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RESUMO 

 

O presente trabalho faz uma investigação sobre o olhar da revista Veja a cerca da figura do 
negro nos anos de 1969, 1988 e 2007. Através de uma análise do conteúdo publicitário e 
editorial do veículo e com base na comunicação verbal ali usada, busca-se descobrir como foi 
trabalhada a figura do negro durante o período estipulado. Toma-se o mês de maio como 
recorte comum para a seleção das edições da revista Veja por se tratar do mês em que se 
comemora a Abolição da Escravatura no País. Além do argumento vindo de pesquisa 
bibliográfica, faz-se necessário contar com o contexto histórico para a melhor obtenção de 
resultados.     
 

PALAVRAS-CHAVE: Publicidade – negro - comunicação verbal.  

 

 

ABSTRACT 

 

This work makes an investigation about the look of the magazine “Veja” in relation to the 
figure of the black people in the years 1969, 1988 and 2007. Through an analysis of 
advertising and editorial content of the vehicle and on the basis of the verbal communication 
used there, wishes to discover how the figure of the black people  have been worked out 
during the period stipulated. The month of May was chosen as a common cut for the selection 
of magazine’s editions because this is the month in which celebrates abolition of slavery in 
the country. Besides the argument from bibliographic research, it is necessary to count on the 
historical context for the achievement of better results. 
 

KEY-WORDS: Publicity – black people – verbal communication 
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1 INTRODUÇÃO 

    

Ainda paira no ar a dúvida se a mídia e a publicidade realmente reconhecem a importância 

do negro ou se, ao inseri-lo em comerciais, está apenas tomando uma atitude politicamente 

correta. Ou seria duvidosamente correta?  

Embora tenha por princípio culturalmente estabelecido a venda de produtos e/ou 

idéias; e não crie, e sim reproduza a realidade do cotidiano, permanecem ainda no Brasil 

algumas interrogações a respeito da responsabilidade social da publicidade.                                                                                                                                              

Em um país que possui o terceiro maior contingente negro do mundo, ter a sua participação 

na mídia televisiva restrita a 10%1 é um fato, no mínimo, curioso. Para que lado se voltam os 

“atentos” olhos da mídia que ignoram, segundo dados do IBGE de 2003, 47,3% da parcela da 

população do País? 

A negligência ao segmento afro-brasileiro é apenas uma das ramificações da questão entre o 

negro e a mídia. Este segmento, quando retratado, parece ser de maneira estereotipada, o que 

mostra a dificuldade que a mídia ainda tem ao tratar a pluralidade racial do país. Esta é uma 

das razões que faz a escolha de tal assunto o norte para a realização deste trabalho. Seguindo a 

tradição de que os primeiros registros publicitários foram os impressos, essa pesquisa partirá 

deles. Além da maior facilidade de acesso para a realização da investigação, a opção pela 

mídia impressa foi considerada, por ser um registro que se mantém ao longo do tempo e, 

como um documento, pode ser inserido no contexto de sua época.  

A revista Veja é um dos periódicos mais antigos do país e foi escolhida como fonte 

documental para a pesquisa. Sua primeira edição é datada de Setembro de 1968, sendo uma 

revista semanal, de circulação nacional, que, segundo dados da própria revista, a maior do 

Brasil e a quarta do mundo. A revista apresenta uma abordagem formal e tem como seus 

principais públicos as classes A, B e C. Dados estes que se tornam relevantes para a pesquisa, 

já que a classe média negra vem ascendendo nas estatísticas. E é em decorrência deste e de 

outros fatores que surge uma brecha para realizar-se um trabalho que se propõe a analisar o 

olhar da revista Veja sobre os espaços de inserção do negro, tomando-se como objeto de 

pesquisa o conteúdo editorial e publicitário veiculado nas edições selecionadas do mês de 

maio de 1969, 1988 e 2007. Assim, se busca obter uma visão panorâmica da mensagem 

utilizada nos anúncios e textos editoriais quando a figura do negro é central. Para esse feito, 

                                           
1  Acesso de http://www.comciencia.br/reportagens/negros/08.shtml 
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nasce o interesse por uma análise da mensagem lingüística dos anúncios e matérias editoriais 

contextualizando-os de acordo com a década em que foram veiculados. 

Os períodos selecionados para a investigação, maio dos anos de 1969, 1988 e 2007, 

igualmente colaboram neste sentido. Maio é o mês em que se comemora a abolição da 

escravatura no Brasil – dia 13 de maio de 1888 – quando foi assinada a Lei Áurea que 

libertava os escravos. O intervalo de aproximadamente vinte anos entre os períodos se presta 

para verificar com maior nitidez quais foram as mudanças na percepção do negro em Veja, 

caso essas mudanças tenham existido. Cada ano também empresta características próprias 

para a fundamentação do trabalho.  

O ano de 1969 marca o primeiro aniversário da revista Veja e acresce na pesquisa por 

suceder as efervescências do ano anterior. No Brasil e no mundo. Na Europa, 1968 foi 

marcado por agitações estudantis e operárias na Itália e em Paris e por greve geral. Ocorreram 

também contestações juvenis na Bélgica, Espanha, Japão, Canadá e outros países. Enquanto 

isso, o Brasil era assolado pela ditadura que resultava em conflitos diários entre policiais e 

civis. 1968, foi também o ano do decreto do AI-5 e, que a censura saía à caça de atores e 

músicos considerados subversivos, servindo como um interessante objeto de 

contextualização. 

 Os cem anos da abolição da escravatura no Brasil, ocorridos em maio 1988 é razão pela 

escolha do segundo período para estudo. A acalorada discussão que permeia a sociedade 

atualmente em torno das cotas para negros nas universidades públicas faz com que se inclua o 

ano de 2007 na pesquisa. 

Para o meio acadêmico, a relevância desse estudo pode servir para acrescentar maiores 

conhecimentos sobre o negro como consumidor e a publicidade, já que em buscas feitas na 

Internet resultaram em apenas dois trabalhos encontrados: uma tese de doutorado da UFRJ e 

uma dissertação de mestrado da UFMG, ambas em Comunicação Social.    
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1) ESTUDOS CULTURAIS 

 

Quando se trata de temas que abordem sociedade e meios de comunicação, é 

recomendável que se faça menção aos Estudos Culturais. “Os Estudos Culturais não 

configuram uma ‘disciplina’, mas uma área onde diferentes disciplinas interatuam, visando o 

estudo de aspectos culturais da sociedade.” (ESCOSTEGUY, apud FRANÇA et al, 2001, 

p.159). Os primeiros passos dos Culture Studies, originário da Inglaterra, foram dados no 

período pós-guerra. Inicialmente, segundo Richard Johnson, traduzido por Tomaz Tadeu da 

Silva (1999, p.10), os encontros do Centro Contemporâneo de Estudos Culturais existiam em 

razão da crítica literária, enfatizando a avaliação lítero-social. Processo semelhante se deu 

também em relação à disciplina de História, quando se voltava o foco para a cultura popular, 

com atenção nas formas políticas de manifestação. Nas décadas de 50 e 60, estes foram 

configurados sobre teorias que pregavam que a cultura resultava das diferenças, 

principalmente de classes, já que tinham como base a classe trabalhadora da Inglaterra dessa 

época. 

A autora trabalha com idéias de Williams e Thompson, nomes que foram fonte para os 

Estudos Culturais britânicos, e que juntamente com Hoggart, diziam que se vivia cultura 

como uma rede de relações que constituíam o cotidiano, onde o indivíduo estava em primeiro 

plano, 

 
O que os une é uma abordagem que insiste em afirmar que através da análise da 
cultura de uma sociedade – as formas textuais e as práticas documentadas de uma 
cultura – é possível reconstituir o comportamento padronizado e as constelações de 
idéias compartilhadas pelos homens e mulheres que produzem e consomem os 
textos e as práticas culturais daquela sociedade. É uma perspectiva que enfatiza a 
“atividade humana”, a produção ativa da cultura, ao invés de seu consumo 
passivo (STOREY, 1997 apud ESCOSTEGUY, 2001, p. 155) 
 
   

 Nesse contexto, Thompson somente considerava cultura como um embate de diferentes 

modos de vida, influenciando o desenvolvimento da história social britânica no que se refere à 

tradição marxista. Foi Stuart Hall (1996), porém, quarto nome da formação dos Estudos 

Culturais, que reconheceu a existência de subculturas como forças resistentes às culturas 

estabelecidas e utilizou os meios massivos como forma de análise do papel das subculturas na 

sociedade. É a partir desse fato que os Estudos Culturais passam a ter as formas de expressões 

culturais não-tradicionais como valorosas e cria-se um espaço para discuti-las.  
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Na obra Teorias da Comunicação, Escosteguy (2001) diz que acordo com Agger (1992 

p.89), os Estudos Culturais britânicos, por enfatizarem que a cultura representa a diferença, 

relacionam a produção, a distribuição e recepção cultural à questão econômica dando sentido 

à perspectiva dos estudos. Uma afirmação como essa sintetiza que por tradição, as práticas 

culturais estão intimamente ligadas às econômicas, o que vem ao encontro dessa pesquisa, já 

que o negro foi durante anos considerado um segmento não consumidor.  

Escosteguy (2001) julga a década de 70 como de extrema relevância para os Estudos 

Culturais. É nesse momento que emergem subculturas que enfrentam a cultura tradicional ou 

do poder, com o Movimento Feminista, que é apontado por Hall como razão decisiva para a 

reestruturação da agenda dos Estudos Culturais, 

 

Nessa época, os estudos das culturas populares pretendiam responder as indagações 
sobre a constituição de um sistema de valores e de um universo de sentido, sobre o 
problema de sua autonomia e, também, como esses mesmos sistemas contribuem 
para a constituição de uma identidade coletiva e como se articulam as dimensões de 
resistência e subordinação das classes populares (ESCOSTEGUY, 2001, p. 161)   

 

Assim, delineiam-se novos objetos para os Estudos Culturais. A metade dos anos 70 

marca a percepção dos meios de comunicação de massa como aparelhos ideológicos do 

Estado, e Escosteguy (2001) cita Hall para afirmar que o feminismo foi o responsável por 

uma das principais rupturas teóricas que alteraram e reorganizaram a agenda dos Estudos 

Culturais em termos concretos. Agora, como os meios de comunicação não se resumem a 

meros proporcionadores de entretenimento, o foco da análise dos Estudos recai sobre as 

mensagens emitidas por eles, já que as premissas eram de que os efeitos que exerciam na 

audiências poderiam ser deduzidos a partir dessas mensagens. Novos questionamentos quanto 

à questão da identidade são formulados, pois o assunto ganha novas variáveis. 

