitária 

quando o símbolo religioso passa a se fazer presente pela publicidade/propaganda? Quais os 

recursos culturais e/ou discursivos são utilizados para que a publicidade consiga aproximar 

religião e consumo? Qual construção religiosa é possível se obter através da análise das 

peças publicitárias que compõem o corpus desta pesquisa? 
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1.1. HIPÓTESES 

 

 É possível inferir, através da pesquisa de alguns teóricos (ver SILVA, 2008), que a 

motivação principal para a utilização do religioso em peças publicitárias é causada pelo 

desencantamento de mundo (conceito derivado de Max Weber), o que causaria, na religião, 

uma necessidade de se associar, quase de maneira parasitária, com o fazer 

televisivo/midiático, visando a não extinção do sentimento religioso.
3
 Para tal teoria, em uma 

sociedade regida pela cultura das mídias, é possível se associar uma transferência de funções: 

onde à religião servia para encantar a vida (necessidade simbólica intrínseca ao ser humano), 

hoje o consumo e a publicidade adquirem tal status, relegando a religião a um segundo plano.  

 Por outro lado, partindo-se do entendimento de que o consumo esteve presente em 

diversos momentos da história e em perfeita harmonia com o religioso, o pressuposto básico 

neste trabalho difere da ideia geral de substituição da religião pela publicidade. Ambas se 

constituem como consequência de ênfases culturais dentro de um contexto histórico-social. 

De certa forma, acredita-se que tanto o instrumento publicitário como o religioso precisam se 

reinventar para sobreviverem dentro das modificações e competições entre as diversas 

simbologias existentes. 

 Nesse sentido, a hipótese que orienta esta pesquisa é a de que as construções 

discursivas das publicidades contidas no corpus se encontram inseridas em uma formação 

cultural em que, ao mesmo tempo em que pede modificações no religioso, não ignora as 

imagens religiosas já existentes, ainda comuns a grande parte da população brasileira. Este 

trabalho toma, como principio norteador inicial, o fato de que tanto a religião como a 

publicidade tendem a sofrer modificações nas respectivas estruturas, incluindo, até mesmo, 

um processo de secularização/sacralização, mas tudo visando a uma adaptação dentro das 

realidades e exigências contemporâneas. E, com isso, continuam a manter sua essência.  

 O que muda, dentro da utilização do ícone religioso pela publicidade, pode ser descrito 

nas palavras de Magali do N. Cunha (2004, p. 113)
4
: “Estes valores [do gospel na citação, 

neste trabalho aplicável a publicidade e ao religioso] não são negados à guisa de se construir 

um discurso novo; em realidade: o novo é o invólucro, a externalidade.”  

 

                                                 
3
 Como forma de demonstração de tal realidade se cita, frequentemente, os inúmeros programas midiáticos de 

diversas igrejas, que conseguiram grande crescimento com a incorporação, em suas liturgias, do culto-midiático. 
4
 É importante salientar que tais palavras se referem, inicialmente, à “explosão gospel” dentro da sociedade 

brasileira, mas é possível aplica-las de forma clara à problemática aqui discutida. 
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1.2  OBJETIVOS 

 

O objetivo geral do estudo é compreender como algumas peças publicitárias 

demonstram as relações de confluência/intersecções entre as culturas religiosa e capitalista, 

bem como discutir quais são os recursos discursivos utilizados para aproximar religião e 

consumo. Para tanto, é preciso, de modo específico:  

 Caracterizar o processo histórico que possibilitou o desenvolvimento histórico-social 

do consumo, da publicidade, assim como da religião; 

 Construir um referencial teórico-metodológico trabalhando as interações entre 

publicidade, religião e a relação destas com a sociedade e a cultura; 

 Discutir se a religião tinha a função de dar sentido à vida e, agora, passa a ser 

insuficiente para atender tal demanda, sendo substituída (como argumentam alguns 

teóricos) pelo consumo e pela publicidade, na função “inevitável” de dar um sentido 

encantado à vida; 

 Pensar se, no momento de confluência da publicidade com a religião, através da 

utilização da primeira pela segunda, esta se confirmaria ou se tornaria em um 

sentimento parecido com o da religiosidade tradicional; 

 Analisar como o discurso das peças publicitárias reflete a relação consumo-religião na 

atualidade. 

 

1.3 JUSTIFICATIVA 

 

 Embora existam estudos na área de mídia e religião, poucos se dedicam a estudar mais 

profundamente as reações da vertente publicitária se utilizando do símbolo religioso.
5
 Muitas 

vezes, as razões para isso podem estar calcadas em um preconceito da academia, de bases 

positivistas, quanto a tal união de temas ou, quem sabe, apenas não se despertou o interesse 

dos pesquisadores quanto à temática. Pode-se também acusar uma falta de interesse da 

                                                 
5
 Na verdade, não é apenas a questão religiosa dentro da publicidade que se encontra pouco estudada, mas toda a 

pesquisa brasileira em comunicação publicitária é, ainda, bem embrionária, como argumenta, já há algum tempo, 

Jacks (2001, p. 210), para quem tal produção “está longe de atender às necessidades sociais e culturais que o 

momento histórico requer”. “A carência de estudos dedicados ao tema fica explícita ao retomarmos a pesquisa da 

comunicação na década de 1990: dentre os 409 trabalhos defendidos entre 1992 e 1999 na PUC de São Paulo, 

somente oito tiveram como tema a publicidade/propaganda; na Unicamp, somente um dentre 63; na Umesp, 23 

entre 176; na USP, 32 dentre 402; na UFBA, quatro entre 53; na UFRJ, oito entre 402; na UNB, um entre 56; na 

UFMG, dois entre 22; na Unisinos, somente cinco dentre 54; na PUCRS, 10 dentre 103; e na UFRGS, dentre 29 

pesquisas, nenhuma se dedicou a este objeto.” 
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Teologia e das Ciências da Religião, que se afastariam demais de objetos do cotidiano 

popular, tais como, nesse caso, o consumo e a publicidade.  

É de vital importância o estudo de tais temáticas associadas entre si, pois elas estão 

presentes na realidade social, como bem demonstra o corpus desta pesquisa. Pensar as 

interfaces que envolvem a religião e a mídia é analisar de forma objetiva como as mudanças 

sociais, tecnológicas e religiosas afetam a vida do ser humano. É preciso pensar como as 

modificações ocorridas na propaganda
6
 e na religião, principalmente quando essas se unem na 

lógica midiática, fornecem possíveis mudanças sociais. 

 
Precisamos saber se a televisão muda nossa concepção da realidade, o 

relacionamento entre ricos e pobres, as ideias de felicidade em si. Um 

pregador que se confina para pensar como um meio de comunicação pode 

aumentar sua audiência, deixará de notar a questão significativa: em que 

sentido um novo meio de comunicação altera o significado de religião, de 

igreja e até mesmo de Deus? (POSTMAN, 1994, p. 29). 

 

Através da concepção teórica da linguagem contemporânea, tais como a publicidade e a 

religião, é possível traçar um breve panorama da realidade e entendê-la dentro de um contexto 

mais amplo, buscando solucionar problemas, minimizar prejuízos e ampliar possíveis 

benefícios. 

 

1.4 ESTUDOS CULTURAIS COMO FONTE PARA O ESTUDO DA CULTURA 

 

O primeiro passo deve ser na direção de determinarmos quais conceitos e pressupostos 

básicos serão utilizados para o desenvolvimento de tal análise. O que ocorre, tanto na 

publicidade como na religião, pode ser definido como uma dicotomia entre uma perspectiva 

crítica de denúncia e/ou uma abordagem funcional voltada para o víeis econômico (ver 

                                                 
6
 Como argumenta Pietras (2007, p. 79), historicamente a diferença entre a publicidade e a propaganda pode ser 

explicada através da necessidade operacional da publicidade, que já existia na “era do artesanato, mas se 

intensificou com a industrialização, a urbanização e a comunicação para as massas. O aumento da oferta exigiu 

um instrumento que fomentasse a venda de produtos e o aumento da demanda. Entretanto, somente no século 

XIX instituiu-se o agenciamento de espaços comerciais (na época, jornais e revistas) como meio de divulgar 

produtos ao público, e, também, de financiamento dos próprios meios por parte dos anunciantes. A propaganda, 

por outro lado, surgiu como organismo responsável pela propagação da fé católica, em épocas onde o 

predomínio político e ideológico do catolicismo se sente ameaçado pelo nascimento e a rápida difusão das ideias 

luteranas”. É importante a discussão acerca de tais diferenças entre a publicidade e a propaganda, mas ela não 

será objeto desta pesquisa, sobre o assunto aconselha-se a leitura do artigo de Neusa Demartini Gomes (2001). A 

definição que aqui se faz de ambos (de forma pragmática) se resume na seguinte formulação: a técnica de 

comunicação de massas com o emissor identificado, geralmente paga, destinada a um público específico 

utilizada com o objetivo de dar a conhecer e valorizar uma marca, causa ou produto. Essa classificação abrange 

tanto a propagação/publicidade religiosa como a comercial – ambos, de certa forma, focos do presente trabalho. 
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JACKS, 1997, p. 61-62). Realidades que não podem ser negadas facilmente, o que acaba por 

forçar um esquecimento dos malefícios em alguns casos e dos benefícios em outros.
7
 

Toda essa realidade já podia ser percebida, de certa forma, nas antigas interpretações 

paradoxais das relações entre os meios de comunicação e o sistema social, discussão 

denominada por Umberto Eco (1976, p. 39-42) como “apocalíptico e integrado”.
8
 Parece ser 

preciso, para entender tais questões, iniciar a partir do ponto epistemológico encontrado na tese 

de Eco (1976), de que a publicidade, a mídia, assim como toda a sociedade, e até mesmo a 

religião (objeto de estudo não diretamente presente na discussão empreendida por Eco, mas 

facilmente agregado), são mais complexas do que muitas vezes pintadas em diversas teorias. 

Visando ao entendimento dos processos comunicacionais contemporâneos, seguimos a 

proposta de Pietras (2005)
9
 de considerar a corrente dos Estudos Culturais como uma possível 

terceira via metodológica, pois ela trabalharia em um diálogo com as demais correntes. 

Apenas recentemente o campo dos Estudos Culturais ganhou certo destaque dentro do 

cenário de estudos comunicacionais brasileiros. Entretanto, sua gênese pode ser datada da 

Inglaterra de 1960. Os principais autores que iniciaram tal tradição são Richard Hoggart (com a 

obra The Uses of Literacy de 1957), Raymond Williams (através da obra Culture and Society, 

de 1958) e E. P. Thompson (com o livro The Making of English Working-Class, de 1963). A 

institucionalização se forneceu pela formação do Centre for Contemporary Cultural Studies 

(CCCS), na Universidade de Birmingham, em 1964. Apesar de início ser restrito a um único 

país, é importante a afirmativa de Escosteguy (2001, p. 35-39) ao lembrar que, “se 

originalmente os Estudos Culturais podem ser considerados uma invenção britânica, hoje, na 

                                                 
7
 Pietras (2007, p. 84) argumenta que enquanto alguns “críticos rejeitam a publicidade porque esta manipula e 

estimula o consumo de um público que não tem consciência dessa influência; os seus defensores apontam suas 

contribuições para o aumento da produção, o financiamento dos meios de comunicação, e as informações 

disponibilizadas aos consumidores sobre novos produtos e oportunidades de compra, reforçando desejos e 

inclinações já existentes”. 
8
 O conceito de Apocalípticos e integrados é marcado através das discussões sobre a indústria cultural e a cultura 

de massa. Para Umberto Eco (1976) de um lado havia aqueles que viam à cultura de massa como a anticultura 

que se contrapõe à cultura num sentido aristocrático e, do outro lado, os que consideravam esse fenômeno o 

alargamento da área cultural com a circulação de uma arte e de uma cultura popular consumidas por todas as 

camadas sociais. Assim, o apocalíptico pregava que precisaríamos estar acima da banalidade média, acima da 

massa e dela não fazer parte. Enquanto, o integrado pregava à passividade ao aceitar o consumo acrítico dos 

produtos da cultura de massa. 
9
 Somos gratos a alguns importantes trabalhos que serviram como catalizadores de diversas ideias, teorias, 

autores e discussões epistemológicas e metodológicas, que ajudaram e influenciaram grandemente o processo de 

construção dessa dissertação. Em diversos momentos, nos vimos obrigados a seguir a mesma lógica e 

argumentação por eles já pensadas e criadas. Dentro dos limites possíveis, sempre se buscou referenciar tais 

utilizações nos momentos oportunos, mas, pela importância e valor inestimáveis, o fazemos também aqui, em 

separado. Os trabalhos, a saber, são os das seguintes autores: Cunha (2004), Pietras (2005; 2007); Silva (2008), 

Canclini (2008; 2006); Hall (2009) e Williams (2011). 
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sua forma contemporânea, tornaram-se uma problemática teórica de repercussão 

internacional”. 

Sempre regida pela busca de uma abordagem composta de multidisciplinas e provindas 

de diferentes contribuições teórico-metodológicas, essa corrente buscou ter, como 

características de estudo, uma perspectiva interdisciplinar, na qual integra grande versatilidade 

e flexibilidade na busca por um espaço aberto para a formação de uma crítica social. Como 

afirma Johnson (2004, p. 10), 

 

para se obter uma ideia dos diferentes discursos teóricos em que os Estudos 

Culturais se apoiaram, seria necessário referir [...] às tradições de análise 

textual (visual e verbal), à crítica literária, à história a arte e os estudos de 

gênero, à história social, bem como à linguística e às teorias da linguagem, na 

área das humanidades. Nas ciências sociais, os aspectos mais interacionistas e 

culturalistas da sociologia tradicional, aos estudos dos desvios e à 

antropologia, à teoria crítica (por exemplo, à semiótica francesa e aos teóricos 

pós-estruturalistas; Foucault; a ‘Escola de Frankfurt’; aos autores e autoras 

feministas e à psicanalista); aos estudos do cinema, da mídia e das 

comunicações, aos estudos da cultura popular. Também foram importante as 

formas não reducionistas do marxismo (especialmente as ligadas à obra de 

Antonio Gramsci e à escola estruturalista francesa, liderada por Althusser), a 

preocupação com questões de poder, ideologia e hegemonia cultural. 

 

A citação acima encontra eco na afirmativa do teórico culturalista moderno Douglas 

Kellner (2001, p. 75), que propõe, como perspectiva teórica para tais estudos, a seguinte 

definição: “Um campo novo e aberto, em processo de construção e reconstrução, em que 

quaisquer intervenções devem apenas tentar criar algumas novas perspectiva ou análises, e não 

realizar fechamentos teóricos.” Entretanto, como já afirmou o jamaicano Stuart Hall (2009, p. 

201), “apesar do projeto dos Estudos Culturais caracterizar-se pela abertura, não pode se 

reduzir a um pluralismo simplista”. 

A historiadora dos estudos culturais, Ana Carolina Escosteguy (2001, p. 30-39), 

demonstra a existência de diversas mudanças quanto à abordagem do sentido de cultura e, 

especialmente, da comunicação de massa pelos Estudos Culturais. Segundo ela, as temáticas 

abordadas podem ser resumidas da seguinte maneira:  

 Década de 1970: subculturas e sua resistência à estrutura dominante de poder, 

com ênfase na diferença de gênero através do feminismo; os meios de 

comunicação de massa, primeiro como entretenimento e aparelhos ideológicos 

do Estado (análise de textos), e depois a sua recepção e densidade dos consumos 

mediáticos (análise de recepção dos textos);  
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 Década de 1980: globalização e desestabilização das identidades sociais 

remetem às questões da subjetividade, e o estudo dos meios combina a análise 

de texto e de recepção (principalmente através da etnografia), revelando uma 

euforia com a autonomia da audiência; 

 Década de 1990: foram desenvolvidas pesquisas sobre a audiência, enfatizando 

as relações de identidade (de gênero, classe, geracional, cultural). 

 

Essa breve descrição do desenvolvimento obtido pelos Estudos Culturais serve como 

introdução a uma gama de conceitos provindos das elucubrações teóricas trabalhadas nesse 

campo. Tais conceitos se tornam referência e suporte para a reflexão sobre o objeto em questão 

aqui trabalhado – cultura e religião presentes em anúncios publicitários televisivos.  

É preciso se ter em mente que, a partir do desenvolvimento expressivo dos Estudos 

Culturais, se tem fortalecido a perspectiva teórica que atribui um papel ativo para o receptor. 

Um dos mais importantes teóricos para esse desenvolvimento foi, sem dúvida alguma, Stuart 

Hall. O trabalho criado por ele ajudou na refutação dos antigos postulados da análise 

funcionalista norte-americana, o que contribuiu para se estabelecer uma forma diferente de 

pesquisa crítica sobre os meios de comunicação, baseada no papel ideológico da mídia e da 

natureza da ideologia.  

No artigo “Codificação/decodificação”, Hall (2009) defende que o telespectador é, ao 

mesmo tempo, o receptor e a fonte da mensagem. Tal processo ocorreria através do fato de que 

a codificação (ou seja, a produção) nada mais é do que uma resposta às imagens que a 

instituição televisiva faz na audiência. Associado ao fato de que a ideologia (ou seja, a visão de 

mundo), a situação vivida e a mediação, são integrantes do processo de decodificação, para 

Hall, o receptor terá, de forma geral, três tipos diferentes de reação: 

 Simplesmente aceitar e reproduzir a mensagem recebida (o que ele chamou 

de “leitura hegemônica”); 

 Poderá também aceitar parcialmente a mensagem, às vezes, modificando-a e 

a ela resistindo (chamada de “leitura negociada”); 

 Opor-se de forma direta ao código dominante, quando o receptor entende a 

mensagem, mas não a partilha, a rejeita e cria uma alternativa (nomeada de 

“leitura de oposição” ou “contra-hegemônica”). 
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Como lembra Piedras (2005, p. 38), é em consequência desse pensamento e na junção 

das ideias provindas de importantes teóricos, tais como Lévi-Strauss, Althusser e Gramsci que 

se constituiu um paradigma em que a “ideologia tem um papel fundamental de representar as 

condições estruturais através de categorias inconscientes, que são marcos de referência que 

condicionam a experiência e as práticas” (ver HALL, 2009, p. 151-186). 

Silva e Sacramento (2010) afirmam que uma das principais contribuições teóricas dos 

“pais fundadores”, “foi abalar as fronteiras das esferas culturais e econômicas da vida social”. 

Eles tinham como objetivo enfatizar o entrelaçar das questões marxistas de superestrutura e 

infraestrutura. Nesse sentido, acabaram por: 

 
1) analisar o enraizamento econômico-político do cultural na sociedade 

capitalista por meio de uma leitura historicamente orientada; 2) considerar a 

cultura em sentido antropológico (como “modo de vida”) para superar a 

tradicional reflexão centrada sobre o vínculo cultura-nação e abranger a 

cultura dos diversos grupos sociais; 3) fixar e destacar a dimensão política da 

cultura como meio de demonstrar como a cultura “popular” e/ou “operária” 

funciona como expressão de interesses autônomos dos de “baixo”, que às 

vezes se articulam para contestar a ordem social vigente, bem como para 

negociar os termos de sua adesão às relações de poder; 4) entender o “vivido” 

como lugar privilegiado da experimentação – da participação – das disputas, 

tensões e relações sociais; e 5) compreender a cultura como âmago da 

atividade humana e como central para as lutas sociais (SILVA; 

SACRAMENTO, 2010, p. 2).10
 

 

O conceito de cultura começa a ser, então, entendido como algo que vai “além das 

‘necessidades do espírito’, tais como o conhecimento, o intelecto e a arte, numa visão 

arnoldiana, e da ‘essência popular’, como na matriz romântica”. Tem-se como principal 

interlocução a ampliação do conceito marxista estruturalista clássico de que a cultura “não se 

limita às determinações da base econômica ou aos mecanismos de reprodução ideológica 

vigentes no marxismo estruturalista” (SILVA; SACRAMENTO, 2010, p. 2). Ao contrário, os 

Estudos Culturais começaram a apregoar a compreensão da cultura na sua “autonomia 

relativa”. Em outras palavras, a cultura tanto influencia como sofre consequências das relações 

político-econômicas (ESCOSTEGUY, 2001). 

Após tal abertura, os estudos culturais conseguiram chegar, recentemente, a diversas 

contribuições teóricas. A exemplo disso temos o levantamento de Magali do N. Cunha (2004, 

p. 30), que inclui a abordagem acerca da “pós-modernidade, à globalização, ao 

multiculturalismo e ao pós-colonialismo”. Também ganham forças às análises de 

                                                 
10

 Para se aprofundar sobre esses assuntos, ver Cevasco (2003), Mattelart e Neveu (2004). 
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pesquisadores “da América Latina que inserem nessas reflexões contemporâneas sobre cultura, 

temas como o consumo, o hibridismo e as mediações”. 

Dentro desse cenário mais atual, destacam-se os trabalhos de importantes teóricos 

latino-americanos, tais como Jesús Martin-Barbero e Nestor García Canclini. Eles foram de 

extrema importância na compreensão de uma nova forma de pensar a sociedade e, com isso, o 

processo pelo qual a comunicação passa. Ambos se debruçam em localizar o fazer publicitário 

para mais além das antigas formas apocalípticas e/ou integradas. E foram, portanto, de grande 

importância para a análise que se segue, neste trabalho. 

 

1.5 A HERMENÊUTICA COMO EPISTEMOLOGIA 

 

A pesquisa social se focaliza não apenas na constatação da existência de fenômenos 

sociais, mas em formular teorias que sejam interpretativas de tais realidades. Ao aceitarmos a 

sociedade como uma entidade composta de indivíduos e de grupos, tendo como base primária 

o compartilhar de sentidos ou significados sob a forma de compreensão e expectativas 

comuns, se perceberá o ser humano inserido em culturas que ao mesmo tempo ajuda a 

determiná-lo e que também é determinada pelas ações dele.
11

 

As palavras de Canclini (2008, p. 23-24), quando aborda à questão das identidades 

dentro da contemporaneidade, são de suma importância (pela questão do próprio tema, mas 

também, e este é o objetivo de citá-las neste momento, pelas questões epistemológicas 

agregadas). 

 

O especialista em cultura ganha pouco estudando o mundo a partir de 

identidades parciais: seja a partir das metrópoles, das nações periféricas ou 

pós-coloniais, das elites, dos grupos subalternos, de uma disciplina isolada, ou 

do saber totalizado. Aquele que realiza estudos culturais fala a partir das 

interseções. Adotar o ponto dos oprimidos ou dos excluídos pode servir, na 

                                                 
11

 Segundo Silva e Sacramento (2010, p. 3): “Pode-se dizer, então, que sob a perspectiva dos Estudos Culturais, 

uma teoria cultural foi se moldando na medida em que a ideia de determinação passou a conviver com a de 

articulação. ‘Estudar o cultural’ correspondeu a colocá-lo em articulação com o todo social, trazendo à cena, de 

um lado, o acachapante peso da estrutura para a experiência humana, mas observando, de outro, que a própria 

experiência é o lugar da resistência às forças produtivas determinantes. Sendo assim, na dialética entre agência e 

estrutura, passou-se a enfatizar a ‘energia humana’ [WILLIAMS, 1965, p. 61] ou a dialética entre o ‘ser social’ e 

a ‘consciência social’ [THOMPSON, 1986]. Por isso, tornou-se necessário estudar as relações sociais de todas as 

ordens (comerciais, políticas, familiares, escolares, midiáticas) como ativas e ativadas pela experiência humana e 

nunca totalmente independentes dela. Desse modo, o estudo da cultura passou a ser ‘o estudo da organização 

geral em caso particular’, isto é, da presença do cultural nas atividades humanas isoladas e de como as suas inter-

relações são vividas e experimentadas como um todo em dado período: num ‘interacionismo radical’, que 

complexifica a ideia de determinação em direção à determinação mútua [HALL, 2009, p. 136].” 
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etapa da descoberta, para gerar hipóteses ou contra-hipóteses que desafiem os 

saberes constituídos, para tornar visíveis campos do real descuidados pelo 

conhecimento hegemônico. Mas no momento da justificação epistemológica, 

convém deslocar-se entre as interseções, nas regiões em que as narrativas se 

opõem e se cruzam. Só nesses cenários de tensão, encontro e conflito é 

possível passar das narrações setoriais (ou francamente sectárias) para a 

elaboração de conhecimentos capazes de desconstruir e de controlar os 

condicionamentos e cada enunciação.  

 

O ponto defendido por Canclini se relaciona a questões acerca do foco a ser 

empreendido no ato de pesquisar. A ideia apregoada é a de sair da perspectiva do estudo 

exclusivo dos meios (sejam eles os de produção, ou os de comunicação) e caminhar para uma 

abordagem que contemple o receptor ativo e protagonista da história. Ou seja, o pesquisador 

deve também se focar no estudo das mediações (em outras palavras, a forma como o meio – o 

produtor – e o receptor se interligam, interagem, reagem e se modificam).  

É pertinente a afirmativa apregoada por Lopes (2003, p. 181) e que se faz de grande 

importância epistemológica para a formulação de qualquer metodologia da pesquisa 

comunicacional, o que, logicamente, não exclui o presente trabalho. Ele afirma que, “por mais 

que se tente ou se possa agir de modo racional e objetivo, haverá sempre espaços não 

racionais e de subjetividade nos atos e situações comunicacionais”. E, com esse pensamento 

em mente, prossegue argumentando: 

 

Os contratos de comunicação seriam as expressões fenomenológicas do 

fluxo de informações, opiniões – senso comum – e outras crenças baseadas 

nas mais diversas tradições. É difícil ver esses problemas em separado no 

mundo da vida. Somente por meio da criação de objetos teóricos, 

construídos a partir da análise do empírico, pode-se chegar à compreensão 

dos significados dos atos e das situações comunicacionais e, 

consequentemente, dos contratos. [...] Lembrando que esta natureza é 

sempre uma atribuição do sujeito observador. Sob o ponto de vista 

hermenêutico, este sujeito é parte do processo comunicacional e assim deve 

ser entendido (LOPES, 2003, p. 181-182). 

 

A inferência lógica é que a construção de uma epistemologia passa, sem sombra de 

dúvidas, na questão do problema da interpretação; portanto, acaba por se tornar também uma 

questão hermenêutica. “Como existem várias hermenêuticas disponíveis, é preciso fazer 

escolhas, aplicar a hermenêutica na própria construção hermenêutica, interpretar os intérpretes 

e a interpretação, com o objetivo de se chegar a algo mais profundo e menos excludente” 

(LOPES, 2003, p. 182). Qualquer pensamento científico é realizado dentro do espaço social e 

político, e por essa razão “não são universais a priori”; com isso trazem, inerentes a elas, 

“representações de poder e de hierarquias que quase sempre não são reveladas”. É preciso, 
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portanto, serem “descobertas e compreendidas, aplicando-se o veneno como vacina e esta 

como veneno” (LOPES, 2003, p. 183). 

Podemos fazer eco ao apelo feito por Canclini, para que pensemos os Estudos Culturais 

não apenas “como uma análise hermenêutica”, que embora importante (e será, neste trabalho, 

contemplada nos capítulos um e dois), é preciso ir mais além, compreendendo-o “como um 

trabalho científico que combine a significação e os fatos, os discursos e suas raízes empíricas. 

Em resumo, trata-se de construir uma racionalidade que possa entender as razões de cada um 

e a estrutura dos conflitos e das negociações” (CANCLINI, 2008, p. 24).
12

 Em busca dessa 

argumentação empírica (embora restrita também a uma construção discursiva), enfocaremos, 

no capítulo três deste trabalho, a análise das aproximações culturais entre religião e a 

publicidade, encontradas nas diversas peças publicitárias analisadas no corpus deste trabalho. 

 

1.5.3 Primeiras Delimitações Metodológicas 

 

Utilizar-se-á a pesquisa qualitativa, visando a compreender, descobrir e explorar, o modo 

com que a publicidade se apropria do símbolo religioso. O método qualitativo enfatiza 

interpretações dos processos sociais, sendo por essa razão rico em dados descritivos e na 

contextualização da maneira como a realidade se processa. Em resumo, ele “tem o objetivo de 

descobrir conceitos e relações nos dados brutos e de organizar esses conceitos e relações em 

um esquema explanatório teórico” (STRAUSS; CORBIN, 2008, p. 24).  

Também é possível classificar esta pesquisa como exploratória, dado o fato de 

proporcionar certa familiaridade com o entendimento acerca das construções culturais 

presentes nas peças publicitárias a serem analisadas. “As pesquisas exploratórias têm como 

principal finalidade desenvolver, esclarecer e modificar conceitos e ideias, com vistas na 

formulação de problemas mais precisos ou hipóteses pesquisáveis para estudos posteriores” 

                                                 
12

 Sobre a questão da mudança de paradigma de estudo, Sacramento e Silva (2010) afirmam: “Na  história do 

pensamento comunicacional, os Estudos Culturais realizaram um impacto reformulador que permitiu estudar ‘a 

comunicação a partir da cultura’ [MARTÍN-BARBERO, 1997, p. 289]. Tradicionalmente associada a uma teoria 

– informacional, semiótica ou sociológica –, a Comunicação passou a abarcar também a culturologia. Nesse 

sentido, a comunicação não poderia ser entendida simplesmente como transmissão de informações (paradigma 

informacional), como superfície semiótica a partir da qual emanam significados ideológicos (paradigma 

semiótico) ou como um conjunto de instituições que reconfiguram a sociedade (paradigma sociológico). Sob 

aquele viés, o estudo da comunicação deveria perder o seu ‘objeto próprio’ – as mídias – para, enfim, recuperar o 

‘movimento social na comunicação, a comunicação em processo’, considerando, portanto, as mediações 

[MARTÍN-BARBERO, 1997, p. 290]. Ou seja, estudar a comunicação a partir da cultura é procurar desfazer a 

separação falaciosa do circuito comunicativo entre produção e recepção, ou entre causas e efeitos, das práticas 

comunicativas. Assim, poderíamos recuperar a totalidade do fenômeno comunicacional na sua pluralidade e 

densidade cultural: a especificidade e a materialidade dos conflitos, das contradições e das lutas presentes nos 

processos comunicativos.” 
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(GIL, 2002, p. 44). Devido à fonte (ou corpus), a pesquisa também é considerada como 

documental. Essa técnica vale-se de documentos originais ainda não trabalhados em outras 

pesquisas. Considera-se como definição de documento, a afirmativa de Appolinário (2009, p. 

67): “Qualquer suporte que contenha informação registrada, formando uma unidade, que 

possa servir para consulta, estudo ou prova. Incluem-se nesse universo os impressos, os 

manuscritos, os registros audiovisuais e sonoros, as imagens, entre outros.” 

 

1.5.4 Escolha do Corpus 

 

O corpus da pesquisa compreende quatro campanhas publicitárias veiculadas em 

mídia televisiva, totalizando sete peças. Trata-se de um corpus relativamente heterogêneo, 

pois são de produtos variados, que não se restringem a um único anunciante ou a uma 

categoria de produtos. A razão para a escolha dos anúncios é o fato de que, sob um primeiro 

olhar, percebermos neles claras marcas de utilização de imagens religiosas.  

Desse modo, consideramos que o corpus foi selecionado por conveniência, ou seja, por 

método não probabilístico. Entretanto, algumas considerações para se escolher uns e não 

outros objetos podem ser sistematizadas da seguinte forma: 

 

1) O objeto da investigação (corpus) será constituído dando-se preferências às peças 

publicitárias vinculadas em canais abertos de rede nacional do Brasil e que se 

encontrem disponíveis para consulta em sites da internet (por exemplo, YouTube); 

2) As peças foram escolhidas como corpus da análise por conter clara referência a 

símbolos religiosos, não sendo aceitas para o escopo aquelas que apenas contenham 

alusão indireta ao assunto ou mesmo que venha a existir uma aplicação/implicação 

religiosa. Com tal escolha tenta-se fugir de uma avaliação subjetiva, visando apenas as 

que deixem claro a intenção de associação com tais símbolos; 

3) Quanto à metodologia, para que um ícone/símbolo seja considerado como religioso, 

é creditada apenas a aceitação dele por quaisquer grupos religiosos, do passado ou 

presente, reconhecidos/conhecidos dentro da realidade brasileira; 

4) As peças devem ter sido veiculadas entre os anos de 2000 a 2009, tempo que se 

considera como suficiente para se inferir sobre uma possível predominância de 

significados; 
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As peças publicitárias televisivas escolhidas foram: Sundown (3 VT´s);
13

 Cream 

Cheese Philadelphia (1 VT);
14

 Carro Picasso da Xsara (1 VT);
15

 e Tênis Olympikus (2 VT´s).
16

 

 

1.6 DIVISÃO DO TRABALHO 

 

Capítulo I – Cultura, Consumo e o fazer publicitário. Se constrói uma breve 

caracterização do processo sócio-histórico que levou o capitalismo, o consumo e a publicidade 

a chegarem à atual formação. Discute-se, nesse momento, quais os pressupostos básicos dos 

Estudos Culturais devem (e quais não podem) ser utilizados para entender as relações entre a 

publicidade e o mundo social. 

