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A publicidade se apresenta como um discurso que sustenta uma argumentação com fins de 
convencimento consciente e/ou inconsciente do público-alvo. Nesse âmbito, é bastante 
relevante a manutenção de todo um conjunto de recursos estilísticos, relações semânticas e 
seleção lexical que operam no conjunto da mensagem publicitária. Esse estudo é resultado do 
projeto de pesquisa “Propaganda comercial: linguagem reducionista e discriminatória”, onde 
são analisados textos publicitários que propagam a questão do reducionismo, da 
discriminação e da coisificação do sujeito trabalhados exaustivamente pela mídia.  Desse 
modo, podemos resumir o objetivo do nosso trabalho, que é ler, de forma crítica, a mensagem 
da propaganda que, transforma, segundo a própria ideologia capitalista, tudo em mercadorias.  
 
PALAVRAS-CHAVE: Propagandas. Preconceito. Reducionismo 
 
 
The advertising is presented as a discourse that sustains a convincing argument for the 
purpose of knowingly and / or unaware of the audience. In this context, it is very important to 
maintain a whole set of stylistic features, semantic relations and lexical selection that operate 
throughout the advertisement. This study is the result of the research project "Advertising 
trade: reductionist and discriminatory language", where advertisers are analyzed texts that 
propagate the issue of reductionism, discrimination and objectification of the subject worked 
extensively in the media. Thus we can summarize the goal of our work, which is read in a 
critical way, the message of the advertising that transforms, according to the capitalist 
ideology, all commodities. 
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Introdução 

 

A propaganda está relacionada a uma associação ou projeto para propagar uma 

doutrina ou prática e é usada quase inteiramente como um meio de persuasão (seguindo a 

perspectiva de Adilson Citelli (2005), onde “quem persuade leva o outro a aceitar 

determinada ideia, valor, preceito”) tanto para o consumo de bens e serviços, como para a 

construção e fixação de conceitos e ideias.  

A palavra propaganda origina-se do latim propagare, que significa a técnica do 

jardineiro de cravar no solo rebentos novos das plantas, a fim de reproduzir novas plantas que 

depois passarão a ter vida própria. Ela se vale de fortes estratégias para alcançar seu objetivo, 

simbologias que vão além do texto escrito ou falado. Nesse âmbito da linguagem, fazendo 

referência ao poder que ela exerce sobre as pessoas, é possível citar a teoria bakthiniana 

(2006), para a constatação desse apoderamento e do quanto ele pode surtir efeitos negativos 

nas pessoas, visto que é capaz de influenciá-las de modo a formar nessas pessoas concepções 

nem sempre coerentes e éticas. 

Citelli (2005) trata o texto publicitário da seguinte forma: 

 
O texto publicitário resulta da conjunção de múltiplos fatores. Alguns estão 
ancorados nas ordenações sociais, culturais, econômicas e psicológicas dos 
grupos humanos para os quais as peças estão voltadas. Outros dizem respeito 
a componentes estéticos e de uso do enorme conjunto de efeitos retóricos 
necessários para se alcançar o convencimento e aos quais não faltam as 
figuras de linguagem, as técnicas argumentativas, os raciocínios. (p. 56)  

 
 

O discurso publicitário pode ser considerado como uma espécie de registro das 

tendências da sociedade de uma determinada época, documentando a vida social e as 

aspirações dos indivíduos. Sabe-se que publicidade é um dos elementos que concorrem para 

realizar os objetivos da empresa que, de acordo com sua filosofia, pode alterar predisposições 

dos indivíduos. 

As atitudes do mercado são intensamente estudadas e as campanhas procuram 

justamente as soluções mais oportunas para cada situação. Dentro desse cenário, podemos 

observar o papel das mídias propagandísticas no mundo moderno transformado pelo 

consumismo exacerbado. O capitalismo selvagem, sobretudo, pelo autoritarismo da mídia, 

supervaloriza a aparência, deslocando o que é essencial para uma perspectiva meramente 

lucrativa e superficial. 
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Considerando que o texto literário vai além do compromisso estético, artístico, ele 

também acompanha o ser em sociedade identificando os percalços e conflitos enquanto 

representação e/ou interpretação do contexto. Por isso pretendemos com esse trabalho 

contribuir para uma leitura crítica do reducionismo e discriminação trabalhados 

exaustivamente pela mídia. 