Os anos 80 foram dedicados às investigações que envolviam a análise da mensagem 

textual com pesquisa de audiência, além de experimentos com a recepção de meios de massa, 

especialmente os televisivos. O esmero a cerca das mensagens e sua recepção é considerado 

um ponto interessante: “se existiu uma ‘virada’ no início da década dos anos 80, consistiu em 

prestar uma atenção crescente à recepção dos meios de comunicação social [...]” 

(MATTELART et al. 1997, p.131), 

 As respostas às indagações dos anos 80 são mais aprofundadas na década de 90 em que as 

investigações capturam as reações dos diferentes grupos sociais em voga - no que se refere à 

constituição das identidades de gênero, classe e etnia – e é quando se destacam os estudos 

com recortes étnicos e a incorporação de novas tecnologias: 
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Mais importantes, em nossa história recente, têm sido as críticas advindas do 
movimento das mulheres e das lutas contra o racismo. [...] A predominância, na 
Grã-Bretanha atual, de uma política conservadora, nacionalista e racista, torna esses 
efeitos ainda mais sérios. [...] O feminismo tem contribuído para um deslocamento 
mais geral: da crítica anterior, baseada na noção de ideologia, para abordagens que 
se centram nas identidades sociais, subjetividades, na popularidade e no prazer. 
(SILVA, 1999, p. 15) 

 

 Essa reação fica expressa também quando o cineasta e roteirista Joel Zito de Araújo 

Viana, no Seminário Internacional Mídia e Etnia, em 2004, afirma como uma mudança na 

mentalidade do País a aparição da primeira imagem positiva de uma família negra em um 

comercial de televisão, ocorrida em 1994. Este fato coroa os avanços dos Estudos Culturais.  

 

 

2.2) UMA DEFINIÇÃO PARA MINORIA 

 

Ao se pensar em um significado para a palavra minoria, é comum que venha à mente o 

conceito simplista que se refere a algo menor em número. Entretanto, Muniz Sodré, em Por 

um conceito de minoria (1999), oferece uma visão mais aprofundada sobre o assunto. Para tal, 

o autor de “Claros e escuros: Identidade, povo e mídia no Brasil”, menciona o princípio 

fundamental da democracia, o predomínio da vontade da maioria, como um contraponto do 

regime, já que este, na verdade, dá voz  a todos os lados de uma questão, sendo então 

considerado o regime das minorias.  

Se for no processo democrático que a minoria pode fazer suas reivindicações e mostrar-se 

ativa, na conceitualização de minoria também cabe dizer que se trata de um pequeno grupo 

reacionário a um grupo maior. Nesse grupo, de acordo com o autor, estão incluídos negros, 

mulheres, homossexuais, povos indígenas, sindicatos, partidos políticos e qualquer outra 

facção comprometida com uma luta social. Sodré ainda lembra que as minorias são 

impulsionadas pelo desejo da transformação de uma realidade. Assim como os movimentos 

estudantis insuflados pelo mundo nos anos 60, hoje no Brasil, uma das questões que mais 

geram efervescências no quadro político-social é a reserva de cotas para negros nas 

universidades públicas. Embora a reserva de vagas se estenda também aos portadores de 

deficiência física, indígenas e pessoas de baixa renda, o assunto é discutido como uma ação 

afirmativa em benefício da parcela negra da população brasileira por ter sido essa fração de 

indivíduos que se mobilizou em prol de seu interesse. Essa é uma forma de exemplificar o que 

Muniz Sodré ainda reflete sobre minoria ao citar o conceito de “devir minoritário” de Deleuze 

e Guatari, 
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isto é, minoria não como um sujeito coletivo absolutamente idêntico a si mesmo e 
numericamente definido, mas como um fluxo de mudança que atravessa um grupo, 
na direção de uma subjetividade não capitalista. Este é na verdade um “lugar” de 
transformação e passagem, assim como o autor de uma obra é um “lugar” móvel de 
linguagem. (SODRÈ, 1999 apud PAIVA e BARBALHO, 2005, p.12)  
 

 

Vale ressaltar que Sodré (1999), citado por Paiva et al.(2005, p. 12) ainda tem o conceito 

de minoria como “um lugar onde se animam os fluxos de transformação de uma identidade ou 

uma relação de poder. Implica uma tomada de posição grupal no interior de uma dinâmica 

conflitual. [...] é, portanto, um dispositivo simbólico com uma intencionalidade ético-política 

dentro da luta contra-hegemônica.”. 

Para concluir o primeiro capítulo de Comunicação e cultura das minorias (2005), Sodré 

enumera quatro características básicas constituintes de uma minoria. O autor inicia citando a 

vulnerabilidade jurídico-social de um grupo minoritário que faz com que este não seja 

institucionalizado pelas normas do regulamento jurídico-social vigente, enfraquecendo sua 

legitimidade como instituição e diante das políticas públicas. A segunda característica 

observada é a identidade in statu nascendi que confere a minoria o caráter “eterno” de uma 

entidade em formação, mesmo quando já existe há muito tempo. Muniz Sodré prossegue 

apontando a luta contra-hegemônica, como a terceira e fundamental característica das 

minorias, uma reação contra o poder hegemônico. Na democracia ocidental, a mídia se insere 

como um importante território para esse combate desarmado, segundo o autor. 

Restam as estratégias discursivas como a quarta característica de um movimento 

minoritário. Estas dizem respeito aos recursos utilizados pelas minorias como forma de 

protesto. Assim como as invasões de terras e o bloqueio de rodovias feitos pelo Movimento 

Sem Terra para polarizar a atenção do governo para a sua causa, passeatas, manifestos, 

campanhas, gestos simbólicos e o uso da mídia igualmente se enquadram nas estratégias 

explicadas por Sodré. 

 

 

2.3) OS CONCEITOS DE IDENTIDADE E DE DIFERENÇA 

 

Para dar-se uma tradução para a palavra identidade é necessário que se faça menção ao 

conceito de diferença. De acordo com Kathryn Woodward (2006, p.9), a diferença é uma 

marca da identidade. Neste contexto, os conceitos de identidade e diferença se tornam tão 
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essenciais por estarem presentes em diversas esferas da contemporaneidade, sob o respaldo 

dos sistemas de representação. 

 

 

2.3.1) Identidade e representação 

 

Para Stuart Hall (1997) o estudo de representação e seus sistemas engloba a análise da 

relação que existe entre cultura e significado. Vale ressaltar que Kathryn Woodward 

complementa: 

Só podemos compreender os significados envolvidos nesses sistemas se tivermos 
alguma idéia sobre quais posições-de-sujeito eles produzem e como nós, como 
sujeitos, podemos de um outro momento do “circuito da cultura”: aquele em que o 
foco se desloca dos sistemas de representação para as identidades produzidas por 
aqueles sistemas. ( DA SILVA, 2006, p. 17)   

 

É com grande freqüência que a questão que envolve identidade como representação na 

publicidade, é abordada na sociedade. A representação, conforme o que afirma Woodward 

abrange as práticas de significação e sistemas simbólicos, os quais formam os significados, 

que na publicidade, são identificados como discurso publicitário e é por meio deles que se dá 

sentido àquilo que se é . Segundo o publicitário e mestre em Antropologia Social, Édison Luis 

Gastaldo em seu artigo Publicidade e movimentos sociais no Brasil: uma reflexão sobre 

políticas de representação, um anúncio publicitário, pode, por um recorte antropológico, 

funcionar como uma janela para a lógica simbólica da sociedade na qual e para a qual foi 

concebido. É aqui que os elementos culturais dessa sociedade, após a manipulação do 

discurso publicitário, são reabsorvidos conforme a ótica e lógica que o mercado deseja que 

sejam apresentados, complementa o autor. 

Outro autor também questiona os “fazeres” da publicidade em relação à representação. 

Everardo Rocha, em artigo Animais e pessoas: as categorias de natureza e cultura nos 

anúncios publicitários, interroga seu interlocutor: 

       
A função manifesta do anúncio publicitário é, obviamente, vender produto, abrir 
mercado, aumentar consumo. Mas, será que esta é sua única e exclusiva tarefa? 
Será que não se pode pensar que a publicidade faz mais coisas? Será que toda esta 
tamanha parafernália – tempo, pessoas, espaço, dinheiro, tecnologia – implicada no 
anúncio e incorporada de forma tão enfática em nossa vida social não pode estar 
realizando mais do que vender um produto ou serviço? [...] Podemos pensar que em 
cada anúncio vendem-se, significativamente, mais estilos de vida, visões de mundo, 
sensações, emoções, relações humanas, sistemas de classificação do que os bens de 
consumo efetivamente anunciados. 
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Kathryn Woodward (2006, p. 17) dá suporte ao pensamento de Rocha ao sintetizar que os 

lugares nos quais os indivíduos podem se expressar são construídos pelos discursos e sistemas 

de representação e que assim, a mídia dita como se deve ocupar a “posição-de-sujeito 

particular – o adolescente “esperto”, o trabalhador em ascensão ou a mãe sensível” 

(WOODWARD, 2006, p.17). Dessa forma, eficácia do objetivo mercadológico dos anúncios 

somente será conferida caso haja um apelo enfático ao consumidor que deverá ver seu reflexo 

nas imagens a ele fornecidas. Nixon (1997) citado por Woodward (2006, p. 18) declara que “a 

ênfase na representação e o papel-chave da cultura na produção dos significados que 

permeiam todas as relações sociais levam, assim, a uma preocupação com a identificação”. 