Capítulo II – Pensar a religião em relação como a cultura. Discute as marcas básicas 

para um objeto cultural ser categorizado como religioso, pensa a relação da secularização 

provinda pela modernidade e do fim (ou não) do sentimento religioso.  

Capítulo III – O que dizem as peças com símbolos religiosos? Analisa quais as principais 

contribuições da matriz religiosa brasileira para a compreensão da análise dos comerciais 

televisivos. Aplicação dos instrumentais propostos dentro do corpus selecionado (7 peças 

publicitárias televisivas que se utilizam do símbolo religioso como parte do discurso 

publicitário). Buscaram-se inferências teóricas que consigam responder a problemática do 

trabalho, fornecendo bases e ideias acerca das interseções entre a publicidade e a religião. 

  

 Espera-se obter, com este trabalho, uma compreensão mais clara acerca dos processos 

de confluência/intersecções que levam a junção do fazer publicitário com o religioso, através 

de diversas peças publicitárias televisivas. Assim, entendendo parte desses fazeres na 

sociedade contemporânea.  

                                                 
13

 As três propagandas foram veiculadas em diferentes anos, embora sigam a mesma identidade visual e proposta 

criativa. A primeira se chama “São Pedro” e pode ser acessada em 

http://www.youtube.com/watch?v=M9S3KOviCJA. A segunda com o nome “Topless” pode ser acessado pelo 

site http://www.youtube.com/watch?v=luwjzz2RYos&feature=related. Sendo a terceira intitulada “Nova 

Fórmula” e acessada em http://www.youtube.com/watch?v=vdHan-1JTVk&feature=related. Todas criadas pela 

Agência de Publicidade e Propaganda DM9, e acessadas no dia 9/06/2009. 
14

 A peça, intitulada “Pedacinho do Céu”, pode ser vista através de 

http://www.portaldapropaganda.com/vitrine/tvportal/2008/07/0066?data=2008/07. Acessado em 12/10/2009. 
15

 Intitulada “Anjos” e encontrada em: http://www.youtube.com/watch?v=7YUCiJVYK-w. Acessado em 

12/10/2009. 
16

 A primeira, com o nome “Poseidon”, pode ser acessada em: http://www.youtube.com/watch?v=weg4RiffDJo; 

a segunda, intitulada “Cronos”, está em http://www.youtube.com/watch?v=EOss3mcdEiU&feature=related. 

Todas acessadas em 08/10/2009. 
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CAPÍTULO 1 

CULTURA, CONSUMO E O FAZER PUBLICITÁRIO 

 

 Antes de analisar o corpus deste trabalho, visando a compreender, ainda que de forma 

embrionária,
17

 as relações existentes nas construções discursivas empreendidas entre a 

moralidade, o consumo e a religião, é preciso buscar uma breve descrição histórico-

sociológica acerca do desenvolvimento do capitalismo e de como a publicidade se faz 

presente dentro desse processo. Gerar uma discussão que leve a uma argumentação 

hermenêutica sobre o papel da publicidade (neste primeiro capítulo) e também o da religião 

(no segundo capítulo) será de grande auxílio para se entender a forma, o método e as bases 

epistemológica da análise empreendida no terceiro capítulo. 

   

1.1. DESENVOLVIMENTO HISTÓRICO DO CONSUMO E DA PUBLICIDADE 

 

Para continuarmos, seria ideal apresentar uma definição sintética do termo “capitalismo”. 

“Capitalismo” é o nome do sistema econômico baseado na propriedade privada dos meios de 

produção e na venda dos produtos dali derivados, visando ao lucro. O capitalismo não está 

relacionado apenas à geração de lucros em curto prazo, mas ao reinvestimento com o objetivo 

de garantir uma longa fonte de lucros. Para que ele tenha o êxito descrito, é preciso existir o 

consumo dos bens produzidos (e dos que serão produzidos, logicamente).
18

 

Quanto à definição de consumo/consumir e a relação de toda essa estrutura social com o 

fazer publicitário, espera-se que, no decorrer deste capítulo, ela possa ser vislumbrada. Mas, 

                                                 
17

 Embrionária, pois não se pensará a questão da produção material (nas agências de publicidade e/ou nos 

departamentos de marketing), do fazer publicitário e nem mesmo a questão da recepção da mensagem criada, 

segundo um grupo (ou grupos) especifico(s). Buscou-se, como explanado na introdução e, principalmente, na 

problemática, a construção de uma análise que se foque nas questões do campo cultural discursivo, objetivo 

integral da presente dissertação. Os demais assuntos podem (e devem) ser analisados em outros momentos, 

servindo de complemento, confirmação ou mesmo refutação do que defendemos aqui. 
18

 Buscou-se para tal definição uma formulação que ao mesmo tempo seja abrangente e genérica o suficiente 

para não se despender esforços demasiados em uma discussão, que, embora frutífera e importante, acaba fugindo 

do espoco pretendido em nossa dissertação. Aqui vale salientar qual era a visão marxista clássica sobre esse 

importante assunto: Marx utilizava a expressão “capitalismo” para denotar “‘um modo de produção’ da riqueza 

material da sociedade. Ele acreditava que as instituições sociais e políticas, as ideias, e as conquistas de qualquer 

sociedade derivam realmente de seu ‘modo de produção’. Colocou, portanto, a ênfase da mudança de uma 

sociedade de pequenos produtores basicamente agrários [...] para uma sociedade que produzia bens para troca no 

mercado, cujas classes principais eram donos do capital e dos assalariados sem propriedade” (HILTON, 2004b, 

p. 187). Recomenda-se, para uma introdução geral sobre o conceito de capitalismo, os seguintes autores: Cryan, 

et al. (2009) e Fulcher (2009); quanto a uma discussão acerca do papel da economia na sociedade, ver Smelser 

(1968) e Srour (1987). 
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para isso, será preciso discutir alguns processos histórico-sociológicos que auxiliaram o 

desenvolver, em especial, desta última categoria.  

Do ponto de vista empírico, toda e qualquer sociedade faz (e fez) uso dos materiais 

existentes na natureza com o objetivo de reprodução física e/ou social (aqui não cabe distinguir 

quais são tais desenvolvimentos, ou mesmo se são bons ou ruins, apenas enfatizar que sempre 

estiveram presentes no desenvolvimento humano, durante praticamente todas as eras que se 

pode contabilizar dentro do conhecimento histórico).
19

 Esses objetos, bens e/ou serviços 

sempre atuaram, basicamente, na função de “matar” a fome biológica, dar abrigo ao ser 

humano, saciar a sede ou fornecer soluções para outras “necessidades” físicas e biológicas. 

Tais produtos parecem possuir uma característica histórica de sempre serem utilizados (ou 

consumidos) “no sentido de ‘esgotamento’” (BARBOSA; CAMPBELL, 2009, p. 21). 

Embora se perceba tais atos sempre dentro das mais diversas sociedades em todos os 

tempos, só recentemente eles foram denominados de “consumo/capitalismo”. Isso levanta 

algumas perguntas, mas a principal pode-se resumir na questão acerca do por quê o consumo 

(ligado ao capitalismo) foi considerado como “criado” há tão pouco tempo atrás, tendo o início 

associado de forma frequente à Revolução Industrial ocorrida na Inglaterra. Para se pensar os 

por quês dessa predominância teórica, é preciso analisar o contexto histórico do 

desenvolvimento do capitalismo moderno. 

 

1.1.1. Por um Desenvolvimento Histórico do Consumo/Capitalismo
20

 

 

O desenvolvimento histórico da humanidade mostra que, ainda nos primórdios do 

feudalismo, a posse de terras se constituía na maior fonte de riqueza do ser humano. O 

acúmulo dessas posses era o pilar da tradição que servia como manutenção do poder vigente, 

pois indicava o poder que tal proprietário detinha, não porque podia comprá-las, mas por tê-las 

recebido como herança. A partir da expansão do comércio mercantilista, aparece na cena 

histórica um novo tipo de riqueza: o dinheiro. Durante a era feudal, as posses eram inativas, 

fixas e pouco móveis (e, na maioria, herdadas); assim também, o dinheiro, mesmo já existindo, 

acabava por seguir tal lógica. A grande modificação ocorrida com a valorização dos recursos 

                                                 
19

 Sobre isso, Canclini (2008, p. 70-71) argumenta que “o confronto das sociedades modernas com as ‘arcaicas’ 

permite ver que em todas as sociedades os bens exercem muitas funções, e que a mercantil é apenas uma delas”. 
20

 Pietras (2007, p. 55) nos lembra: “É no começo do século XX que o estudo do consumo, junto ao da cultura 

material, ganha força, sendo abordado no âmbito do consumo competitivo e ostentatório (Veblen, Elias, Bell, 

Baudrillard e Bourdieu), a moda e a distinção (Bell, Elias, Bourdieu), consumo como espaço de produção de 

sentido (Douglas), consumo como sistema de abastecimento (Fine e Leopold).” 
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monetários em detrimento das posses de terra é que o primeiro passou, a partir de tal 

transformação, a se comportar de forma ativa, viva e fluida (ver HILTON, 2004b, p. 183-199). 

Se, no início da era feudal, os sacerdotes, guerreiros e grandes proprietários de terras 

situavam-se num dos extremos da escala social, vivendo do trabalho dos servos, encontrados 

no outro extremo, agora, um novo grupo surgia, a classe média, vivendo de uma forma 

diferente, da compra e da venda. “No período feudal, a posse da terra, a única fonte de riqueza, 

implicava o poder de governar para o clero e a nobreza. Agora, a posse do dinheiro, uma nova 

fonte de riqueza, trouxera consigo a partilha no governo” (HUBERMAN, 1986, p. 33). 

É certo, como argumentado acima, que o predomínio do capital como forma de 

articulação econômica tenha contribuído com a transição do feudalismo para o capitalismo. 

Alguns teóricos chegam a colocar que foi a “economia monetária” a causa principal do 

declínio das relações feudais. Entretanto, o historiador marxista, Hilton (2004a, p. 28), 

argumenta que mesmo dentro das relações de renda feudal, se encontrava práticas que podiam 

ser pagas “tanto em dinheiro como em trabalho ou espécie, sem afetar o relacionamento entre 

senhor e rendeiro”. O que se torna um problema “para os advogados da teoria do dinheiro-

como-solvente”, afinal, “o tributo pago em dinheiro ao invés da prestação de serviço militar já 

existia desde o começo do século XII, e, não muito mais tarde, os privilégios em dinheiro 

também já existiam”.
 21

  

Tal autor continua a argumentar que não foram nem mesmo as “grandes rendas 

monetárias” que “transformaram o comportamento da classe dirigente feudal, como o pode 

testemunhar qualquer estudante da aristocracia inglesa do período ente os séculos XXI e XV”. 

Ele “aponta que a diminuição das rendas monetárias da aristocracia feudal” foi, na verdade, “o 

primeiro sintoma do fim do modo feudal de produção” (HILTON, 2004a, p. 28). O ponto 

defendido é que as características de liquidez do dinheiro, conforme ressaltou Marx, somente 

se fizeram sentir quando os processos históricos da dissolução dos modos feudais de produção 

já estavam adiantados. (Mas note que tal ideia não nega a existência de uma transposição 

hegemônica entre a propriedade imóvel para algo que fosse mais ativo e fluido.) 

Há outro grupo de teóricos que veem na demografia familiar, então existente, o “agente 

motor” para a transição do feudalismo para o capitalismo. Alguns historiadores dessa escola 

                                                 
21

 Eric Hobsbawm (2004, p. 205-206) argumenta que a “transição para o capitalismo é, portanto, um processo 

longo que nada tem de uniforme. Cobre pelo menos cinco ou seis fases. [...] Todavia, não se pode haver dúvidas 

sérias de que cada fase, à sua maneira, fez avançar a vitória do capitalismo, mesmo as que superficialmente 

parecem períodos de recesso econômico [...] Assim sendo, é provável a existência de uma contradição 

fundamental nessa forma particular de sociedade feudal que a impulsiona sempre para frente no sentido da 

vitória do capitalismo”.  
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“descrevem a família e a comunidade medieval como se fossem grupos sociais isolados e 

autorreguladores”. Nessa teoria, ficaria reabilitada a crença na “propriedade eclesiástica 

medieval, que enfatiza o relacionamento imutável orgânico das ordens sociais, cada uma das 

quais preenche uma função própria (direção, combate, oração, compra e venda, trabalho) sob a 

proteção de Deus” (HILTON, 2004a, p. 34).  

Entretanto, são muitos os teóricos que rejeitam “o argumento de que o modo feudal de 

produção era estático e se perpetuava a si mesmo, não gerava as condições para a própria 

transformação e, portanto, necessitava de uma força externa para desequilibrá-lo” (HILTON, 

2004a, p. 31). “Pesquisas recentes evidenciaram que estava enganada uma geração mais antiga 

de historiadores econômicos que considerava a Idade Média um período de ‘economia 

natural’.” Estes acabaram por minimizar a extensão da produção de bens para o mercado e 

“também subestimaram o volume do comércio internacional e as repercussões que ele teve 

sobre a atividade econômica” (HILTON, 2004b, p. 185).  

Influenciado, inicialmente, pelos conceitos marxistas, Max Weber (1967) também 

buscou desenvolver uma crítica social do capitalismo, que ficou conhecida através da clássica 

obra A ética protestante e o espírito do capitalismo. Nela, o autor rejeita alguns princípios 

básicos defendidos por Marx, principalmente a afirmação de que o desenvolvimento cultural e 

intelectual se dá segundo um determinismo econômico (CRYAN et al., 2009, p. 126). Para 

Weber (1967; ver CRYAN et al., 2009, p. 127), a crença do protestantismo puritano e 

calvinista inglês facilitou a construção de um novo paradigma social, onde o lucro não mais 

seria considerado como pecado (forma adotada pelo catolicismo medieval).  

Discutir-se-á mais profundamente esse assunto no capítulo dois; para o momento, o mais 

importante é a constatação de que, com a junção dos pensamentos marxistas clássicos, 

associados com uma maior relevância do processo cultural e social (embora sem relevar o 

econômico), foi possível o surgimento de uma teoria histórico-social que contemple as 

transformações humanas de forma mais ampla e complexa. O que ajudaria, na década de 1960, 

a concretizar o surgimento de novas teorias, tais como os Estudos Culturais. Na atualidade, os 

historiadores marxistas chegam a afirmar que: 

 

Não basta estudar o capital, o trabalho assalariado e as unidades de produção 

em seus aspectos econômicos. Uma vez que os seres humanos fazem sua 

própria história, o historiador deve saber qual o papel que a consciência 

política e social das várias classes desempenhou no avanço ou no 

retardamento do desenvolvimento capitalista. Como essa consciência não é 

absolutamente reflexo direto da atividade econômica dessas classes, o 

historiador não pode deixar de se ocupar da lei, da política, da arte e da 

religião. Nem o feudalismo nem o capitalismo podem ser entendidos como 
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simples fases na história econômica. A sociedade e seu movimento têm de ser 

examinados em sua totalidade, pois de outra maneira o significado dos 

desenvolvimentos desiguais, e das contradições entre o fundamento 

econômico da sociedade e suas ideias e instituições, não pode ser 

devidamente apreciado. E não apreciar esse significado é fatal não só para a 

compreensão do crescimento e vitória final do modo capitalista de produção, 

como para uma percepção da principal força propulsora de todo 

desenvolvimento humano (HILTON, 2004b, p. 199). 

 

1.1.2. Consumo/capitalismo: da Revolução Industrial ao Consumo Contemporâneo 

 

O livro de McKendrick, intitulado The Birth of a Consumer Society (O nascimento da 

sociedade de consumo) trata de forma inovadora os dados acerca da revolução da produção 

industrial inglesa. O autor parte em busca daquilo que acredita ser uma importante parte da 

história da transformação social, mas que acabou por ser negligenciada. É certo que a 

Inglaterra do século XVIII
22

 teve uma modificação onde existiu grande ênfase na produção de 

bens materiais antes não existentes. 

O ponto em que McKendrick (1982) insiste é que, através da abordagem tradicional 

dessa transformação, se fornece apenas um quadro, no mínimo, incompleto. Ele argumenta 

que, historicamente, as pesquisas têm fornecido grande ênfase à Revolução Industrial (ou seja, 

o foco na produção) em detrimento de outros desenvolvimentos igualmente importantes, como 

a revolução do consumo (em outras palavras, falta de foco nos processos culturais e sociais 

envolvidos). Na visão desse autor, a última categoria é tão importante e necessária quanto a 

primeira. “Uma mudança nos meios e fins produtivos […] não pode ter ocorrido sem uma 

mudança comensurável nos gostos e preferências dos consumidores. Não obstante, os 

acadêmicos da História enfatizaram, nesta transformação, o lado da ‘oferta’, ignorando o da 

‘demanda’” (MCCRACKEN, 2003, p. 23). 

Embora alguns pontos da obra de McKendrick possam ser questionados (ver 

MCCRACKEN, 2003, p. 26), sua principal contribuição acadêmica se encontra na abertura do 

consumo como parte importante para o entendimento da formação do capitalismo e, portanto, 

da publicidade. Muitos autores acreditam que as razões para a existência de um predomínio no 

estudo da produção em detrimento ao consumo, ênfase que ficou denominada de “bias 

produtivista”, são provenientes de uma abordagem moralista e moralizante presente no olhar 

ocidental acerca do consumo e dos bens materiais (a serem tratadas, no segundo capítulo). 

                                                 
22

 Tal processo está longe de ter ocorrido apenas na Inglaterra. É possível afirmar que outros importantes países 

europeus, tais como a França, passaram (na mesma época) por um processo semelhante de industrialização. Em 

resumo, é mais coerente pensar tal revolução como tendo sido geral e fragmentada, embora tendo a Inglaterra 

como um dos principais polos. Para uma introdução a tal tema, ver Vianna (2008). 
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Lívia Barbosa e Colin Campbell (2009) enfatizam que “as questões políticas internas ao 

campo das ciências sociais foram importantes, mas em certa medida são também resultado de 

uma perspectiva que sempre considerou o trabalho e a produção hierarquicamente superiores 

ao consumo em termos morais”. Até mesmo autores como Adam Smith, ainda no século 

XVIII, Marx no século XIX e Hannah Arendt no século XX, “viam o consumo apenas como o 

destino de toda produção. Nunca deixando de acreditar que o consumo continha possíveis 

efeitos maléficos, ameaçadores e/ou desestruturantes” (BARBOSA; CAMPBELL, 2009, p. 33; 

ver BACCEGA, 2008). 

Para fugir da exacerbada ênfase nos meios produtivos, é importante entender que existe 

um caráter simbólico e comunicativo em todos os objetos produzidos, e que eles não são, 

necessariamente, pejorativos (ver CANCLINI, 2008, p. 59-73). Para Barbosa (2004, p. 11-14), 

“a cultura material e o consumo são aspectos fundamentais de qualquer sociedade” e 

encontrados em qualquer época, logo ela não é uma problemática que nasce na cultura 

capitalista contemporânea. Fazendo eco a esse pensamento, na obra O mundo dos bens, 

Douglas e Isherwood (apud BARBOSA, 2004, p. 41-42) “demonstram que o uso que fazemos 

das mercadorias é relacionado apenas em parte ao consumo físico das mesmas [...], sendo 

crucial o seu uso enquanto marcadores sociais no interior de um sistema informacional”. 

O fato tão comentado de que o consumo de viés capitalista tenha surgido na Idade Média, 

embora em grande parte verdadeiro, pode provocar alguns desentendimentos teóricos. Parece 

ser mais coerente dizer que, nessa época, ele tenha ganhado forças entre a maior parte dos 

representantes sociais e, com isso, se estabelecido como a principal lógica de regimento social 

desde então. Portanto, podemos ver resguardada a estrutura social que já era existente e 

possibilitou tal ênfase social, e é nessa direção que este trabalho passará a caminhar (embora 

com algumas importantes ressalvas quanto à definição de “cultura”
23

). 

 

1.1.3. Consumo/Capitalismo e a Publicidade Contemporânea 

 

 Raymond Williams (2011 p. 231) lembra que é costume de muitos teóricos, ao se 

buscar formar uma história da publicidade, recordar “o papiro de Tebas, há três mil anos, 

                                                 
23

 “A principal motivação para a gênese dos estudos culturais britânicos foi a adoção de uma postura contrária à 

abordagem predominante da cultura sob o ponto de vista da hierarquização (refinada/medíocre). [...] Ele 

[Williams] rompe com a tradição literária que coloca a cultura fora da sociedade e reflete parte da concepção de 

que ela é um processo sócio-histórico que cria e assimila sentidos. Williams rompe também com a vertente 

redutora do marxismo e defende um marxismo complexo, que torna possível o estudo da relação entre cultura e 

outras práticas sociais” (CUNHA, 2004, p. 31-32). 
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oferecendo uma recompensa para o escravo fugitivo, e prosseguir com lembranças como a 

dos anunciantes nas ruas de Atenas, a das pinturas dos Gladiadores na Pompeia arruinada, 

com frases solicitando comparecimento a seus combates, e a das circulares nos pilares do 

Fórum de Roma”. Ao que ele contra-argumenta, “se por publicidade entendermos o que ela 

significou para Shakespeare e para os tradutores da Versão Autorizada – o processo de levar 

ou oferecer uma notícia sobre algo –, ela é tão antiga quanto a sociedade humana”. 

 O ponto levantado por Williams é interessante e deve ser bem analisado. É preciso se 

ter em mente que o objetivo de se estudar a publicidade precisa ser mais complexos do que 

apenas construir uma mera história de seu desenvolvimento. Nas palavras do próprio 

Williams (2011, p. 232), tal objetivo poderia ser descrito como 

 

Traçar o desenvolvimento de processos de atenção e informação específicas 

para um sistema institucionalizado de informação e persuasão comerciais; 

relacioná-lo a mudanças na sociedade e na economia; e traçar as mudanças 

metodológicas no contexto das organizações e intenções em transformação. 

 

Por mais que pareça ser um fato definido, a necessidade da existência de um completo 

aparelho de produção para que determinada sociedade possa, então, desenvolver o capitalismo, 

não deve ser considerada como único ponto determinante para o seu crescimento. É correto 

afirmar que, em certo sentido, se não existir um sistema suficientemente desenvolvido “para 

satisfazer mais que as meras necessidades materiais de sua população […], não haverá lugar 

para a propaganda”. Muitos afirmam que ao menos “um segmento da população” precisa viver 

“acima do nível da subsistência”, para que somente depois de tal ocorrência, “os produtores de 

bens materialmente ‘desnecessários’” possam realizar algo “para que as pessoas queiram 

adquiri-los” (VESTERGAARD; SCHFORDER, 2004, p. 4-5). A pergunta a ser feita aqui é: o 

que seria um bem material desnecessário? 

Toda essa discussão acerca do consumo possui grande complexidade, afinal sempre 

criamos (note que a afirmação é que isso ocorre sempre e não apenas recentemente) critérios de 

legitimidade e de retórica para justificar o que, quando e por que consumimos (ver 

CANCLINI, 2008, p. 67-72). Um dos exemplos históricos fornecidos por McCracken (2003, p. 

30-39), e que ilustram tal realidade, é quanto à utilização da pátina. Esta era utilizada como 

agregador de status daquele que possuía o objeto de prata com maior quantidade de pátina, 

pois assim demonstrava que o dono era tradicional, pois detinha um objeto tradicional (antigo). 

O ponto principal dentro dessa lógica não era apenas a durabilidade da prataria possuída 

e nem mesmo a quantidade de pátina em si, mas o impacto que este objeto produzia sobre as 
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relações sociais vigentes na época. (E note-se que não existiam nessa época os modernos 

instrumentos hegemônicos do fazer publicitário, para se definir quais seriam os símbolos de 

distinção de classes e status.) As modificações ocorridas no período elisabetano, na Inglaterra 

do século XVII, por questões sociais acabaram por estabelecer novas divisões sociais que antes 

cabiam à pátina.
24

 (Diga-se de passagem que tais questões eram externas aos rearranjos de 

produção de bens, ligadas a questões políticas, como bem enfatiza Mccracken [2003].) 

É preciso se levar em consideração que aqui se menciona um período em que as formas 

de distinção provindas dos produtos materiais se assemelhavam a todo o contexto 

macrossocial, não tendo a propriedade ativa, marca configurativa da contemporaneidade, e 

nem fluida (tal como a terra não o era no período em questão). Entretanto, é válida a percepção 

de que a distinção social, através da produção material “desnecessária”, já tinha seu valor e 

relevância de estratificação, pelo menos, a um bom tempo. 

É interessante notar que a posse da terra (no período feudal) parece conter o mesmo valor 

intrínseco que a pátina e a acumulação de dinheiro viriam a ter posteriormente. Com isso, é 

possível arriscar que não são os produtos em si (nem mesmo – apenas – a publicidade, como 

argumentaremos a seguir) que detêm o poder de simbologia determinante para a categorização 

simbólica que se formará sobre eles. Essa distinção social não é algo novo trazido pela 

revolução industrial (mesmo à luz da revolução do consumo). Também não é possível afirmar 

que tal simbologia venha, exclusivamente, daqueles que criam esses produtos (mesmo tal coisa 

podendo existir, em casos isolados). 

Outro ponto importante é destacado por Vestergaard e Schforder (2004, p. 5). Eles 

enfatizam que, na Inglaterra do século XVIII, existiu o “surgimento de uma classe média 

relativamente grande, alfabetizada”, a qual teria proporcionado “as precondições para a 

existência da propaganda no sentido moderno”. Nota-se aqui já uma abertura para um 

entendimento social mais complexo sobre como consumo, sociedade e publicidade se inter-

relacionam. Esses autores comentam que a maior parte dos “anúncios dessa época eram 

dirigidos aos fregueses dos cafés, onde se liam revistas e jornais”. O que é significativo, pois os 

produtos anunciados eram “considerados ‘supérfluos’, como café, chá, livros, perucas, poções, 

cosméticos, espetáculos e concertos, bem como bilhetes de loteria” (VESTERGAARD; 

SCHFORDER, 2004, p. 5). 

                                                 
24

 A modernidade desenvolveu duas mudanças cruciais, segundo o pensamento realizado por Barbosa (2004, p. 

19): “A passagem do consumo familiar para o consumo individual e a transformação do consumo de pátina 

[objetos de longa duração] para o consumo de moda [temporalidade do objeto reduzida].” 
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Outro dado significativo que contraria as tradicionais visões sobre o tema diz 

respeito à natureza da revolução do consumo. Esta não se caracteriza pelo 

consumo de necessidades e bens de capital, mas de supérfluos. Com Mukerji 

muito bem descreve: [as casas dos comerciantes holandeses] começaram a se 

encher de retratos, tapetes orientais, serviço de chá, poltronas; nos terrenos em 

torno de suas casas brotaram jardins com intricados desenhos, terraços cheios 

de árvores frutíferas e canteiros de flores plantados com sementes de outros 

lugares e importados para a Europa. Esses bens de consumo disseminaram-se 

rapidamente, tornando-se tão comuns que mesmo antes do século XVII eles já 

eram encontrados nas casas de camponeses e trabalhadores; estas pessoas 

pobres deliciavam-se com “frivolidades” como alfinetes, rendas e gravuras 

(BARBOSA; CAMPBELL, 2009, p. 33). 

 

 Fato esse que também pode ser inferido através da análise de diversos anúncios 

publicitários do século XV a XVIII, realizada por Williams (2011, p. 232-235). Ele chega a 

afirmar que é um fato curioso “que, olhando para trás, a grande massa dos produtos dos 

estágios iniciais do sistema fabril foram vendidos sem muita publicidade, a qual cresceu 

principalmente em relação a produtos marginais e a novidades” (WILLIAMS, 2011, p. 241). 

Ao que ele completa que foi “nessa fase comparativamente simples de competição” que “a 

publicidade em larga escala e a criação de marcas eram necessárias apenas nas margens”, ou 

seja, nos produtos que convencionamos aqui chamar de “supérfluos”. 

 

Não há dúvida de que a Revolução Industrial e a revolução associada nas 

comunicações alteraram fundamentalmente a natureza da publicidade. Mas a 

mudança não foi simples, e deve ser entendida em uma relação específica com 

desenvolvimentos particulares. Não é verdade, por exemplo, que com a 

chegada da produção fabril a publicidade em larga escala tenha se tornado 

necessária. Em torno de 1850, [...] com a Inglaterra já na posição de uma 

nação industrial, as páginas de anúncios em jornais, seja o The Times seja o 

News of the World, eram basicamente similares àquelas do século XVIII, 

exceto pelo fato de haver uma maior quantidade deles, de serem mais 

compactos e de que havia certas exclusões (a lista de prostitutas, por exemplo, 

não era mais anunciada no Morning Post) (WILLIAMS, 2011, p. 235, ênfase 

nossa). 

 

 Apesar do fato de que, em 1853, “as ruas da Londres vitoriana mostravam cada vez 

mais ‘a estampa do livro mercado’”, as relações entre “a publicidade e a produção havia[m] se 

alterado apenas parcialmente” (WILLIAMS, 2011, p. 238). Mesmo sendo possível notar a 

existência de uma expansão na quantidade de anúncios, já em 1850 até o final do século, é 

notável a análise de Williams (2011, p. 239) de que todas continham as mesmas “linhas já 

estabelecidas” nas publicidades encontradas antes da Revolução Industrial. 

 Todo o desenvolvimento ocorrido na publicidade, conduzindo-a de uma mera 

propagação da existência de um produto para o uso massivo de técnicas psicológicas e até 
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mesmo de argumentos falsos e/ou ilusórios, acabou por produzir “uma onda de crítica à 

publicidade e, em particular, a ridicularização de seus absurdos abstratos” (WILLIAMS, 

2011, p. 246). Tais críticas acabaram por conduzir a diversas modificações na estrutura do 

fazer publicitário, como relata Williams (2011, p. 246-247): 

 

Mas a resposta mais significativa para a disposição ao ceticismo crítico 

ocorreu nos próprios anúncios: desenvolvimento de uma publicidade bem 

informada, sofisticada e com humor, que reconheceu o ceticismo e 

reivindicou, de forma casual e improvisada ou comicamente exagerada, a 

inclusão de uma resposta crítica. 

  

 Nos últimos tempos, continua Williams, “a publicidade desenvolveu-se dos simples 

anúncios de lojistas e das artes persuasivas de poucos negociantes para uma parte significativa 

da organização dos negócios capitalistas”. Por outro lado, Williams (2011, p. 251) alerta que a 

publicidade está cada vez mais ultrapassando “a fronteira da venda de bens e serviços” e tem 

se envolvido “com o ensino de valores sociais e pessoais”, acrescentando que ela está cada 

vez mais “adentrando rapidamente o mundo da política”. O autor também afirma que o fazer 

publicitário, ao estar “em nossas ruas” e sendo utilizado para “preencher metade de ‘nossos’ 

jornais e revistas”, acaba por ser considerada a “arte oficial da sociedade capitalista moderna” 

(WILLIAMS, 2011, p. 252). 

 

1.1.4. Consumo versus Cidadania?  

 

Neste momento, é importante introduzir uma pergunta, que poderá nos levar ao foco 

desta pesquisa: ao contrário do que é feito atualmente, onde a publicidade tenderia para o 

lúdico e para a ênfase em fatores simbólicos, por que os anunciantes de produtos materiais não 

anunciam simplesmente aos consumidores informações acerca da disponibilidade e do preço da 

mercadoria, deixando-os resolver se devem ou não comprar tal produto? Por que existe a 

necessidade de se persuadir? 