No mundo dos interesses de consumo e, totalmente direcionado para ampliação do 

capital e do lucro, o sentido e a importância do humanismo são coisas totalmente 

relativizadas.  Desse modo, como o “progresso” é irreversível e a vida moderna, um grande 

armazém computadorizado, resta-nos, ao menos, uma interpretação crítica e ética da perda de 

valores que nos estão empregando.  

Não podemos ser ingênuos a ponto de pensar que o texto veiculado pela mídia 

propagandística só diz respeito à venda de produtos. É muito maior o seu alcance, porque 

além de fomentar o consumo e eleger o capitalismo correto, também contribui para legitimar 

o sentido hegemônico da classe dominante e mostrar, na prática, o quanto o povo está distante 

do seu lugar social. É, portanto, nesse reducionismo e nessa discriminação, a partir do texto 

propagandístico que reside a atitude subserviente do telespectador, onde o povo é massificado 

e, consequentemente, discriminado.  

Julga-se dessa forma, que seja possível identificar através da mídia propagandística, 

tipos de referências e valores, sejam eles positivos ou negativos. O preconceito também pode 

aparecer de forma muito ou pouco explícita, dependendo da ética presente no momento da 

criação e da produção. O pensamento e a consciência crítica nem sempre colaboram para 

evitar enganos na forma de abordar certos temas. Outras vezes, mesmo conhecedores dos 

riscos, alguns publicitários preferem agradar a parte mais substancial do mercado, incluindo 

no discurso publicitário formas de tratamento não adequadas que acabam causando 

insatisfações na sociedade. 

 

Linguagem da propaganda 

 

Sabe-se que a propaganda, seja política ou de cunho comercial, já obtém espaço 

definido em nossa sociedade. Entretanto, conforme Vestergaard e Schroder (2004) houve uma 

época em que a propaganda servia como mera porta-voz de anúncios, sem que houvesse apelo 

à persuasão. Somente no século XIX, na Grã-Bretanha, foi possível à propaganda atingir seu 

apogeu. Isso aconteceu devido ao advento da tecnologia e das técnicas de produção em massa, 

que despontavam nesse século. 
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Assim, empresas que comercializavam mercadorias similares vendiam também a 

preços similares. Surge, então, a disputa, a concorrência, de maneira que a publicidade – 

anteriormente mera reprodutora de anúncios – dá início às mensagens persuasivas. Dessa 

forma, no final do século XIX, a propaganda comercial se solidifica e são fundadas as 

primeiras agências. 

Atualmente a mídia se desenvolve em meio a disputas acirradas. Nesse sentido, 

segundo Vestergaard e Schroder (2004), é no sistema capitalista que se solidifica a 

propaganda comercial. Isto é, empresas aplicam capitais sobre uma determinada mercadoria e, 

por conseguinte, é preciso que o produto lançado no mercado obtenha altos índices de 

consumo para que essas empresas detenham lucratividade acerca da mercadoria lançada à 

venda. E, ainda, conforme assinalam os mesmos autores, quanto mais atraente é o produto, 

mais pessoas desejam obtê-lo. Isso pode ser definido como a estética da mercadoria, pois a 

publicidade, através do design, exerce fascínio sobre o consumidor através da forma, do olhar, 

do aroma, objetivando sempre instigar o consumidor ao ato da compra. 

Logo, ao pensarmos em linguagem publicitária, levemos em consideração que é a 

manipulação que permeia seu discurso, já que esse tipo de linguagem explora maciçamente o 

léxico, tornando-o expressivo, e persuasivo, ao público-alvo. 