Esse conceito é reapresentado nos Estudos Culturais e exemplifica a intensa ativação do 

anseio não consciente por imagens que fazem com o indivíduo se sinta representado na tela 

do cinema, por exemplo. 

 

 

2.3.2) Diferença marcada pela identidade 

 

 A mesma linha de raciocínio que pauta o conceito de identidade como “aquilo que se 

é”, guia a definição de diferença como “aquilo que não se é”.  Identidade e diferença só têm 

como referência a si própria (DA SILVA, 2006). Isso mostra a interdependência dessa 

relação, apesar da forma como essa expressa, acabar por ocultá-la. O autor mostra ao 

exemplificar que na afirmação “sou negro” existe uma extensa cadeia de expressões negativas 

de identidade. Essa sentença tem nas entrelinhas outras que excluem qualquer leitura a parte 

de “não sou branco”, “não sou índio” ou “não sou asiático”. Da mesma maneira funcionam as 

afirmações referentes à diferença.     

 Além da relação de estreita dependência, Tomaz Tadeu da Silva revela outra 

característica comum entre identidade e diferença: o fato delas resultarem de atos de criação 

lingüística2, puro fruto do mundo cultural e social. O autor recorre ao lingüista suíço 

Ferdinand Saussure para mostrar que os elementos que constituem a língua, os signos, 

igualmente só fazem sentido quando inclusos em uma cadeia de sinais gráficos e fonéticos 

divergentes deles, compondo um sistema de diferenças.    

 Tal como um produto cultural e social, tanto a identidade quanto a diferença, estão 

sujeitas a relações de poder, por não serem definidas, e sim impostas, 

                                           
2  Ao falar-se em atos de criação lingüística significa dizer que o produto vem de atos de linguagem, de algo 

que se deve nomear. 
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A afirmação de identidade e a enunciação da diferença traduzem o desejo de 
diferentes grupos sociais, assimetricamente situados, de garantir o acesso 
privilegiado aos bens sociais. A identidade e a diferença estão, pois, em estreita 
conexão com relações de poder. O poder de definir a identidade e de marcar a 
diferença não pode ser separado das relações mais amplas de poder. A identidade e 
a diferença não são, nunca, inocentes. (DA SILVA, 2006, p. 81). 
 

Pode-se assim dizer que onde há diferenciação está presente o poder. É aqui que 

surgem as principais marcas de poder: as que incluem ou excluem, as que demarcam de 

fronteiras (“nós” e “eles”) e as que normalizam. A divisão que essas marcas trazem é a que, 

inevitavelmente, classifica e, principalmente, hierarquiza e, segundo Silva (2006, p. 82) 

“significa também deter o privilégio de atribuir diferentes valores aos grupos”.   

 Já para o filósofo francês Jacques Derrida, oposições binárias tais como o 

branco/negro, não significam a simples divisão do mundo em classes simétricas, um como 

sendo o privilegiado, com um valor positivo, e o outro o desfavorecido, por meio de uma 

carga negativa. Para Derrida, isso somente se daria caso esse binarismo fosse problematizado.   

 O ato de normalizar algo, fixando uma determinada identidade como a correta é a 

forma mais sutil de hierarquização das identidades e diferenças para Tomaz Tadeu da Silva:  

 
Normalizar significa eleger – arbitrariamente – uma identidade específica como o 
parâmetro em relação ao qual as outras identidades são avaliadas e hierarquizadas. 
Normalizar significa atribuir a essa identidade todas as características positivas 
possíveis, em relação às quais as outras identidades só podem ser avaliadas de 
forma negativa. A identidade normal é “natural”, desejável, única. (2006, p. 83) 

  

Nesse contexto, o autor afirma que a identidade normal é munida de uma força tal que 

mal é considerada uma identidade, e sim a identidade. De acordo com Silva (2006, p. 83) 

“numa sociedade que impera a supremacia branca, por exemplo, “ser branco” não é 

considerado uma identidade étnica ou racial”. Restam para as outras identidades, as marcas 

que as colocam como alheias ao sistema instituído. 

 

 

2.4) A PUBLICIDADE 

 

 Desde que o consumo deixou de ser uma questão de subsistência para grande parte da 

população mundial (FONTES, 2000), a publicidade ganhou caminho para se desenvolver. 

Esta nasce com o advento da imprensa, especialmente nos países capitalistas, e se desenvolve 

com o surgimento dos meios de comunicação (PINHO, 2001). 
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 Entretanto, a história da publicidade vem de tempos mais remotos. Na Roma antiga, já 

se fazia publicidade na parede das casas que se situavam de frente paras as ruas de maior 

movimento. “Alguma coisa como [...] as páginas de uma grande revista” (SAMPAIO, 1999, 

p. 20). 

 No Brasil, a publicidade tem seu início no século XIX, quando o desenvolvimento das 

cidades, acompanhado da prosperidade econômica, demandou das economias industriais uma 

maior exposição do mercado como estímulo à concorrência (MARCONDES, 2002). 

 Nesta época, o principal meio utilizado para a comunicação publicitária era o jornal, 

com uma espécie de classificados onde se anunciava escravos, imóveis que tinham sido 

postos à venda e oferta de empregos (MARCONDES, 2002). Com o tempo, o aprimoramento 

do fazer publicitário torna-se mais evidente. Para despertar o interesse do consumidor, os 

profissionais de publicidade da época se apropriavam de técnicas artísticas – pintura, poesia, 

ilustrações – quando não eram eles mesmos, os artistas, esses profissionais. Em 1913, nasce a 

primeira agência de publicidade do País, a Eclética.  

Entretanto, é a década de 1930 que ganha destaque como desenlace da publicidade, 

  

no momento em que as mudanças políticas, econômicas e sociais experimentadas 
pelo país configuram as bases de um mercado anunciante e consumidor. No final da 
década de 60, como o surgimento de novos bolsões de desenvolvimento agrícola, 
de centros regionais de grande peso econômico no Sul e no Centro do país e de uma 
grande classe média urbana disposta ao consumo de bens que antes eram restritos a 
uma elite, a atividade veio a configurar-se como uma verdadeira indústria. (PINHO, 
1998 apud PINHO, 2001 p.172).  

 

Nos Estados Unidos, o final dos anos 20 e início dos 30 foi marcado por uma recessão 

econômica de grandes proporções. Essa recessão aconteceu devido à superprodução de bens e 

serviços versus a ausência de um mercado consumidor. Foi, então, que com a utilização da 

propaganda que o governo norte-americano encontrou soluções para recuperar a economia 

(SAMPAIO, 1999). De acordo com Pinho, o termo propaganda se refere a uma 

 

técnica ou atividade de comunicação de natureza persuasiva, como a publicidade, a 
propaganda tem sua diferença no propósito básico de influenciar o comportamento 
das pessoas por meio da criação, mudança ou reforço de imagens e atitudes 
mentais, estando presente em todos os setores da vida moderna. (PINHO, 2001, 
p.129) 

 

O objetivo do governo norte-americano era promover uma significativa revolução no 

modo de vida dos americanos, com o intuito de fazê-los consumir mais. Com uma campanha 
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publicitária3 que permaneceu em vigor durante anos, foi criado então, o “american way of 

life” (modo de vida americano), que contribuiu para a superação da crise e desenvolvimento 

do maior mercado de consumo do mundo (SAMPAIO, 1999, p. 18).    

Por meio dessa grande capacidade de interferir na sociedade, já que contribui para, 

segundo Pinho (2001, 171), “mudar hábitos, recuperar uma economia, criar imagem, 

promover o consumo, vender produtos e informar o consumidor”, a publicidade é definida por 

Malanga (1977), citado por Pinho (2001, p. 172) como “o conjunto de técnicas de ação 

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

aumentando e mantendo clientes.”  

 Como uma das ferramentas utilizadas pelo marketing4 , a publicidade não pode ser 

compreendida sem ele. Para Pinho, 

 

a maioria das empresas considera objetivo principal da publicidade auxiliar as 
vendas de um produto ou serviço, mas ela pode ser utilizada para alcançar outros 
propósitos estratégicos a longo e a curto prazos, tais como cultivar a preferência do 
consumidor pela marca, tornando mais difícil aos intermediários vender 
sucedâneos; tornar públicas as eventuais alterações ocorridas na estratégia de 
marketing [...] (2001, p. 173) 
 

 

 Na economia, a publicidade aparece no sentido de promover o desenvolvimento 

econômico, conquistando e/ou mantendo o mercado de produto ou serviço. No que se refere a 

novos produtos/serviços, a publicidade vem com sentido de formar o mercado consumidor 

para usufruí-lo. As palavras de Pinho (2001) ainda fazem menção ao fato que de que o leque 

de produtos e serviços ofertados atualmente, maximiza o importante papel desempenhado 

pela publicidade de “preencher as necessidades relativas aos bens disponibilizados pelas 

indústrias nacionais ou multinacionais” (p. 174). 