Uma possível e óbvia conclusão é a de que seja preciso se pensar um modelo mais 

completo que contemple o consumo (e, em consequência, a publicidade) para além dos 

restritos moldes analisados costumeiramente. É importante se pensar uma teoria que seja, ao 

mesmo tempo, crítica, mas não incoerente ou simplista. Canclini argumenta que a grande 

diferença do atual período do consumo/capitalismo é que “a internacionalização”, ou seja, o 

crescimento, fortalecimento e fortificação dos Estados nacionais como principais produtores 

industriais, é diferente da nova etapa de globalização, pois, no auge da primeira, “era possível 
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não se estar satisfeito com o que se possuía e procurá-lo em outro lugar”. Entretanto, a maior 

parte das mensagens e dos bens que consumíamos “era gerada pela própria sociedade, e havia 

alfândegas estritas, leis que protegiam o que se produzia e cada país. Agora o que se produz no 

mundo todo está aqui e é difícil saber o que é o próprio” (CANCLINI, 2008, p. 32). Se, como 

temos argumentado e como argumenta Canclini (2008) o consumo serve (e sempre serviu) 

como fator integrador da personalidade humana, nada mais justo do que, ao se pensar na 

utilização publicitária de tais discursos integradores, faça-se de forma persuasiva. 

Tudo o que existe socialmente e também a forma como a sociedade se transforma, se dá 

porque os seres humanos “se relacionam e constroem significados em sociedade”. E mesmo 

que essa pareça ser uma afirmação trivial, fazemos eco às palavras de Canclini (2008, p. 34), 

de que “é com demasiada frequência que os problemas do consumo e do mercado se colocam 

apenas como questões de eficiência comercial”. Mas, e essa é a pergunta que é preciso 

responder (principalmente para os teóricos funcionalistas), que outras opções teríamos?  

 

É necessário, então, dirigir-se ao núcleo daquilo que na política é relação 

social: o exercício da cidadania. E sem desvincular esta prática das atividades 

através das quais, nesta época globalizada, sentimos que pertencemos, que 

fazemos parte de redes sociais, ou seja, ocupando-nos do consumo 

(CANCLINI, 2008, p. 34). 

 

A proposta de Canclini é pensar o consumo como parte da construção do conceito de 

cidadania. Só que, para tanto, será preciso descontruir “as concepções que julgam os 

comportamentos dos consumidores como predominantemente irracionais e as que somente 

veem os cidadãos atuando em função da racionalidade dos princípios ideológicos”. Com já 

argumentado neste trabalho, o lugar do consumo como apenas caracterizado como algo 

suntuoso e supérfluo (e desnecessário) deve ser abandonado para dar espaço a um conceito 

mais amplo, que contemple todas as possibilidades inerentes a ele. Sobre isso, Canclini (2008, 

p. 35) argumenta que não se pode reduzir “a cidadania a uma questão política, e se acreditar 

que as pessoas votam e atuam em relação às questões públicas somente em razão de suas 

convicções individuais e pela maneira como raciocinam nos confrontos de ideias”. 

 

Ao repensar a cidadania em conexão com o consumo e como estratégia 

política, procuro um marco conceitual em que possam ser consideradas 

conjuntamente as atividades do consumo cultural que configuram uma 

dimensão da cidadania, e transcender a abordagem atomizada com que sua 

análise é agora renovada. A insatisfação com o sentido jurídico-político de 

cidadania conduz a uma defesa da existência, como dissemos, de uma 

cidadania cultural, e também de uma cidadania racial, outra de gênero, outra 

ecológica, e assim podemos continuar despedaçando a cidadania em uma 

multiplicidade infinita de reivindicações. Em outros tempos, o Estado dava 
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um enquadramento (ainda que injusto) a essa variedade de participações na 

vida pública; atualmente, o mercado estabelece um regime convergente para 

essas formas de participação através da ordem do consumo. Em resposta, 

precisamos de uma concepção estratégica do Estado e do mercado que 

articule as diferentes modalidades de cidadania nos velhos e nos novos 

cenários, mas estruturados complementarmente (CANCLINI, 2008, p. 37). 

 

 Vários teóricos acabam por interpretar o processo de globalização como contendo uma 

estrutura de homogeneização cultural, mas parece ser mais correto afirmar que ele não é o 

triunfo do pensamento único e nem o fim da diversidade ideológica. Sobre isso, Canclini 

(2008, p. 12) afirma que: “Da minha parte, prefiro considerar esta situação um horizonte 

englobante, mas aberto, relativamente indeterminado”. Pode-se pensar a forma como fazer 

para que “a noção política de cidadania” se expanda ao “incluir direitos de habitação, saúde, 

educação e a apropriação de outros bens em processo de consumo”. Isso ocorreria não em um 

cenário “de gastos inúteis e impulsos irracionais, mas como espaço que serve para pensar” e 

que “organiza parte da racionalidade econômica, sociopolítica e psicológica nas sociedades” 

(CANCLINI, 2008, p. 13-14). Dessa maneira, “a simples aquisição de um bem através da 

compra não constitui mais um elemento diacrítico para se definir determinado comportamento 

social como consumo [ou não o deveria constituir e/ou ser pensado de tal maneira]” 

(BARBOSA; CAMPBEEL, 2009, p. 25; ver CAMPBEEL, 1989). 

 

1.1.5. Visão Crítica e o Papel da Publicidade na Cultura 

 

 Mesmo através de uma leitura inicial da obra de Raymond Williams, será de fácil 

observação a constante busca desse autor em ser mais do que um mero pensador da teoria, 

sempre objetivando ser “um defensor de uma política democrático-social de transformação 

social” (GLASER, 2011, p. XII). Tal realidade se vislumbra em outros importantes teóricos 

marxistas (todos importantes divulgadores da teoria crítica), tal como em Gramsci, para o qual 

“o desafio humano é não aceitar passivamente [que] a marca da própria personalidade seja 

estabelecida por elementos externos”. Para tanto, é preciso que cada pessoa “elabore a própria 

concepção de mundo, de forma consciente e crítica”, com objetivo de participar de forma 

ativa na “produção da história do mundo” (CUNHA, 2004, p. 40).
25

 Segundo Cazeloto (2010, 

                                                 
25

 Magali N. Cunha (2004, p. 45) argumenta: “Uma abordagem crítica das culturas contemporâneas não pode 

descartar a noção de heterogeneidade cultural, com o reconhecimento, em especial no que diz respeito às 

culturas populares, das articulações nelas presentes de relações paradoxais por vezes, de resistência e submissão 

de oposição e cumplicidade. A noção de hegemonia não como domínio e imposição, mas como sedução e 
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p. 156), “assim como o marxismo militante pressupunha certa neutralidade política da 

fábrica”, a visão e hegemonia de Gramsci
26

 “também considerava que os meios de produção e 

difusão culturais eram, em si, estruturas inertes, passíveis de uma apropriação estratégica” 

para a luta de classes. “O alvo dos intelectuais orgânicos da classe trabalhadora deve ser a 

‘consciência coletiva’ da sociedade e os meios de comunicação aparecem como instrumento 

do ‘princípio educativo’.” 

 Em um importante artigo acerca do crescente papel obtido pela publicidade na 

modernidade, Williams (2011, p. 286) chega a apelar aos leitores de forma incisiva, para que 

não sejamos enredados pelos “sistemas déspotas” do capitalismo; para tanto ele assim se 

expressa: 

 

Um tipo de informação antigo e ineficiente sobre bens e serviços foi 

ultrapassado pelas necessidades competitivas das corporações, que exigem 

cada vez mais não um setor, mas o mundo; não uma reserva, mas toda a 

sociedade; não um anúncio publicitário ou uma coluna, mas todos os jornais 

integralmente e os serviços de difusão nos quais eles operam. A não ser que 

sejam agora limitados, não haverá uma segunda chance fácil. 

 

 

 Essa ideia de limitar o poder de utilização do fazer publicitário surge do pensamento 

marxista, como defendido por Williams, no qual os meios de produção devem ser utilizados 

com o objetivo de “não apenas a ‘recuperação’ geral de capacidades humanas especificamente 

alienadas, mas também e, de modo muito mais decisivo, a instituição necessária para 

capacidades e relações de comunicação novas e bastante complexas” (WILLIAMS, 2011, p. 

86). “É verdade que os meios de comunicação, das formas físicas mais simples da linguagem 

às formas mais avançadas da tecnologia da comunicação, são sempre social e materialmente 

produzidos e, obviamente reproduzidos”, mas é preciso se ter em mente que eles também são 

considerados, no pensamento de Williams (2011, p. 69), como possuidores de características 

inerentes aos meios de produção. Com isso, entende-se que eles estão entre os diversos 

agentes a serem tomados para se obter a “correta revolução do proletariado”. 

 O grande ponto é que o autor britânico vê a publicidade de uma forma extremamente 

determinista (nos termos do marxismo clássico), sendo ela “a consequência de um fracasso 

social para encontrar meios de informação e decisão públicas para toda uma ampla gama da 

                                                                                                                                                         
convencimento, torna-se, portanto, fundamental, principalmente na compreensão do papel da mídia como canal e 

comunicação e mediação dos processos de negociação cultural.” 
26

 “Hegemonia para Gramsci é, portanto, o processo que une e conserva unido um bloco social marcado por 

contradições de classe. Isso é tornado possível por meio da ideologia. Um grupo ou classe é hegemônico, 

dirigente e dominante quando consegue articular forças heterogêneas, ou meio de ações políticas, ideológicas e 

culturais, e impedir que os contrastes entre essas forças gerem conflitos” (CUNHA, 2004, p. 40). 
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vida econômica cotidiana” (WILLIAMS, 2011, p. 263; ver 1979). Esse pensamento deságua 

na necessidade de se alertar a sociedade para os malefícios produzidos pela ilusão do fazer 

publicitário. Ao entender que, ao contrário do que muitos teóricos afirmam, a sociedade 

moderna não pode ser considerada como “muito materialista, e que a publicidade reflete esse 

fato”, ele afirma que 

 

Estamos em uma fase de distribuição relativamente rápida do que são 

chamados “bens de consumo”, e a publicidade, com sua ênfase em “trazer as 

boas coisas à vida”, é tomada como central por essa razão. Mas me parece 

que, nesse aspecto, nossa sociedade não é, claramente, materialista o 

suficiente, e isso, paradoxalmente, é o resultado de um fracasso dos 

significados, valores e ideais sociais. É impossível olharmos para a 

publicidade sem percebermos que o objetivo material à venda nunca se 

basta: essa é, de fato, a qualidade cultural central de sua forma moderna. Se 

fôssemos materialistas sensatos, na parte de nossas vidas em que usamos 

objetos deveríamos ver a maioria dos anúncios como de uma irrelevância 

insana. A cerveja nos bastaria, sem a promessa adicional de que, tomando-a, 

pareceríamos mais viris, mais jovens ou mais sociáveis (WILLIAMS 2011, 

p. 252). 

 

 O problema no pensamento de Williams é que sua construção teórica foi influenciada 

por uma tradição literária evolucionista (e porque não dizer, positivista?). Como bem criticou 

o historiador Edward Thompson no conhecido livro The Making of the English Working 

Class, Williams tendeu a abordar “cultura no singular, quando os estudos da história revelam 

culturas no plural” (CUNHA, 2004, p. 35). O ponto é que, para Thompson (2000), a história 

se faz através das lutas, conflitos e tensões entre as diversas culturas e/ou modos de vida.
27

 É 

preciso perguntar: seria possível, como sugere Gramsci para os meios de comunicação (e 

Williams se apropria dessa ideia), pensar na construção de uma pedagogia da comunicação 

publicitária a serviço de uma solução contra-hegemônica? (ver CAZELOTO, 2011, p. 157; 

HALL, 2009). 

 A resposta é um pouco mais complexa do que a formulação da pergunta. Acreditamos 

que “a publicidade não poderá ser eficaz a não ser que ela apreenda” como funciona e se 

articula o imaginário social. Sem isso, ela nunca irá conseguir “veicular seus anúncios”, pois 

precisa, primeiramente, se utilizar de “um repertório de imagens, que são conscientes ou 

inconscientes junto às pessoas”. Desse modo, “quando nos identificamos a uma marca, não 

                                                 
27

 “Uma cultura é também um conjunto de diferentes recursos, em que há sempre uma troca entre o escrito e o 

oral, do dominante e o subordinado, a aldeia e a metrópole; é uma arena de elementos conflitivos, que somente 

sob uma pressão imperiosa – por exemplo, o nacionalismo, a consciência de classe ou a ortodoxia religiosa 

predominante – assume a forma de um sistema. E na verdade o próprio termo cultura, com sua invocação 

confortável de um consenso, pode distrair nossa atenção das contradições sociais e culturais, das fraturas e 

oposições existentes dentro de um conjunto” (THOMPSON, 1998, p. 17). 
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necessariamente nos identificamos ao dinheiro que necessitamos para tê-la, mas nos 

identificamos também com o sonho, o fantasma que há por trás” (MAHÉ, 2007 apud 

PIETRAS, 2007, p. 75). 

O capitalismo e seu modo de produção é apenas parte da ideologia que compõe o fazer 

publicitário e a cultura mercantilista (o que ocorreu em diversas outras épocas, mas se 

demonstra mais claramente na atualidade). Parece ser verdadeira a afirmação de que a 

publicidade serve aos interesses do capital (ou da classe dominante burguesa), que a utiliza 

para se perpetuar no poder, através das agências sociais em funcionamento. Entretanto, é 

preciso se posicionar contra a ideia de um paraíso perdido onde só se fazia uso das dimensões 

funcionais e utilitárias dos objetos. (Não existem evidências que mostrem que tal realidade 

algum dia tenha existido – e muito menos que ele tenha sido um ”mundo mais autêntico e 

moralmente melhor”.) Sempre existiu, como observamos anteriormente, uma disposição 

natural de acrescentar simbologias aos bens materiais consumidos pela humanidade. Não foi 

isso que o capitalismo (ou a publicidade) trouxe a tona e por isso não precisamos, em primeiro 

momento, demonizar tais práticas “antimaterialistas”.
28

 Tal realidade apenas se intensificou, 

através das demais transformações que vêm ocorrendo socialmente, incluso aqui, 

principalmente, a revolução vinda das inovações tecnológicas dos meios e comunicação,
29

 que 

se tornam cada vez mais hegemônicos (ver CAZELOTO, 2010). 

                                                 
28

 “Em verdade, essa ‘legitimação’ é importante aspecto do contemporâneo como marca configurativa, 

encarnada na dimensão do campo simbólico que estrutura o cotidiano como seu referencial básico e permite 

entender a prática cultural do consumo. Todos os valores dominantes e até mesmo o estilo de vida 

contemporâneo, para atender as condicionantes de seu caráter massivo, urbano e pós-industrial, são apresentados 

como naturais, uma consequência irrecusável das características e lógicas humanas, e não como construção 

social, contextualizada em um ambiente socioeconômico. A construção social de conceitos e valores, mais do 

que em qualquer outro momento da história, transforma-se em renovação repetitiva e circular necessária à 

produção, ao consumo, à consolidação e ao exercício da hegemonia. A legitimação da práxis social das 

democracias liberais proporciona um início de século com o capitalismo como cultura e estilo de vida 

irrefutáveis, fortalecido pela sua globalização mercantil e financeira. A constante renovação dos preceitos, 

mesmo que secundários, condiciona a vida à circularidade cotidiana e dá guarida à pretensão de identificar, 

neste, um “novo momento histórico”, uma pós-modernidade ou hipermodernidade. Esta seria marcada pela 

fragmentação e indeterminação, sem possibilidade de qualquer discurso universalizante, pondo em xeque a 

própria historicidade da construção social” (NOVA, 2007, p. 61). 
29

 As modificações no portar do consumo, na atualidade globalizando (ou seja, relativamente distante da 

realidade de Raymond Williams) são entendidas por Canclini (2008, p. 39) da seguinte forma: “Não foram tanto 

as revoluções sociais, nem o estudo das culturas populares, nem a sensibilização excepcional de alguns 

movimentos alternativos na política ou na arte, quanto o crescimento vertiginoso das tecnologias audiovisuais de 

comunicação, o que tornou patente como vinha mudando desde o século passado o desenvolvimento do público 

e o exercício da cidadania. Mas estes meios eletrônicos que fizeram irromper as massas populares na esfera 

pública foram deslocando o desempenho da cidadania em direção às práticas de consumo. Foram estabelecidas 

outras maneiras de se informar, de entender as comunidades a que se pertence, de conceber e exercer os direitos. 

[...] No entanto, não se trata apenas do fato de os velhos agentes – partidos, sindicatos, intelectuais – terem sido 

substituídos pelos meios de comunicação. A aparição súbita destes meios põe em evidência uma reestruturação 

geral das articulações entre o público e o privado [...]. As mudanças tecnológicas e na área da comunicação são 

tidas como parte de reestruturações mais amplas.” 
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 Dessa forma, parece correto afirmar que existe “uma grande diferença entre a maneira 

pela qual consumimos os anúncios e a maneira pela qual consumimos os produtos e serviços 

que passam através dos anúncios” (HUGON, 2007 apud PIETRAS, 2007, p. 75). Chegando a 

ponto de refletir se “realmente somos levados a decidir por um objeto pela publicidade, ou se 

a publicidade é somente o complemento de nosso desejo”, o mais correto, provavelmente, 

seria afirmar em consonância a La Rocca (2007, apud PIETRAS, 2007, p. 75) que o desejo 

dos objetos já se encontra inscrito em nosso cotidiano, algumas vezes de forma natural, em 

outras marcados pelo fetichismo e pela mercantilização; então talvez, poderemos afirmar que 

“não precisamos de publicidade para apropriar-nos de um objeto”.
30

 

 Marques de Melo (1991, p. 7-9) admite que “a publicidade reflete os valores existentes 

e respalda o ponto de vista dominante, [mas ela] [...] não pode ser tomada como responsável 

única pelas opiniões, normas e valores dominantes, nem tampouco ser absolvida de toda a 

responsabilidade por elas”. Por sua vez, Martín-Barbero (1987, p. 67, tradução livre; ver 

PIETRAS, 2007, p. 82) indica que a publicidade tem certa relevância na vida social 

contemporânea, “não só pelo capital econômico investido nela anualmente, mas porque na 

publicidade e com ela, nossa sociedade constrói e reconstrói, dia após dia, a imagem desde a 

qual se vê e faz ver-nos a cada um, um imaginário desde o qual se trabalha e se deseja”.  

 

Os valores de nossa sociedade, de alguma forma, estão sendo 

refragmentados e rearticulados; não pela vontade dos publicitários, mas 

porque a experiência social está mudando profundamente, e lá os 

publicitários fazem sua parte, têm sua iniciativa, e seu poder, embora um 

poder muito relativo e que consiste menos em manipular, e mais em saber 

observar, descobrir o que está se passando (MARTÍN-BARBERO, 1995, p. 

48; ver 2003). 
 

 Pietras (2007, p. 82) indica a existência de sutilezas em relação à publicidade-

imaginário-consumo “se evidenciam, pois se as práticas de consumo não são determinadas 

pelos anúncios, tampouco são indeterminadas”. Assim, a publicidade deve ser vista como um 

dos vetores do consumo. Na sua atuação conjugada com os diversos suportes, ações e 

mensagens midiáticas, “sejam impressas, eletrônicas, digitais ou “performativas”, a 

comunicação publicitária reitera o imaginário social existente, servindo” para religar as 

pluralidades e narrar o cotidiano (PIETRAS, 2007, p. 78). 

                                                 
30

 Um dos grandes argumentos encontrados que corrobora com tal afirmação, é a constatação histórica (já 

mencionada neste trabalho) realizada por Raymond Williams (2011, p. 239), de que, já em 1850 até o final do 

século, é notável que todas as publicidades, mesmo crescendo em quantidade, continham a mesma “linhas já 

estabelecidas” nas publicidades encontradas antes da Revolução Industrial. E também que, “olhando para trás, a 

grande massa dos produtos dos estágios iniciais do sistema fabril foram vendidos sem muita publicidade, a qual 

cresceu principalmente em relação a produtos marginais e a novidades” (WILLIAMS, 2011, p. 241). 
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 Para Rocha (2006, p. 26-27), ela “fornece um mapa de localizações, um catálogo de 

nomes, uma sinalização de posições, um roteiro de sentidos que emprestam conteúdo aos 

gêneros de produtos, fazendo deles marcas específicas dotadas de função, lugar, significado”. 

Assim, existe algo de dinâmico entre o consumo simbólico do anúncio e o consumo concreto 

do bem: “o imaginário e as identificações que ele promove entre as pessoas e os objetos, ao 

ser empregado nos anúncios” (PIETRAS, 2007, p. 82). Afinal, indica Rocha (2006, p. 39), “é 

preciso que o mundo dentro dos anúncios mantenha um diálogo com a sociedade, fazendo 

uma edição muito particular das experiências sociais disponíveis”. 

 No estágio de desenvolvimento do capitalismo atual, é provável que não se consiga 

utilizar a publicidade de forma contra-hegemonia, pois ela própria seria um espelho das 

culturas vigentes. O que precisaria mudar, se é que algo precisa ser mudado, é, primeiramente, 

a relação do ser humano com o modo de produção hegemônico, ou seja o capitalista-

midiático. No mais, é preciso se ter em mente que, se o fazer publicitário também é a 

concretização de um discurso que utiliza os fazeres socialmente ativos, provindos da 

construção social, teremos, ao estudá-lo, a compreensão mais clara de como os processos 

sociais são representados. É certo que, para mudar uma sociedade, é preciso, primeiramente, 

conhecê-la. E aqui entra uma das mais importantes funções de se estudar o fazer publicitário. 

 

1.1.6 Estamos Criando uma Nova Publicidade? 

 

Quando se fala em marketing um dos teóricos mais conhecidos é Philip Kotler, famoso 

principalmente por apregoar uma estrutura conceitual com princípios de conduta a 

praticamente todas as situações. Por influência de Kotler (2005), alguns conceitos foram 

adentrando a comunidade, tais como a formula de análise SWOT (ou FOFA), os 4 P´s (Praça, 

Preço, Produto, Promoção), entre outras.
31

 Em resumo todas essas técnicas demostram um 

lado mais voltado para uma vertente administrativa, obrigando o fazer publicitário se reportar 

a ela. Isso fornecia metas claras e objetivas sobre o que se esperava de qualquer comunicação 

publicitária.  

Com o tempo, algumas críticas começaram a ser feitas de forma mais frequente a esse 

modelo, chegando ao ponto do próprio Philip Kotler (et al., 2010) lançar o livro Marketing 

3.0, no qual discute a “novas forças” que começam a definir um novo estilo para o marketing, 

                                                 
31

 Cabe aqui salientar que muitos conceitos popularizados por Kotler não são de sua autoria, cabendo a ele 

apenas a sua enorme divulgação. Um exemplo elucidativo a esse respeito é quanto ao conceito dos 4P´s que são 

derivados de McCarthy (1976). 
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o qual passaria agora a ser centralizado no ser humano e não mais (ou pelo menos não tanto), 

no produto. Como afirma Moraes (2006, p. 42), “o anúncio tradicional já não consegue fisgar 

um espectador disperso e zonzo entre tantas pressões externas para provar, preferir e 

adquirir”. Com isso, continua Moraes, é preciso produzir um “malabarismo para tentar 

contornar a fadiga, desenvolvendo técnicas de comunicação que apresentam o produto de 

maneira inusitada, a fim de evitar que o público-alvo perceba tratar-se de uma abordagem 

mercadológica convencional”. 

Pode-se argumentar que a publicidade, cada vez mais, passa por uma transformação 

em seu formato. A atual forma de comunicação/publicidade não seria mais voltada, 

primariamente, a um processo onde se impera grande poder argumentativo, semelhante a um 

depósito com diversas informações técnicas a respeito do produto e/ou empresa anunciada, 

informações essas as quais o consumidor deveria arquivar para escolher pela melhor 

oferta/produto. O que teríamos, na atualidade, seria uma forma quase lúdica de se pensar e 

produzir o fazer publicitário. Publicidades, filmes e mesmo programas jornalísticos, cada vez 

mais estão contando histórias, que são mais fáceis de serem assimiladas e lembradas 

(BROCKELMAN, 1999, p. 168).  

As perguntas aqui levantadas são: estaríamos criando uma nova forma de se fazer 

publicidade? Tais junções e transformações são provas de que a publicidade está se movendo 

do antigo foco nos produtos para um novo, agora voltado ao ser humano? Aqui é importante 

relembrar à contribuição de Raymond Williams (apud CEVASCO, 2003), que reside na 

proposta de uma perspectiva processual de análise sociocultural segundo a qual o pensar a 

cultura (de onde a publicidade é uma parte) envolve ao menos três níveis: 1) o da experiência 

concreta do vivido, com sua ênfase nos mapas do sentido que informa as práticas culturais de 

determinados grupos ou sociedades; 2) o das formalizações dessas práticas em produtos 

simbólicos, os “textos” dessa cultura, texto tomado aí em sua acepção mais abrangente; e, 3) o 

das estruturas sociais mais amplas que determinam esses produtos, momento que exige lidar 

com a história específica dessas estruturas (CEVASCO, 2003, p. 73). 

Na definição de texto como “toda unidade de produção verbal” (BRONCKART, 1999) 

temos ampliado o conceito primário ao admitirmos que este compreenda qualquer situação 

comunicacional. É proposto, que para caracterizar qualquer gênero (e a publicidade aqui é 

pensada como tal), se observa alguns aspectos referentes à situação da produção textual, tais 

como 1) finalidade 2) estatuto de parceiros 3) lugar e momento 4) suporte 5) organização 

textual (MAINGUENEAU, 2001). Tais procedimentos de análise auxiliam na definição do 
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gênero pertencente aos textos analisados, seguindo para isso a estrutura intrínseca a tal 

produção. Ao se recensear as permanências e recorrências da produção linguística o gênero 

ficará mais evidente.  

Sendo assim, Lopes-Rossi (2006) propõe alguns questionamentos destinados à 

caracterização dos gêneros. Em linhas gerais propõe as seguintes perguntas: “quem escreve 

(em geral) esse gênero discursivo? Onde? Quando? Com base em que informações? Como o 

redator obtém essas informações? Quem lê esse gênero? Por que o faz? Com que objetivos lê? 

Onde o encontra? Que tipo de resposta pode dar ao texto? Que influência pode sofrer devido a 

essa leitura?”. 

A publicidade, assim como a mídia em geral, deve ser considerada “como um tipo 

específico de linguagem, pelo qual o produtor representa o universo sob uma determinada 

ótica, fazendo interagir diferentes signos a fim de seduzir o interlocutor de uma realidade 

construída”. Tendo se desenvolvido por diversos anos, “assumindo características próprias e 

uma forma peculiar de ler e de reproduzir a realidade social” (GONÇALVES, 2006, p. 15). 

Ao se inferir que, quando dois sistemas (ou indivíduos) se encontram eles acabam trocando 

experiências entre si. E isso se dá através de um processo de experimentação do outro, ou 

seja, um ‘vê’ o outro a partir da sua própria experiência, da própria noção que tem de si.  

Pode se concluir que esse diálogo é realizado a partir do que cada um tem de diferente 

e de comum. Ou seja, sem um referencial próprio de mundo, não há como algum sistema (ou 

alguém) se apropriar do que o outro traz de novo. A identidade se conforma e ganha sentido a 

partir do olhar sobre o outro e do outro sobre o eu. Através desse encontro as duas culturas até 

então distintas obtêm um enriquecimento mútuo, assim como encontram formas de se 

comunicar e de estar em comunidade, mas ainda continuam diferentes. 

Nenhum texto existe isolado, sendo que todo texto da cultura encontra-se em uma 

mesma esfera, onde, nesse local comum, são criadas divisões entre elas. Divisões geradoras 

dos diversos grupos, crenças e estilos contidos no texto maior: a cultura/imaginário. O que se 

deve ter em mente é que a cultura (aqui entendida como imaginário, como iremos ver mais a 

frente) não pode ser resumida como sendo “um depósito”, mas sim como “um mecanismo, 

organizado e complexo, que recebe, traduz, compacta e interpreta a materialidade produtiva 

que adota a função de signos” (ARÀN; BAREI, 2006. p. 118).  

Assim, esse trabalho entende que a comunicação e a publicidade, devem ser pensadas 

como tendo sido compostas da soma de referências a outros textos, muitas vezes veiculados 

de forma inconsciente (outras nem tanto). 
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A linguagem publicitária [assim como toda a linguagem da mídia], 

caracterizada por participar do contexto social, apropria-se de elementos 

culturais e traduz a realidade conforme esses padrões, por isso, em épocas, 

sociedades e até em grupos diferentes da mesma sociedade, a publicidade é 

elaborada com uma relação específica entre os signos que a compõem, 

revelando ideologias pelo envolvimento de fatores psicossocial-econômicos. 

Dessa maneira, por estar tão veiculada à história social, é que a publicidade 

apresenta-se tão atrativa e torna-se, de certa forma, tão íntima do seu 

público-alvo, que, na verdade, mais do que receptor, é um cúmplice do 

emissor, seu parceiro no jogo de interlocução, responsável por 

contextualizar, por atribuir coerência a enunciados aparentemente 

incoerentes (GONÇALVES, 2006, p. 27). 

 

Essas perguntas acerca do funcionamento linguístico da publicidade podem ser 

aplicadas tanto para as atuais como para as antigas criações comercias. Não faz sentido criar 

acepção de período de tempo para aplica-las, pois não se tem nenhuma distinção de público-

alvo ou mesmo de objetivos. Assim, tanto a “antiga” forma de se fazer publicidade (aquela 

mais voltada a uma construção das vantagens do produto a ser vencido) como na atual 

(voltada para a criação de conteúdos e novas produções de sentido para a marca a ser vendida) 

são, em essência, iguais. 

  

1.2 PRIMEIRAS CONCLUSÕES  

 

Podemos inferir, a partir do que foi até aqui explanado, que a publicidade e, 

consequentemente, as peças publicitárias produzidas por ela, deve ser vista como um processo 

condicionado dentro de uma estrutura socioeconômica. Ela está dentro da história, mas, ao 

mesmo tempo, é um dos possíveis sistemas de articulação das práticas cotidianas dos sujeitos. 

Sendo assim, entenderemos que a política, a economia, a cultura/simbologia (e também a 

religião, como será discutido no próximo capítulo), entre outras, são formas válidas de 

entender a realidade social que nos cerca (assim como entender a própria publicidade). 

O consumo tem sido heterogênico, desde a sua origem (independentemente de em qual 

período ou época afirmemos que isso tenha ocorrido). Não é a origem histórica de um produto 

que dá legitimidade ao seu uso, nem é o seu uso pelas sociedades que não o produziram que 

as faz menos autênticas. “Neste sentido, tais bens se tornam meios de expressão, 

transformação e mesmo inovação de ideias culturais existentes” (MCCRACKEN, 2003, p. 28-

29). Esses bens podem (e de fato são) utilizados para medir as relações sociais, conferindo 

status, identidades e estabelecendo fronteiras entre grupos e pessoas. Esses objetos “auxiliam 

nas ‘descobertas’ ou na ‘constituição’ de nossa subjetividade e identidade” (BARBOSA; 
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CAMPBELL, 2009, p. 21). As diversas teorias discutidas por Canclini (2008, p. 70), em seu 

artigo “O consumo serve para pensar”, mostram que, “ao serem lidas de forma complementar, 

que o valor mercantil não é alguma coisa contida naturalisticamente nos objetos, mas é 

resultante das interações socioculturais em que os homens os usam”. No final, a inferência 

lógica é a de não se pensar consumo como oposição à produção, de compras em oposição a 

trabalho, de variáveis sociais em oposição a culturais e simbólicas, mas em como todos esses 

fatores se relacionam no contexto social. 

 Através de toda a discussão empreendida até aqui, e parafraseando as conclusões 

obtidas por Edilson Cazeloto (2011), em seu artigo sobre a hegemonia e a cultura midiática 

cibercultural, talvez seja possível afirmar que a publicidade não é mais um elemento externo 

que possa ser tomado e “ressignificado” na luta de classes. Cada vez mais, ela se encontra 

como agente impregnador de quase a totalidade das práticas culturais humanas da sociedade 

capitalista ocidental (da religião ao sexo, passando pela economia e pelos vínculos de 

amizade). Por tais razões, ela talvez não possa ser considerada apenas como um meio de 

produção que resultará, se colocado nas mãos certas, em um transformar da cultura. A 

publicidade é, cada vez mais, o suporte necessário das culturas, pois deixou de ser apenas um 

mero meio de produção e passou a ser também um importante agente cultural e espelho social 

da sociedade contemporânea. Em resumo, podemos dizer que a publicidade é tanto meio de 

produção, como linguagem informativa sobre (e para?) a sociedade. Pensando-a, assim, para 

mais longe do que um mero sistema de persuasão inconsciente a serviço do capital. 