 
Qual o sentido dessa duplicidade de sentido? (...) É fazer um jogo com as 
palavras, é entreter o destinatário, desafiá-lo a entender a mensagem, prender 
sua atenção, enfim, e, em última análise, fazê-lo consumir o produto ou 
servir-se de um serviço. (SANDMANN, 2010, p. 74). 

 
Essa manipulação linguística, na maioria das vezes apoiada em uma imagem, ajuda a 

elevar o nível persuasivo, induz o receptor a acreditar veementemente que adquirir 

determinado produto o levará a alcançar status, beleza, felicidade, sucesso, fama etc. Para 

isso, a publicidade empenha-se em atingir específicos públicos-alvo, bem como distintas 

faixas etárias (públicos infantil, juvenil e adulto) e camadas sociais (classes alta, média e 

baixa). 

Ao assistir à televisão, ler um jornal ou revista, ouvir rádio ou olhar um outdoor, tem-

se a atenção despertada para mensagens que convidam a experimentar um determinado 

produto ou a utilizar algum serviço. Outras vezes, embora sem se referir especificamente aos 

produtos ou serviços, os anúncios mencionam uma determinada empresa ou instituição, falam 

de sua importância para a sociedade, dos empregos que ela propicia ou de sua contribuição 

para o progresso do país. Procuram, dessa forma, criar uma imagem positiva da entidade para 

que se a considere com simpatia.  
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O discurso da propaganda constitui um material privilegiado para a prática escolar de 

ensino/aprendizagem de língua materna. Segundo Cardoso (2004, p. 94), 

 
O discurso da propaganda tem por objetivo atingir o alocutário de modo a 
levá-lo a uma ação específica, que é a de comprar o produto que se 
apresenta. Nesse sentido, a linguagem é uma forma de ação, orientada para 
influenciar pessoas, e a interação entre locutor e o alocutário se estabelece 
via de regras determinadas. Já, a representação do locutor no discurso de 
propaganda normalmente se faz por meio de um jogo ambíguo em que o eu 
não se apresenta como tal, mas como ele, uma terceira pessoa, um referente, 
criando, dessa forma, uma ilusão de objetividade. 
 

 
No âmbito discursivo, Orlandi (1983) organiza o discurso em três grandes modos: o 

polêmico, o lúdico e o autoritário. Dentro do que foi trabalhado por Citelli (2005), é possível 

perceber a identificação do discurso propagandístico como um discurso autoritário. Segundo 

Citelli (2005), é nesse tipo discursivo que se torna favorável a prática dominadora através da 

palavra. Ele afirma que “o apelo publicitário (...) tem por objetivo racionalizar as vendas e 

tornar imperativa a necessidade de se consumir determinado produto, bem ou serviço etc.” (p. 

52). 

A representação do interlocutor, no discurso da propaganda, é a peça-chave de todo o 

processo discursivo, logo, o discurso propagandístico lança mão de recursos linguísticos, 

como verbos imperativos, e usa normalmente enunciados de um campo lexical de uma 

determinada formação discursiva, na qual o interlocutor se situa como sujeito. Além disso, a 

propaganda apela para os recursos da linguagem não verbal, construindo efeitos de sentidos 

que agem silenciosamente sobre o público alvo de seu discurso, por meio de uma força 

opressiva, a ideologia, presente no signo de qualquer texto.  

Blikstein (2002) sublinha que é normal, no meio publicitário, a mensagem, embora 

redigida corretamente, apresentar-se desinteressante ao receptor. Dessa maneira, a linguagem 

publicitária alia os elementos expressivos, emotivos e semânticos a fim de atrair a atenção do 

leitor, desviando-se, assim, do que é rotineiro em propaganda. 

Segundo Martins (1997), contextos ambíguos, trabalhados em propaganda, muitas 

vezes tornam-se memoráveis, pois se referem a resultados psicológicos que poderão perdurar 

no inconsciente do consumidor e, assim, conduzi-lo à obtenção do produto. Observamos, 

então, o expressivo apelo vocabular ao ser utilizado na televisão. Há, por conseguinte, um 

despertar de memória que ajuda a fixar a mensagem. 