 Contudo, para o presente trabalho de pesquisa, é de maior relevância, desenvolver os 

conhecimentos sobre a publicidade em um contexto social. Para Toaldo (2005),  

 
 desenvolver um estudo sobre a publicidade, a fim de discutir a problemática moral 
contemporânea requer, antes, entender o lugar que suas produções ocupam na 
sociedade – suas condições de participação e de interferência. É preciso 
compreender as relações que tais produções estabelecem com a sociedade, tanto no 
sentido econômico quanto social [...] (p. 28)  

                                           
3  Campanha publicitária é definida como a soma de esforços publicitários integrados e coordenados entre si, e 

realizados para cumprir determinados objetivos de comunicação de um anunciante [...]. (SAMPAIO, 1999, 
237) 

4  Marketing é o planejamento e execução de todos os aspectos de um produto (ou serviço), em função do 
consumidor, visando sempre maximizar o consumo e minimizar os preços, tudo resultando em lucros 
contínuos e a longo prazo para a empresa (GRACIOSO, 1971 apud PINHO, 2001, p.23). 
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 Toaldo utiliza os autores que dispuseram ao estudo o desenvolvimento da cultura do 

consumo nos Estados Unidos – Stuart Ewen, Roland Marchand e Michael Schudson - com 

base nos processos de industrialização, por meio da comunicação publicitária.  Estes três 

autores que influenciaram Mariângela Toaldo têm um consenso de que a publicidade tem um 

papel de bastante destaque na formação da “sociedade de consumo” (TOALDO, 2005, p.28) 

 Quando Toaldo cita Marchand, ela menciona a análise realizada pelo autor sobre o 

papel que a comunicação publicitária desempenhou nos Estados Unidos durante a época 

moderna. Tal análise tem base na coincidência entre o que é abordado nos anúncios e as 

questões que cercam o contexto social das décadas de 1920-1940.  Sob a luz do que encontra 

em comum entre os dois campos, Marchand procura identificar os elementos que 

contribuíram para a constituição da publicidade na sociedade americana do início do século 

XX,  

o autor observa, então, que a implantação do novo sistema de trabalho, a partir do 
desenvolvimento tecnológico, da intensa produção de bens e serviços e da 
formação da chamada cultura de consumo só se tornam possíveis graças a outros 
fatos que são, ao mesmo tempo, sua causa e conseqüência: a imigração da 
população para as zonas urbanas, a especialização funcional, a racionalização do 
local de trabalho e o desenvolvimento dos processos de comunicação e informação, 
entre outros. O cenário moderno assume sua forma através da tentativa das pessoas 
de reorganizarem suas vidas a partir desses fatos que surgem. (TOALDO, 2005, p. 
29) 

     

 É a partir dessa constatação, o surgimento da necessidade de uma maior fluência dos 

bens de consumo entre as empresas e os consumidores, que se percebe a posição privilegiada 

ocupada pela comunicação publicitária. De acordo com Marchand (1985) citado por Toaldo 

(2005, p. 29), “a publicidade ocupa uma estratégica posição na interface dessa relação 

dinâmica entre os grandes negócios e seus públicos”. Dessa forma, a publicidade passa a ser a 

mediadora da relação empresa/consumidor até alcançar a sociedade em geral (TOALDO, 

2005) 

Marchand adota dois níveis para o papel de mediadora exercido pela publicidade. 

Inicialmente, o seu intuito é o de atuar com uma força econômica capaz de “impulsionar as 

pessoas a consumirem os frutos da industrialização e, dessa forma, continuarem alimentando-

a” (TOALDO, 2005, p. 29).  Assim, a mensagem que a publicidade passa a transmitir é de 

exaltação às características da modernidade refletidas no sistema de trabalho, nas residências 

dos centros urbanos, nos hábitos de vestuário, higiene, lazer e outros. Toaldo explica que é 

nesse campo, que se descobre a relevância da publicidade na promoção de um novo estilo de 

vida que correspondesse à realidade da época,  
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o papel mediador que a publicidade, então desempenha refere-se a esses dois níveis 
– o desenvolvimento econômico e a socialização  dos cidadãos – sendo mais 
enfático no segundo nível, do qual depende, em grande parte, a realização do 
primeiro. A função econômica faz com que a publicidade desenvolva sua função 
social, estimulando uma rápida adaptação a uma nova realidade. A mediação que se 
desencadeia ocorre no sentido de tentar resolver os problemas que as pessoas 
enfrentam, sugerindo-lhes soluções a partir dos posicionamentos e das idéias que a 
indústria tem interesse que adotem (TOALDO, 2005, p. 29). 
 

Assim, os anúncios5 passam a representar situações típicas da época, as quais 

poderiam ser vivenciadas pelas pessoas, mostrando-lhes a possibilidade e o quanto era 

positivo gozá-las. Segundo Toaldo (2005), a publicidade, dessa forma, funciona como uma 

conselheira para o processo de adaptação à complexa vida urbana, e ao expor os cenários 

sociais, torna-se um mostruário de tendências e de regras sociais, sendo, então, em uma 

referência social.   

De acordo com a observação de Marchand, é a forma como a publicidade representa 

as angústias e preocupações das pessoas é o que a fez vir a ser “uma grande mediadora das 

tendências sociais da época, mais que intermediária da relação de consumo em si” (TOALDO, 

2005, p. 30). Porém, Marchand afirma que não se pode comprovar a relação direta entre a 

apresentação publicitária do produto ou serviço e a persuasão do consumidor pelo o que esta 

propõe.  O que se pode declarar é que a publicidade exerce a função de introduzir na vida das 

pessoas os valores que o sistema industrial tem como princípio que elas adotem. Assim, 

 

se nós focarmos o elenco de caracteres abordado [...] ficaremos impressionados 
pelas distorções sobre as circunstâncias sociais. Se nós focarmos as prescrições e 
conselhos específicos [...] ficaremos impressionados pelas evasões manipulativas, 
seus esforços para acabar com os problemas da modernidade. Mas se nós focarmos 
as percepções dos dilemas sociais e culturais reveladas nas abordagens, 
descobriremos imagens apuradas e expressivas da realidade da sociedade 
americana, nos anos de 1920 e 1930, refletidas no espelho publicitário 
(MARCHAND, 1985 apud TOALDO, 2005, p. 30).        
 

 Michel Schudson experimenta uma análise para medir a influência da publicidade nos 

valores e modos de vida dos americanos durante o mesmo período utilizado no estudo de 

Marchand e conclui que, em oposição ao que este último autor crê, não é a partir da 

publicidade que as pessoas adotam determinada atitude (TOALDO, 2005, p. 31). Para ele, os 

meios de comunicação de massa e as matérias veiculadas em jornal têm um peso bem maior 

que a publicidade na difusão e legitimação de um hábito.  Então,  

 

                                           
5  Peça publicitária em revista ou jornal. Também utilizado como sinônimo de qualquer peça de propaganda 

(SAMPAIO, 1999, p. 313) 
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seria mais adequado falar em representação do que apresentação, pois mesmo o que 
é dito não é inovação da publicidade, mas fruto do que é dito na sociedade em geral 
ou em algum de seus segmentos. A publicidade tenta representar alguma tendência 
social, exemplificá-la a partir de um ponto de vista – que não é único e nem 
necessariamente unânime -, pois ele a vê como um canal a mais de disseminação 
(TOALDO, 2005, p. 32).    

 

 O que se pode perceber então, é que a publicidade mais decorrente do que já existe na 

sociedade do que, propriamente, a causadora de sua origem.  

 

a publicidade é um fator, entre muitos outros, na formação das escolhas de 
consumo e dos valores humanos. A principal questão não é como as pessoas 
chegam a formar o conjunto de desejos. Desejos nunca são formados 
independemente, mas são socialmente construídos. A questão importante é quais as 
condições que mais conduzirão às escolhas racionais e autônomas. [...] Eu espero 
que os críticos de publicidade não gastem suas energias [...] acreditando que as 
análises da publicidade podem substituir um entendimento das forças econômicas, 
políticas, sociais e culturais que deram origem a ela e contribuem para o fenômeno 
social que lhe atribuem (SCHUDSON, 1986 apud TOALDO, 2005, p. 32). 
 

 Enfim, Stuart Ewen, igualmente trabalha com a idéia que concebe a publicidade com 

mediadora da realidade. Objetivando estudar o consumo de massa e a publicidade como 

fundamentos essenciais da cultura industrial americana do século XX, o autor reflete sobre as 

idéias de seus contemporâneos, Marchand e Schudson. Nessa reflexão, Ewen defende, 

concorda e complementa os conceitos de Marchand e Schudson,  

     

Ewen acredita que, com o propósito de ser um complemento da produção, a 
publicidade trabalha a fim de transformar trabalhadores em consumidores e o seu 
poder aquisitivo em desejo de consumo. A partir desse esforço, ele considera que 
seus discursos são capazes de orientar as pessoas tanto para os bens de consumo 
que anunciam, quanto em relação a suas condutas e concepções (TOALDO, 2005, 
p. 33).   
    

 Tem-se, então, que os três autores – Marchand, Schudson e Ewen – convergem ao 

considerar que a publicidade ocupa um lugar de relevância “no processo industrial e de 

adaptação das pessoas ao estilo de vida moderno que se constituiu” (TOALDO, 2005, p.34), 

apenas divergindo no que se refere ao grau de importância delegado à comunicação 

publicitária nesse contexto.     
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2.5) COMUNICAÇÃO VERBAL 

 

 Dentro da comunicação, a linguagem verbal exerce uma função de extrema relevância, 

tanto que para Vestergaard e Schroder (2000, p. 13) “a linguagem verbal é o nosso veículo de 

comunicação mais importante [...]”. A publicidade e o jornalismo se apropriam com bastante 

ênfase dessa forma de comunicar para a estruturação de seu produto primordial: o anúncio 

publicitário e o texto jornalístico. 

 Para a realização de um estudo mais aprofundado sobre o que permeia a linguagem 

verbal, faz-se necessário entender as atividades que tal forma de expressão compreende, como 

a mensagem verbal.  Vestergaard e Schroder (2000) explicam que na análise da comunicação 

expressa pela mensagem verbal, o objeto de estudo é o texto: “uma conversa durante uma 

recepção, um romance, um filme ou um anúncio, tudo é, portanto, considerado texto, nesta 

acepção da palavra” (VESTERGAARD e SCHRODER, 2000, p. 14).  Os autores dão três 

pontos de vista pelos quais deve partir o estudo do texto: a partir da situação de comunicação, 

da estrutura do texto e de como o texto comunica.        

 A situação de comunicação se baseia no envolvimento de, no mínimo, duas pessoas, 

uma que fala ou enuncia – o emissor – e aquela a quem se fala, o receptor. Entre elas, dá-se o 

processo de comunicação, onde o significado ou enunciado (mensagem) é transmitido por um 

código - alguma forma material para expressar o significado, um sinal, por exemplo. Além 

dos elementos, é necessário que esses estejam conectados um ao outro por um canal, um meio 

pelo qual a mensagem possa se propagar (letras num papel, ondas de som, rádio ou televisão). 