 Por outro lado, o ato de consumir poderia (e acreditamos que deveria) ser considerado 

uma prática de importante significância cultural. As palavras de Canclini (2008, p. 65) são 

ilustrativas do que isso pode significar: 

 

Certas condutas ansiosas e obsessivas de consumo podem ter origem numa 

insatisfação profunda, segundo analisam muitos psicólogos. Mas em um 

sentido mais radical, o consumo se liga, de outro modo, com a insatisfação 

que o fluxo errático dos significados engendra. Comprar objetos, pendurá-los 

ou distribuí-los pela casa, assinar-lhe um lugar em uma ordem, atribuir-lhe 

funções na comunicação com os outros, são os recursos para se pensar o 

próprio corpo, a instável ordem social e as interações incertas com os 

demais. Consumir é tornar mais inteligível o mundo onde o sólido se 

evapora. Por isso, além de serem úteis para a expansão do mercado e a 

reprodução da força de trabalho, para nos distinguirmos dos demais e nos 

comunicarmos com eles, como afirmam Douglas e Isherwood, “as 

mercadorias servem para pensar”. 

 

 No entanto, uma crítica apregoada por Canclini (2008, p. 71) é pertinente; afinal, 

“podemos atuar como consumidores nos situando somente em um dos processos de interação 
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– o que o mercado regula”, e acreditamos que as críticas de Williams (2011, p. 263) poderiam 

ser mais bem aproveitadas na preocupação de, como sociedade, nos ocuparmos apenas com 

esse tipo de consumo. Entretanto, continua Canclini, “também podemos exercer como 

cidadãos uma reflexão e uma experimentação mais ampla que leve em conta as múltiplas 

potencialidades dos objetos, que aproveite seu ‘virtuosismo simbólico’ nos mais variados 

contextos”, sempre buscando que “as coisas nos permitam encontrar com as pessoas” 

(CANCLINI, 2008, p. 71). Em resumo, fugiríamos da transformação da vida em uma mera 

questão de consumo (BAUMAN, 2008), mas não do consumo como parte integrante e 

importante nas construções das realidades culturais da vida humana em sociedade. 
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CAPÍTULO 2 

PENSAR A RELIGIÃO EM RELAÇÃO COM A CULTURA 

 

 

A crescente safra de programas religiosos na mídia tem conduzido teóricos a conclusões 

parecidas, segundo as quais a religião teria perdido a exclusividade de ser a única associada 

com um encantamento mágico (FONSECA, 2003, p. 271). Além disso, ao que tudo indicaria, a 

religião transferiria toda (ou pelo menos parte) dessa magia para a mídia e para a publicidade. 

Martín-Barbero (1997, p. 112), ao falar sobre tais fatores, afirma que 

 

para a grande maioria das pessoas a mídia é misteriosa, mágica, excitante e 

encanta com as novelas, as estrelas, a habilidade de criar eventos como os 

Jogos Olímpicos, o frenesi das disputas esportivas e o espetáculo dos 

reavivamentos religiosos. Além disso, a mídia eliminou a distância entre 

sagrado e profano. Televisão é o local para a visualização de nossos mitos 

comuns, ela articula e catalisa a integração dos mitos da nossa sociedade 

(ídolos e artistas). [...] O que estamos testemunhando, não é o conflito da 

religião com a modernidade, mas a transformação da modernidade em 

encantamento por intermédio das ligações das novas tecnologias de 

comunicação com a lógica da religiosidade popular.  

 

 É certo que há tempos se apregoa que está em andamento um rearranjo, dentro de toda 

a sociedade, mas principalmente no campo religioso. Isso inclui, especificamente, uma 

alteração substancial na forma de trabalho das instituições religiosas, o que, sendo causa ou 

mesmo em detrimento, afeta também toda a mídia. Cada vez mais existe uma união entre as 

linguagens midiáticas e religiosas, nunca vista antes. Com isso, acusam alguns, a antiga 

religião institucionalizada tenderia a se fragmentar e se tornar apenas uma mera escolha de 

consumo para o praticante, o qual leva em consideração apenas o local onde pode se usufruir 

do melhor show transcendental (KLEIN, 2006). Ao sofrer tal fragmentação, a religião 

passaria a ser apenas um mero ato individualizado, consequentemente perdendo qualquer 

relevância social comunitária (MARTINO, 2003). 

Esse fato, finalmente, sentencia que os meios de comunicação, além de divulgar, estão se 

tornando as principais armas na batalha simbólica por fiéis e condição fundamental para a 

existência e manutenção das atividades religiosas (MARTINO, 2003, p. 42). Talvez a maior 

consequência desse processo seja a possibilidade de existir um caminho inverso, onde a TV, a 

mídia e a cultura secular acabariam por sofrer um processo de sacralização, destronando a 
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religião como o único local onde se encontraria tais características (KLEIN, 2006, p. 222; 

CONTRERA, 2006, p. 108; CONTRERA, 2003).  

Visando a entender como se processaria a junção entre o fazer publicitário e o 

símbolo/imaginário religioso, é preciso, também, discutir se a maior presença da religião nos 

meios de comunicação e a frequente importância do modelo capitalista – ambos cada vez mais 

usados como formas de mediação das relações humanas, serviriam para corroborar a ideia de 

que a publicidade/consumo adquiriu, recentemente, uma força simbólica que serviria para 

encantar a vida humana. Tal pensamento parte da noção de que o ser humano, como ser 

intrinsecamente simbólico, teria, no passado, a religião como base simbólica para a existência, 

a qual acabou sendo, por assim dizer, destronada de sua posição de encantar a vida humana, 

passando tal papel à publicidade (SILVA, 2008; ver FONSECA, 2003). 

No primeiro capítulo se formulou uma proposta de construção social que considere o 

consumo como parte importante da vida cidadã cotidiana e se argumentou que os bens 

materiais sempre foram usados para além das simples funções “originais/naturais” atribuídas a 

eles. Dentro dessa perspectiva, o foco, neste segundo capítulo, é discutir se as funções 

simbólicas apregoadas aos diversos bens materiais podem ser consideradas tendo, de certa 

forma, uma carga “mágico-religiosa”. Será que a religião tinha a função de dar sentido à vida e 

agora, devido às modificações estruturais da sociedade, passa a ser insuficiente para atender tal 

demanda, sendo substituída muito possivelmente pelo consumo e pela publicidade, na função 

inevitável de dar um sentido encantado à vida? 

 

2.1  DISCUSSÕES EPISTEMOLÓGICAS ACERCA DO RELIGIOSO/CONSUMO 

 

Nas ciências sociais, é frequente a redução do campo de estudo acerca da religião a uma 

vertente incompleta, na maioria das vezes, diminuindo-o ao campo fenomenológico, seja em 

aspectos concernentes à psicologia ou aos da sociologia: a religião seria pura manifestação de 

condicionamentos psicológicos, geralmente fruto de carências internas individuais, ou pura 

manifestação sociológica, provindas de carências sociais externas.  

É imperativo, nesse debate, fugir tanto do reducionismo imanente quando dos possíveis 

exageros transcendentes. É preciso escapar da ilusão de autonomia do discurso 

teológico/religioso, enquanto explicação de todo o processo religioso, assim como da ilusão da 

dependência total desse discurso em relação às condições sociais e/ou psicológicas; elas 

explicam muitas coisas, mas parecem não são capazes de atender as questões transcendentes 
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inatas a tal fenômeno. Nesse primeiro momento, queremos focalizar a possibilidade de se 

construir um arcabouço teórico que sirva como junção de ambos os campos de estudo, visando 

a entender as relações entre religião (teologia/ciências da religião) e publicidade 

(sociologia/comunicação).  

Como observa Lucia Santaella (1996, p. 309-335), desde Foucault, começa a entrar em 

desuso a análise crítica do social à luz da divisão triádica da estrutura social, dividida em 

Economia, Política e Ideologia. Com ele, é possível afirmar que é inaugurado outro tipo de 

estratégia teórico-interpretativa, a qual abandona o suporte das metateórias (ou metanarrativas), 

em uma clara rejeição a qualquer concepção mais holística da sociedade, assim como, 

consequentemente, do capitalismo e da religião. Essa tendência se acentua, até ser exacerbada 

na chegada dos teóricos da assim chamada “condição pós-moderna”.  

As características mais nítidas desses teóricos é a colocação de marcas definidoras, 

principalmente, na pulverização das metanarrativas e na explosão da cultura em todos os 

aspectos da vida, implicando a estetização dos domínios social, político e econômico. A ideia 

geral é que toda a estrutura social se desvai em redes dispersas de micropoder, não sendo 

possível concentrá-las dentro da compreensão triádica. Quando tal ideia é levada às últimas 

consequências, acaba-se por dissolver o poder numa uniformidade indiferenciada que o 

neutraliza por inteiro. O que acaba por acontecer é que, ao se relegar conceitos como Classe, 

Estado e Ideologia, o pesquisador encontrará a “mistificação que visava denunciar”. 

(SANTAELLA, 1996, p. 324).  

O pesquisador brasileiro Robert Srour (1987), partindo da divisão triádica, argumenta 

que não se deve restringir o modo de produção apenas ao econômico (feito muito comum, 

como já analisado, dentro do marxismo clássico). O que, na prática, indicaria a existência de 

relações de trabalho não apenas no nível econômico, mas também no nível político e cultural. 

Pode-se, sim, aceitar, como querem os teóricos “pós-modernos”, que a cultura é de fato uma 

forma de produção material, mas que, como nos lembra Srour (1987, p. 21), se constrói dentro 

do conjunto de práticas onde os agentes específicos se defrontam, atravessados pelas 

contradições próprias do político e das relações econômicas. Em resumo, todo ser humano 

ocupa uma posição dentro das relações sociais de produção material, ou seja, cada agente 

social está enredado nas práticas econômicas, políticas e culturais/simbólicas, tanto as 

construindo como sendo por elas construído. Aqui se faz importante à visão dos Estudos 

Culturais, como já argumentado, ao enxergar a cultura de maneira mais ampla e, assim, poder 

afirmar que essa “não é uma prática, nem é simplesmente a descrição da soma dos hábitos e 
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costumes de uma sociedade. Ela atravessa todas as práticas sociais e constitui a soma das suas 

inter-relações” (HALL apud WOLF, 2005, p. 103). 

Ao consideramos que a mediação entre o mundo interior e o exterior se fornece através 

da utilização de símbolos, signos e alegorias (agregados, ou não, aos produtos materiais) faz-se 

preciso conceituar tal mediação, tal “energia” que se formaliza visando materializa-se em 

ações. Uma das opções é chamá-la de “imaginário”. O filósofo Castoriadis (2004, 1986) 

entende que desvendar o imaginário significa, pois, revelar o substrato simbólico das ações 

concretas dos personagens sociais tanto no tempo como no meio em que vivem. O processo de 

criação e instalação das significações imaginárias é elucidado na distinção entre imaginário e 

significações imaginárias: imaginário seria o produto final de uma série de significações 

agrupadas (CASTORIADIS, 1986, p. 169-170). O psicanalista Deleuze acrescenta que o 

imaginário não é nem o real nem o irreal, mas justamente a “indiscernibilidade entre o real e o 

irreal. Os dois termos não se correspondem, eles permanecem distintos, mas não cessam de 

trocar sua distinção [...]. O imaginário é esse conjunto de trocas” (DELEUZE, 1992, p. 84-86).  

Para um entendimento mais complexo da sociedade, é proposto o conceito de 

agenciamento do imaginário. Agenciamento é “uma noção mais ampla do que as de estrutura, 

sistema e forma. Um agenciamento comporta componentes heterogêneos, tanto da ordem 

biológica, quanto social, maquínica, gnosiológica, imaginária” (GUATTARI, 2005, p. 317). 

Eles nunca são autônomos; novos agenciamentos surgem o tempo todo, sendo ele a qualidade 

do que o imaginário faz, da forma como ele opera, como as suas diferentes significações se 

encontram. É também um lugar onde as significações se encontram. Daí que as significações 

imaginárias nem sempre são consequência de ou uma fuga de. O imaginário “tem que ser 

pensado, não como uma réplica irreal de um mundo real. [...] Temos que pensá-lo como 

posição primeira, inaugural, irredutível [...], tal como se manifesta cada vez numa sociedade 

dada” (DELEUZE, 1992, p. 86).  

Essa compreensão deve ser associada ao entendimento teórico de que a sociedade e a 

cultura se fazem para mais além da materialidade. Aqui, é importante à contribuição fornecida 

na tese de Schultz (2005), quanto a possível ampliação, desse quadro teórico, aos instrumentos 

metodológicos da análise do fenômeno religioso. Para Schultz (2005, p. 186), o problema é 

quando a religião é confundida com o imaginário. Os estudos sobre a religião precisam pensá-

la para além da mera constatação dos fenômenos que podem ser explicados via ciências 

sociais, abrindo espaço para considerar aquilo que a diferencia de outras significações 
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imaginárias, fornecendo atenção especial na pertinência da “revelação” de Deus (ou seja, o 

elemento divino que funda a religião).  

Enquanto a sociologia e a antropologia analisam as funções e o papel da religião, mais 

interessadas nas suas estruturas simbólicas, a teologia, sem desconsiderar tais procedimentos, 

abre-se para a análise do divino. Se ela estuda a religião considerando a “revelação” e a 

“transcendência”, não o faz crendo que sozinha possa dar conta de explicar todas as partes 

desse fenômeno. Apenas insiste na importância teórica de não se relativizar o peso 

transcendente nos estudos acerca do religioso. Pois, independentemente se tal transcendência 

se prove verdadeira ou não (o que não cabe aqui discutir), uma coisa não se pode negar: é 

através de tal conceito que o fazer religioso obtém a maior parte de sua força imaginária, e, 

assim, conduz o “crente” a partilhar de tal ideologia e, com isso, ajudar a modificar as 

estruturas econômicas, políticas e/ou sociais vigentes. 

Assim, a teologia concorda que a religião está totalmente agenciada no plano imanente, 

mas não por isso esquece que todo esse processo pode estar carregado do Divino. Entender que 

toda significação religiosa do imaginário existe em relação às significações sociais, 

psicossociais e antropológicas é parte do processo, mas não significa que se tenha que relegar 

apenas a tais vertentes a origem e o entendimento do fenômeno religioso. “No limite da ação 

afirmativa, a teologia afirma que a religião tem um fundamento e uma origem a priori, 

totalmente transcendente, e que o imaginário religioso é obra de Deus, lócus [sic] de sua 

manifestação. Os alicerces do imaginário religioso são, paradoxalmente, sustentados pelo Alto” 

(SCHULTZ, 2005, p. 197). 

 É possível se perceber barreiras quanto às discussões acerca do fazer religioso, 

acentuada na entrada de questões transcendentes em cena. Tal fato pode ser visto, de forma 

clara, na clássica definição fornecida em Curso de filosofia positivista, por Augusto Comte. 

Ali ele anunciou o fim de um período da humanidade no qual a religião seria necessária. Em 

outras palavras, ocorreria um processo de secularização do mundo. Após tal etapa, 

denominada teológica, viria uma fase intermediária metafísica que abriria terreno para a 

última fase, a positivista, que seria dominada não mais pela teologia (religião), nem pela 

metafísica (filosofia), mas pelas ciências empíricas, que trariam uma definição “verdadeira” 

da realidade (LÖWY, 2002, p. 37-74; GUIZZARDI e STELLA, 1990, p. 208). Entretanto, tal 

realidade não é mais considerada unânime dentro das ciências.
32
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 É certo que “a oposição entre razão e religião tão familiar aos positivistas tem sido atenuada com a crise da 

racionalidade moderna. No meio dessa crise da razão cartesiana talvez estejamos caminhando para um novo 

equilíbrio na relação entre emoção e razão na religião” (SOUZA, 2011, p. 55). 
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 Durkheim, fundador da sociologia, reconhece que a religião, enquanto significação 

imaginária, é parte central da construção da sociedade. Para ele, a religião não é uma ilusão ou 

algo a ser superado; ao contrário, ela é responsável pela coesão social. Sobre isso, Maffesoli 

(prefácio, 1989, p. 3) argumenta que, “rompendo com a tradição da época, que considerava os 

fenômenos religiosos como um tecido de superstições, das quais os homens se libertavam 

desenvolvendo seus conhecimentos, Durkheim mostra que o fato religioso, ao contrário, é 

uma das bases essenciais da socialidade”.  

No primeiro capítulo deste trabalho, se salientou a ideia de uma sociedade onde todos os 

instrumentais sociais (i.e. as culturas) são, na verdade, criações estabelecidas por seus agentes. 

Por isso, podem ser trocadas, reconfiguradas e/ou modificadas, por aqueles que dela usufruem 

(seguindo, claro as ordens de funcionamento dos conflitos hegemônicos). Assim, se faz preciso 

um modelo metodológico que permita a retomada dos conceitos fundantes da teoria social, 

dando equilíbrio ao jogo das determinações mútuas entre o econômico, o político e o 

cultural/simbólico, mas que também insira, de forma científica e metodológica, a vertente 

teológica (transcendente/divina). Neste momento, seria oportuno verificar, como forma de 

aplicação desse modelo, a história-social envolvida na construção do capitalismo já 

brevemente debatida no primeiro capítulo (entretanto, o foco agora, será pensar as suas 

interações com a religião e a moralidade). 

 

2.1.1 Pensamentos Sobre Religião, Moralidade e Consumo/Capitalismo 

 

 Na visão de Leo Huberman, (1986, p. 36-38), um dos maiores entraves ao crescimento 

do comércio durante a Idade Média, principalmente no que tange ao lucro necessariamente 

intrínseco a tal tipo de negócio, se dava em detrimento das doutrinas da Igreja Católica. O 

autor não poupa críticas à Igreja Católica e à forma como esta se viu pressionada pelos novos 

comerciantes a modificar suas crenças para se adaptar às novas realidades sociais. 

 

Quando ocorreu a revolução dos modos de produção e troca, que 

denominamos de modificação do feudalismo para o capitalismo, o que 

aconteceu à velha ciência, à velha religião? Também se modificaram. 

Tinham de modificar-se. O direito do ano 1800 era totalmente diferente do 

direito do ano 1200. O mesmo ocorreu com o ensino religioso. O mundo 

dominado pelos comerciantes, fabricantes, banqueiros, exigiu um conjunto 

de preceitos religiosos diferentes dos do mundo dominado pelos sacerdotes e 

guerreiros. Numa sociedade em que o objeto do trabalho era apenas 

conseguir um sustento adequado para si e para a família, a Igreja podia 

denunciar aproveitadores. Mas numa sociedade em que o principal objetivo 

do trabalho era o lucro, a Igreja tinha de adotar uma linguagem diferente. E 
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se a Igreja Católica, engrenada numa economia feudal e manual, em que o 

artesão trabalhava simplesmente para viver, não podia modificar seus 

ensinamentos de forma bastante rápida para enquadrar-se na economia 

capitalista interessado nos bens materiais podia encontrar consolo. 

Tomemos, por exemplo, os puritanos. Enquanto os legisladores católicos 

advertiam que o caminho da riqueza podia ser a estrada do inferno, o 

puritano Baxter dizia a seus seguidores que se não aproveitassem as 

oportunidades de fazer fortuna, não estariam servindo a Deus 

(HUBERMAN, 1986, p. 153-154). 

 

 É inegável que certas verdades históricas tenham sido preservadas no texto (é difícil 

não perceber que houve uma transição de valores e realidades na sociedade). Porém, o grande 

problema da visão de Huberman é o de colocar toda a revolução (seja a industrial ou a do 

consumo, quando esta é brevemente mencionada) como provinda de decisões e hábitos quase 

que exclusivamente das transformações econômicas diretamente envolvidas, sendo a 

sociedade apenas mera seguidora das tendências ali determinadas. 

 Mesmo quando ele fala acerca da Reforma Protestante (HUBERMAN, 1986, p. 74), 

toda a ótica de sua interpretação está calcada em uma avaliação de que ela só poderia ocorrer 

através da nova ênfase econômica. Aqui o que mais deve ser colocado em xeque não é tanto o 

ceticismo levantado quanto a alguma intervenção transcendente nos acontecimentos daquela 

época. E sim, a falta uma interpretação mais ampla, que leve em consideração que grandes 

transformações não são feitas apenas por intermédio das novas configurações provenientes da 

produção industrial, mas antes por todo um complexo rearranjo sociocultural, que permitiria 

que os novos fatores econômicos pudessem, enfim, atuar. 

 O protestantismo, e mesmo o catolicismo, não surgem necessariamente ou unicamente 

de uma necessidade econômica. As diferenças entre ambos são, também, de cunho ontológico 

e epistemológico (ou, se poderia dizer, cultural?). Essas diferenças proporcionam uma nova 

efervescência social, permitindo-os seguir caminhos opostos no tocante a diversas concepções 

de mundo, incluindo aí comércio, lucro e capitalismo. Quando a Igreja Católica medieval 

começou a perder a aparente posição de ponto de partida de todas as crenças, foram 

demonstradas mais claramente as complexas práticas sociais já existentes. Essas práticas, pelo 

menos em possibilidade, provêm de diversas fontes de interesses lutando por predominância 

na construção da realidade, e não apenas de representações de uma elite unicamente 

econômica (embora esteja amparada, de certa forma, no pensamento desta). 

Pensar a religião dentro de toda essa estrutura é importante, pois, como argumenta 

Solomon (2002, p. 344), nela temos envolvidas crenças que podem “exercer um impacto 
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significativo sobre as variáveis do consumidor, como personalidade, atitudes em relação à 

sexualidade, taxas de natalidade [...], renda e atitudes políticas”.
33

 

 Mas, e como fica a relação da igreja (e, principalmente, da religião) em relação ao 

processo de transição do feudalismo para o capitalismo? Com uma visão mais ampla de como 

a sociedade se formula (ou se formulou/está se formulando), a igreja/religião não estará isenta 

das responsabilidades (tanto as boas quanto as ruins) que lhe couberam nos processos de 

desenvolvimento da atual sociedade capitalista. Ao contrário, se perceberá que ela foi apenas 

uma das diversas influências ocorridas durante tal desenvolvimento.
34

 

 Assim é possível chegar à mesma conclusão traçada por Neil J. Smelser (1968, p. 77), 

quando analisa os valores sociais (incluindo o religioso) como variáveis independentes que 

facilitariam ou inibiriam a atividade econômica. Ele afirma que 

 

Max Weber, o notável analista da significação independente da religião para 

a estimulação da atividade econômica racional, argumentava que os temas 

do ascetismo deste mundo se desenvolveram de tal maneira no 

protestantismo, e principalmente no calvinismo, que levaram o homem a 

valorizar muito o domínio racional e metódico do ambiente social e cultural 

e, especificamente, do econômico. Ao contrário, as grandes religiões 

orientais – principalmente as religiões clássicas da China e Índia – não 

ofereciam um quadro cultural tão estimulante para a busca racional do lucro 

econômico. 

  

 É importante lembrar que Weber não defendia “uma interpretação casual unilateral das 

relações entre a religião e a atividade econômica”, assim, o contexto epistemológico de sua 

análise opunha-se à de Karl Marx, pois Weber não considerava “as crenças religiosas como 

elementos da superestrutura” e, dessa forma, “dependentes das forças atuantes na estrutura 

econômica da sociedade” (SMELSER, 1968, p. 77).
35
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 Embora o consumo possa e deva ser entendido como parte de uma das diversas culturas que moldam e 

determinam a sociedade atual, cabe aqui a seguinte ressalva: “A importância atribuída ao consumo, na sociedade 

contemporânea, por um grande número de teóricos deve ser vista com extrema cautela e, não, tomada como uma 

verdade autoevidente, por vários motivos. Primeiro, cidadania, filiação religiosa, tradição, desempenho 

individual, entre outros, continuam sendo, a despeito dos que declaram o ‘fim do social’, importantes na 

demarcação de fronteiras entre grupos e na ‘construção’ de identidades” (BARBOSA; CAMPBELL, 2009, p. 

24). 
34

 “A compreensão de cultura como uma produção sócio-histórica, que trabalha os sentidos comuns a partir das 

relações dos grupos sociais em si, dificulta a afirmação de que existam subculturas de uma cultura global. O que 

se toma por subculturas seriam culturas inteiras, sentidos construídos por um determinado grupo social que no 

processo de relação com outros grupos produzem sentidos comuns que formam o modo de vida de uma 

sociedade. Portanto esse trabalho quer afirmar […]: as sociedades são pluriculturais. Esta pluralidade se 

manifesta por meio dos focos culturais de naturezas que, em atividades, se entrecruzam e produzem cultura” 

(CUNHA, 2004, p. 35). 
35

 Sobre nossa principal argumentação, podemos citar, como resumo, as palavras de Smelser (1968, p. 79) para 

quem é claro que “alguns tipos de valores estimulam o desenvolvimento econômico; outros, desencorajam-no; 

ainda outros parecem ter sentidos diferentes em níveis diferentes de desenvolvimento”. 
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2.1.2 Moralidade e Consumo e o Papel da Religião 

 

 Parece não ser errado afirmar que as representações negativas do consumo são 

instauradas pelo olhar ocidental sobre o assunto (incluindo aqui, muito especialmente, a 

relação que a religião possui com tais assuntos). Mas, antes de focar no papel dispensado pela 

religião em relação ao entendimento acerca do consumo (e, consequentemente, do capitalismo 

e da publicidade), é válido levantar que não apenas ela (a religião) dispensou um olhar 

negativo quanto ao assunto. 

 Um exemplo comumente citado é o de filósofos como Sócrates e Platão, os quais ao 

discutir as necessidades humanas básicas e fixas, acabaram por definir que existiam alguns 

males advindos do consumo de bens supérfluos. Consideravam que o consumo além do 

razoável afetava o caráter do homem.
36

 Já os romanos pouco se diferenciaram dos gregos 

acerca dos malefícios do consumo “excessivo e luxuoso”, o qual podia tornar o ser humano 

covarde (BARBOSA; CAMPBEEL, 2009, p. 30-39). 

 Tal pensamento negativo ligado ao consumo acabou por ter uma grande influência na 

sociedade, sendo encontrado da Idade Média até os tempos atuais. Barbosa e Campbeel 

(2009, p. 32) argumentam que uma das maiores diferenças nesse cenário (embora pareça que 

tenha ocorrido de forma superficial, não modificando diretamente os resultados finais de tal 

pensamento) ocorreu com a conversão do consumo de “vício” para “uma concepção de 

pecado”, mudança introduzida pelo cristianismo católico, em particular, por Santo Agostinho. 

 Alguma mudança (vista, nesse caso, como um processo para uma não condenação ao 

ato de consumo) pode ser acusada a partir dos séculos XVII e XVIII, quando houve uma série 

de debates por parte de “economistas da época”, os quais “começaram a investir no 

entendimento das estreitas relações entre produção e consumo e nas implicações deste para o 

crescimento econômico e a riqueza das nações” (BARBOSA; CAMPBEEL, 2009, p. 33). Em 

outras palavras, o consumo passou a ser aceito como um “mal necessário” para aqueles que 

visavam a uma melhoria de vida. 

 Barbosa e Campbeel (2009, p. 34) também afirmam que, na época em que uma 

sociedade de consumo, parecida com a que se conhece hoje, já se encontrava estabelecida na 

França (meados do século XIX), o luxo e a vontade de consumir eram as preocupações dos 

moralistas e políticos. Estes últimos se justificavam através da “autoridade científica” da 

teoria da evolução, que equiparava os progressos moral e material à culpa derivada dos 
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 O termo “homem”, aqui, deve ser entendido como distinção de gênero e não como um abarcante universal 

para representar toda a humanidade. 
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ensinamentos de religiosos e filósofos, os quais afirmavam a importância da austeridade. Isso 

criou o cenário para que, no século XX, o sociólogo Max Weber (1967) descrevesse o 

consumo como uma ameaça à ética capitalista protestante. Durkheim (1989), por sua vez, 

identificou o consumo com uma ameaçadora anomia social, dada a propensão individualista 

que este possuía. 

 A teoria positivista e o método cartesiano
37

 podem ter auxiliado no fortalecimento da 

ideia de que o capitalismo se reduz à venda de produtos “encantados e mágicos”, os quais não 

importam tanto pela utilidade, pois o que está sendo pago é a imagem midiática criada acerca 

de tais produtos. Em outras palavras, o consumo poderia ser equiparado a uma prática 

religiosa (metafísica?), sendo por isso necessário combatê-lo. Podemos associar essa 

interpretação acerca da falta de “escrúpulos sociais” do sistema capitalista, e 

consequentemente da publicidade, a uma continuidade (ou pelo menos a uma não resolução) 

do sentimento positivista de que ainda não passamos da segunda fase proposta por Comte.
38

 

 O ponto é que, em geral, sempre existiu uma forte associação entre consumo, 

capitalismo, hedonismo e individualismo (termos na maioria das vezes considerados 

socialmente pejorativos). E mesmo que a realidade venha a ser encontrada dentro de sistemas 

religiosos difundidos socialmente, está longe de ser exclusividade de tais grupos. O repúdio 

moral e intelectual que permeia o olhar ocidental sobre o consumo é revelador de uma visão 

que acaba por ser ingênua e idealizada, que encara a sociedade como sendo apenas fruto de 

relações sociais, como se estas pudessem existir em separado das relações provindas dos 

fenômenos materiais (e mesmo naturais).  

 Parece ser um problema quando as pessoas acabam por acreditar que a importância 

dos bens materiais é um fenômeno recente (sendo mais recente ainda o uso para fins de 

distinção social), e isso não parece ter muito sentido histórico (como já discutido no primeiro 

capítulo). A contribuição dos bens de consumo para o advento daquilo que pode ser chamado 

de contemporaneidade ocidental parece estar mais intimidante ligada com a capacidade 

expressiva, criativa e inventiva de uma esfera de significação cultural. Toda essa incompleta 
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 Segundo Knight (2010, p. 121), desde o pensamento greco-romano e, de maneira bem fortemente, no método 

cartesiano, é costume se separar o “natural do sobrenatural, razão versus revelação, ciência separada da religião, 

lei em oposição à graça, corpo separado da alma, e secular como diferente do sagrado”. Isso ocasionaria a 

separação de pensamento e comportamento, o que poderia contribuir, em nossa visão, com a separação entre 

materialidade e magia dentro das relações comerciais. 
38

 Mesmo na visão de Williams (2011, p. 252), esse pensamento é encontrado. Um exemplo disso é a seguinte 

afirmativa: “É impossível olharmos para a publicidade sem percebermos que o objetivo matéria à venda nunca se 

basta: essa é, de fato, a qualidade cultural central de sua forma moderna. Se fôssemos materialistas sensatos, na 

parte de nossas vidas em que usamos objetos deveríamos ver a maioria dos anúncios como de uma irrelevância 

insana. A cerveja nos bastaria, sem a promessa adicional de que, tomando-a, pareceríamos mais viris, mais 

jovens ou mais sociáveis.” 
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ideia de que os produtos têm em si um poder mágico (e pior, “religioso”) de associação e 

distinção social pode ter sido gerada pela noção de que seja possível prescindir das relações 

com os objetos, assim ignorando que estes sempre mediaram às relações dos seres humanos 

com o mundo.
39

 

 

2.1.3 Discurso Religioso vs. Discurso Publicitário 

 

Faz-se importante discutir a construção imaginária específica do discurso religioso em 

comparação com os padrões do discurso publicitário, pois assim, caminharemos mais 

pragmaticamente visando à criação de um arcabouço para responder a problemática levantada 

por este trabalho, assim também, poderemos buscar uma melhor resposta à pergunta do 

presente capítulo. 

O discurso publicitário é, em si mesmo, autoritário (quando pensado em sua forma 

meramente linguística)
40

, pois o apelo sempre será visando a “racionalizar as vendas e tornar 

imperativa a necessidade de se consumir determinado produto, bem ou serviço etc.” (através de 

construções discursivas tais como: “Compre já”; “Agora é o momento”; “Aqui você pode”).  

Nesse tipo de discurso, o autoritário, se percebe em uma linguagem de “forte marca 

persuasiva”, na busca por se diminuir o processo de “comunicação (eu-tu-eu) [...] visto que o tu 

se transforma em receptor com pouca ou nenhuma capacidade de interferir e modificar o que 

está sendo dito” (CITELLI, 2007, p. 52). Busca-se, no fazer publicitário, um discurso onde 

exista uma “maior originalidade, quebrando certas normas preestabelecidas, causando impacto 

no receptor através de mecanismos de ‘estranhamentos’ e/ou situações ‘incomodas’, que levam 

muitas vezes a indagação ou à pura indignação” (CITELLI, 2007, p. 55). Para se alcançar o 

                                                 
39

 “Nesse caso a ideia difundida é que o eu contemporâneo ou pós-moderno é excepcionalmente aberto e 

flexível. Isso é o mesmo que dizer que as pessoas – ao fazerem uso da grande e constante oferta de novos 

produtos na sociedade de consumo moderna – estão regularmente engajadas no processo de recriar a si mesmas. 