É inegável a preocupação estética presente na mídia, como afirma Maranhão (1988, p. 

14): “Dizer que o fator estético é algo fundamental é dizer que esse fator é uma condição 
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necessária ainda que não suficiente, para conquistar a adesão de um público a um produto ou 

a uma ideia”. Nesse sentido, aspectos como a aparência das imagens, cores, espaços, sons, 

pessoas, e, principalmente, formas de discurso são priorizados. 

 
Para criar verdadeira convicção sobre a superioridade de um produto em 
relação aos concorrentes, o anunciante precisa de uma “Proposta Única de 
Venda” (PUV), mas, no atual nível tecnológico, é muito raro que um produto 
exiba uma qualidade que esteja faltando por completo nos concorrentes. Por 
isso, o mais provável é que as PUV que surjam sejam essencialmente 
estéticas (...). (VESTERGAARD e SCHRODER, 2004, p. 96) 

 
A linguagem se torna, nesse sentido, um meio de chegar eficazmente ao público. Para 

isso, existe o cuidado com a utilização de figuras de linguagem como a metáfora, a metonímia 

e a hipérbole; recursos gráficos que configuram o formato das letras; rimas; ritmos; aspectos 

morfológicos como criações lexicais; aspectos sintáticos, semânticos, e até mesmo 

ortográficos. 

O gênero publicitário se constrói tendo por base a ideologia do receptor, que se 

relaciona aos seus conhecimentos e aos conhecimentos de seu grupo, seus sistemas de 

expectativas psicológicas, suas atitudes mentais e seus valores. Neste âmbito, relações 

originalmente comerciais são transformadas em relações pessoais: aquilo que é real se dilui 

cada vez mais ao passo que o consumidor tem de se adaptar a uma ordem bem real de 

dominação e exploração. 

Vestergaard e Schroder (2004) salientam ainda o vazio interior que existe no ser 

humano, pois se atentarmos a esse fato, perceberemos como a linguagem publicitária é 

taxativa ao apoiar-se em um léxico persuasivo, uma vez que através dele remete o receptor a 

acreditar que lhe falta algo para preencher sua vida: talvez o poder, a beleza, o prestígio ou o 

status. E, assim, o destinatário que adquire um produto, encontra-se, muitas vezes, em um 

estado de carência, num suposto vazio, à procura do que lhe faltava; ainda que após a compra 

do mitificado produto, persista o mesmo sentimento de frustração. 

 

Reducionismo e coisificação do sujeito na mídia propagandística 

 

A publicidade demonstra-se como um discurso, uma linguagem, sustentando uma 

argumentação com fins de convencimento consciente e/ou inconsciente do público-alvo. 

Nesse âmbito, é bastante relevante a manutenção de todo um conjunto de recursos estilísticos, 

relações semânticas e seleção lexical que operam no conjunto da mensagem publicitária.  
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Há sempre um grupo pré-estabelecido para representar uma marca. Isso pode gerar, 

mesmo que passe despercebido ou disfarçado de comédia, preconceitos de raça, religião, 

sexo, orientação sexual, classe sócio-econômica, faixa etária, tipos físicos, nacionalidade, 

entre outros. E isso é um tanto quanto perigoso, pois a mídia também ajuda a formar opiniões 

populares, mesmo quando não é explícita e gera a criação de hábitos, porém os profissionais 

da área não podem perder a capacidade de formular, criar, propor.  

O preconceito existe há muitas décadas dentro da propaganda.  Muitas vezes pode 

aparecer de forma muito ou pouco explícita, dependendo da ética presente no momento da 

criação e da produção. O pensamento e a consciência crítica nem sempre colaboram para 

evitar enganos na forma de abordar certos temas. Outras vezes, mesmo conhecedores dos 

riscos, alguns publicitários preferem agradar a parte mais substancial do segmento de 

mercado, incluindo no discurso publicitário formas de tratamento não adequadas que acabam 

causando insatisfações nas parcelas prejudicadas. 