Para concluir Vestergaard e Schroder, inserem o ato comunicacional em uma situação, o 

contexto; exemplificando como se dá essa relação na propaganda:  

 
o emissor é o anunciante e o receptor é o leitor, o significado transmitido refere-se 
ao produto (mais especificamente, uma tentativa de induzir o leitor a adquirir o 
produto), o código (no caso do anúncio impresso) é a linguagem [...], o canal 
consiste em publicações impressas e o contexto inclui aspectos como a situação do 
leitor (já tem o produto? tem condições de adquiri-lo?, etc.),  a publicação em que o 
anúncio aparece e – por último, mas não menos importante – o conhecimento de 
que o texto é um anúncio [...] (2000, p. 15). 
 

  À medida que se adota a linguagem para, de acordo com Vestergaard e Schroder, 

“expressar nossas emoções, para informar os leitores de fatos por eles desconhecidos, para 

influenciar atos e pensamentos dos outros, para falar sobre linguagem, para conversar com os 

amigos sobre qualquer coisa, para contar histórias e piadas” (2000, p. 16), a linguagem atende, 
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ainda, a outras funções na comunicação. A classificação de Vestergaard e Schroder se divide 

em:  

• Função expressiva: focada no emissor. Utilizada para quando este deseja afirmar-se 

como indivíduo. 

• Função diretiva: voltada para o receptor. Destinada para insuflar atos, emoções, crenças 

e atitudes deste.  

• Função informacional: focaliza o significado. Utilizada para pedir ou transmitir 

informações que ainda não se possui. 

• Função metalingüística: voltada para o código. “Em tal função, a língua que falamos é 

empregada para discorrer sobre a língua de que falamos” (VESTERGAARD e 

SCHRODER, 2000, p. 16). 

• Função interacional: dirigida ao canal. Emprega para dar início, manter e findar o 

contato entre o emissor e o receptor.  

• Função contextual: relacionada ao contexto. Funciona para criar ou cancelar o contexto. 

• Função poética: voltada para o código e para o significado: “o código é empregado de 

forma especial, a fim de comunicar um significado que, de outra maneira, não seria objeto 

de comunicação” (VESTERGAARD e SCHRODER, 2000, p. 16). 

No que diz respeito ao segundo ponto de vista de Vestergaard e Schroder, a estrutura 

do texto, os autores apresentam que, em um texto, as frases se ligam umas às outras das mais 

variadas formas. Quando essa ligação se dá através de repetição de um elemento ou por meio 

de pronome que se refiram a esse elemento, a tal ligação entre as orações nomeia-se coesão. 

Outra forma de ligação faz parte das observações de Westergaard e Schroder (2000), a 

coerência: é um ou mais nexos lógicos internos do texto que fazem com que se presuma que o 

interlocutor e o ouvinte tenham um conhecimento prévio e recíproco sobre determinada 

situação do texto.  Há a possibilidade de que um texto seja coesivo, porém, incoerente e vice e 

versa. Quando isso acontece é na tentativa de “disfarçar uma ruptura na estrutura lógica da 

argumentação” (VESTERGAARD e SCHRODER, 2000, p. 19). Essa técnica é muito 

utilizada na propaganda com o efeito de fazer com que o leitor suponha coisas que o texto não 

poderia dizer explicitamente.   

  Na construção do texto, aplicam-se os conceitos de coesão e coerência no 

encadeamento que forma as frases. Já, para a formação das frases, adote-se o conceito de 

estrutura de informação. A consistência da estrutura de informação vem da unidade de 

informação, que é tudo que se pode conferir na frase, com exceção dos sujeitos, objetos e 
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verbos. Neste caso, com o intuito de estudar a estrutura de informação, abordam-se os 

seguintes conceitos, aos pares, de Halliday (1970) citado por Westergaard e Schroder (2000): 

Tema: é o que a frase trata. 

Rema:é o que se diz sobre o tema. 

Dado: é a informação de referência explícita no texto ou que está inserida no contexto. 

Novo: trata-se da informação inédita na frase. 

Não-focal – Focal: “é a informação nova de maior importância” (VESTERGAARD e 

SCHRODER, 2000, p. 20) 

O significado completo da mensagem é alcançado através do conteúdo – implícito ou 

explícito -, ou seja, aquilo que o texto realmente se refere. São conceitos distintos, mas que, 

neste caso, são tomados por Westergaard e Schroder (2000) como sinônimos.  

Na comunicação, pede-se que se faça uma distinção do que realmente é dito em um 

texto do que é possível de se deduzir de seu conteúdo. Assim, uma teoria de Leech (1974) 

citado por Westergaard e Schroder (2000), distinguiu três graus de conteúdo implícito:  

• Ilação: o que se pode concluir, com lógica, de uma declaração. 

• Pressuposição: aquilo que torna o enunciado obrigatoriamente verdadeiro.  

• Expectativa: razão pela qual alguma coisa foi enunciada. Aplicada às funções 

informacional e diretiva da linguagem. 

Na publicidade, onde se deve fazer o maior número possível de alegações positivas ao 

produto, sem fazê-las de maneira explícita, usa-se com muita freqüência os recursos da 

pressuposição e da expectativa. 

 

 

2.4.1) Comunicação Verbal Publicitária 

 

Segundo Westergaard e Schroder (2000), a estrutura verbal de uma mensagem 

publicitária é dividida em título, texto, assinatura e slogan. Figueiredo (2005) acrescenta o 

logotipo e a logomarca com mais um componente da assinatura do texto.  

Dentre as cinco tarefas de um publicitário enumeradas por Westergaard e Schroder 

(2000) – chamar a atenção, despertar o interesse, estimular o desejo, criar a convicção e 

induzir o consumidor à ação – as duas primeiras, são atribuídas ao título ou chamada. É 

através dele que ocorre o primeiro contato do leitor com o tema abordado pelo anúncio, por 

isso, geralmente fica localizado no topo do impresso. “Como o objetivo é fisgar a atenção do 

leitor, títulos são frases curtas com grande impacto, que, preferencialmente, não esgotam o 
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assunto tratado, já que é desejável que a atenção conquistada seja mantida e conduzida por 

todo o anúncio” (FIGUEIREDO, 2005, p. 14).   

Dando continuidade ao raciocínio de Westergaard e Schroder (2000), relacionado às 

tarefas de um publicitário, sobre o texto recaem as funções de estimular o desejo e criar a 

convicção. Para Figueiredo (2005, p. 31), “o texto é a grande ferramenta de sedução, de 

convencimento e de transmissão de uma linha de raciocínio”. O autor complementa 

salientando que o texto é o modo mais eficaz de aumentar o contato do consumidor com a 

marca do anunciante.  

A assinatura é utilizada como identificação do anunciante. É localizada com maior 

freqüência no rodapé da página do anúncio ou no final de um comercial de televisão. Vem, 

geralmente acompanhada pelo slogan6, porém, há  também a possibilidade de vir na ausência 

dele ou seguida de um logotipo7. O slogan, segundo Carrascoza (2003), funciona como um 

mecanismo capaz de acelerar a memorização da mensagem pelo destinatário. O autor ainda  

delega ao slogan a função de concluir a mensagem, pois “encerra em si todo o 

posicionamento de um produto, serviço ou marca” (CARRASCOZA, 2003, p. 57). Na 

concepção de Figueiredo (2005), a assinatura também atua como elemento de sedução do 

consumidor, finalizando o processo iniciado pelo título e seguido pelo texto. A assinatura 

destina-se a tarefa de induzir o consumidor à ação de compra. 

 

 

2.4.2) Comunicação Verbal Editorial 

 

Com o passar do tempo, os textos jornalísticos têm ganhado cada vez mais 

características de narrativas. Para Pinto (2002), as narrativas sempre fizeram parte da história 

humana: “as histórias contadas pelas pessoas são fundadoras de sua identidade social e a 

construção de uma história de vida é crucial para nossa identidade” (p. 87). Em função disso, 

a idéia de narrativa – e de história – alcançou um papel de destaque no noticiário das mídias, 

 

os jornalistas não produzem simplesmente artigos, reportagens, ou documentários 
para jornais,revistas, rádio, televisão ou Internet, eles narram histórias – que 
possuem estrutura, ordem, ponto de vista e valores. Assim os acontecimentos do dia 

                                           
6  Palavra originária da velha Escócia utilizada como grito de guerra dos clãs. Hoje, indica palavras de ordem 

de manifestações políticas.  
7  Logotipo é o “símbolo constituído por uma palavra ou grupo de letras, apresentando um desenho 

característico, destinado a funcionar como elemento de identidade visual de uma empresa, de uma instituição, 
de um produto etc.” (RABAÇA, 2002 apud FIGUEIREDO, 2005, p. 44). 
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a dia de nossas sociedades são expressos nas notícias narradas na mídia (PINTO, 
2002, p. 87). 
 
 

 Embora ser um discurso organizado, seguindo normas e convenções, os textos 

jornalísticos são uma versão de qualquer fato narrado. Lyotard (1973) citado por Pinto (2002, 

p. 88), afirma que “quem conta uma história, não parte da referência, ele a produz por 

intermédio de sua narrativa”.  Pinto ainda acrescenta: 

 

[...] todo o discurso é um simulacro interesseiro, produzido com o objetivo de se 
conseguir “dar a última palavra” na arena da comunicação, isto é, de ter 
reconhecidas pelos outros as representações, identidades e relações sociais 
construídas por seu intermédio (2002, p. 88). 
 

De acordo com Pinto (2002), no caso de uma análise editorial, o título vem com a 

função de apresentar o acontecimento central de uma história em uma frase completa, o que é 

chamado de frase tética, por manifestar ao leitor uma informação totalmente nova. O leitor, 

como destinatário, pode, às vezes, não ser identificado, ocupando a função de espectador dos 

fatos. Assim, o enunciador, quem produziu a notícia, tem a atribuição de motivá-lo a tomar 

conhecimento do ocorrido. Como o título, o subtítulo tem a função de adiantar as informações 

que aparecerão no corpo da narrativa. 