[...] Dessa forma, inevitavelmente, chegamos à conclusão de que as atividades dos consumidores devem ser 

entendidas como uma resposta à postulada ‘crise de identidade’, e também como uma atividade que, na verdade, 

serve somente para intensificar essa crise. [...] O que contesto aqui é a ideia que os indivíduos na sociedade 

contemporânea não tem um conceito fixo ou único do self [...], longe de exacerbar a ‘crise de identidade’ [o 

consumo], é, na verdade, a principal atividade pela qual os indivíduos geralmente resolvem esse dilema” 

(CAMPBELL, 2009, p. 50-51; 1989). 
40

 Entender o fazer publicitário, em sua forma linguística, como autoritário, não desfaz a construção pensada no 

primeiro capítulo, onde se argumentou que o fazer publicitário não tem, em si, poder manipulador/determinista. 

Ali chegamos a refletir se “realmente somos levados a decidir por um objeto pela publicidade, ou se a 

publicidade é somente o complemento de nosso desejo”. O mais correto, provavelmente, seria afirmar, em 

consonância a La Rocca (2007 apud PIETRAS, 2007, p. 75), que o desejo dos objetos já se encontra inscrito em 

nosso cotidiano, algumas vezes de forma natural, em outras marcados pelo fetichismo e pela mercantilização, 

então talvez, poderemos afirmar que “não precisamos de publicidade para apropriar-nos de um objeto” 

(utilizando-a, na maioria das vezes, mais para a visualização imagética desse desejo latente). 
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convencimento do público-alvo, se constrói uma comunicação na conjunção de múltiplos 

fatores, alguns “ancorados nas ordenações sociais, culturais, econômicas e psicológicas dos 

grupos humanos para os quais as peças estão voltadas. Outros dizem respeito a componentes 

estéticos” (CINTELLI, 2007, p. 56). 

Para Citelli (2007), o discurso religioso também é caracterizado, essencialmente, como 

autoritário e persuasivo. Nele, o líder religioso fala em nome de um “ser superior”, e, por isso, 

não é questionado. Para esse autor, o autoritarismo e a persuasão são aspectos marcantes 

nesse tipo de produção: 

 

Uma das formações discursivas onde se reconhece a presença da persuasão é 

a religiosa: nesse caso, o paroxismo autoritário eleva-se: o eu enunciador não 

pode ser questionado, visto ou analisado; é ao mesmo tempo o tudo e o nada. 

A voz de Deus plasmará as demais vozes, inclusive a daquele que fala em 

seu nome: o agente religioso (pastor, padre etc.) (CITELLI, 2007, p. 61). 

 

Desse modo, um traço marcante do discurso religioso é a existência da fé dos ouvintes, 

(i.e a crença na existência de um objeto transcendental dentro do discurso), sendo ela a 

responsável por delimitar a comunidade religiosa; além disso, é por meio dela que os ouvintes 

se predispõem a ouvir seus líderes. Orlandi (1987, p. 250), ao discorrer sobre a fé na situação 

comunicativa religiosa, diz que  é ela “que distingue os fiéis dos não fiéis, os convictos dos 

não convictos [...] para os que creem, o discurso religioso é uma promessa, para os que não 

creem é uma ameaça”. Orlandi (1987, p. 242-243) também afirma que o discurso religioso é 

“aquele em que fala a voz de Deus: a voz do padre – ou do pregador, ou, em geral, de 

qualquer representante seu – é a voz de Deus”.  

Além dessas características, Citelli (2007) ainda explicita que tal tipo de discurso é um 

evento comunicativo por excelência, pois é por meio dele que são transmitidos os princípios 

de cada religião. Vejamos o que o autor nos diz a esse respeito: 

 

Nesse sentido, o discurso religioso realiza tarefa sui generis enquanto 

mecanismo de comunicação, pois, se os demais discursos autoritários-

persuasivos [sic] podem vir a revelar a voz do sujeito falante, nele resta 

apenas a noção de dogma (CITELLI, 2007, p. 61). 

 

Outro aspecto relevante no discurso religioso é o que Orlandi (1987) chama de 

assimetria do discurso, entendida como as diferenças de papéis nele. A esse respeito, Wilson 

(2003, p. 155) declara: 
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O discurso religioso caracteriza-se como um discurso assimétrico [...], trata-

se de um tipo de discurso em que a interação é estabelecida de forma a 

conter a reversibilidade (entendida aqui como a impossibilidade de os 

ouvintes ocuparem o lugar do líder, e, também, a impossibilidade de o líder 

assumir o lugar do ser superior) e cujo sentido fica aprisionado pelo próprio 

dizer: único e inquestionável. 

 

Tanto o discurso publicitário como o religioso, em essência, são persuasivos, pois 

querem convencer o receptor de uma verdade, assim como querem que ele tome uma decisão 

através da verdade ali “revelada”. Mas, diferentemente do publicitário (ou mesmo do 

midiático), o discurso religioso tem o emissor, de certa forma, oculto. Nesse sentido, o grande 

diferencial deste discurso é que ele pode usufruir, além do agendamento imanente do meio 

que o reproduz, do agendamento transcendente, proveniente da vontade divina em comunicar 

algo ao ser humano (acreditamos que o discurso publicitário não tem, em si, condições de 

usufruir desse diferencial). E, como temos argumentado, isso faz toda a diferença ao se pensar 

uma possível substituição do religioso pela publicidade, como forma de encantamento 

humano. 

 

2.1.4 Consumo em Forma de Religiosidade? 

 

Muitos teóricos, ao partirem da ideia de que o ser humano é um ser unicamente 

simbólico, relegam as demais partes da estrutura triádica defendida na primeira parte deste 

trabalho. Por essa ideia, é coerente pensar que, através do simbolismo antes encontrado no 

contato com o transcendente, por meio da religião, agora tende a um esgotamento. Com isso, 

poderemos perceber a existência de um vácuo “simbólico” que seria preenchido pela 

publicidade e pelo consumo. Em outras palavras, dentro de um processo de desencantamento 

da religião/da sociedade, obteremos um ser humano necessitado de encantamento. Afinal, 

estamos falando de um ser simbólico, “que precisa encontrar na vida a ‘magia’ que em grande 

parte deixou de existir nos moldes em que conhecia”. Dessa forma, a propaganda assumiria um 

“papel fundamental, pois é com sua capacidade de construir e associar simbolismos aos 

produtos que o encantamento pode realizar-se, por meio do consumo” (SILVA, 2008, p. 12).  

Em tal entendimento, é percebida, mesmo que de forma indireta, a visão positivista, 

acima discutida, de se eliminar a teologia da discussão social, associada com o ideal pós-

moderno de colocar a cultura/simbólico como sendo o principal marco teórico-interpretativo. 

Isso auxiliará no pensamento de que a publicidade deva ser criticada e “demonizada”; afinal de 

contas nela encontra-se tudo o que de pior pode existir no sistema capitalista, a saber, a 
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“manipulação” das massas em forma de compras de produtos “encantados e mágicos”, dos 

quais não importam a utilidade, pois o que está sendo vendido/comprado é a imagem midiática 

criada acerca destes. 

O sociólogo Peter Berger (2001), ao discutir as questões relacionadas a uma suposta 

secularização da sociedade (entendida como a perda da predominância do sentido religioso no 

âmbito social), enfatiza que sempre existiu uma continuidade do impulso religioso na 

sociedade, principalmente no contexto latino-americano. Isso mostra que a “busca de um 

sentido, que transcenda o espaço limitado da existência empírica neste mundo, tem sido uma 

característica perene da humanidade (isto é uma afirmação antropológica, e não teológica – um 

filósofo agnóstico ou mesmo ateu pode muito bem concordar com ela)” (BERGER, 2001, p. 

19). É verdade, como afirma Rivera (2010, p. 54), que o argumento acerca do crescimento dos 

grupos religiosos na América Latina “não constitui um retorno à época da heteronomia da 

religião. Muito pelo contrário: o enfraquecimento das tradições traz como consequência a 

proliferação de opções religiosas e o declínio do compromisso religioso”.  

A religião, sofrendo modificações ou não, dificilmente não seria considerada como parte 

importante na construção social da sociedade.
41

 Dificilmente a publicidade, considerando ou 

não o processo social de midiatização
42

 da sociedade, terá, em si mesma, o diferenciador do 

discurso religioso, que é o apelo à transcendência de sua mensagem. Entretanto, ao se afirmar 

que a esse é um importante diferencial, não se pretende negar que em todo consumo de bens 

materiais (ou não) haja a associação de uma “energia imaginária” que o conduza para além de 

sua mera materialidade (afirmamos o contrário disso, no primeiro capítulo)
43

. Assim, sem 

necessariamente desconsiderar a possível realidade mágica da mídia e do consumo, é cabível, 

dentro do processo de discussões acadêmicas, levantar questionamentos acerca da ideia de 

transformação da publicidade em equivalência ao conceito religioso.
44

 

                                                 
41

 Aqui consideramos verdadeira a consideração de Max Weber, já mencionada, de não pensar as religiões como 

elemento da superestrutura, assim, tendo independência das forças atuantes na estrutura econômica. 
42

 Parece ser real que na atual sociedade se obtém uma rejeição das palavras e uma substituição dessas por 

imagens. Essa parece ser a consequência natural, quando se pensa na perspectiva das invenções recentes, como o 

cinema, a TV e o constante aperfeiçoamento das tecnologias da internet (KLEIN, 2006, p. 21). Então, dentro 

dessa realidade, podemos dizer que a sociedade se encontra cada vez mais em midiatizada, pois as relações 

humanas parecem, cada vez mais, depender dos instrumentos midiáticos para existirem (NETO et al., 2008). 
43

 Outro ponto que não pode ser negado facilmente são os problemas provenientes do consumo excessivo, o 

chamado consumismo. Aqui não cabe argumentar acerca de tal problemática, mas uma boa introdução a tais 

conceitos pode ser vista em Bauman (2008). 
44

 Mesmo não sendo o foco deste trabalho, é pertinente deixar registrado que, acerca da presença de cultos 

religiosos dentro do meio midiático, o questionamento não deveria se ater apenas quanto à validade obtida pelas 

imagens religiosas ao serem intermediadas pela tela e posteriormente consumidas pelos telespectadores. Parece 

óbvio inferir que o fiel, ao se postar diante da tela para ver e ouvir/consumir uma mensagem religiosa, realiza 

diversas ações sociais. A dificuldade é entender em qual momento os programas midiáticos e os religiosos, por 
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É certo que não se pode duvidar da grande influência obtida pela mídia e pelo 

capitalismo/consumo nas últimas décadas. Mas, como já salientamos algumas vezes, é preciso 

pensar a publicidade/capitalismo (assim como toda a mídia) como um processo constitutivo de 

diversas práticas culturais. Não acreditamos que o fazer publicitário seja primordial para as 

modificações sociais, embora não possamos descartar sua influência e relevância.  

A publicidade precisa ser vista como um processo condicionado dentro de uma estrutura 

social, a qual está dentro da história, mas ao mesmo tempo é um possível sistema de 

articulação das práticas cotidianas dos sujeitos. Sendo assim, entenderemos que a política, a 

economia, a cultura/simbologia e também a religião, entre outras, são formas válidas de 

entender a realidade social que nos cerca (assim como entender a própria publicidade), como 

participantes da construção do substrato/agenciamento imaginário. 

É possível dizer que a religião percebe no processo de consumo uma forma de se adaptar 

e continuar a ter importante relevância social (CAMPOS, 1997). O caminho inverso, o de 

sacralização da publicidade, ocorre, no máximo e de certa forma, apenas no momento em que 

ela se apodera, como forma de comunicação discursiva, de ícones religiosos já aceitos (como, 

por exemplo, as publicidades que compõem o corpus deste trabalho). É possível, dentro do 

fazer publicitário, a criação de uma aura mágica para os produtos a serem anunciados e/ou 

vendidos, mas não se deve esquecer as marcantes diferenças imanentes e transcendentes 

implicadas nessas discussões. 

 

2.2 MAIS ALGUMAS CONCLUSÕES 

 

 O ponto é que a distinção social não é algo novo. Também não é possível afirmar que 

tal simbologia venha, exclusivamente, daqueles que criam produtos (sejam eles materiais ou 

publicitários). É certo que não se pode duvidar da grande influência obtida pela mídia e pelo 

capitalismo/consumo nas últimas décadas. Mas é preciso pensar a publicidade/capitalismo 

(assim como toda a mídia) como um processo comunicativo constitutivo de práticas culturais. 

Se tanto a religião como a publicidade (e o capitalismo) são partes de uma construção social, 

não nos é permitido fazer uma separação tão brusca entre eles. É possível que a publicidade e 

a religião sejam consideradas como culturas separadas e bem delimitadas, mas ainda assim é 

                                                                                                                                                         
diversas razões, acabam por se render apenas a lógica do entretenimento consumista, funcionando como um 

“show ou apresentação midiática”, e não mais como uma comunicação/culto com o transcendente (BERGER, 

2007, p. 30). Nesse ponto é importantíssima a participação da teologia, junto às demais análises sociais, na 

compreensão mais ampla de todo esse processo envolvendo mídia e religião. 
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provável que também haja um embate entre elas. Muitas vezes, tal realidade ambígua e mútua 

é pouco notada, em detrimento do status que ganha o capitalismo dentro da sociedade atual.  

 Com isso, é possível perceber as verdadeiras relações existentes entre a igreja (e 

principalmente, a religião), o consumo e a moralidade. Em uma visão mais ampla de como a 

sociedade se formula (ou se formulou/está se formulando), todos esses agentes não se 

isentarão das responsabilidades (tanto as boas quanto as ruins), mas será possível pensar a 

existência de influências provindas de diversas fontes culturais para a formação do 

desenvolvimento histórico-social atual. Não deveríamos ser taxativos em colocar a religião ou 

qualquer outra estrutura cultural como fonte secundária a tal desenvolvimento, mas sim como 

coautores de toda a realidade social. 

Tais inferências levam a pensar, de forma breve, o local que os instrumentais aqui 

propostos ocupam na atualidade. Essa utilização tende a demonstrar que a religião, sofrendo 

modificações ou não, é parte importante na atual construção social da sociedade. Ela pode, sim, 

ter no processo de modernização e consumo uma forma de se adaptar e continuar a ter 

relevância social. Se apenas o consumo mercadológico fosse suficiente para construir o 

imaginário social, muito provavelmente a associação publicitária com outras construções 

seriam desnecessárias. Assim como o próprio produto seria deslocado do centro da negociação 

(embora alguns teóricos afirmem que isso ocorra, é imprescindível perceber a importância das 

relações de produção existentes na manufatura de todos os produtos comercializados).  

É possível afirmar que a atual propaganda obtém o poder de produzir um forte 

encantamento, o qual é possível ser ou não escolhido como estilo de vida válido. Nelas não se 

busca uma verdade ou crença religiosa, e sim se concretizar uma venda. O transcendente não 

está em jogo; quanto muito encontramos ali algo que emana sobre o produto anunciado, mas de 

forma absoluta parece-nos possível acreditar que nunca teremos ali o transcendente. Por mais 

válidas que possam parecer as críticas de alguns teóricos, parece-nos exagerado acreditar que o 

consumo ou a publicidade ocuparam o lugar da religião dentro da sociedade contemporânea.  

A importância atribuída ao consumo deve ser vista com extrema cautela e, não tomada 

como uma verdade por si só. É importante, como já discutimos no primeiro capítulo, entender 

que cidadania, filiação religiosa, tradição, desempenho individual, entre outros, continuam 

sendo, a despeito dos que declaram o “fim do social’, importantes na demarcação de fronteiras 

entre grupos e na “construção” de identidades (BARBOSA; CAMPBELL, p. 24).  

Tanto a publicidade como a religião nada mais são do que duas das possíveis construções 

imaginárias e discursivas que auxiliam na formação da(s) cultura(s). Tais discursos podem, em 
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alguns momentos, trabalhar juntas ou separadas, mas ao trabalharem juntas, indicam uma 

forma de construção hibrida
45

 da realidade. É possível que a atual publicidade pareça se 

revestir, em dados momentos, de uma “sacralidade” proveniente da religião ao vincular 

símbolos mágico-religiosos, mas, em última instância, a predominância maior será na união 

desses discursos em busca de (uma nova?) relevância social. Em resumo, o que temos 

defendido é que, a religião, o capitalismo, a publicidade e todas as demais formas de estruturas 

formadoras da sociedade seriam, em última instância, derivadas dos arranjos da luta por 

hegemonia, dentro do substrato simbólico/imaginário/cultural. Assim, o produtor, o que 

discursa e coloca o símbolo religioso no comercial, traria consigo o imaginário e os valores 

aceitos socialmente, incluindo os da religião, que já estão inscritas nele, mesmo de forma 

inconsciente, como veremos no próximo capítulo. 

 

  

                                                 
45

“Canclini explica que elaborou a noção de hibridismo como um conceito social que busca definir as mesclas 

interculturais, tanto na perspectiva ‘clássica’ – como as inter-raciais’, inter-religiosas – como nos 

entrelaçamentos entre o tradicional e o moderno, e entre o culto, o popular e o massivo. Esse conceito se aplica, 

segundo o autor, devido ao fato de as classes de fusão multicultural se mesclarem e se potencializarem entre si. 

[...]. No continente, o termo passou a ser utilizado por Canclini, predominantemente, para expressar a mesclagem 

do velho e do novo, do tradicional e do moderno, em especial na análise de fenômenos comunicacionais em 

países como o Brasil, que viveram o precoce de modernização tardia” (CUNHA, 2004, p. 54-55). 
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CAPÍTULO 3 

O QUE DIZEM AS PEÇAS COM SÍMBOLOS RELIGIOSOS? 

 

 

 A luz das relações quanto à “nova” forma mais humana de se pensar a comunicação e 

o marketing e também em relação à discussão sobre uma possível sacralização da publicidade, 

já mencionadas, parece correto afirmar que não existem "novas forças" que modificam as 

estruturas básicas do atual fazer publicitário. O que existe é um novo entendimento de que a 

antiga forma, mas voltada ao foco meramente administrativo/economicista, não corresponde à 

totalidade da compreensão acerca do instrumento capitalista/publicitário. É fato que hoje 

existe uma perda do foco meramente administrativo/economicista que dirigia o pensar a 

publicidade, a qual passa a ser vista dentro de uma estrutura social mais abrangente. Assim 

como a utilização da religião parece não transformar a publicidade em um sentimento 

religioso, o ser lúdico ou poético (publicidades contanto histórias) também, ao que tudo 

indica, não é uma ruptura no padrão ou na função desse fazer. As utilizações mencionadas 

indicam uma continuidade dos objetivos pelos quais a publicidade ganhou tamanha 

importância e status, e que ainda continua a ter: a função sociocultural de unir as linguagens 

provindas dos produtos à concepção de mundo dos possíveis compradores (e vice-versa). 

 Ao se concluir que a melhor forma de se pensar a publicidade é como sendo parte de 

uma construção sociocultural, é coerente pensar na existência de contratos sociais que 

precisam ser respeitados tanto pelo produtor como pelo receptor da mensagem para que a 

comunicação mercadológica
46

 seja eficiente. Nas peças aqui em análise, a existência de 

conteúdos “religiosos” divulgados de maneira enfática, acabam por visar a um target que, no 

mínimo, conheça tal conteúdo. Elas se apropriam de tais símbolos religiosos, pois, assim, 

poderão adentrar o universo do público-alvo e fazer parte da vida e do dia a dia dele. Entender 

as estruturas culturais que compõem tal público é o primeiro passo para que se possa falar a 

sua língua e influenciá-lo a estar ao lado da empresa/produto. 

 O desenvolvimento de uma campanha publicitária, independente do produto a ser 

anunciado, acaba por desprender diversas etapas, tais como: objetivos de marketing, 

                                                 
46

 Daniel Galindo (1986, p. 37) definiu comunicação mercadológica da seguinte forma: “Tal modalidade de 

comunicação compreenderia toda e qualquer manifestação comunicativa gerada a partir de um objetivo 

mercadológico, portanto, a comunicação mercadológica seria a produção simbólica resultante do plano 

mercadológico de uma empresa, constituindo-se em uma mensagem persuasiva elaborada a partir do quadro 

sócio-cultural do consumidor-alvo e dos canais que lhes servem de acesso, utilizando-se das mais variadas 

formas para atingir os objetivos sistematizados no plano.” 
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planejamento da ação, criação das peças a serem utilizadas, produção final (arte finalização) 

e, finalmente, veiculação da campanha nas mídias escolhidas; sendo que esta atividade é 

realizada, geralmente, em instituições especializadas, as agências de publicidades (GOMES, 

1998, p. 241-242). Toda essa estrutura institucionalizada serve para indicar que o processo de 

desenvolvimento de um esforço de comunicação em forma de publicidade consiste num 

sistema organizado e integrado. Assim, como já vimos anteriormente, existe uma relação 

entre a cultura de um determinado momento histórico e a publicidade empreendida nele.  

 É na apropriação de elementos culturais que se pode ser viabilizada a identificação e o 

entendimento por parte do público com relação ao objetivo publicitário. E, posteriormente, 

esse esforço publicitário, “aceito e percebido pelo público, vem transformar, contestar ou 

recompor, mesmo que sensivelmente, o contexto cultural da sua origem” (PIETRAS, 2005, p. 

4). Este referencial simbólico é tanto dos receptores como dos produtores do fazer 

publicitário. É certo que, o foco principal, é que estes últimos busquem falar na linguagem do 

público-alvo, mas também, sendo religiosos ou não, as manifestações culturais utilizadas, 

incluída aqui as religiosas, também são experimentadas/vivenciadas pelos publicitários. Daí 

se percebe uma relação dinâmica, por parte do publicitário, em optar por uma produção que 

faça parte da vida do público-alvo, mas que, ao mesmo tempo, se vale da sua própria vivência 

cultural. Assim, escolher peças publicitárias como objeto material de análise é aceitá-la como 

valiosa fonte de substratos que relatam o contexto sócio-político-econômico-cultural-religioso 

brasileiro referente ao momento histórico em que foram produzidas e veiculadas. 

Para se construir um referencial trabalhando a relação entre publicidade e religião é 

importante verificar a contextualização do religioso dentro do fazer publicitário televisivo. 

Essa interpretação deverá se basear nas informações discutidas até o presente momento 

(incluindo os capítulos um e dois) e também em categorias pré selecionadas e já bem aceitas 

dentro dos estudos da religião, denominadas de matriz religiosa brasileira (MRB). 

Se propõe uma interessante forma de análise para peças publicitárias. A qual se 

constituí a partir da metodologia proposta por Torben e Vestergaard (2004, p. 14), através da 

busca por compreender o conteúdo de que é composta a mensagem publicitária, ou seja, suas 

formas, cores, imagens, sons e textos falados ou escritos. Tal metodologia propõe que, para 

estudar um “texto” publicitário, se responda as seguintes questões: 1) “Como ele funciona 

realmente na situação de comunicação?”; 2) “Como se acha estruturado, isto é, de que forma 

suas partes estão unidas em um todo?”; e 3) “Que significado é comunicado por ele?” 
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Para responder tais questões, Pietras (2005, p. 7) sugere que, na primeira se destaque o 

estudo dos envolvidos na situação de comunicação, enfatizando a contextualização histórica, 

religiosa (inserida em especial neste trabalho) e cultural do canal e do receptor; na segunda, a 

ênfase deve decair na investigação sobre como a peça publicitária é estruturada, ou seja, como 

um todo composto por: imagem, título, texto, assinatura e slogan (tanto em sua construção 

visual como linguística). E, finalmente, na terceira, a análise do significado, ou seja, do tipo 

de decodificação que o público (receptor) poderia dar a esse conjunto de significados 

oferecido pelo anunciante (emissor). O que se considera, nos casos analisados, pode ser 

realizado a partir da interpretação dos dados das duas etapas anteriores, em comparação com a 

matriz religiosa brasileira (MRB).  

Como categorias maiores de análise, as quais podem ser utilizadas para classificar as 

construções discursivas presentes nas peças publicitárias, Torben e Vestergaard (2004, p. 24-

25) selecionam sete possibilidades apresentadas inicialmente por Roman Jackobson (1960), 

entre elas estão as seguintes funções: expressiva (que se focaliza no emissor); diretiva (possui 

o foco no receptor); informacional (estrutura voltada para relatar informações para o 

interlocutor do discurso); metalinguística (focaliza o próprio código que a produz); 

interacional (preocupada com o canal); contextual (relacionada com o contexto, geralmente 

ritualístico); e, poética (voltada tanto para o código como para o significado). Essas categorias 

são aqui utilizadas como princípios norteador da análise que se segue. De forma 

complementar, partindo da interpretação de que o método acima apresentado analisa apenas 

superficialmente o modo visual (considerado de extrema relevância dentro de uma peça 

publicitária), é importante a adoção do conceito de “alfabetismo visual” como proposto por 

Dondis (1991). Esse autor acredita que, devido a grande parte da população ser analfabeta, as 

imagens precisam, muitas vezes, cumprir por si só a função comunicativa do visual e também 

do verbal. E é sobre esse prisma que a análise deste trabalho se procede. 

 

2.2 A FORMAÇÃO DA MATRIZ RELIGIOSA BRASILEIRA (MRB) 

 

Salientou-se no capítulo dois que é preciso pensar a relação transcendente que existe de 

forma intrínseca no fenômeno religioso, o que se faz importante para separá-lo do conceito de 

“encantamento mágico”. Agora, o ponto a ser tratado aqui, é que, embora a ênfase no pensar a 

existência de tal realidade transcendente se faça na teologia os resultados concretos de tais 

crenças podem ser vistos para além do mero discurso teológico. A partir de sua construção 
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sócio-histórica e cultural, sempre existiu no Brasil uma grande pluralidade de experiências 

religiosas, o que acaba por ser uma afirmação autoevidente. Em detrimento a tal realidade, 

existe uma busca por elementos discursivos que ultrapassem a interpretação exclusivamente 

religiosa/confessional e alcance os, chamados, fatores sociais. É importante, para os estudiosos 

das ciências sociais e humanas, compreender quais conceitos religiosos podem ser transpostos 

para a pesquisa social, permitindo assim pensar as formas “concretas” resultantes do fazer 

religioso na sociedade.  

A noção de traços comuns, existentes dentro das “culturas brasileiras”, mesmo em meio 

à diversidade sociocultural, já foi alvo de diversos estudos, tais como nas obras Raízes do 

Brasil, de Sérgio Buarque de Holanda e O povo brasileiro: a formação e o sentido do Brasil, 

de Darcy Ribeiro. Estudiosos da religião chegam a reconhecer que, para que uma proposta seja 

bem aceita dentro do cenário religioso brasileiro, é importante que esteja ligada, “de maneira 

bastante íntima, com a chamada matriz religiosa brasileira” (CUNHA, 2004, p. 67). Nela são 

identificados os fatores comuns a todas as religiões que formam, o que poderia ser chamado, da 

base do fazer religioso no Brasil.  

A importância de se pensar os parâmetros contidos na matriz religiosa brasileira se dá, 

no fato, de se pensar as peças a serem analisadas no corpus deste trabalho como preparadas 

para alcançarem mais do que uma pequena parcela da população. Tal target seria composto, 

inevitavelmente, de pessoas provindas das mais diferentes confissões e experiências religiosas 

(ou mesmo de ateus), sendo, por isso, necessário uma abordagem que inclua o máximo 

possível de pessoas, crenças e experiências. 

É certo que os publicitários não precisam ter, de forma geral, a noção consciente dos 

funcionamentos do sistema religioso brasileiro (assim como os receptores também não o tem). 

Podemos, no mais, afirmar que eles têm vontade de utilizar um símbolo religioso, pois 

acreditam que o público-alvo irá, de alguma forma, se identificar com tal construção 

simbólica. Aqui temos, de certa forma, evidenciado que tanto o publicitário como o target, 

possuem o que Raymond Williams chamou de Estrutura de Sentimento.  

Williams reconhece que “o termo é difícil, mas ‘sentimento’ é escolhido para ressaltar 

uma distinção dos conceitos mais formais de ‘visão de mundo’ ou ‘ideologia’”, os quais se 

referem a crenças mantidas de maneira formal e sistemática, ao passo que uma estrutura de 

sentimento daria conta de “significados e valores tal como são sentidos e vividos ativamente” 

(WILLIAMS, 1968, p. 18-19). Cevasco (2001, p. 97) afirma que o termo foi cunhado por 

Williams para “descrever como nossas práticas sociais e hábitos mentais se coordenam com 
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as formas de produção e de organização socioeconômica que as estruturam em termos do 

sentido que consignamos à experiência do vivido”. Para tal autora: 

 

Trata-se de descrever a presença de elementos comuns a várias obras de arte do 

mesmo período histórico que não podem ser descritos apenas formalmente, ou 

parafraseados como afirmativas sobre o mundo: a estrutura de sentimento é a 

articulação de uma resposta a mudanças determinadas na organização social 

(CEVASCO, 2001, p. 153). 
 

Williams acredita que a relação de estrutura, muitas vezes ocorrendo mesmo sem uma 

aparente relação de conteúdo (por exemplo, a utilização de diversos símbolos religiosos 

dentro de peças publicitárias de produtos de setores industriais bem diversos), pode vir a 

demonstrar um princípio organizador pelo qual uma visão particular de mundo se articula. E 

daí também é possível conhecer a coerência do grupo social que a mantém (FILMER, 2009) e 

que, através da análise das estruturas, tais como as artes e a literatura (e também dos meios de 

comunicação, entre eles a publicidade), é possível se entender fenômenos socioculturais. 

Assim, ao trazer a cena para este trabalho, a noção de uma possível matriz religiosa 

unificada, na qual temos vislumbrada a criação social de um grupo social (o Brasil) em relação 

as diversas contribuições e manifestações religiosas, estamos, de certa forma, nos ancorando na 

compreensão de Estrutura de Sentimentos como entendida por Williams. Tais sentimentos não 

precisam (e geralmente não são) conhecidos de forma clara e consciente tanto por produtores 

como por receptores, o que não invalida sua aceitação e utilização. Entretanto, podem ser 

encontrados ao serem analisadas as produções das mensagens construídas para serem 

“consumidas” socialmente, tal como a publicidade, incluindo aqui as com símbolos religiosos. 

É possível se listar as mais importantes contribuições teóricas na busca por se 

identificar uma matriz unificada que represente a religiosidade brasileira. Entre elas estão: a 

“matriz simbólica de uso comum”, criado por Carlos Rodrigues Brandão (1978); “Elementos 

básicos da religião popular”, desenvolvido por Rubem César Fernandes (1982); “Religiosidade 

mínima brasileira”, elaborada por André Droogers (1988); e, “matriz religiosa brasileira”, 

proposta por José Bittencourt Filho (2003). Resumindo essas matrizes, salienta-se que tais 

conceitos têm em comum a noção de que há toda uma cosmovisão que alimenta um sistema de 

crenças e valores religiosos, que perpassam horizontalmente as diversas expressões religiosas 

brasileiras. Cunha sistematiza estes conceitos numa formulação de cinco pontos que 

representariam os componentes da matriz religiosa brasileira (MRB), a seguir reproduzidos por 

serem compatíveis com o processo de análise que se seguirá: 
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 Compreensão de Deus: Deus é um Deus que ajuda, abençoa, ilumina, 

acompanha, protege. Por isso, Deus é objeto de petições e desejos, capaz dos 

impossíveis. É um Deus prático. Mas nem sempre sua vontade coincide com a 

do fiel, que deve aceitar, sem reclamar, o que lhe acontece. Muitas vezes 

acontecimentos desagradáveis são interpelados como castigo de Deus, que é 

capaz de perdoar e curar, dependendo do cumprimento de deveres e obrigações. 

 Compreensão da relação com Deus: ela é direta, não necessita intermediações, 

daí o próprio clero ser dispensável. Deus é amigo, é próximo. Surge com isso 

uma aversão ao rito e um apego ao culto sem obrigações nem rigor, intimista e 

familiar. 