Para constatarmos o preconceito presente na mídia, vejamos uma campanha 

publicitária publicada no ano de 19775:  

                    
 

  
 

                                                           
5
 In A linguagem da propaganda, Vestergaard & Schroder, 2004, p. 174/5 
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Antes das vasilhas Pyrex, era Ethel que simplificava a vida. 
 
Antes das vasilhas Pyrex havia uma coisa quase tão útil chamada Ethel.  
Se você possuísse uma Ethel, poderia passar sem as vasilhas Pyrex. Panelas 
e recipientes pesados e enegrecidos são ótimos quando outra pessoa lida com 
eles. 
Ao contrário das vasilhas Pyrex, no entanto, uma Ethel era facilmente 
descartável. E nunca bem-vinda à mesa. 
Além de tudo, com as vasilhas de vidro transparentes, decorativas, pessoas 
de classe começaram a querer cozinhar e a servir-se pessoalmente. 
Leves, simples, resistentes, antitérmicas, bonitas e fáceis de limpar, as 
vasilhas Pyrex só oferecem vantagens. 
Ethel é que deve partir. E as caçarolas Pyrex ficaram desde então. 
 
Ter simplificado a vida tornou nosso nome familiar. 
 
Se sua empregada foi embora, escreva-nos solicitando catálogo completo em 
cores, com toda a linha Pyrex e com muitas saborosas receitas. 
(VESTERGAARD e SCHRODER, 2004, p. 174 e 175) 

 
 

Nessa propaganda, Ethel refere-se à empregada doméstica que se torna completamente 

“descartável” diante das vasilhas Pyrex. Isso pode sintetizar toda a nossa reflexão, se 

considerarmos as premissas básicas da nossa pesquisa, uma vez que, o texto é construído a 

partir de isolamento social, o objeto antes da pessoa, o preconceito contra os menos 

favorecidos, as relações subalternas. 

Ao colocar a personagem do texto propagandístico como representação do trabalhador 

(a doméstica) em segundo plano, é a vasilha Pyrex que assume uma posição de privilégio, 

portanto; mais importante do que a pessoa, diluindo-se no espaço textual a ignomínia 

veículada pela propaganda. Sabemos que, a partir do cotidiano das nossas interações, da 

importância desse serviço prestado à sociedade, às famílias; e, nesse sentido não podemos 

deixar de refletir sobre o reducionismo, e, sobretudo a falta de respeito. 

Dessa maneira, a publicidade tem todo o direito de criar estratégias de vendas, o que 

ela não pode fazer é, sob o pretexto do lucro e do consumo exacerbado, colocar essa mesma 

sociedade à qual ela se dirige de forma veemente e persuasiva, numa posição desrespeitosa, 

ridícula; em busca de vantagens exorbitantes de mercado, reduzindo e desrespeitando 

parâmetros que inviabilizem a boa convivência. Segundo Leite e Batista (2009, p. 7):  

 
(...) a publicidade lança mão de elementos estratégicos para fixar um 
determinado pensamento ou, no linguajar publicitário, um posicionamento 
sobre determinado produto, serviço ou ideia na mente do indivíduo. Uma das 
principais estratégias é o emprego dos estereótipos sociais para demarcar as 
linhas relacionais e categorizar os personagens que atuam na manifestação 
de seu discurso.  
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Ao colocar uma vasilha, um objeto, em posição superior a uma pessoa, ainda que de 

forma metafórica, para servir de “isca” para o mercado, a propaganda só passa despercebida, 

se considerarmos que, grande parte da população como mera massa de manobra ou criaturas 

destituídas de racionalidade. 

Sabemos que, para despertar o interesse do mercado é preciso estratégia de marketing, 

de caráter persuasivo, o que não se pode aceitar é o exagero e a exacerbação de propósitos. 