No corpo da narrativa está o lide ou lead jornalístico, que segundo Pinto (2002, p. 95), 

é uma técnica de redação que “acrescenta informações mais precisas que faltavam no título, 

sobre os participantes, local e localização temporal dos acontecimentos”. O lide tem por 

objetivo “criar o efeito de objetividade” (PINTO, 2002, p.95). 

Pinto também explica o uso do discurso direto no jornalismo: esse recurso é utilizado 

quando o veículo não quer se comprometer com os conteúdos de uma fala, além de reforçar a 

isenção do enunciador. De forma, o repórter ou jornal torna-se um intermediário na 

transmissão dos fatos. 

 

 

2.5) A REVISTA VEJA 

 

Como já foi mencionado na introdução deste trabalho investigativo, a Revista Veja, 

um dos 59 periódicos da editora Abril, nasceu em setembro de 1968. Hoje é a maior revista 
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que circula no País e sendo uma das quatro maiores revistas semanais de informação do 

mundo8.  

De acordo com a própria revista, a diferencia-se das publicações concorrentes “pela 

sua independência editorial, credibilidade, inovação e presença marcante nos principais fatos 

da história brasileira”.  No que se refere á publicidade, a revista tem uma publicação anual de 

mais de 10.000 páginas de anúncios por ano.  Isso equivale a 2,8% do volume total dos 

investimentos em publicidade no Brasil, atingindo 10 milhões de leitores.  

A Veja conta todas as semanas com dois suplementos regionais: VEJA SÃO PAULO 

e VEJA RIO, fazendo ainda, edições periódicas especiais sobre crianças, jovens, mulheres, 

homens, tecnologia, ecologia e saúde além das edições regionais, como VEJA PORTO 

ALEGRE. A revista tem hoje também o projeto VEJA NA SALA DE AULA.  

 A revista Veja possui com o maior banco de dados da América Latina: o Dedoc, 

Departamento de Documentação. Formado no mesmo ano de fundação da revista, veio com o 

intuito de servir de suporte à redação de VEJA. Hoje se tornou um arquivo de oito milhões de 

imagens.  

Ainda pode-se fazer uma ressalva para a utilização da mais alta tecnologia nos 

processos de impressão e distribuição colocando a VEJA como a única publicação no mundo 

que tem fechamento editorial na madrugada de sábado e chega nesse mesmo dia às bancas e 

às casas de todos os seus assinantes da praça de maior metrópole do Brasil e da capital 

fluminense. Dentre o total de assinantes, 90% recebem a revista no domingo, por meio da 

entrega direta.  

 

VEJA em números  

• 900.547 de assinantes  

• 10 milhões de leitores  

• 11.111 páginas de anúncios  

• 2,5% do volume total da receita de publicidade no Brasil  

• 1.093.813 exemplares semanais (IVC - Maio/2003) 

 

 

 

 

                                           
8   Segundo o próprio site da Revista VEJA  
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3) METODOLOGIA 

 

Alguns métodos de pesquisa foram necessários para a realização deste trabalho. Dilthey 

(1956), citado por Deslandes (1994, p.17) diz que “o método é necessário por causa da nossa 

mediocridade”. É imprescindível que se tenham parâmetros para a realização de uma pesquisa 

da revista Veja. Seu início se dará com uma pesquisa bibliográfica, seguido de uma pesquisa 

documental e da análise dos dados coletados. 

Segundo Deslandes, pesquisa é: 

A atividade básica da Ciência na sua indagação e construção da realidade. É a 
pesquisa que alimenta a atividade de ensino e a atualiza frente à realidade do 
mundo. Portanto, embora seja uma prática teórica, a pesquisa vincula pensamento e 
ação. Ou seja, nada pode ser intelectualmente um problema se não tiver sido, em 
primeiro lugar, um problema da vida prática. (DESLANDES 1994, p.17) 

 

O estudo foi realizado em etapas. A primeira fase partiu de uma pesquisa bibliográfica 

para abordar temas relativos aos Estudos Culturais, conceitos de minoria, diferença, 

publicidade e mensagem verbal. “A pesquisa bibliográfica constitui parte da pesquisa 

descritiva” e rege os estudos monográficos (CERVO e BERVIAN, 2002, p. 66). Esta 

consistiu na busca de informações em materiais escritos e publicados, como livros e artigos 

científicos. Nessas bases, objetivou-se orientar da forma mais clara possível, os rumos do 

desenvolvimento do trabalho. 

Na pesquisa documental investigou-se documentos para que se pudesse descrever e tecer 

comparações a cerca de usos, hábitos, costumes, tendências, diferenças e outras características 

(CERVO e BERVIAN, 2002, p. 67).  Aqui, além da escolha da unidade-caso, seguiram-se os 

seguintes passos: a coleta de dados e a sua análise e interpretação. Tem-se o arquivo histórico 

municipal de Santa Maria como fonte documental onde estão disponíveis as edições dos anos 

de 1969 e 1988 da Revista Veja. As edições de 2007 provêm de arquivo particular. As edições 

correspondem ao mês de maio desses anos. Tal mês foi escolhido por ser em maio que se 

comemora a Abolição da Escravatura no Brasil. 

Os anos de 1969, 1988 e 2007, além de apresentarem, aproximadamente, vinte anos de 

intervalo entre um e outro, possuem características próprias. 1969 marca o primeiro 

aniversário da revista Veja, que nasceu no mês de setembro, ou seja, maio de 1969 seria a 

primeiro maio de Veja, além de suceder o intenso ano de 1968, como foi dito na introdução. 

Em 1988, é o ano do centenário da abolição da escravatura e do alcance da “plena 

liberdade com a nova Constituição aprovada” (TOALDO, 2005, p. 69). É válido ressaltar que, 

de acordo com o Movimento Negro, a data de maior representação para a raça negra é o 20 de 
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novembro – dia da morte do líder negro Zumbi dos Palmares – Dia da Consciência Negra. 

Esta data se destina à lembrança da resistência negra desde que os escravos africanos 

aportaram aqui no Brasil e para uma reflexão sobre a atual situação do negro no País.  O ano 

de 2007 traz as discussões a cerca da questão das cotas para negros em universidades 

públicas.             

Dos quatro exemplares mensais de Veja do ano de 1969 e 1988, e dos cinco de 2007, 

foram selecionadas as edições que compreendessem o período que antecedesse e sucedesse o 

dia 13 de maio – dia da abolição da escravatura –, ou seja, as três primeiras edições do mês, o 

que totalizou 9 exemplares para serem observados. Assim, procurou-se descobrir se esse fato 

representava alguma relevância para o veículo. Os exemplares que não fizeram nenhuma 

referência ao negro não foram utilizados.       

A prioridade desse estudo era ter como objeto de análise a mensagem verbal de anúncios 

publicitários que tivessem o negro como figura central. Como foi verificada certa dificuldade 

para encontrar publicidade com esse apelo, principalmente no ano de 1969, o critério adotado 

foi a análise do conteúdo editorial que, de alguma forma, apresentasse o negro, na ausência do 

critério primordial.   

  Para a coleta de dados estatísticos, recorreu-se a órgãos oficiais e particulares como o 

IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas) e o IBOPE (Instituto Brasileiro de 

Opinião Públicas e Estatísticas). Estes órgãos divulgam os resultados das pesquisas na 

internet.  

Na terceira fase, após a coleta de dados, foi feito o estudo dos documentos e do histórico 

do objeto em questão, anúncios e conteúdo editorial veiculados na revista Veja. Este foi 

fundamentado nos elementos escritos e mensagens verbais do objeto em questão. No que diz 

respeito à imagem - fotografias, ilustrações entre outras formas - esta foi descrita nos moldes 

da pesquisa descritiva.  

A quarta etapa, a análise do conteúdo seguiu a definição de Maria Helena Michel: “A 

análise de conteúdo é um técnica de levantamento de dados que utiliza textos, falas, 

informações já coletadas, de forma extensiva, ou seja, uma análise feita a posteriori à coleta.” 

(2005, p.50). A técnica foi utilizada para descrever, comparar, verificar padrões e intenções, 

além de medir a clareza das mensagens contidas nos anúncios. Essa análise ainda teve o 

respaldo do contexto histórico em que as mensagens estavam inseridas, já que o periódico é 

um registro permanente.  

As etapas seguidas dentro da análise de conteúdo foi a pré-análise, a descrição analítica e 

a interpretação inferencial. A primeira consistiu na coleta e organização do material a ser 
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analisado, seguida pela descrição analítica que estudou o material com base no referencial 

teórico. A terceira etapa se trata da que fez a análise do material a partir dos propósitos do 

autor da pesquisa. Neste caso, foi uma interpretação comparando os anúncios entre si e seus 

respectivos períodos de veiculação. 
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4) A ANÀLISE 
 
4.1) ANO DE 1969 
 
 
Editoria 1 

 

Devido à ausência de um anúncio publicitário que trate de nosso tema de pesquisa, o 

objeto da primeira análise deste trabalho é uma matéria intitulada “Cartão só para negro”, 

veiculada edição número 35 da revista Veja,  de 7 de maio de 1969. Está situada na rubrica 

“Lançamento”, ocupando a terceira coluna da página 55 do periódico. Ver anexo número 1. 