 Compreensão da oposição divindades positivas vs. negativas: Deus é soberano, 

portanto, o Diabo não deve ser levado a sério – daí zombaria com ele, que se 

torna até motivo de fantasia de Carnaval. Essa atitude pode esconder, no 

entanto, um verdadeiro medo do Diabo. Isso explica o fato de nas religiões 

concretas o Diabo ocupar lugar desacatado, muitas vezes acima de Deus. 

 Compreensão de fé: pensamento positivo ou otimismo, segurança, confiança. 

Quem passa por problemas, quem quer vencer na vida, tem que ter fé. 

 Relação com as instituições religiosas: desapego – tendência ao trânsito 

religioso. O que importa é sentir-se bem em um ambiente religioso. “A vida 

íntima do brasileiro nem é bastante coesa, nem bastante disciplinada, para 

envolver-se consciente, no conjunto social. Ele é livre, pois, para se abandonar a 

todo o repertório de ideias, gestos e formas que encontre em seu caminho, 

assimilando-os frequentemente sem maiores dificuldades” (CUNHA, 2004, p. 

63-64), 

 

Portanto, pensar a presença da religião nos processos comunicacionais, tais como a 

publicidade, é pensar como os produtores e receptores carregam consigo a matriz religiosa 

brasileira (MRB), seguindo a proposta de Estrutura de Sentimentos defendida por Williams. E, 

assim, poderemos entender a forma como eles se aproximam e/ou se distanciam dela, visando a 

construção de um discurso atrativo e que consiga o objetivo principal de sua existência, falar (e 

também vender) determinado produto e/ou marca. 
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3.2  A RELIGIÃO NAS PEÇAS PUBLICITÁRIAS ANALISADAS 

 

Para verificar como se procede a presença dos elementos culturais e imaginários que 

dizem respeito à religião no Brasil, através do texto que dá forma aos comerciais selecionados, 

optou-se pela elaboração de uma método de análise qualitativa por meio de um protocolo que 

faça uso dos cinco elementos que caracterizam a matriz religiosa brasileira.  

Para a análise, no primeiro momento, se fará uma descrição textual e imagética de todos 

os acontecimentos narrativos contidos nas peças em análise (estando a última – a imagética – 

colocada graficamente em anexo, devido a um melhor gerenciamento de espaço). Logo após 

tais descrições, se buscará analisar todas as peças de forma individual, através da metodologia 

de análise publicitária baseada em Jakobson (1960) e apregoada por Vestergaard e Schforder 

(2004, p. 14-26), com apoio das teorias de Dondis em relação às imagens, comprando-as com 

os cinco parâmetros da MRB mencionados acima, visando a identificar a existência de 

aproximações entre o que se veicula nas peças com as expressões religiosas predominantes na 

sociedade brasileira. Assim, será realizada uma interpretação de como as construções 

publicitárias presentes nas peças se ligam e apresentam o religioso. Buscando com isso, um 

indicativo de um quadro maior acerca das aproximações do fazer publicitário com o religioso. 

 

Peça 1 – Sundown: patrocínio do sol
47

 

 

Tempo do comercial: 1 minuto / Campanha em rede nacional / Época do ano: início do verão 

Ano de veiculação: 2003 

 

Descrição: Mostra-se uma sala acinzentada, com uma mesa grande com duas cadeiras, 

uma em cada ponta. São Pedro está em uma e um homem vestido de terno preto, 

possivelmente um executivo, na outra.  

Homem/Executivo: São Pedro, obrigado por ter se despencando até aqui. 

S. Pedro: Imagine, é um prazer 

Homem/Executivo: São Pedro! É o seguinte, sundown quer patrocinar o sol! 

Descrição: Quando ele diz isso à câmera dá um close nele e focado em seus gestos.  

S. Pedro: O sol? Mas... Isso vai ser revolucionário... Mas por que vocês querem 

patrocinar o sol? 

Descrição: São Pedro faz a pergunta acima com cara de espanto e levantando as mãos. 

Homem/Executivo: Por que o sol é alegria; é festa; é vida. E a vida gira em torno do 

sol, né São Pedro? 

São Pedro: É para todo o Brasil?  

Homem: O Brasil todinho. 

                                                 
47

 As propaganda se chama “São Pedro” e pode ser acessada em 

http://www.youtube.com/watch?v=M9S3KOviCJA. 
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Descrição: Enquanto ocorre o diálogo acima aparecem cenas de praias em várias 

cidades do Brasil, com uma música leve ao fundo. 

S. Pedro: Todo o verão? 

Homem: Todo o verão  

S. Pedro: Interessante! Fale mais sobre o seu produto. O sol é o nosso principal ativo! 

Homem: Sundown é o que mais entende de protetor solar, todo o verão lança uma 

novidade para todo mundo curtir melhor o sol. 

Homem: Olha isso! 

Descrição: O executivo pega um frasco de sundown e coloca em cima da mesa, para 

mostrar para São Pedro, quando o produto é colocado na mesa uma luz brilha sobre ele 

e São Pedro espantado afirma:  

S. Pedro: Mas é um espetáculo. Só um momentinho. 

Descrição: Falando isso S. Pedro vira a cabeça para cima e uma luz forte o ilumina, 

depois de um segundo ele volta ao normal e diz empolgado 

S. Pedro: Negócio fechado, o sol é as sundown. 

Descrição: A câmera fecha no homem que todo satisfeito fala 

Homem: Galera, o sol é nosso 

Descrição: Aparece varias pessoas festejando e pulando em uma praia, então termina 

com o logo e um narrador falando 

Narrador: Sundown: patrocinador oficial do Sol 

 

 Ao se responder as duas primeiras perguntas propostas pelo método de Vestergaard e 

Schforder é possível se ligar às informações sobre o contexto da produção e veiculação da 

peça, embora o ano de produção seja 2003 a relevância dessa data não é importante, o tempo 

que mais se faz importante é a conotação de que toda a ação publicitária se passa no verão. É 

importante pensar nesse período, pois é a principal época de utilização do produto anunciado 

(protetor solar), e também está intimamente ligada ao contexto simbólico religioso presente na 

peça em questão, pois São Pedro tem, no imaginário popular, a condição de mandar no sol e 

em todo o clima, e está, por essa razão, intimamente ligado ao clima do verão (época onde a 

importância de não chover é grandemente admirada, principalmente quando associado a um 

passeio à praia). 

 Essas considerações ajudam a estruturar a realidade material e simbólica presente na 

peça, ou seja, o título, texto e as imagens que são mostradas. Assim, ao se comparar os dois 

grupos de informação, torna-se visível o entrelaçamento simbólico entre a mensagem 

veiculada pela peça publicitária e o contexto cultural do verão brasileiro, pois a mensagem 

utiliza-se destes elementos para compor seu significado. 

 No que se refere a construção visual, ela pode ser considerada claramente 

informacional, visto que se utiliza boa parte do espaço disponível para reforçar o significado e 

a função do produto, onde crianças, gestantes, mulheres e homens utilizam o produto, todos 

em imagens em diversas praias (cenas essas intercaladas com imagens contrastantes a reunião 
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entre São Pedro e o representante da empresa Sundwon). O reforço a tal funcionalidade é 

constante, pois o sol sempre está forte e as cores utilizadas são sempre claras e brilhantes 

(exceto nas cenas internas, na sala de reunião, que apesar de clara, contrastam, de forma 

impactante, com a alegria e festividade encontradas nas demais, onde se mostram as praias, o 

mar e o sol). 

 No que se refere as construções não visuais, a função da linguagem é poética, sendo, 

portanto neutra e lúdica. Isso difere da preocupação informacional encontrada em boa parte 

das imagens. Tais construções se ocupam, na totalidade, em narrar uma história acerca do 

patrocínio do sol e não se em informar acerca das qualidades e vantagens do produto 

anunciado. Mesmo a construção discursiva do slogan (“Sundown: patrocinador oficial do 

Sol”) se faz de forma a complementar a história construída e não a funcionalidade do produto 

(um bom protetor solar ou algo do gênero). 

  

Relações com a matriz religiosa brasileira 

 

 Compreensão de Deus: Embora Deus não apareça de forma direta na publicidade, sua 

presença se faz bem clara em determinado momento, quando São Pedro precisa consultar a 

vontade divina. Percebemos que a visão de um Deus prático é bem contundente na 

publicidade relatada acima. Quando São Pedro leva a Deus a proposta de patrocínio do sol, a 

resposta é prontamente respondida, afinal, Ele é alguém prático que não negaria a seus filhos 

algo tão bom como a certeza da permanência constante do sol no verão, costumeiramente um 

período de reunir a família e ir para a praia.  

 

 Compreensão da relação com Deus: Apesar da matriz religiosa considerar a não 

necessidade de intermediações para falar com Deus. Na peça em questão se dá grande 

importância para a presença de São Pedro como intermediador entre a empresa Sundwon (e os 

clientes que ela representa) e Deus. Mas um ponto é bem relevante, pois apesar de tal 

intermediador entre Deus e os seres humanos, o representante da empresa falar com São 

Pedro diretamente exclui a necessidade de se reportar ao clero (em comum acordo com a 

matriz religiosa brasileira). Também é relevante lembrar a própria posição atribuída a São 

Pedro dentro do imaginário religioso, ele é o responsável por questões referentes ao clima, 

então, falar com ele diretamente, e não com Deus, é coerente e muito prático (pontos 

importantes dentro da matriz religiosa brasileira). 
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 Compreensão da oposição divindades positivas vs. negativas: A soberania de Deus é 

vista de forma velada, não tanto em oposição direta ao diabo, mas a forças consideradas ruins 

e negativas (podemos considera-las, por essa razão, como derivadas do diabo). Ao se perceber 

a busca pelo sol, praia e diversão no “verão todinho” podemos perceber, de forma indireta, as 

forças do bem (atreladas a tais coisas boas) vencendo as negativas. Se o povo quer um verão 

com muito sol e diversão, então, a busca por uma ajuda divina é o caminho coerente e correto 

para tanto. Assim, o diabo e as forças do mal (chuvas em dias de praia?) não irão conseguir a 

vitória. 

  

 Compreensão de fé: A fé é vista no princípio de acreditação à Deus em busca de um 

tempo ensolarado e de grande diversão. Ao se acreditar que Deus alugará o “maior ativo” 

celeste em prol de uma marca de protetores solares, teremos o pensamento positivo de 

associar tanto um clima bom com a proteção dos malefícios do sol. Em outras palavras 

poderíamos dizer que, quem quer ter dias de sol, tem que ter fé. 

 

 Relação com as instituições religiosas: O desapego a instituições religiosas pode ser 

visto de maneira indireta, não porque ele aparece claramente demonstrado na publicidade, 

mas sim pelo indicativo contrário. Ao se falar com São Pedro, Deus e se buscar um bem 

coletivo provindo dos céus não temos a necessidade, em nenhum momento, de buscar a 

bênção e/ou ajuda de nenhuma igreja, pastor ou padre. Se o que importa é sentir-se bem em 

um ambiente religioso, não sendo relevante qual ele seja, é possível ser religioso até mesmo 

na praia, e com a bênção de divina. 

 

Considerações sobre a peça 1 

 

 Um dos maiores trunfos da peça analisada é ter conseguido articular de forma 

interessante a MRB criando uma narrativa discursiva onde o símbolo religioso, ao mesmo 

tempo, não está longe de tal formulação, mas também consegue ir além e ser um bom agente 

vendedor da história anunciada (a busca de uma empresa em patrocinar o sol). Dessa forma, é 

importante perceber que toda a utilização da MRB acaba por corroborar com o entendimento 

de que as culturas estão em plena articulação dentro do fazer publicitário, sendo inseridas de 
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forma consistente, mesmo que de maneira inconsciente (afinal, não se pode afirmar que o 

publicitário quis respeitar tal matriz, mas pode ser dito que ele o tenha feito). 

 

 

Peça 2 - Sundown: nova formula
48

 

 

Tempo do comercial: 30 segundos / Campanha em rede nacional / Época do ano: início do 

verão / Ano de veiculação: 2004 

 

Descrição: Inicia-se mostrando duas pessoas conversando na praia em cima de uma 

pedra. O céu está bem azul e a praia ao fundo esta cheia, com pessoas sentadas ao sol, 

crianças correndo e brincando. A primeira pessoa acima da pedra tem meia-idade e 

cabelos grisalhos, e veste terno branco, esse é São Pedro. O segundo senhor (que está 

na pedra) é um pouco mais jovem e está de terno preto, óculos e binóculos na mão. O 

diálogo começa com São Pedro.  

São Pedro: E aí como anda o patrocínio do sol de Sundown? 

Homem de preto: Ah, São Pedro, um sucesso! O pessoal ficou tão empolgado que 

criou uma revolução: sundown nova formula. 

Descrição: O Homem de preto mostra um frasco de sundown, a câmera dá um close 

rápido e depois volta para os dois (em câmera de meio corpo). E aparece escrito na 

parte inferior da tela: Nova fórmula 

S. Pedro: Interessante. E qual é a diferença?  

Descrição: O Homem dá o binóculo para o S. Pedro olhar a praia e começa. 

Homem de preto: Dá uma olhadinha aqui  

Descrição: Aparece uma mãe sentada numa cadeira de praia passando sundown na 

filhinha. 

Homem de preto: Sundown agora tem sundown componentes, primeira fórmula 

suave, não oleosa e de rápida absorção.  

Descrição: Mostra várias pessoas aplicando sundown e na parte inferior do texto 

aparece à frase: não oleosa e mais suave 

S. Pedro: Deixa eu ver se entendi. Então é proteção com mais saúde para a pele, é 

isso?  

Descrição: São Pedro vira o binóculo para duas moças bem bonitas e vestidas com 

minúsculos biquínis. O homem de preto o cutuca com o braço dele e fala. 

Homem de preto: E que saúde, hein?!  

S. Pedro: Que é isso! [...] 

Descrição: Nesse momento se ouve um raio e trovões e São Pedro conclui a frase 

anterior. 

S. Pedro: o Chef é família. 

Narrador: Sundown: agora com nova fórmula 

 

 De igual forma a primeira peça desta campanha (analisada acima), temos aqui uma 

ênfase importante na questão do tempo de ocorrência da publicidade, pois, como já 

                                                 
48

 A propaganda é intitulada “Nova Fórmula” e pode ser acessada em http://www.youtube.com/watch?v=vdHan-

1JTVk&feature=related. Todas as propagandas dessa campanha foram criadas pela Agência de Publicidade e 

Propaganda DM9, e acessadas no dia 9/06/2010. 
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salientado, o verão é a principal época de utilização do produto anunciado (protetor solar), e 

este está intimamente ligada ao contexto simbólico religioso presente na peça, pois como 

também já argumentado, São Pedro tem, no imaginário popular, a condição de mandar no sol 

e em todo o clima.  

 No que se refere a construção visual, a peça 2 é informacional, em igualdade com a 

primeira peça, mantendo assim a coerência e o objetivo de marketing proposto para toda as 

campanhas com a temática envolvendo São Pedro. Utiliza-se grande parte do espaço 

disponível para reforçar o significado e a função do produto (mas aqui as imagens são feitas 

em apenas uma praia e vistas de um local mais alto – um pequeno monte –, provavelmente 

indicando que a prestação de contas da empresa patrocinadora com o céu é algo a ser feito em 

um local mais “elevado”. Sendo que o patrocínio já foi firmado e o resultado apresentado é 

bom (“Ah, São Pedro, um sucesso!”), toda as cores utilizadas são claras e brilhantes, onde o 

sol é sempre presente e importante para criar uma atmosfera de alegria, contrastada apenas 

quando a “ira divina” se faz presente, através de raios e trovões (algo incoerente com o clima 

de sol). Nota-se uma continuidade tanto na roupa de São Pedro como a do interlocutor da 

empresa (nas três peças apresentadas), reforçando o estereótipo popular de que pessoas santas 

vestem roupas brancos e executivos ternos com cores escuras. 

 No que se refere as construções não visuais, a função da linguagem é informacional, 

na maior parte da peça, se tornando poética apenas no final, quando ocorre um problema entre 

São Pedro e o “olhar mulheres bonitas”. Tal fato se difere da primeira campanha, mas tem um 

objetivo bem claro aqui, apesentar “a nova fórmula de Sundown”. Enquanto as imagens estão 

preocupadas em reforçar a utilidade e necessidade do uso do protetor solar, o texto do slogan 

(“Sundown: agora com nova fórmula”) se faz de forma a complementar as informações 

passadas pelo texto, não acrescentando novas informações, apenas reforçando a ideia 

principal da peça em questão, falar acerca da nova fórmula. 

 

Relações com a matriz religiosa brasileira 

 

 Compreensão de Deus: Na peça em questão Deus não aparece de forma evidente, 

existindo apenas ênfases em sinais e símbolos de uma certa “fúria e ira” da parte divina. 

Quando São Pedro, seu representante, olha a “saúde” de algumas lindas mulheres com 

minúsculos biquínis, temos uma óbvia piada e um grande senso de humor, em busca, 

logicamente, de um ar menos sacro e mais alegre (típico da sociedade brasileira, que nunca 
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perde uma piada, não importa o tamanho do problema). Mas também vemos a matriz 

religiosa, acerca da pessoa de Deus, de forma bem visível. Através do olhar a “saúde” das 

mulheres (sinônimo, ou melhor, eufemismo, para beleza física) obtemos uma demonstração 

da ira de Deus, provinda através do trovão, o que indica que algo foi considerado por Ele 

como desagradável (i.e.: um Homem Santo olhar com “segundas intenções” para uma 

mulher). Tal ideia se deriva da noção de castigo/aviso divinos para que se cumpra os deveres 

e obrigações de São Pedro para com Deus, para que, assim, Ele [Deus] continue a abençoar a 

praia e todos que ali estão. 

 

 Compreensão da relação com Deus: A peça dá ainda maior ênfase para a figura de 

São Pedro, agora não tanto como intermediador entre a empresa Sundwon (e os clientes que 

ela represente) e Deus. Toda a “prestação de contas”, sobre o sucesso do patrocínio do sol, é 

feita diretamente a São Pedro (visto na pergunta de São Pedro: “E aí como anda o patrocínio 

do sol de Sundown?”). A presença divina se faz apenas no momento da fúria, quando São 

Pedro começa “a sair um pouco da linha”. É interessante notar a expressão: “O Chef [Deus] é 

família”, com a crença da matriz religiosa brasileira, para quem Deus trabalha seu 

relacionamento com a humanidade de forma “intimista e familiar”. 

 

 Compreensão da oposição divindades positivas vs. negativas: Aqui também se faz 

presente as forças consideradas ruins e negativas, mas de forma muito mais velada. O conflito 

existente é mais direcionado a São Pedro e menos a população que irá usufruir tanto do sol 

como do produto. Embora esteja presente, a dicotomia entre certo e errado, bem versus mal, é 

mais utilizada pelo timing de humor do que pela própria essência de um conflito com os 

interesses divinos.  

 

 Compreensão de fé: A fé também se encontra mais velada, o ponto aqui é mais de 

prestação de contas sobre o que foi feito do a autorização do “patrocínio do sol” do que de 

qualquer outro. É interessante notar que a fé em “obedecer a vontade de Deus para não sofrer 

as iras divinas” está bem presente, no caso já relatado e enfrentado por São Pedro, o que 

demonstra uma consonância com a matriz religiosa brasileira. 

  

 Relação com as instituições religiosas: O desapego a instituições religiosas também é 

presente nessa propaganda. Nenhuma igreja, pastor ou padre é mencionado ou se faz 
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necessário. É relevante, ainda mais do que a não presença do clero, a diminuição da 

importância da figura de Deus na trama principal. Se na primeira propaganda Ele foi 

consultado quanto a se fechar (ou não) o contrato com a empresa de protetores solares, nesse 

segundo momento, sua relevância fica para segundo plano, aparecendo apenas quando São 

Pedro comete uma gafe e olha a “saúde” das mulheres. Tal realidade se comporta em 

consonância com a matriz religiosa exposta, pois indica um desapego a tradições, protocolos 

ou mesmo hierarquias; se São Pedro (como legitimo representante de Deus) pode resolver 

sozinho o problema, não há necessidade de Deus estar como o agente principal da ação. 

 

Considerações sobre a peça 2 

 

 Diferente da primeira peça, onde a funcionalidade do produto estava inserida apenas 

através das imagens visuais (com pessoas utilizando-se do produto), essa peça acaba por se 

utilizar dos instrumentais textuais (incluindo o slogan) de forma informacional, o que vai na 

contra mão do conceito de que cada vez mais as publicidades estão se utilizando do poético 

ou do lúdico e menos das funcionalidades dos produtos. Entretanto, o poético também é 

utilizado como instrumento de comunicação, através da continuação da figura de São Pedro 

como agente interessado em todas as informações funcionais sobre o produto. E também é 

visto na “piada/anedota” da qual São Pedro é o principal interlocutor. A matriz religiosa se 

mostra como parte integrante de todo o substrato imaginário que compõem a discursividade 

visual (em maior parte) e não visual (principalmente no final do texto, quando ocorre o 

problema entre São Pedro e as “normas do Chefe”).  

 

 

Peça 3 – Sundown: top less
49

 

 

Tempo do comercial: 30 segundos / Campanha em rede nacional / Época do ano: início do 

verão / Ano de veiculação: 2005 

 

Descrição: Inicia-se mostrando S. Pedro e um homem em cima de uma guarita de 

segurança, em uma praia, como se fossem salva vidas, os dois conversam.  

Homen: S. Pedro esse verão está demais futebol, mergulho... 

Descrição: Ao mesmo tempo vai mostrando imagens que pessoas passando o produto, 

outras jogando bola, outras com pranchas já na água. 

Homem: Topless 

Descrição: São Pedro, que estava observando tudo, repete assustado  

                                                 
49

 Tal propaganda tem o nome “Topless”, pode ser acessado pelo site 

http://www.youtube.com/watch?v=luwjzz2RYos&feature=related. 
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S. Pedro: Topless? Topless não pode! 

Descrição: E grita fazendo gesto com as mãos.  

S. Pedro: Chuva! 

Descrição: Mostra a praia e o céu que estava azul começa a ficar escuro, todos 

começam a correr para se esconder, as moças que estavam de topless (mas só aparecem 

de costas) colocam a blusa e se escondem debaixo de um guarda-sol. 

Homem: Ah, São Pedro, trás o sol de volta, o sol desperta a alegria nas pessoas. 

Descrição: Aparece uma criança triste escondida da chuva e o homem continua 

Homem: E com sundown elas ficam ainda muito mais ensolaradas. 

Descrição: O homem mostra o produto para S. Pedro que sorri e diz  

S. Pedro: Tá bom... Sol para as crianças 

Descrição: O céu que estava escuro volta a ficar azul e as crianças alegres começam a 

correr pela praia. 

S. Pedro: Sol para o Futebol 

Descrição: O céu volta a ficar azul onde vários homens estavam jogando bola, e eles 

voltam a jogar. 

Homem: E para o topless? 

S. Pedro: Pelas normas da casa não pode. Mas eu vou fazer vista grossa. 

Descrição: S. Pedro levanta as mãos como que dando ordem ao sol, então as moças do 

topless saem de baixo do guarda-sol e já tiram a camiseta, correndo para o mar. O 

frasco do produto volta a aparecer nas mãos das pessoas e todos estão alegres. Aparece 

cinco frascos de sundown na areia da praia e o logo do produto na tela. 

Narrador: Nesse verão passe sundown e passe sua alegria adiante. 

 

  

 Esta é a última peça da campanha publicitária iniciada com o patrocínio do sol pela 

empresa Sundwon. Seguindo mais diretamente a temática humorística presente na segunda 

campanha, temos o contraste entre sol e chuva de forma mais importante e impactante para a 

construção discursiva (afinal, verão é época do brasileiro pensar em ir para a praia). 

Entretanto, a alegria de se ter um belo dia de sol na praia é tão presente como nas peças 

anteriores e se faz ainda mas importante para a construção discursiva (visual e não visual). 

 No que se refere a construção visual, a peça 3 também é informacional, mas em menor 

escala do que as demais peças, pois acaba cedendo espaço para a história a ser contada. 

Apesar disso, mante-se a coerência e o objetivo de marketing proposto para a campanha, pois 

todos os elementos visuais estão presentes, apenas se muda a ênfase dada a cada um deles. 

Embora se utilize um espaço para reforço da função do produto, a história narrada se une 

como principal aspecto a ser observado. A chuva e a escuridão se encontram como contraste 

radical, em relação à claridade do sol. Enfoca-se pessoas alegres na praia, utilizando-se do 

produto, mas é notável que ênfase está, na história da negociação entre São Pedro e o 

representante de Sundwon. 
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 No que se refere as construções não visuais, a função da linguagem é totalmente 

poética (lúdica), diferente da peça anterior que tinha um objetivo informacional. Quando o 

problema do topless ocorre São Pedro acaba por ser enfatizado, pois é dele a possível solução 

para o “problema”, indiciando a estrutura voltada para a história e não para o produto. O texto 

do slogan (“Nesse verão passe sundown e passe sua alegria adiante”) acaba por ser um misto 

de construção informacional (enfatizando que o produto serve para se passar no corpo e 

conduzindo a um entendimento de sua funcionalidade) e poética, onde a alegria é algo a se 

buscar nesse verão (e de preferência com o uso de Sundwon). Tal slogan ao mesmo tempo 

que complementa a história acaba por reforçar a função do produto, servindo de contraponto 

para o restante da construção publicitária, onde o poético (lúdico) acaba por imperar. 

 

Relações com a matriz religiosa brasileira 

 

 Compreensão de Deus: Deus não aparece em nenhum momento nessa peça, entretanto 

a divindade é representada através da figura de São Pedro, que é mais do que um mero 

intercessor perante Deus, afinal, é ele mesmo quem manda (segundo o imaginário popular) 

nas condições do clima. Como representante de Deus, as decisões tomadas por São Pedro são 

unanimes e não podem ser questionadas pelo “fiel, que deve aceitar, sem reclamar, o que lhe 

acontece”. Quando o sol é escondido, por problemas com o “topless”, não se vê pessoas 

reclamando, o que cabe ao representante da marca Sundwon fazer. Esse é um fato 

interessante, afinal, se o crente não poderá pedir por Sol, uma empresa patrocinadora do sol o 

poderá fazer? A lógica comercial não é descrita, em nenhum momento, na matriz religiosa 

brasileira, mas é importante nessa propaganda, pois ela “muda” a posição de São Pedro (“vou 

fazer vista grossas”). Podemos acusar que isso esteja ligado a uma necessidade meramente 

publicitária, mas também pode-se afirmar que isso seja uma influência da imagem construída 

em torno pentecostalismo contemporâneo, onde o dinheiro e a realidade financeira obtêm uma 

ênfase religiosa maior. 

 

 Compreensão da relação com Deus: Nas três peças analisadas a presença da 

figura/pessoa de Deus parece estar em uma frequência decrescente. Na primeira a decisão 

final cabe a Ele, na segunda apenas uma bronca é provinda dEle, para, finalmente, na terceira 

peça (analisada nesse momento), sua presença não ser diretamente contada. Podemos 

relacionar a isso a ideia de que o brasileiro, em sua religiosidade mínima, tem uma “aversão 



82 

 

ao rito e um apego ao culto sem obrigações nem rigor, intimista e familiar”, como na 

propaganda analisada, pois nela até mesmo coisas que não “podem pelas normas da casa” 

(como o topless) são permitidas (“vou fazer vistas grossas”). 

 

 Compreensão da oposição divindades positivas vs. negativas: As forças consideradas 

ruins e negativas estão presentes nesse momento de forma clara. Existe um grande 

contraponto entre o sol e a alegria (provindas pela divindade positiva) e, entre a chuva e a 

falta do sol (provinda por algum problema – e associadas facilmente a coisas e divindades 

ruins). O topless não é colocado como algo ruim, apesar de ele ter sido o causador da falta do 

sol e do começo da chuva. Tal fato pode indicar, novamente, um desapego aos padrões 

(morais?) que compõe a crença religiosa brasileira. Ele pode ser errado, mas no momento não 

está fazendo mal a ninguém, então, podemos liberar e fazer “vistas grossas”. 

 

 Compreensão de fé: A peça dispõe sobre a fé em duas vertentes, na primeira, temos a 

vontade de Deus/São Pedro como soberana. Se a chuva é mandada por eles não há o que 

fazer, apenas é preciso se ter fé que o melhor está sendo feito e que em breve algo bom irá 

aparecer. No entanto, de forma paradoxal, existe a fé provinda com a interseção do executivo 

de Sundwon para que o sol possa voltar e o topless liberado. Seria de se perguntar se aqui a fé 

é no produto, no produtor ou na divindade (lembrando a discussão empreendida no capítulo 

dois, acerca da sacralização da publicidade). Embora o produto tenha a aura mágica de 

carregar o sol e todas as alegrias dele consigo, não vemos a substituição da religião, que 

continua a ter importância e relevância, como bem demonstra a figura de São Pedro. 

  

 Relação com as instituições religiosas: Como todas as demais peças da série, as 

instituições religiosas não são completadas, mencionadas ou mesmo podem ser citadas como 

alguma inferência. O que está em coerência com a criação publicitária da campanha e também 

com a matriz religiosa brasileira. 

 

O que estudo indica: considerações específicas sobre a campanha de sundown 

 

 É lógico pensar que de todas as propagandas da campanha do protetor solar sundown, 

analisadas aqui, em nenhuma se busca uma verdade ou crença religiosa. Ao se apresentar São 

Pedro como o dono/gerente do sol, o qual facilmente se curva a lógica comercial, não se tenta 



83 

 

produzir uma possível conversação entre o celeste e um produto comercial. Afinal, a 

propaganda não objetiva tal ato, mas sim comunicar a existência e, com isso, vender o 

produto. Aqui pode ser visto o conceito de Estrutura de Sentimento, pois não estamos falando, 

claramente, de ideologias e visões de mundo, mas de um substrato mínimo que é conhecido e 

aceito cultural e socialmente, mas que, não por isso, é algo totalmente institucionalizado, 

estando mais claramente em efervescência social. 

 Afinal, temos ressaltado e propagando o símbolo religioso de um santo, que governa 

os elementos da natureza, que faz chover ou fornece o sol aos seres humanos, mas em 

nenhum momento essa crença é proselitizada. Não se espera uma conversão a tal crença, nem 

se busca que cada vez que alguém compre um protetor solar reze/ore para São Pedro em 

busca de sol. Por um lado, quem preferir ser ateu terá ali ao menos uma boa piada. Quem já 

acreditar em São Pedro (mesmo que de forma diferente do mostrado na tela) se identificará 

com o personagem. O que temos aqui é uma abertura para uma combinação complexa de 

visões de mundo, o que corresponde coerentemente ao grande retalho de crenças existentes na 

matriz religiosa brasileira, as quais nunca são realmente escolhidas, ficando presente apenas o 

“sentimento” de existência de cada uma delas. 

  

Peça 4 – Olimpikus: Claudinei Quirino
50

 

 

Tempo do comercial: 30 segundos / Campanha em rede nacional / Ano de veiculação: 2000 

 

Descrição: Inicia-se com um atleta negro com roupa de ginástica em vários ângulos, 

sob música.  

Narração: Quem é você que desafia Chronos, o deus do tempo? 

Descrição: Aparece um close de um pé correndo como tênis 

Narração: Senhor dos segundos, dos minutos e das horas. 

Descrição: O atleta está compenetrado e espera a largada, então saí e corre por uma 

estrada estreita, com paisagens laterais de deserto e sob um céu que parece ir junto com 

ele, passa por cactos, um carro velho abandonado, olhando para trás de vez em quando. 

Ele parece meio que desconfiado, por isso, aperta o passo. A música continua durante a 

corrida até que o atleta para, de repente. Dá um segundo, e volta para trás correndo, 

como que voltando à fita (voltando no tempo). Aparecem imagens de ampulheta, uma 

imagem de uma criança com o mesmo uniforme do atleta e ele coloca as mãos atrás da 

cabeça, como que confuso, tudo bem rápido, a voz volta a narrar.  

Narração: Quem é você que desafia o criador dos dias e das noites? 

Descrição: O céu que até agora estava azul agora fica preto e aparece um olho enorme, 

a lua por trás da sombra de um cacto e uma coruja. O atleta continua correndo sob a 

música, salta na paisagem sinistra, e o narrador continua.  

                                                 
50

 Com o nome “Cronos”, essa peça pode ser acessada em 

http://www.youtube.com/watch?v=EOss3mcdEiU&feature=related. Acessadas em 08/10/2009. 
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Narrador: O senhor absoluto dos relógios e dos ponteiros. 