Desse modo, podemos resumir o objetivo específico da nossa pesquisa, que é ler, de forma 

crítica, a mensagem da propaganda que, transforma, segundo a própria ideologia capitalista, 

tudo em mercadorias. 

A humilhação do ser humano, a substituição dos valores afetivos e/ou morais em 

detrimento da importância das vendas, coloca a sociedade como um todo e os indivíduos, em 

particular, numa posição desvantajosa em relação ao comércio e a prioridade do lucro. 

Vestergaard e Schroder (2004) afirmam que está havendo um aburguesamento, onde as 

divisões de classe estão desaparecendo, a classe operária se junta à classe média para formar 

uma só classe. Seria mesmo? Enfim, o preconceito ainda existe, mas hoje “faz de conta” que 

nada acontece.  

 

Conclusões 

 

O gênero publicitário se constrói tendo por base a ideologia do receptor, que se 

relaciona aos seus conhecimentos e aos conhecimentos de seu grupo, seus sistemas de 

expectativas psicológicas, suas atitudes mentais e seus valores. Neste âmbito, relações 

originalmente comerciais são transformadas em relações pessoais: aquilo que é real se dilui 

cada vez mais ao passo que o consumidor tem de se adaptar a uma ordem bem real de 

dominação e exploração. 

É exatamente por meio da linguagem que um grupo social exerce o poder sobre outro 

no conjunto de relações que estabelecem na sociedade a que pertencem. É a linguagem que 

mais contribui para a produção e manutenção das relações sociais de poder. Em um 

movimento de mão dupla, a língua nos projeta a uma imagem da sociedade e das relações de 

força que a regem. 

É imprescindível atentar para os efeitos que o texto reducionista causa no meio social. 

O mal-estar causado pela supervalorização do objeto, gerando uma desvalorização do sujeito, 

diminui o valor do ser humano, contribuindo para a discriminação entre as pessoas.  
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A propaganda é importante dentro da sociedade moderna/capitalista; entretanto a 

forma como é veiculada na mídia (rádio, jornal, televisão, revista etc.) é que fere a dignidade 

humana, na medida em que ignora os princípios e valores éticos, ideológicos, transformando 

tudo em mercado. Assim, a linguagem persuasiva da mídia propagandística carrega um 

discurso problemático, já que nela existe a manipulação discursiva com o objetivo de induzir 

o consumidor a adquirir um produto. Seu trabalho é altamente ditatorial, ao passo que 

visualiza o indivíduo como receptor de uma ideia incontestável.   

A propaganda não possibilita um diálogo crítico-reflexivo entre a mensagem e o 

interlocutor, pois suas estratégias discursivas procuram trabalhar de forma impositiva, 

desconsiderando, desse modo, o sujeito, visto por esse meio comunicativo como apenas um 

alvo. Consideração que a propaganda tem por objetivo convencer e persuadir o seu público-

alvo a praticar determinada ação, os apelos publicitários exploram tanto os valores sociais 

mais estáveis, ou seja, aqueles que tradicionalmente regulam os comportamentos dos 

indivíduos em sociedade, quanto os valores sociais que se encontram em constante 

movimento devido ao fato de obedecerem aos critérios estipulados pela moda e pelos 

costumes que caracterizam a sociedade num dado momento histórico. 

Nesse sentido, este trabalho pretende não só servir como subsídio para estudos nas 

áreas de publicidade, lingüística, ética entre outros, como também possibilitar aos professores 

e a outros profissionais ligados às áreas afins reflexões metodológicas sobre a leitura de textos 

publicitários e reflexões de caráter ético que envolvem o ser humano como apelo principal na 

mídia. 

Assim, apesar da mídia propagandística fazer um papel exclusivamente 

mercadológico, limitando-se a agregar ao produto valores que acredita já constituírem o 

público-alvo do qual tem uma imagem, como em princípio se admite, ela efetivamente 

constrói valores e produz imagens, invadindo, assim, o campo da ética e interferindo, 

inevitavelmente, na sociedade. 
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