 

Cartão para a América negra: “Feliz aniversário”, “O negro é belo” 
Lançamento  
Cartão só para negros 
Para os prêtos americanos, os cartões de cumprimentos foram sempre brancos. 
Nenhum dos 100 000 desenhos anuais, colocados no mercado pelas companhias 
produtoras de cartões, nos Estados unidos, reproduzia qualquer símbolo da raça 
negra. Para cumprimentar um amigo pelo seu aniversário ou pela passagem do dia 
de Natal, o prêto era obrigado a recorrer aos cartões feitos pelos brancos e para os 
brancos. Hallmark, o maior dos editores dentro do negócio de cartões – indústria 
que nos Estados Unidos tem um lucro anual de 800 milhões de dólares -, lançou em 
1968 sete cartões prêtos para cumprimentos. Outras editoras aderiram também à 
linha negra, oferecendo cartões com desenhos de bonecas pretas de pano num 
campo de margaridas, ou uma família negra patinando numa piscina gelada. Os 
cartões mais vendidos, entretanto, são os criados pelas novas companhias de pretos, 
como a Goodie Products, de Filadélfia, e a Stanita, de Nova York. Os mais 
artísticos saem da Stanita, desenhados pelo artista negro Douglas Staten, que 
afirma: “Quero dizer coisas que exaltem o espírito dos rostos prêtos”. A primeira 
edição da Stanita, de 100 000 cartões, lançada em janeiro, esgotou-se em um mês. 
O cartão favorito da Goodie traz o desenho de um militante fazendo a saudação do 
Povo Negro, com o braço direito erguido e o punho fechado, voltado para a frente: 
“Saudação a você no seu aniversário”. (VEJA, 07/05/1969, p.55) 

 

A matéria que trata sobre o lançamento, nos Estados Unidos, de cartões de 

cumprimentos que têm como temática a negritude e se dirigem ao segmento negro da 

população americana, traz uma fotografia, pertencente ao arquivo da revista norte-americana 

Newsweek, de dois exemplares dos cartões. O espaço logo abaixo da fotografia foi destinado à 

legenda que traduz os dizeres dos dois cartões da foto: “Cartões para a América negra”, “Feliz 

aniversário” e “O negro é belo” . 

O conteúdo textual da matéria segue na rubrica Lançamento e o título da matéria vem 

logo a seguir.  Porém, a estrutura verbal de maior importância se encontra na descrição e 

análise do corpo de texto. 
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Considerando-se a observação de Vestergaard e Schroder (2000) referente à situação 

de comunicação do texto, este se enquadra na função informacional. Através dele, o intuito do 

autor é de informar o leitor sobre algo que este desconhece, de transmitir um significado. O 

texto como objeto conferiu um sentido maior à fotografia. Pode-se fazer uma ressalva de que, 

da forma como foi divulgada, a matéria exerceu o papel da publicity9.  

Em seu livro Cenário Publicitário Brasileiro (Editora Salina, 2005), Mariângela 

Machado Toaldo, tem o período de 1968 a 1973 como um “tempo de otimismo”, no qual foi 

verificado um grande crescimento econômico no país, com muitos investimentos em infra-

estrutura por parte do governo, ainda militar, em diversos setores da economia. O crescimento 

do Brasil gera também um despertar do consumo. Embora a criação dos cartões ser datada de 

1968, ano da morte do líder negro Martin Luther King, o fato tornou-se notícia aqui no Brasil 

somente no ano seguinte.  O que se pode inferir, é que a relevância ao feito só foi dada em um 

momento em que surge uma possibilidade de consumo ou do surgimento de um público 

consumidor em potencial devido à prosperidade financeira do país. Em nenhum trecho do 

texto foi mencionado que a razão para a temática dos cartões pudesse estar vinculada ao 

assassinato de Luther King, como uma espécie de resistência ou protesto. Isso é mais uma 

marca da falta de tato do mediador ao tratar da questão que faz referência ao negro, pois na 

primeira frase, quando faz menção a população negra americana, o emissor fala em “prêtos 

americanos”, o que não representa a raça negra, e sim a cor preta.   

Outro ponto que pode ser relevante é o de que o texto não comenta como são os 

cartões de cumprimentos no Brasil. Porém ao citar cifras – exatamente os 800 milhões de 

dólares que a indústria do segmento obtém de lucro anual nos Estados Unidos -, parece que 

existe uma intenção de estimular, sutilmente, já que o negro aqui no Brasil, na época, não 

representava um significativo mercado consumidor, um investimento semelhante por parte 

das editoras do país. 

 Por último, mas não menos importante(s), o título, tético por apresenta uma 

informação nova ao leitor, propõe, nas entrelinhas, uma certa polêmica da maneira como foi 

colocado. O público-alvo da revista Veja sempre foram as classes A e B. Assim como hoje, 

em 1969, a maioria da população negra não figurava em tais classes. Portanto, o público-alvo 

da revista ao ler o título da matéria “Cartão só para negros” poderia ser levado a interpretar 

                                           
9   Publicity: Informação disseminada editorialmente (através de jornal, revista, rádio, TV, cinema ou outro 

meio de comunicação público) com o objetivo de divulgar informações sobre pessoas, empresas, produtos, 
entidades, idéias, eventos etc., sem que para isso o anunciante pague pelo espaço ou tempo utilizado na 
divulgação da informação. (SAMPAIO, 1999, p. 25) 
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com indiferença ou desdém e, principalmente, como um racismo às avessas, já que os cartões 

não eram exclusivos para negros, mas dirigidos à raça negra.     

 

Editoria 2 

 

 A segunda análise do ano de 1969 segue na categoria editoria, pois a edição de Veja 

de 21 de maio de 1969 não apresenta nenhum anúncio com o negro como figura central. 

Porém, há uma matéria de página dupla, na editoria Rádio e Tv, sobre  a polêmica em torno 

da telenovela exibida pela extinta Tv Excelsior, “Vidas em Conflito”, na qual um casal inter-

racial fazia o principal par romântico da novela. Ver anexo número 2. 

 

Abraçados carinhosamente, o galã negro Zózimo Bulbul e a atriz branca Leila 
Diniz lançam no animado mercado brasileiro de novelas um novo tipo de conflito e 
sensação para comover e excitar os telespectadores 
RACISMO, A NOVA ATRAÇÃO 
Família negra contra a noiva branca 
Racismo ou moralismo? Qual o assunto mais escandaloso e atraente para o público 
brasileiro de televisão? Depois de dois meses de testes cuidadosos, a TV Excelsior 
chegou à conclusão de que nada melhor, atualmente, do que o drama de um casal 
de namorados – êle negro, ela branca – para agradar os telespectadores e atrair 
anúncios. Durante os primeiros trinta capítulos de “Vidas em Conflito”, a emissora 
testou as reações dos telespectadores, oferecendo-lhes, entrelaçados na mesma 
novela e com igual intensidade, dois romances: o de uma desquitada (Natália 
Timberg) que luta pelo direito de um nôvo  amor e o de um jovem casal, a branca 
(Leila Diniz) e o negro (Zózimo Bulbul), que enfrentam a incompreensão de suas 
famílias. O público recebeu normalmente o caso da desquitada, mas se dividiu 
animadamente com  relação ao problema racial.  Cartas e telefonemas anteciparam 
o que as pesquisas depois confirmaram: os racistas protestavam, as anti-racistas se 
emocionavam e os dois grupos acompanhavam e promoviam entusiàsticamente a 
história. Justamente o que a TV Excelsior procurava para definir o tema central da 
sua novela. Fotos eróticas do casal – a branca e o negro seminus, abraçados – em 
anúncios de página inteira apresentaram a mais nova atração da TV: exploração 
racial. No vídeo e na vida – Na estréia da TV Excelsior, a TV Globo entrou 
também na área do conflito racial com uma adaptação do romance americano “A 
Cabana do Pai Tomás”  (1852), que foi uma das inspirações literárias do 
movimento abolicionista dos Estados Unidos. Antes de chagar aos vídeos, “A 
Cabana do Pai Tomás” já começa a agitar o problema racial. Os atôres negros não 
se conformam com a decisão da TV Globo de confiar o papel do negro Pai Tomás 
ao ator branco Sérgio Cardoso, pintado de prêto. “U m absurdo, um escândalo, uma 
falta de dignidade”, protesta o ator negro Antônio Pitanga, que já trabalhou em 
cinco filmes (“A Grande Cidade”, “Barravento”, “Tocaia no Asfalto”, “O Pagador 
de Promessas” e “Corisco”, o “Diabo Louro”) e se confessa “racista sim, por 
defesa”. Pintanga diz que não faltam bons atôres negros no Brasil. Cita fatos: as 
montagens teatrais de “Memórias de um Sargento de Milícias” (Rio, 1966), com 42 
atôres negros, e “ Os Negros”, de Jean Genet,  em fase de ensaios em São Paulo, 
com onze papéis, todos destacados, vividos também por negros. Mas, para Zózimo 
Bulbul (1,85 m de altura, 31 anos), o galã negro de “Vidas Conflitos”, onde faz o 
papel de um estudante de medicina, o problema é outro: “Eu acho tão ruim a 
história de ‘A Cabana do Pai Tomás” e os escravos tão submissos e ultrapassados, 
que não aceitiaria o papel ainda que me convidassem. Não aceito papéis de 
escravos que falam errado – minha fia, prêto véio ta cansado, etc. Nesta novela eu 
pelo menos sou gente, normal. Aliás, acho que sou o primeiro galã negro da TV 
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brasileira. Um Lincoln negro – Entre o galã negro Zózimo Bulbul e o galã branco 
pintado de prêto Sérgio Cardoso há um cadáver: o do ator negro Rubens Campos, 
que morreu de fome, caindo entre os cenários no intervalo de gravação da novela  
“O Ébrio”, em 1966, na Tv Golobo. Quem conta  a história é o autor e ator teatral 
Plínio Marcos – agora também ator  na Tv -, que assumiu a liderança do meio 
teatral no protesto contra a preterição de atôres negros na novela “A Cabana do Pai 
Tomás”. Plínio Marcos – na campanha que está fazendo em sua coluna diária na 
“Última Hora” de São Paulo – lembra que Sérgio Cardoso vai fazer, na mesma 
novela, além de Pai Tomás, os papéis de Lincoln  e sobrinho de um capataz, 
roubando papéis a todos, e que “jamais os negors vão ser tingidos de branco para 
fazerem o Lincoln”. A atriz Leila Diniz confessa que lhe perguntaram muito na rua 
se ela ia ter coragem de beijar  um negro, seu namorado na novela. “É claro que 
sim”, responde Leila. “Ainda mais um bacana como o Zózimo. Qualquer mulher 
gostaria.” No Rio, 1967, outro galã negro (Jorge Coutinho)que fazia um papel de 
criado na novela “Passos dos Ventos” tinha um romance com a filha do dono da 
casa (DjenaneMachado. Numerosos telespectadores não gostaram e a diretora 
Glória Magadan decidiu acabar com o romance, e dois atôres apareceram na 
história: um branco para casar com Djenane e uma negra para namorar Coutinho. 
Questão de hipocrisia – Para  muita gente, a explosão do racismo na Tv não causa 
espanto. O sociólogo José Artur Rios afirma que o preconceito racial sempre existiu 
no Brasil e que é hipocrisia negar o fato. Rios explica que o preconceito ocorre 
sempre que se colocam grupos raciais numa situação de concorrência, o que é fatal 
numa sociedade em processo de industrialização. Quando um dêsses grupos raciais 
é marginalizado e inferiorizado por outro, o preconceito termina  fatalmente em 
conflito. O Professor Manuel Digues Junior, sociólogo e membro do Conselho  
Federal de Cultura, vê como “fato grave, sintomático e inconveniente apresentar o 
assunto com sensacionalismo”. Condena exatamente o ângulo através do qual a 
televisão se interessa pelo assunto: aquêle que aumenta os índices do IBOPE. Os 
realizadores da “Cabana do Pai Tomás” estão estimulando o movimento de protesto 
e apoio à idéia de o branco Sérgio Cardoso fazer Pai Tomás. Negros aparecem no 
vídeo para dizer que “é uma honra para a raça negra Sérgio Cardoso pintar-se de 
negro”. Plínio Marcos responde:”Eu me lembro bem de uma dessas extras negras 
que êles contrataram para dizer isso: quando eu a conheci, ela estava desempregada 
e passando fome no Bar Sujinho”.  O diretor de “Vidas em Conflito”, Henrique 
Martins, vê em tudo isso uma prova do preconceito racial, que, em, sua opinião, é 
pior no Brasil do que nos Estados Unidos - “por  ser velado”. 
Um  negro em 30 minutos      
Em trinta minutos, “nem  um minuto a mais”,  o português Antônio Maria, que se 
dizia orgulhosamente “alfacinha lisboeta”, modêlo 1969, transforma-se em Pai 
Tomás, prêto velho americano de 1852. Diante do espêlho, já sem os bigodes 
retorcidos de Antônio Maria, que fêz questão de raspar diante da Tv, Sérgio 
Cardoso troca a base (uma espécie de creme oleoso) e o rouge “blush on” por uma 
tinta preta, grossa e brilhante. Em seguida. Coloca um peruca - “não é mais o 
cabelo encaracolado e grotesco das fantasias carnavalescas de Negra Maluca”-, mas 
uma peruca de carapinhas e barbas grisalhas com adesivo, especialmente  
importada da Holanda. Sérgio está certo de que nunca se viu na Tv brasileira uma   
maquilagem de prêto igual à sua. Outra atriz, Susana Vieira, já se pintou de preta 
para aparecer numa novela: em “Minas de Prata”, de José de Alencar,. Mas, até 
hoje, ninguém ousou mudar tanto – de roupa, de côr da pele, de perucas e barbas – 
quanto êle mudará na novela “A Cabana de Pai Tomás”. Será, além do Pai Tomás,  
o Presidente Lincoln e o sobrinho de um capataz branco de uma fazenda de 
Mississípi. Êle contracenará com os cem atôres e atrizes negros que participarão  da 
novela. Uma delas, Isaura Bruno, tornou-se popular fazendo a Mamãe Dolores em 
“O Direito de Nascer”. Mas seu salário jamais atingiu os milhões que recebe Sérgio 
Cardoso para pintar-se de negro em trinta minutos. (Veja, 21/5/1969, p.54 e 55 )                                             
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As páginas 54 e 55 desta edição da Veja trazem a matéria intitulada “Racismo, a nova 