Descrição: O atleta cai na estrada, ajoelhado e olha para o céu que agora tem nuvens 

densas, aparece ele de costas, dá um close no tênis. E começa uma sequência confusa 

dele pulando cordas e o narrador diz 

Narrador: Quem é você que quer vencer o tempo? 

Descrição: Aparece o atleta bem acelerado pulando corda. 

Narrador: Quem é você? 

Descrição: Aparece o asfalto da estrada o nome: “Claudinei Quirino, ouro Pan 99”. 

Então aparece varias imagens do atleta olhando e em seguida do logo com a seguinte 

escrita: 2000 Ano Olimpikus. 

 

 

 O ano de produção dessa peça é de extrema importância para seu entendimento 

publicitário e cultural. Veiculada no ano 2000, junto ao frenesi de um possível fim do mundo 

e de um começo de um novo século, temos também a influência dos jogos olímpicos que 

estavam chegando e de um Pan que acabara de ocorrer no ano anterior. Objetivo de marketing 

provável desse anúncio era associar a marca e tênis, que já é uma clara alusão as Olimpíadas, 

aos jogos e a superação de marcas e recordes, associando isso ao uso do tênis. É interessante 

notar que a propaganda foi construída, tanto no texto como na imagem, de forma a buscar na 

antiga mitologia grega o arcabouço social-imaginário para sua sustentação como história 

narrativa, o que poderia torná-la facilmente fora do contexto social e religioso da atualidade 

brasileira, mas isso não ocorre, graças as demais construções culturais nela inserida. 

 No que se refere a construção visual, a peça 4 é totalmente poética (lúdica). O tom 

sombrio e acinzentado da fotografia servem como construtura de um marco onde o desafio e o 

perigo são iminentes. A preocupação em se criar uma atmosfera tensa é vista em toda a 

paisagem e cenários, todos seguindo o mesmo tom de cor e contraste, incluindo as roupas dos 

atletas. O tênis, quando este aparece em cena, também tem um tom acinzentado, mas é visto 

de forma mais clara e brilhante, o que, ao mesmo tempo, serve para combinar com o cenário 

geral, mas também se torna algo contrastante e peculiar. A transposição entre a antiga 

mitologia grega e a utilização moderna do produto é vista de forma bem presente na 

construção visual, que sempre contrasta imagens do deus grego visto no céu com construções 

da atualidade (a rua asfaltada, o carro velho, o tênis etc.). 

 No que se refere as construções não visuais, a função da linguagem é complementar as 

informações visuais, sendo assim pode ser considerada lúdica, entretanto existe um tom de 

poesia (ou seria crônica?) em sua construção, o que ajuda a contratar com o clima mais 

sombrio e pesado das imagens. O texto do slogan (“2000 Ano Olimpikus”) é utilizado como 

complemento a campanha geral da marca Olimpikus e não, necessariamente, como forma de 
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concluir a mensagem narrada (visual ou textualmente). Entretanto, o slogan também serve 

como demarcador histórico da peça, pois é nele que a peça ganha uma data de vigência, com 

foco no ano 2000, sendo assim, ele acaba servindo como um dos principais pontos textual 

para ligar a antiga mitologia grega com a atual façanha humana (a superação de obstáculos 

por parte do atleta). 

 

Relações com a matriz religiosa brasileira 

 

Compreensão de Deus: embora a figura de Deus não apareça na peça, alguns aspectos 

indiretos parecem fazer menção a Ele. A divindade apresentada no comercial não corresponde 

às características de iluminação, proteção e guia apregoada pela MRB. “Cronos” (o deus do 

tempo) está relacionado a um deus falso e, na categoria de farsante, é colocado numa situação 

de desprezo diante da capacidade humana (apresentada através de um ar de desafio à 

divindade falsa). Essa indiferença a Cronos, e o consequente desafio humano, parece 

desmentir a suposta supremacia alegada por esse deus, afirmando, através de um paradoxo, de 

forma quase que inconsciente, as características contrárias do Deus presente na MRB. A 

personalidade divina de Cronos é contrária à personalidade de Deus e, por isso, deve ser 

vencido, superado e rechaçado.  

 

Compreensão da relação com Deus: novamente, a figura de Cronos como deus falso 

está em paradoxo com a figura do Deus verdadeiro que marca a MRB. No sentido relacional, 

a farsa de Cronos é visível através de seu caráter profundamente ditador, distante e 

controlador. Assim, há uma inconsciente afirmação de que um “verdadeiro deus” não se 

relacionaria dessa maneira; o Deus na MRB é completamente pessoal e trabalha em harmonia 

às realizações da humanidade. Assim, se faz relevante notar que, mesmo não estando em 

acordo visível com MRB, é possível, através dos conceitos contraditórios a ela, se afirmar a 

soberania dessa matriz e, com isso, criar uma forma discursiva paradoxalmente oposta e 

coerente a ela. 

 

Compreensão da oposição divindades positivas vs. negativas: essa compreensão 

parece ser o fator aglutinador de toda a peça publicitária. A supremacia de Deus parece estar 

estreitamente vinculada à própria concepção do “deus verdadeiro” em oposição à divindade 

pagã. O ser humano age ousadamente diante das constantes interpolações de Cronos (“quem é 

você?”), como que zombando de sua identidade falsa em contraste à supremacia de Deus. 
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Compreensão de fé: a fé em suas realizações pessoais é o que move o corredor a 

vencer o tempo, e consequentemente, a Cronos. Mesmo acometido de algumas provas durante 

o caminho (a volta no tempo, o retrocesso da corrida, o clima desértico etc.), o homem 

continua otimista e confiante de sua vitória. O fator “fé” é essencial para uma compreensão de 

Cronos a respeito da ousadia humana de lutar contra as forças da natureza (declarada 

atividade de sua divindade). Nada no mundo parece superar aquele que corre com fé, como o 

faz Claudinei Quirino. (Na verdade, pode se acusar que a aquisição do produto sugerido 

parece corroborar para o fortalecimento da fé daquele que o porta.) 

 

Relação com as instituições religiosas: a ausência do institucional evidencia a relação 

de desprezo por esta dimensão das religiões como componentes da matriz religiosa brasileira. 

Afinal, não existe sequer a vontade de fazer menção a elas.  

 

 

Peça 5 – Olimpikus: Gustavo Borges
51

 

 

Tempo do comercial: 30 segundos / Campanha em rede nacional / Ano de veiculação: 2000 

 

Descrição: Começa com uma silhueta em movimento em cima de um trampolim, 

filmado de dentro de uma piscina com uma água bem azul, logo um close do atleta que 

está em traje de banho, arrumando óculos a prova de água no rosto. Mostra a piscina do 

alto, e no lado de fora o atleta se preparando para mergulhar, quando aparece a imagem 

de um deus refletida, dentro da água em movimento, o qual pergunta.  

Deus das águas: Quem é você? 

Descrição: O atleta pula na piscina e sai nadando enquanto surge uma nova pergunta. 

Deus das águas: Quem é você que invade meu mundo? Eu sou deus das águas. Quem 

é você? 

Descrição: O atleta sai da água rapidamente sob um olhar em close do deus das águas 

e já sai andando do lado de fora da piscina e aparece um close congelado do atleta com 

seu nome no rodapé: Gustavo Borges – 3 medalhas olímpicas. Mostra a água da piscina 

e aparece: Olimpikus marca oficial do comitê olímpico brasileiro. 

 

 

 O ano de produção dessa peça é o mesmo da anterior, fazendo parte da mesma 

campanha publicitária, por isso ela segue a mesma linha criativa. No que se refere a 

construção visual, a peça 5 também é, seguindo a mesma linha criativa da peça anterior, 

totalmente lúdica. Mantem-se o tom sombrio e acinzentado da fotografia, mas se inclui o azul 
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 Com o nome “Poseidon”, essa peça pode ser acessada em: http://www.youtube.com/watch?v=weg4RiffDJo. 
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da água como importante contraponto visual. Continua-se perceptível a preocupação em se 

criar uma atmosfera tensa, a qual é vista até mesmo no azul da água, quando o deus Posêidon 

aparece para questionar o nadador que ultrapassa barreiras além do alcance humano. O tênis 

não aparece de forma evidenciada, o que parece corroborar com a ideia de que essa campanha 

não tem um viés informacional, mas sim poético (lúdico). 

 No que se refere as construções não visuais, a função da linguagem é complementar as 

informações visuais, sendo assim pode ser considerada poética (lúdica). O texto do slogan 

(“Olimpikus marca oficial do comitê olímpico brasileiro”) é utilizado como complemento a 

campanha geral da marca Olimpikus e não, necessariamente, como forma de concluir a 

mensagem narrada (visual ou textualmente). Entretanto, o slogan também serve como 

demarcador informacional da peça. Sendo assim, ele acaba servindo como um dos principais 

pontos textual para ligar a antiga mitologia grega com a atual façanha humana (a superação de 

obstáculos por parte dos atletas do COB). 

 

Relações com a matriz religiosa brasileira 

 

Compreensão de Deus: novamente, a figura de Deus não aparece na peça, mas 

aspectos indiretos fazem menção a Ele. A divindade apresentada (Posêidon), no comercial, 

não corresponde às características de divindade apregoada pela matriz religiosa brasileira. 

Relacionado ao “falso deus”, Posêidon é tratado com indiferença sendo, assim, desafiado pelo 

ser humano que procura desmentir a suposta supremacia alegada por esse deus, afirmando, 

através de um paradoxo, as características contrárias do Deus como analisada na MRB.  

 

Compreensão da relação com Deus: no sentido relacional, a personalidade de 

Posêidon também não encontra ecos relevantes que entrem de acordo com a matriz religiosa 

brasileira. Através de tais conceitos contraditórios é possível afirmar a crença predominante 

na matriz e criar um paradoxo discursivo oposto e coerente a ela. 

 

Compreensão da oposição divindades positivas vs. negativas: a oposição das 

divindades, no comercial, novamente demonstra ser o fator que impulsiona a sina do atleta. A 

inconsciente compreensão de “deus verdadeiro” move o homem à ousadamente contra a 

divindade pagã, rechaçando, assim, qualquer espécie de declarada soberania sobre as águas. O 
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conceito da supremacia de Deus dá coragem ao homem no momento de confronto com um 

deus falso. 

 

Compreensão de fé: o conceito de fé novamente é apresentado através das motivações 

positivas do atleta ao desconsiderar a “supremacia” de Poseidon sobre as águas. É superando 

os poderes da falsa divindade que a fé do atleta o impele a superar as possíveis dificuldades. 

A fé leva o homem a “invadir o mundo” de Poseidon confiante de sua vitória sobre a força 

das águas.  

 

Relação com as instituições religiosas: uma vez mais, se nota a ausência do 

institucional. Através da indisposição de citar o conceito institucional, percebe-se a falta de 

importância atrelada às instituições, como algo dispensável.  

 

 

Considerações sobre a peça 4 e 5 

 

 As possibilidades da cultura religiosa brasileira se fazem presente nessas peças, 

mesmo que a abordagem publicitária escolhida se dê de forma a contemplar os mitos gregos e 

não os símbolos religiosos como estudados pela MRB. O interessante é notar que, mesmo que 

o produtor ou o receptor tenha pleno conhecimento social das figuras imaginárias gregas, é na 

cultura brasileira que se funda a comunicação cultural proporcionada pelas peças.  

 Os deuses gregos agem não de forma grega, embora estejam presentes resquícios 

dessa construção (como, por exemplo, o fato de Cronos ainda ser o deus do tempo e Posêidon 

do mar – na cultura religiosa brasileira, faria mais sentido colocar São Pedro ou Iemanjá como 

regente de tais locais). Assim, segundo a convenção religiosa brasileira, esses deuses são 

desafiados e vencidos.  

 O que parece demonstrar que o fazer publicitário é guiado segundo parâmetros sociais 

atuais, representando e divulgando a cultura tal como é vivida na atualidade (aqui temos uma 

possível aplicação do conceito, descrito acima, de Estrutura de Sentimento – afinal, o que é 

vivido ativamente na sociedade não é a mitologia grega, mesmo ela sendo conhecida 

socialmente, mas sim a MRB). Tudo isso corrobora com a ideia de que a publicidade não 

tenha a função de criar sentimentos culturais e sociais, mas apenas se apodera deles para 

poder anunciar os produtos a serem vendidos. 
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Propaganda 6 – Citroen Xsarax Picasso
52

 

 

Tempo do comercial: 30 segundos / Campanha em rede nacional / Ano de veiculação: 2000 

 

Descrição: Ao som de uma música instrumental, um carro sai da garagem de um 

sobradinho sob um céu azul, mas assim que sai começa a cair gotas de água provindas 

de nuvens bem escuras. O carro continua a andar em uma rua não muito cheia de 

pessoas ou outros carros, assim, se dá um close na frente do carro com a câmera bem 

fechada. Em seguida, um close da lateral, mostrando os detalhes, então se mostra o 

painel por dentro, com o limpa-vidro funcionando e limpando a chuva. Muda a cena 

para um close da parte de trás do carro (tudo isso ocorrendo ainda chovendo).  

Descrição: O carro continua andando, e entra em um estacionamento coberto, com isso 

a chuva para, um homem olha assustado para o céu e fecha o guarda-chuva que 

segurava. O carro sai pelo outro lado do estacionamento e então está chovendo de 

novo. Ele anda suavemente por ruas com edifícios antigos, ao que aparece uma moça 

correndo na chuva e olha para o caro que entra em uma cobertura e a chuva para 

novamente. Então, a câmera começa a se dirigir rapidamente em direção às nuvens, 

como se entrando nelas, e se focaliza em algumas “anjas” com as mãos na boca, como 

que as enxugando depois de babar, pois acharam o carro lindo. A câmera diminui o 

zoom e várias anjas são mostradas, um em cada nuvem. 

Narração: Tem gente lá em cima babando por esse novo design. Novo Xsarax Picasso. 

Vai chover. 

Descrição: Aparece o logo do carro e da montadora. 

 

 O ano de produção dessa peça publicitária acaba por ser insignificante, sendo 

relevante apenas se pensada no período que o carro anunciado era novidade, mas, como 

campanha de comunicação (indo para além da apresentação do produto) sua estrutura cultural 

acaba sendo mais abarcante, sendo assim, poderia ter sido veiculada em outra época ou 

período que não haveria nenhuma diferença de conteúdo ou relevância. 

 No que se refere a construção visual, a peça 6 segue a ordem das maiorias das outras 

analisadas aqui, sendo assim, também acaba por ser classificada como tendo uma construção 

poética. É certo que o produto (o carro) aparece em praticamente toda a construção discursiva, 

sendo o principal agente motivador da ação existente, mas não se argumenta muitos 

diferenciais funcionais do carro, se focando mais nas situações vividas pela chuva e ausência 

de chuva. Quase toda a peça se constitui apenas através do uso das imagens, não sendo 

necessária a utilização de construções textuais para a composição da mensagem pretendida.  

 No que se refere as construções não visuais, a função da linguagem está, como dito 

acima, quase que totalmente ausente, aparecendo apenas para a conclusão final da mensagem 

criada pelas imagens. O fechamento linguístico (“Tem gente lá em cima babando por esse 
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novo design”) é a chave que servirá para indicar qual o diferencial anunciado para esse carro. 

Podendo, portanto, ser considerado, de certa forma, informacional. O slogan (“Vai chover”) 

entretanto, ajuda a voltar, depois de um breve período informacional, para a construção 

poética ou lúdica. 

 

Relações com a matriz religiosa brasileira 

 

Compreensão de Deus: a compreensão de Deus pode ser entendida de maneira 

generalizada, mas não de forma muito clara. A alegação “tem gente lá em cima” parece 

demonstrar uma referência a divindade de forma genérica; ao invés de encontramos a frase 

“tem anjos lá em cima”, o que seria mais óbvio e condizente com a propaganda, há uma 

declarada tentativa de fundir ao conceito angelical uma generalização do sagrado divino. Os 

anjos passam a representar o conceito de Deus “lá em cima” e não carregam uma identidade 

específica após a interpretação do narrador. Através dessa divindade generalizada, o próprio 

Deus é inserido como aquele que acompanha a sina do carro e “baba” de admiração a sua 

nova estrutura. Quebra-se uma suposta hierarquização no céu separando-se, assim, 

simplesmente, o divino e do humano.  

  

Compreensão da relação com Deus: a divindade apresentada nas entrelinhas através 

do conceito genérico demonstra-se inteiramente pessoal. O envolvimento dos seres celestiais 

com a movimentação do carro por cada esquina (além de sua exclusiva concentração nos 

momentos em que ele está visível) demonstra um zelo contemplativo de admiração profunda. 

Pode-se alegar que o céu está essencialmente interessado nos feitos humanos acompanhando-

os de perto com profundo interesse.  

 

Compreensão da oposição divindades positivas vs. negativas: a imagem imediata do 

carro na peça faz referência imediata ao que é bom, atribuindo, dessa forma, pelo mesmo uma 

aura de “divindade positiva”. O que parece ser essencialmente “bom” e “puro” vem do novo 

modelo do automóvel atrelado à aprovação celestial. Por outro lado, o conceito de “divindade 

negativa” é igualmente visível no caráter da aprovação dos anjos na peça: encontra-se um 

profundo desejo carnal que se evidencia através de um ato aparentemente irreverente: o 

“babar”. A luxúria dos anjos demonstra que mesmo seres celestiais estão imunes aos desejos 
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carnais do consumo (principalmente quando se trata de um Citroen Xsarax Picasso). No carro 

convergem as duas vias conceituais de divindade: o “carro puro” e o “carro tentação”.  

 

Compreensão de fé: tal compreensão é entendida através do comportamento dos anjos, 

e não necessariamente o humano. Na verdade, a compreensão humana de fé é estendida à 

divindade como portadora da mesma necessidade tornando os anjos tão incompletos 

materialmente quanto os homens. A fé relacionada à felicidade que induz o ser humano à 

superação pessoal e o desejo de “possuir” algo aparentemente inalcançável é notada no 

comportamento angelical.  

 

Relação com as instituições religiosas: como de costume, a MRB em relação às 

instituições entre em cena através da desconsideração das mesmas. O céu está relacionado 

diretamente ao homem e não necessita de local ou intermediário. 

 

Considerações sobre a peça 6 

 

 Novamente a cultura religiosa brasileira se faz presente, mesmo que ela sofra algumas 

modificações simples, objetivando facilitar a abordagem publicitária. O contraste entre o que 

se espera de um ser celestial (no caso, dos anjos) e a reação obtida por esses seres, ao desejar 

um objeto que seja sinônimo e luxuria, é algo que motiva e gera atenção no enfoque 

discursivo esboçado (e não seria essa a principal função do discurso publicitário, chamar a 

atenção para a mensagem que está apregoando e, com isso, depois, poder vender o produto 

anunciado?). Assim, o pensamento de que a construções da culturas são provindas de um 

fenômeno dialético constante, parece estar presente nesse momento, a peça, ao inverter, 

mesmo que de forma simples e básica, o ideal de como a população vê o seres celestiais, está, 

ao mesmo tempo, confirmando as características observadas pela MRB (que indica existir 

certa tolerância a fuga das regras e padrões), mas também pode acabar ajudando a construi-la, 

através de uma novo olhar, mesmo que de forma ainda embrionária, apregoado ao receptor. 

 

Peça 7 – Philadelphia
53

 

 

Tempo do comercial: 30 segundos / Campanha em rede nacional / Época do ano: início do 

verão / Ano de veiculação: 2008 
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Descrição: Começa mostrando um cozinha com uma mesa toda coberta de panos e 

cortinas brancas. No cenário de fundo, existe um céu azul. Um anjo está sentando de 

frente para a mesa e, ao seu lado, uma “anja” acaba por ali se sentar. Toda a cena 

ocorre ao som de uma suave música. 

Anja (se dirigindo ao anjo): Já provou philadelphia? 

Descrição: Enquanto ela fala a frase acima, a “anja”, abre a embalagem de 

philadelphia e com uma espátula retira um pouco do produto e passa em uma fatia de 

pão e, assim, entrega o pão para ele (nisso escuta-se um coral cantando uma espécime 

de versão da música Aleluia). 

Anja: E com pão de queijo? 

Descrição: Ainda falando ela passa philadelphia no pão de queijo e entrega para ele, 

que come saboreando com muito prazer. (mais uma vez o som do coral pode ser 

ouvido, no exato momento que ele mastiga o primeiro pedaço). 

Anja: E com peito de peru? 

Descrição: O som do coral interrompe a última palavra e então a “anja”, indignada, 

olha pela janela da cozinha e pergunta: 

Anja: Pó pessoal, não dá para ensaiar em outra nuvem? 

Descrição: Mostra-se, então, os anjos que estavam cantando e olhando para eles 

comendo. Então a cena muda e mostra a Philadelphia caindo sobre uma mesa branca. 

Narrador: Philadelphia, só provando para entender. 

 

 

 O ano de produção dessa peça não tem grande relevância para a estruturação do 

discurso publicitária realizado nela. Não se percebe uma produção datada, sendo possível ser 

transmitida em qualquer período (é claro que, aqui nesse trabalho, estamos consideramos um 

breve período de anos – apenas uma década –, por isso, a questão e datas de produção podem, 

algumas vezes, ser desconsiderada como importante revelação do substrato histórico-

imaginário). 

 No que se refere a construção visual, a peça 7 parece ir, até certo ponto, na contramão 

das demais análises realizadas aqui, pois nela temos uma construção poética/lúdica, quando 

aborda-se o local em que se desenvolve a história (o céu, mas em uma cozinha bem parecida 

com a de uma casa comum de “propaganda de margarina”). Mas também se constrói, na peça, 

uma narrativa discursiva visual que indica a utilidade do produto anunciado, onde é possível 

se ver a “anja” passando o produto em diversos produtos e fornecendo ao anjo, que comendo, 

finaliza a demonstração da utilidade do produto anunciado. O produto aparece em quase toda 

a construção discursiva, sendo o agente motivador dessa ação. 

 No que se refere as construções não visuais, a função da linguagem serve para 

complementar as informações vistas nas imagens. Assim, quando a “anja” passa o produto 

anunciado no pão de queijo, ela narra toda a sua ação, não deixando dúvida da função 

utilitária e funcional proposta na construção linguística. O slogan (“Philadelphia, só provando 
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para entender”) serve para finalizar o conceito demonstrado tanto na construção visual como 

na não visual. Nele temos a função poética, no trecho “só provando para entender” e a 

metalinguística, na colocação do produto como agente principal a ser anunciado no slogan. 

 

Relações com a matriz religiosa brasileira 

 

 Compreensão de Deus: A pessoa de Deus não é vista claramente nessa propaganda. É 

claro que se pode argumentar acerca de sua presença, pois o céu é sua morada, e é ali que tais 

eventos narrados (e entregues em forma de humor) são dispostos como ocorridos. Entretanto, 

o ponto a se observar é a não necessidade da presença de Deus para que ocorra todo o 

desenvolvimento da cena. É fácil argumentar que o roteiro não pretendia criar um evento que 

implicasse na participação direta do divino, mas a não aparição dEle é importante, pois, de 

certa forma, demonstra ao mesmo tempo, a inacessibilidade de sua pessoa, mas sem deixar de 

lado as bênçãos provindas dEle. A propaganda coloca o céu como o local onde se come do 

“bom e do melhor”, no caso com ênfase no produto philadelphia, e isso pode ser ligado a uma 

dádiva concedida por Deus. 

 

 Compreensão da relação com Deus: A “aversão ao rito e um apego ao culto sem 

obrigações nem rigor, intimista e familiar”, é afirmado de forma interessante (e com bom 

humor) na propaganda em questão, pois é dentro de casa e no âmbito de uma família que a 

propaganda se passa, enfatizando uma religiosidade, mesmo no céu, mais intimista e familiar. 

Outro ponto importante, é que a relação com Deus, como colocada pela matriz religiosa, 

também diz ser direta e sem intermediários; é possível afirmar que o produto philadelphia 

enfatiza o lado mágico dessa relação, não em substituição com o sentimento religioso (pois 

ele está lá, nas demais figuras de um suposto céu), assim que o marido/homem prova o 

produto em questão, parece que ele é levado a um sentimento que só a divindade pode 

proporcionar, e essa relação se faz importante na construção discursiva da publicidade. 

 

 Compreensão da oposição divindades positivas vs. negativas: A ênfase maior se dá 

quanto as divindades positivas, quase inexistindo relações com as divindades negativas. Ao se 

conduzir toda a construção discursiva para o céu, local onde todos os diálogos ocorrem, o 

discurso acaba por conduzir a exacerbação da relação positiva. 
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 Compreensão de fé: É certo que, de forma indireta, se debate a construção de uma 

crença em um sabor celestial, indo para além da mera materialidade do produto philadelphia, 

buscando agregar a ele uma aura celestial. Entretanto a fé pode estar mais ligada a outro fato 

narrado na discursividade publicitária, vemos que a existência de um céu como um local onde 

é possível ser servido do bom e do melhor, onde Deus poderá nos fornecer um local onde é 

possível ser feliz e ter as melhores coisas (como, por exemplo, philadelphia), é a matriz 

propulsora de toda a criação (produção e recepção) publicitária. 

  

 Relação com as instituições religiosas: Igual as demais campanhas analisadas até o 

momento, não existe a inclusão do clero e/ou de instituições religiosas. Mas diferente das 

demais, parece existir um indicativo de uma aversão mais direta a instituição. Ao se deparar 

com um coral de anjos ensaiando, a protagonista da propaganda (que antes aparentava ser 

uma dona de casa “comum”) não tem nenhuma dificuldade em pedir que eles arrumem “outra 

nuvem para ensaiar”. O que pode ser encarado, além da boa piada, como um pedido a um 

momento mais íntimo, o qual está sendo atrapalhado pelo ensaio do coral de anjos, facilmente 

relacionado aos corais das igrejas tradicionais. Em outras palavras, existe uma busca por algo 

diferente do fornecido pela instituição igreja. 

 

Considerações sobre a peça 7 

 

 Nessa peça temos tanto a cultura religiosa brasileira, onde os anjos são demonstrados e 

analisados sob o prisma das construções socialmente mais aceitas no pais, como também é 

possível se perceber estereótipos de outras peças publicitárias (a típica mesa do café da manha 

das peças que anunciam manteigas e margarinas). Tanto a cultura religiosa como a 

publicitária se fazem presente, sendo modificadas e aceitas, em um processo dialético 

interessante e que demonstra a possibilidade de se pensar o fazer publicitário como também 

sendo ativo em suas construções discursivas.  

 Assim, o pensamento de que a construções das culturas são provindas de um 

fenômeno dialético constante, parece estar presente aqui, afinal, a peça utiliza-se de 

construções já aceitas e as invertem (onde os anjos podem ter os mesmo sentimentos humanos 

– o que ocorre na peça 6, mas diferente de lá, aqui eles podem usufruir dos benefícios de seus 

desejos). Mesmo que isso ocorra de forma simples e sem grandes pretensões, o ponto é que se 

a propagação do estereótipo permanece em essência, a publicidade, ao menos consegue 
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transformar um pouco a realidade já aceita (em resumo, podemos argumentar que ela trabalha 

em um processo, apresar de restrito, de construção e reconstrução da realidade). 

 

3.3 MAIS ALGUMAS CONCLUSÕES 

 

 Na consideração dos objetivos iniciais dessas análises (analisar as relações entre 

cultura, publicidade e religião), é possível argumentar que os significados comunicados pelas 

peças presentes no corpus ajudam a demonstrar que a publicidade e a cultura religiosa 

brasileira podem se complementar mutuamente. Dessa forma, é possível afirmar o valor da 

publicidade enquanto testemunha da condição religiosa do Brasil, hipótese que já havia sido 

discutida nos capítulos um e dois. Parece certo afirmar que os substratos simbólicos das peças 

publicitárias oferecem um campo em que podem ser examinados os diferentes contextos 

histórico-culturais, desvendando-se as condições de sua concepção, produção e reprodução; e 

descobrindo-se a rede de significados dos indivíduos que partilharam seu espaço e tempo 

social. Assim, atribui-se à publicidade a força de um elemento de reconstrução cultural, bem 

como de testemunha da constituição cultural e religiosa brasileira. 

 Tais inferências levam a demonstrar, de forma abrangente, o local que a religião ocupa 

na construção discursiva do fazer publicitário da atualidade. Não é possível acreditar que a 

apropriação de símbolos religiosos na criação publicitária acabe por conduzir todo o fazer 

publicitário a um novo patamar, essa utilização é igual a qualquer outra fonte discursiva (tal 

como a sustentabilidade, a ecologia, o humor etc.). Aqui temos símbolos religiosos, mas que 

se diluem e/ou perdem-se, por exemplo, da noção da doutrina religiosa original. É certo que, 

no entanto, a força mágico-religiosa de tais símbolos podem continuar a se manifestar nos 

anúncios e na sociedade. Por isso, temos neles uma forma de espelho do real (embora 

escurecidos), onde podemos entender parte do funcionamento da sociedade e de como ela 

percebe, de forma geral, o funcionamento do religioso.  

 Ao verificar que a predominância em praticamente todas as peças publicitárias 

analisadas se dá através da construção (tanto visual como linguística) pela função poética, se 

pode argumentar que a publicidade atual (pelo menos a contida no corpus) gasta bastante 

tempo contando históricas (em um processo lúdico), as quais parecem ser mais fáceis de 

serem assimiladas e, por isso, chamam mais a atenção dos telespectadores. Nisso, temos uma 

boa justificativa para o uso do religioso como instrumento discursivo na construção dessas 

narrativas, afinal, ele é encontrado ativamente na sociedade e sua existência é aceita tanto por 
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religiosos como por não religiosos, nada mais lógico, então, do que utilizá-lo como 

instrumento de comunicação mercadológica. 

  Não parece ser possível, através dos exemplos analisados, se associar os produtos 

anunciados a uma aura transcendente, assim, tais peças analisadas, não podem ser acusadas de 

distorcer os antigos usos da religião. Ao se considerar que, na atualidade, a busca pelo 

religioso continua, mas com o diferencial de se alocar dentro da lógica do comércio 

capitalista; Não se pode considerar uma prática estranha ao publicitário a apropriação do 

símbolo religioso. Afinal, se eles estão socialmente ativos, o profissional acaba por assimilar 

os traços da matriz que permeia o imaginário social a sua volta.  

 No geral, pode-se perceber que a construção discursiva de todas as peças analisadas 

apresenta traços da matriz religiosa brasileira. Isso pode ser demonstrado em praticamente 

todas as categorias analisadas por esse trabalho. A seguir trabalhamos um resumo geral de 

como cada uma delas pode ser resumida.  

 

Compreensão de Deus 

 

 Dentro das peças analisadas Deus nunca aparece como agente direto no discurso, 

entretanto, sua presença e figura sempre está apregoada de forma subentendida nessa mesma 

discursividade. O que indicaria um respeito, ou mesmo um aparente receio, pela figura de 

maior importância conforme a matriz religiosa brasileira. Sempre é possível perceber que, 

mesmo de agindo fora dos holofotes, o Deus representado pelas peças encontra forte eco 

naquele traçado na matriz religiosa.  

 Tal construção vem corroborar com as ideias já aceitas do divino dentro da construção 

social, fornecendo indicativos para se acreditar (como defendido nos primeiros dois capítulos) 

de que a publicidade não se utiliza de novas criações, nem mesmo objetiva transformá-la. Se 

fala de um Deus conhecido e aceito socialmente, não se pretende macular tal crença, apenas 

associá-la a uma possível venda de um produto (ou quem sabe, apenas à existência desse 

produto). Quando essa associação ocorre, Deus não é visto, em nenhuma das peças, como o 

agente que dará a “bênção” comercial ao produto, sendo assim, não existe motivos para se 

apregoar uma possível transcendência dos produtos anunciados.  

 Deus, em nenhum momento, foi associado diretamente com os produtos e/ou desejos 

carnais pelos bens materiais apresentados/vendidos pelas peças analisadas, tal característica 

não é atribuída a divindade, o que faz com que a concepção de Deus, que compõem a matriz 
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religiosa brasileira, não seja deturpada, mas sim reverenciada. Quando existe uma necessidade 

de se criar um subterfúgio discursivo, geralmente de cunho humorístico, as figuras 

relacionadas a divindade (anjos, São Pedro, outros deuses etc.) são utilizadas como escape. O 

que corrobora com a indicação de uma manutenção do status social da figura de Deus. 

 

Compreensão da relação com Deus  

 

 Não se percebe nenhuma construção de uma moral religiosa (ou de uma “vida 

espiritual”) dentro das propagandas analisadas. Se apregoa um Deus com comportamentos 

humanistas (ou voltados para as necessidades humanas), pois em nenhum momento os 

assuntos superiores são levados em considerações; não se fala de salvação, pecado, morte ou 

vida eterna (assuntos relacionados a crenças religiosas populares no Brasil).  

 O objetivo maior de Deus é atender os pedidos da humanidade, independente se eles 

sejam carnais ou espirituais. Podemos aqui acusar que esse é o próprio objetivo das peças 

analisadas, vender o produto anunciado a essa mesma humanidade, mas não estaria distante a 

crença da matriz religiosa brasileira de considerar Deus como alguém que serve os seres 

humanos, que com fé pedem sua ajuda. 

 Os assuntos do próprio Deus não parecerem ser relevantes (até porque quase nunca 

são mencionados, apenas uma vez – no problema com São Pedro olhando as mulheres na 

praia, mas o objetivo é mais cômico do que religioso). Não existe uma construção moral, 

embora ela não esteja totalmente ausente, mas sempre é possível, através do “jeitinho 

brasileiro”, se resolver tal problema moral. Topless “é contra as normas da casa”, mas dá para 

fazer “vistas grossas”. Anjos não deveriam desejar um carro, mas eles podem babar por um, 

afinal, ele é realmente lindo e luxuoso. 

 

Compreensão da oposição divindades positivas vs. negativas 

 

 Aqui também temos o imaginário formador da matriz religiosa brasileira, que crê que 

as divindades consideradas negativas (ou seja, contrária a Deus) são sempre rechaçadas. 

Quando totalmente em evidência dentro do discurso publicitário (como visto nas duas 

propagandas da Olimpikus), elas são motivo de chacota, pois os deuses apresentados não são 

páreos para os atletas patrocinados pela marca anunciada, o que pode ser um indicativo para a 



98 

 

força obtida através do Deus tal qual a imagem que compõe a matriz religiosa brasileira, que é 

muito mais poderoso do que qualquer outra força e/ou crença.  

 Isso demonstra uma aversão aos símbolos religiosos negativos, em consonância a 

matriz religiosa. Por outro lado, embora não de forma tão clara, pode se acusar a existência de 

inferências negativas (logo pensadas como provindas de divindades negativas) as quais 

também são ignoradas; aqui se pode exemplificar com o uso do sol versus chuva (na praia), o 

luxo versus o feio (no contexto do carro). 

 

Compreensão de fé 

 

 A fé é um sentimento que é componente cultural significativo na matriz religiosa 

brasileira (como canta Gilberto Gil, “andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar”), mas 

não aparece de forma muito aberta, como discussão ou através da construção discursiva das 

peças analisadas. É possível se ver boas inferências ao conceito de “quem quer consegue, é só 

acreditar”. Isso se dá nas relações com quase todos os produtos, mas sempre de forma mais 

inconsciente. Em algumas propagandas o conceito de fé é trocado por outros sentimentos 

mais humanos (tais como a luxuria, cobiça, ira etc.), pois quem os sente (em relação ao 

produto humano) são diversas divindades (anjos, São Pedro). Aqui é visto uma troca de 

sentimentos e papeis, onde a divindade acaba por viver o sentimento humano, perpassando a 

concepção na matriz religiosa brasileira da pouca importância “ao rito e um apego ao culto 

sem obrigações nem rigor, intimista e familiar”. 

 

Relação com as instituições religiosas 

 

 Em todas as peças, as instituições religiosas não são mencionadas ou mesmo podem 

ser citadas como alguma inferência. Ao contrário das outras identificações com a matriz 

religiosa, que mesmo quando não aparecem de forma clara e objetiva, estão contempladas de 

forma subentendida, a aversão as instituições religiosas parece ser tão forte dentro da matriz 

religiosa brasileira, que o uso delas nas peças nem chega a ser cogitado (ou, quando aparece 

uma inferência – como no caso da Philadelphia, onde um pequeno ensaio do coral acaba por 

ser um indicativo negativo a instituições religiosas). O que poderia indicar que se usadas de 

forma positiva, poderiam ser geradoras de dissonância na maior parte dos 

espectadores/receptores.  
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CONCLUSÕES 
 

 

Através do exercício do estudo bibliográfico, presente nos capítulos um e dois, aliado a 

construção das análises, de sete peças publicitárias televisivas, presentes no capítulo três, 

veiculadas em rede nacional entre os anos de 2000 e 2009, foi possível visualizar culturalmente 

as apropriações e construções mútuas da publicidade e da religião no Brasil. Assim, podemos 

chegar a conclusões interessantes sobre o papel da publicidade na contemporaneidade, ao 

caminharmos para a resposta da problemática geradora do presente trabalho: Quais as relações 

de confluência/interseções entre a mensagem religiosa e a capitalista/publicitária quando o 

símbolo religioso passa a se fazer presente pela publicidade/propaganda? Quais os recursos 

culturais e/ou discursivos são utilizados para que a publicidade consiga aproximar religião e 

consumo? Qual a construção religiosa é possível se obter através da análise das peças 

publicitárias que compõem o corpus desta pesquisa? 

O referencial teórico empregado, visando as análises, foi obtido através da discussão 

acerca dos Estudos Culturais, onde diversos pontos foram aceitos e outros transformados. 

Autores importantes dessa corrente tais como Raymond Williams e Nestor García Canclini, 

foram de extrema importância na compreensão de uma nova forma de pensar a sociedade e, 

com isso, o processo pelo qual a comunicação passa. Ambos se debruçam em localizar o fazer 

publicitário para mais além das antigas formas apocalípticas e/ou integradas. E foram, portanto, 

de grande importância para a análise realizada. 

Quanto a metodologia para a análise da presença dos elementos culturais e imaginários 

que dizem respeito à religião no Brasil, através do texto que dá forma aos comerciais 

selecionados, optou-se pela elaboração de uma método de análise qualitativa por meio de um 

protocolo que faz uso dos cinco elementos que caracterizam a matriz religiosa brasileira. 

Assim, se produziu uma descrição textual e imagética de todos os acontecimentos narrativos 

das peças em análise para, logo após tais descrições, se buscar analisar todas as peças de forma 

individual, através da metodologia de análise midiática desenvolvida por Jakobson (1960) e 

adaptadas ao contexto publicitário por Vestergaard e Schforder (2004, p. 14-26). Tais 

formulações foram associadas às teorias de Dondis (1991) em relação às imagens. Com isso, se 

obteve uma interpretação de como as construções publicitárias presentes nas peças se ligam e 

apresentam o religioso. Em resumo, se defendeu que o produtor, o que discursa e coloca o 

símbolo religioso no comercial, também traz consigo o imaginário e os valores aceitos 

socialmente, incluindo os da religião, que já estão inscritas nele, mesmo de forma inconsciente. 
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No trabalho se discutiu que a publicidade e, consequentemente as peças publicitárias 

produzidas por ela, devem ser vista como um processo condicionado dentro de uma estrutura 

socioeconômica. Sendo assim, ela estaria dentro do fluxo da história, mas, ao mesmo tempo, 

seria um dos possíveis sistemas de articulação das práticas cotidianas dos sujeitos. 

Argumentou-se também que, a política, a economia, a cultura/simbologia (e também a 

religião), entre outras, são formas válidas de entender a realidade social que nos cerca (assim 

como entender a própria publicidade); E que o consumo tem sido heterogênico, desde a sua 

origem. Sendo assim, não é a origem histórica de um produto que dá legitimidade ao seu uso, 

nem é o seu uso pelas sociedades que não o produziram que as faz menos autênticas. Eles 

sempre foram utilizados para medir as relações sociais, conferindo status, identidades e 

estabelecendo fronteiras entre grupos e pessoas. Assim, esse valor mercantil não é alguma 

coisa contida naturalisticamente nos objetos, mas é resultante das interações socioculturais em 

que os seres humanos as utilizam, aqui, inclui-se a publicidade como um dos agentes 

construtores, entretanto ela não está sozinha nessa missão. Se apenas o consumo 

mercadológico/economicista fosse suficiente para construir o imaginário social, muito 

provavelmente a associação publicitária com outras construções (ecologia, família, sexo etc.) 

seriam desnecessárias. 

É certo que não se pode duvidar da grande influência obtida pela mídia e pelo 

capitalismo/consumo nas últimas décadas. Mas é preciso pensar a publicidade/capitalismo 

(assim como toda a mídia) também como um processo constituído de práticas culturais. Se 

tanto a religião como a publicidade (e o capitalismo) são partes de uma construção social, não 

nos é permitido fazer uma separação tão brusca entre eles. É possível que a publicidade e a 

religião sejam consideradas como culturas separadas e bem delimitadas, mas ainda assim é 

provável que também haja um embate e uma intersecção constante entre elas. 

 Com essa mesma visão epistemológica, foi possível perceber as verdadeiras relações 

existentes entre a religião, o consumo e a moralidade. Em uma visão mais ampla de como a 

sociedade se formula (ou se formulou/está se formulando), todos esses agentes não se 

isentarão das responsabilidades (tanto as boas quanto as ruins), mas se fará possível pensar a 

existência de influências provindas de diversas fontes culturais para a formação do 

desenvolvimento histórico-social. Não devemos, portanto, colocar a religião ou alguma outra 

estrutura cultural como fonte secundária a tal desenvolvimento, mas sim como coautores de 

toda a realidade social. 
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Esse trabalho indiciou que existem inferências que levam a demonstrar, de forma breve, 

o local que a religião e a mídia ocupam na atualidade. Assim, a religião, sofrendo modificações 

ou não, é ainda uma parte importante na atual construção social. E pode ver, no processo de 

modernização e consumo, uma forma de se adaptar e continuar a ter relevância social. Em 

resumo, o que temos defendido é que, a religião, o capitalismo, a publicidade e todas as demais 

formas de estruturas formadoras da sociedade seriam, em última instância, derivadas dos 

arranjos da luta por hegemonia, dentro do substrato simbólico/imaginário/cultural. 

 Esperava-se que, com esse trabalho, se chegasse a uma compreensão mais clara acerca 

dos processos de confluência/interseções dos fazeres em questão, entendendo, assim, parte de 

seus funcionamento dentro da sociedade atual. Acreditamos que esse objetivo foi cumprido, 

servindo assim para entendermos quais são as possíveis novas configurações que estão sendo 

criadas por tal junção. Aqui se reafirmou que a publicidade e a religião ainda obtêm forte 

relevância dentro da sociedade brasileira, não sendo substituídas por nenhum outro 

instrumento (e nem entre si), apenas repartindo sua atenção e função entre os diversos 

concorrentes culturais. 

 A pergunta de Postman (1994, p. 29) é interessante e serve como importante adentro 

acerca da importância de nosso estudo: “em que sentido um novo meio de comunicação altera 

o significado de religião, de igreja e até mesmo de Deus?”. A conclusão que chegamos é: as 

peças publicitárias analisadas não alteram, significativamente, a compreensão social de Deus, 

pois elas estão mais interessadas em chamar a atenção do telespectador e anunciar um produto 

do que em fazer proselitismo religioso. Portanto, elas acabam mais por se apoderar do que já 

está instituído socialmente, mesmo que de forma inconsciente do que em criar novas 

categorias e crenças. Não parece ser possível, através dos exemplos analisados, se associar os 

produtos anunciados a uma aura transcendente, assim, tais peças analisadas, não podem ser 

acusadas de distorcer os antigos usos da religião. Ao se considerar que, na atualidade, a busca 

pelo religioso continua, mas com o diferencial de se alocar dentro da lógica do comércio 

capitalista; Não se pode considerar uma prática estranha ao publicitário a apropriação do 

símbolo religioso. Afinal, se eles estão socialmente ativos, o profissional acaba por assimilar 

os traços da matriz que permeia o imaginário social a sua volta. 

 Tais inferências levam a demonstrar, de forma abrangente, o local que a religião ocupa 

na construção discursiva do fazer publicitário da atualidade. Não é possível acreditar que a 

apropriação de símbolos religiosos nas peças em questão acabe por conduzir todo o fazer 

publicitário a um novo patamar, essa utilização é igual a qualquer outra fonte discursiva (tal 
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como a sustentabilidade, a ecologia, o humor etc.). Aqui temos símbolos religiosos, mas que 

se diluem e/ou perdem-se, por exemplo, da noção da doutrina religiosa original. É certo que, 

no entanto, a força mágico-religiosa de tais símbolos podem continuar a se manifestar nos 

anúncios e na sociedade. Por isso, temos neles uma forma de espelho do real (embora 

escurecidos), onde podemos entender parte do funcionamento da sociedade e de como ela 

percebe, de forma geral, o funcionamento do religioso. 

 Assim, é fundamental a ideia acerca do encontro do fazer publicitário com o fazer 

religioso como uma forte expressão do uso das diversas culturas na publicidade. É certo que 

os publicitários criam e planejam peças e campanhas e optam por fazer uso de símbolos e 

figuras religiosas como forma de compor as mensagens pretendidas, mas a imagem veiculada, 

em última instância, nada mais é do que a representação do próprio imaginário religioso do 

publicitário. A religião acaba aparecendo nas peças e campanhas, pois os publicitários a 

valorizam, ainda que não sejam religiosos, a assimilando através dos traços da matriz religiosa 

em suas vivências como sujeitos e produtores de cultura. 

Nunca se objetivou, para este trabalho, uma construção textual que respondesse a todos 

os pontos e problemas inerentes aos objetos estudados, por essa razão, faz-se pertinente aqui, 

deixar anotado possíveis problemáticas para futuros trabalhos, tais como: pensar o estudo da 

recepção publicitária de peças que se utilizem de construções discursivas onde o símbolo 

religioso se faça presente. Construir uma análise histórica-social mais abrangente (aqui 

restrugimos a dez anos) que identifique em diversos períodos históricos da publicidade 

brasileira, quais foram as utilizações do símbolo religioso pelo discurso publicitário. 

  



103 

 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

ARÀN, P. O. BAREI, S. Texto/memoria/cultura: el pensamiento de Iuri Lotman. Córdoba: 

El Espejo Edições, 2006. 

APPOLINÁRIO, F. Dicionário de metodologia científica: um guia para a produção do 

conhecimento científico. São Paulo, Atlas, 2009. 

BARBOSA, L. Sociedade de consumo. Rio de Janeiro: Zahar, 2004. 

BARBOSA, L.; CAMPBELL, C. O consumo nas ciências sociais. In: BARBOSA, L.; 

CAMPBELL, C. (Orgs). Cultura, consumo e identidade. Rio de Janeiro: FGV Editora, 2009.  

BACCEGA, M. A. Comunicação e culturas do consumo. São Paulo: Editora Atlas, 2008. 

BAUMAN, Z. Vida para consumo: a transformação das pessoas em mercadoria. Rio de 

Janeiro: Zahar, 2008. 

BERGER, C. Tensão entre os campos religioso e midiático. In: MELO, J. M; et al. (Orgs.). 

Mídia e religião na sociedade do espetáculo. São Bernardo dos Campos: Universidade 

Metodista, 2007.  

BERGER, P. A Dessecularização do mundo: uma visão global. Religião e Sociedade. Rio de 

Janeiro: n. 21/1, p. 9-23, 2001.  

BITTENCOURT FILHO, J. Matriz religiosa brasileira: religiosidade e mudança social. 

Petrópolis/Rio de Janeiro: Vozes/Kononia, 2003. 

BRANDÃO, C. R. O número dos eleitos: religião e ideologia religiosa em uma sociedade de 

economia agrária no Estado de São Paulo. Religião e Sociedade, Rio de Janeiro, n. 3, p. 53-92, 

out. 1978. 

BROCKELMAN, P. Cosmologia e criação: a importância espiritual da cosmologia 

contemporânea. São Paulo: Loyola, 1999. 

BRONCKART, J. Atividade de linguagem, textos e discursos por interacionismo socio-

discursivo. São Paulo: EDUC, 1999. 

CAMPOS, L. S. Teatro, templo e mercado: organização e marketing de um empreendimento 

neopentecostal. Petrópolis e São Paulo: Vozes/Simpósio/UMESP, 1997. 

CAMPBELL, C. A ética romântica e o espírito do consumismo moderno. Rio de Janeiro: 

Rocco, 1989. 

_____________. Eu compro, logo sei que existo: as bases metafísicas do consumo moderno. 

In: BARBOSA, L.; CAMPBELL, C. (Orgs). Cultura, consumo e identidade. Rio de Janeiro: 

FGV Editora, 2009.  

CANCLINI, N. G. Culturas híbridas. São Paulo: Ed Usp, 2006. 



104 

 

__________. Consumidores e cidadãos. Rio de Janeiro: Editora UFRJ, 2008. 

CASTORIADIS, C. Figuras do Pensável: as encruzilhadas do labirinto VI. Rio de Janeiro: 

Civilização Brasileira, 2004.  

____________. A instituição imaginária da sociedade. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1986.  

CAZELOTO, E.. Por um conceito de hegemonia na cibercultura. Comunicação & Sociedade, 

São Bernardo do Campo, 32, jan. 2011. Disponível em: 

https://www.metodista.br/revistas/revistas-ims/index.php/CSO/article/view/2053. Acesso em: 

16/02/2011. 

CEVASCO, M. E. Dez lições sobre os estudos culturais. São Paulo: Boitempo Editorial, 

2003. 

____________. Para ler Raymond Williams. São Paulo: Paz e Terra, 2001. 

CITELLI, A. Linguagem e persuasão. São Paulo: Ática, 2007. 

CONTRERA, M. S. A dessacralização do mundo e a sacralização da mídia: consumo 

imaginário televisual, mecanismos projetivos e a busca da experiência comum. In: 

BAITELLO, N. et al. (Orgs). Os símbolos vivem mais que os homens: ensaios de 

comunicação, cultura e mídia. São Paulo: Annablume, 2006. 

__________. Publicidade e mito. In: CONTRERA, M. S.; HATTORI, O. T. Publicidade e cia. 

São Paulo: Pioneira Tomson Learning, 2003. 

CRYAN, D. et al. Introducing Capitalism: a graphic guide. Lodon: Icon Books, 2009. 

CUNHA, M. N. Vinho novo em odres velhos. Um olhar comunicacional sobre a explosão 

gospel no cenário evangélico no Brasil. São Paulo, 2004. Tese (Doutorado em Comunicação 

Social) ECA- USP: São Paulo, 2004. 

DELEUZE, G. Conversações: 1972-1990. Rio de Janeiro: 1992. 

DÍAZ BORDENAVE, J. E. Além dos meios e mensagens. Rio de Janeiro: Vozes, 1983. 

DOOGERS, A. A religiosidade mínima brasileira. Religião e Sociedade, Rio de Janeiro, v. 14, 

n. 2, p. 62-87, mar. 1988. 

DONDIS, D. Sintaxe da linguagem visual. São Paulo: Martins Fontes, 1991. 

DURKHEIM, E. As formas elementares da vida religiosa: o sistema totêmico na Austrália. 

São Paulo: Paulinas, 1989.  

ECO, U. Apocalípticos e integrados. São Paulo: Perspectiva, 1976. 

ECOSTEGUY, A. C. Os estudos culturais. In: HOHLFELDT, A; MARTINO, L.; FRANÇA, 

V. (Orgs.). Teorias da comunicação: conceitos, escolas e tendências. Petrópolis: Vozes, 2001.  

FERNANDES, R. C. Os cavaleiros do Bom Jesus: uma introdução às religiões populares. São 

Paulo: Brasiliense, 1982. 



105 

 

FILMER, P. A estrutura do sentimento e das formações sócio-culturais: o sentido de literatura 

e de experiência para a sociologia da cultura de Raymond Williams. Estudos de Sociologia, 

Araraquara, v. 14, n. 27, p. 371-396, 2009. Disponível em: 

http://seer.fclar.unesp.br/estudos/article/view/1944/1582. Acesso em: dia 12/12/2010. 

FONSECA, A. B. Evangélicos e mídia no Brasil. Bragança Paulista: EDUSF, 2003.  

FULCHER, J. Capitalism: a very short introduction. Oxford: Oxford University Press, 2009. 

GALINDO, D. Comunicação mercadológica em tempo de incertezas. São Paulo: Ícone, 

1986.  

GILL, R. Análise de discurso. In: BAUER, M. W.; GASKELL, G. (Orgs.). Pesquisa 

qualitativa com texto, imagem e som. Petrópolis, RJ: Vozes, 2002. 

GOMES, N. A dialética conceitual da publicidade e da propaganda. In: TARSITANO, P. R. 

Publicidade: análise da produção publicitária e da formação profissional. São Paulo: Alaic, 

1998. 

________. Publicidade ou propaganda? É isso aí! Revista FAMECOS, nº 16, p. 111-121, dez 

2001. 

GONÇALVES, E. M. Propaganda e linguagem. São Bernardo do Campo: Universidade 

Metodista de São Paulo, 2006. 

GLASER, A. Prefácio a edição brasileira. In: WILLIAMS, R. Cultura e materialismo. São 

Paulo: Editora Unesp, 2011. 

GUIZZARDI, G; STELLA, R. Teorias da secularização. In: FERRAROTTI, F. (Org.). 

Sociologia da Religião. São Paulo: Paulinas, 1990.  

GUATTARI, F. Micropolítica: Cartografias do desejo. Petrópolis: Vozes, 2005.  

HALL, S. Da diáspora: identidades e mediações culturais. Belo Horizonte: Editora UFGM, 

2009. 

HILTON, R. Introdução. In: SWEEZY et al. A transição do feudalismo para o capitalismo: 

um debate. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2004a. (Pensamento crítico, 18). 

________. Capitalismo – o que representa esta palavra? In: SWEEZY et al. A transição do 

feudalismo para o capitalismo: um debate. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2004b. (Pensamento 

crítico, 18). 

HUBERMAN, L. História da riqueza do homem. Rio de Janeiro: LTC, 1986. 

HOBSBAWM, E. Do feudalismo para o capitalismo. In: SWEEZY et al. A transição do 

feudalismo para o capitalismo: um debate. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2004. (Pensamento 

crítico, 18). 

HOLANDA, S. B. Raízes do Brasil. Rio de Janeiro: José Olympio, 1978. 



106 

 

JACKS, N. Publicidade e o universo cultural. Cadernos de Comunicação – FACOS/UFSM, 

ano 2, n. 2, p.61-78, dez. 1997. 

_________. A publicidade vista pela academia: tendências dos anos 90. In: RAMOS, R. (Org.). 

Mídia, textos e contextos. Porto Alegre: PUCRS, 2001. 

JAKOBSON, R. Closing statement: linguistics and poetics. In: SEBEOK, T. (Ed.) Style and 

Language. Cambridge: MIT Press, 1960. 

JOHNSON, R. O que é, afinal, estudos culturais? In: SILVA, T. (Org.). O que é, afinal, 

estudos culturais? Belo Horizonte: Autêntica, 2004. 

KELLNER, D. A cultura da mídia. Bauru: Edusc, 2001. 

KLEIN, A. Imagens do culto, imagens da mídia. Porto Alegre: Sulina, 2006. 

KOTLER, P. Administração de marketing. 12. ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2005. 

KOTLER, P; KARTAJAYA, H; SETIAWAN, I. Marketing 3.0: As forças que estão 

definindo o novo marketing centrado no ser humano. São Paulo: Campus, 2010. 

KNIGHT, G. R. Mitos na educação adventista: um estudo interpretativo da educação nos 

escritos de Ellen G. White. Engenheiro Coelho: Unaspress, 2010. 

LOPES, L. C. Hermenêutica, teorias da representação e da argumentação no campo da 

Comunicação. In: LOPES, M. I. Epistemologia da comunicação. São Paulo: Edições Loyola, 

2003. 

LOPES-ROSSI, M. A. G. Procedimentos para estudo de gêneros discursivos da escrita. 

Revista Intercâmbil. São Paulo: Lael/ PUC-SP, v. XV, 2006. 

LÖWY, M. Ideologias e ciência social: elementos para uma análise marxista. São Paulo: 

Cortez, 2002. 

MAFFESSOLI, M. Prefácio. In: DURKHEIM, E. As formas elementares da vida religiosa: o 

sistema totêmico na Austrália. São Paulo: Paulinas, 1989. 

MAINGUENEAU, D. Análise de textos de comunicação. São Paulo: Cortez, 2001. 

MAGALHÃES, E. Análise do discurso. In: DUARTE, J.; BARROS, A. (Orgs). Métodos e 

técnicas de pesquisa em comunicação. São Paulo: Editora Atlas, 2009. 

MARQUES DE MELO, J. Nem apocaliptícos nem integrados. Cadernos IBRACO Simpósio 

“Propaganda e Sociedade – o positivo e o negativo”, São Paulo, n. 2 p. 1-13, ago. 1991. 

MARTÍN-BARBERO, J. Mass Media as a Site of Resacralization of Contemporary Cultures. 

In: MORAES, H.; STEWART; LUNDY, K. (Org.). Rethinking media, religion and culture. 

Londres: Sage, 1997. 

_________________. Dos meios às mediações: comunicação, cultura e hegemonia. Rio de 

Janeiro: Editora URFJ, 2003. 



107 

 

_________________. América Latina e os anos recentes: o estudo da recepção em 

comunicação. In: SOUSA, M. W. (Org). Sujeito, o lado oculto do receptor. São Paulo: 

Brasiliense, 1995. 

_________________. Televisión: la forma-rito del discurso del espectáculo. In: MARTÍN-

BARBERO, J. Processos de comunicación y matrices de cultura: intinerario para salir de la 

razón dualista. México: FELAFACS / GG, 1987. 

MATTELART, A.; NEVEU, E. Introdução aos estudos culturais. São Paulo: Parábola 

Editorial, 2004. 

MARTINO, L. M. S. Mídia e poder simbólico: um ensaio sobre comunicação e campo 

religioso. São Paulo: Paulus, 2003.  

MCCARTHY, J. Marketing Básico. São Paulo: Zahar, 1976. 

MCCRACKEN, G. Cultura e consumo: novas abordagens ao caráter simbólico dos bens e das 

atividades de consumo. Rio de Janeiro: Mauad, 2003 

MCKENDRICK, N. et al. The birth of a consumer society: the commercialization of 

eighteenth-century England. Londres: Europa Publications, 1982. 

MORAES, D. A tirania do fugaz: mercantilização cultural e saturação midiática. In: 

MORAES, D. (Org.). Sociedade midiatizada. 1. ed. Rio de Janeiro: Mauad, 2006. 

NOVA, L. H. S. Da cultura como mercadoria, ao consumo como prática cultural. Revista do 

Centro de Artes, Humanidades e Letras, v. 1, n. 1, 2007. 

<http://www.ufrb.edu.br/reconcavos/n01/pdf/nova.pdf> Acesso em: 14/04/2010. 

NETO, A. F. et al. Midiatização e processos sociais na América Latina. São Paulo: Paulus, 

2008. 

ORLANDI, E. P. A Linguagem e seu funcionamento: as formas de discurso. Campinas: 

Pontes, 1987. 

POSTMAN, N. Tecnopólio: a rendição da cultura à tecnologia. São Paulo: Nobel, 1994. 

PIETRAS, E. R. A articulação da publicidade com o mundo social: a constituição do fluxo 

publicitário nas práticas de produção e recepção. Dissertação (Mestrado em Comunicação e 

Informação). Porto Alegre: Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 2005. 

_____________. Publicidade, imaginário e consumo: anúncios no cotidiano feminino. Tese 

(Doutorado em Comunicação). Porto Alegre: Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande 

do Sul, 2007. 

_____________. A transformação da publicidade em diferentes contextos sócio-históricos no 

Brasil: análise de peças publicitárias como testemunhos culturais. In: REDE ALCAR 2005 - 

Encontro Nacional da Rede Alfredo de Carvalho, 2005, Novo Hamburgo. Anais do REDE 

ALCAR 2005 - Encontro Nacional da Rede Alfredo de Carvalho, 2005. 



108 

 

RIVEIRA, P. B. Pluralismo religioso e secularização: pentecostais na periferia da cidade de 

São Bernardo do Campo no Brasil. Revista de Estudos da Religião. Mar. 2010, p. 50-76. 

Disponível em: <http://www.pucsp.br/rever/rv1_2010/t_rivera.pdf> Acesso em: 09/10/2010.  

ROCHA, E. Representações do consumo: estudos da narrativa publicitária. Rio de Janeiro: 

PUC Rio / Mauad, 2006. 

SANTAELLA, L. Produção de linguagem e ideologia. São Paulo: Cortez Editora, 1996.  

STRAUSS, A. L.; CORBIN, J. Pesquisa qualitativa: técnicas e procedimentos para o 

desenvolvimento. São Paulo: Artmed, 2008. 

SILVA, D. P. A comunicação publicitária como reencantamento: a relação entre 

publicidade e religião no Brasil e na América Latina. Tese (Doutorado em Comunicação e 

Semiótica) São Paulo: PUC, 2008. Disponível em: 

<http://www.dominiopublico.gov.br/pesquisa/DetalheObraForm.do?select_action=&co_obra=

118867> Acesso em: 14/05/2010. 

SILVA, M. A. R.; SACRAMENTO, I. Thompson/Williams: para uma história cultural da 

comunicação. INTERIN, v. 9, n. 3, 2010. Disponível em: 

<http://www.utp.br/interin/artigos/artigo_Dossie_Silva_e_Sacramento.pdf>. Acesso em: 

12/12/2011. 

SCHULTZ, A. Deus está presente - o diabo está no meio: o protestantismo e as estruturas 

teológicas do imaginário religioso brasileiro. Tese (Doutorado em Ciências da Religião). São 

Leopoldo-RS: EST, 2005. Disponível em: 

http://www3.est.edu.br/biblioteca/btd/Textos/Doutor/Schultz_a_td48.pdf> Acessado em 

14/05/2010.  

SOUR, R. H. Classes, regimes, ideologias. São Paulo: Atica, 1987. 

SOLOMON, M. O comportamento do consumidor: comprando, possuindo e sendo. Porto 

Alegre: Bookman, 2002. 

SOUZA, J. C. A. As filosofias da história e a tese da secularização: a teologia cristã e as raízes 

da secularização na modernidade. PLURA - Revista de Estudos de Religião, v. 2, n 2, 2011, p. 

43-57. Disponível em: 

<http://www.abhr.org.br/plura/ojs/index.php/plura/article/viewFile/324/pdf_18>. Acesso em: 

12/01/2012. 

SMELSER, N. J. A sociologia da vida econômica. São Paulo: Livraria Pioneira, 1968. 

THOMPSON, E. A formação da classe operária inglesa. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1986. 

_____________. Costumes em comum. Rio de Janeiro: Companhia das Letras, 1998. 

VESTERGARD, T.; SCHFODER, K. A linguagem da propaganda. São Paulo: Martins 

Fontes, 2004. 

VIANNA. A. M. Revolução Industrial: um breve ensaio crítico. Revista Espaço Acadêmico, 

n. 90, Nov. 2008. Acesso em: http://www.espacoacademico.com.br/090/90vianna.pdf no dia 

20/02/2011. 



109 

 

WEBER, M. Ética protestante e o espírito do capitalismo. São Paulo: Editora Pioneira, 

1967. 

WOLF, M. Teoria das comunicações de massa. São Paulo: Martins Fontes, 2005. 

WILLIAMS, R. Marxismo e literatura. Rio de Janeiro, Zahar, 1979. 

__________. Drama from Ibsen to Brecht. Londres: The Hogarth Press, 1968. 

__________. Cultura e materialismo. São Paulo: Editora Unesp, 2011. 

__________. The Long Revolution. Harmondsworth: Penguin, 1965 

WILSON, V. Modos de ler o discurso religioso. Soletras, Ano III, n. 5 e 6. São Gonçalo: 

UERJ, 2003. Disponível em: <http://www.filologia.org.br/soletras/5e6/11.pdf>. Acesso em: 25 

jan. 2008. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



110 

 

ANEXOS 

 

Figura 1 – Peça 1: Patrocínio do Sol (parte I) 
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Figura 2 – Peça 1: Patrocínio do Sol (parte II) 
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Figura 3 – Peça 2: Nova Formula 
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Figura 4 – Peça 3: Topless 
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Figura 5 – Peça 4: Claudinei Quirino (parte I) 
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Figura 6 – Peça 4: Claudinei Quirino (parte II) 
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Figura 7 – Peça 4: Claudinei Quirino (parte III) 
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Figura 8 – Peça 5: Gustavo Borges 
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Figura 9 – Peça 6: Citroen Xsarax Picasso 
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Figura 10 – Peça 7: Phiadelphia 