atração”. Duas fotografias ilustram a matéria: uma, abaixo do título, com a família fictícia da 

novela acompanhada da legenda “Família negra contra a noiva branca”, e outra do casal em 

questão e logo abaixo, a legenda – que funciona como um subtítulo, pois traz mais 

informações do que as oferecidas pelo título - “Abraçados carinhosamente, o galã negro 

Zózimo Bulbul e atriz branca Leila Diniz lançam no animado mercado brasileiro de novelas 

um nôvo tipo de conflito e sensação para comover e excitar os telespectadores”.  

Todo o texto da matéria, que está subdividida para dar diferentes abordagens sobre o 

mesmo assunto, de acordo com Vestergaard e Schroder (2000), se enquadra na função 

informacional da comunicação, pois em seu desenrolar, informa, relata e descreve fatos em 

torno da questão apresentada. Pode-se verificar também que o enunciador se dirige ao 

destinatário, ao longo de quase todo texto, por meio de um discurso indireto. Como o emissor 

da mensagem é “apenas” um mediador, exercendo a obrigação de informar o leitor, ele não se 

apresenta como testemunha. O autor da matéria somente faz uso do discurso direto, segundo 

Pinto (2002), nos momentos em que deseja dar um “ar de polêmica” ao texto, como quando 

recorre à opinião dos atores – Antônio Pitanga é um exemplo - sobre o caso do folhetim “A 

cabana do Pai Tomás”. Um ponto a se fazer ressalva, é justamente esse. Quando a opinião do 

ator Antônio Pitanga é exposta e ele se diz contrário ao fato de o papel de um personagem 

negro ser confiado a um ator branco que teria sua pele pintada para poder interpretá-lo, o 

emissor se refere a Pitanga como o “ator negro”. Essa expressão, da maneira como foi 

colocada, faz parecer que a opinião do ator sobre o caso foi somente válida pelo fato de 

Pitanga ser negro, como se outro ator qualquer não pudesse partilhar dessa mesma idéia.  

Por fim, em razão das opiniões dos atores sobre o caso da novela “A cabana do Pai 

Tomás” terem sido fortes e a questão delicada, o autor da reportagem tenta suavizar o enredo 

finalizando a matéria com um quadro contendo um texto e uma charge. Ali ele coloca o 

processo que o ator Sérgio Cardoso passou para ter o corpo pintado - usando a charge para 

ilustrar isso -, detalhando cada minúcia do procedimento para mostrar a sofisticação 

empregada e cita a atriz Susana Vieira, que também havia pintado a pele em outra ocasião 

para interpretar uma personagem negra, como um bálsamo para algum leitor que pudesse ter 

sido atingido pelo teor da matéria.    

  

 

 

 



 34

4.2) ANO DE 1988 

 

             Editoria 3 

 

A edição da revista Veja de 4 de maio de 1988 traz na coluna“Gente”uma matéria 

sobre o filho do líder negro Martin Luther King. A reportagem ocupa três pequenas colunas a 

página 88 do semanário. Ver anexo número 3. 

 

O pastor negro Jessé Jackson, que reivindica para si a herança política do líder 
negro Martin Luther King, assassinado há vinte anos, terá de se preocupar com uma 
dura e inesperada concorrência ao espólio desta herança. O advogado Martin 
Luther King Junior , 30 anos, primogênito de Luther King, acaba de anunciar sua 
candidatura Às próximas eleições municipais na cidade de Atlanta, na Geórgia. Sua 
experiência política é escassa. Formado em História e Ciência Política, as 
atividades públicas de King Junior se limitaram a missões diplomáticas em países 
africanos e protestos anti-apartheid em frente à Embaixada d África do Sul em 
Washington, onde chegou a ser preso. Ainda assim, ele pretende seguir a mesma 
trilha de seu pai. “O fato de meu pai ser considerado um herói é um fardo pra 
mim”, admite ele. “Mas pretendo ainda assim recuperar o sonho de Martin Luther 
King”, diz o candidato, buscando apoio no carisma de um dos maiores líderes 
negros da História americana. (VEJA, 4/5/1988, p. 88) 
 

 

A matéria é referente ao embate entre o Jesse Jackson, pastor americano que tem a 

intenção de seguir os caminhos de Luther King, e o filho do líder negro, Martin Luther King 

Júnior, o qual também pretende postular a vaga de líder, além de concorrer à prefeitura da 

cidade americana de Atlanta nas eleições do ano seguinte. Entre as palavras do autor do texto, 

a matéria trazia também uma fotografia de Luther King Junior com traje black-tie 

acompanhado de uma mulher e uma legenda ao lado da fotografia identificando apenas Luther 

King Junior e uma frase dele: “O pai-herói é um fardo”.   

O autor inicia o texto, de função informacional, referindo-se ao Jesse Jackson como o 

“pastor negro” para levar em consideração os dois pontos semelhantes ente Jessé e Luther 

King: a liderança por uma causa política e a cor da pele.  A seguir, o enunciador trata de 

Luther King Junior tecendo uma espécie de ficha técnica do rapaz: sua idade, formação e 

experiência política. 

Para dar respaldo ao discurso indireto, que Pinho (2002) faz menção, utilizado por 

grande extensão do texto, o enunciador apela para o discurso direto ao dar voz a Luther King 

Junior que expõe sua intenção com um representante político: a de recuperar o sonho de seu 

pai.   O que se pode inferir sobre essa matéria é que sua veiculação parece marcar o início das 
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“comemorações” do dia da Abolição da Escravatura por fazer uma referência discreta ao líder 

negro pelos Direitos Civis dos negros no Estados Unidos.  

 

Anúncio: Parker e Ministério da Cultura 

 

A Veja de 11 de maio de 1988 traz uma matéria de capa sobre o centenário da 

Abolição da Escravatura, no entanto essa mesma edição da revista veicula dois anúncios com 

a temática representativa do negro, e estes como foi definido. São anúncios de oportunidade, 

aquele baseado em algum evento ou caso notório recente, da Parker e do Ministério da 

Cultura do governo Sarney. Ver anexo número 4. 

Impresso em página dupla, o anúncio da marca de canetas de luxo Parker é  muito 

simples. A área de imagem do anúncio é praticamente toda preta, com apenas uma faixa 

branca na parte inferior das páginas, funcionando como um rodapé. Na parte inferior 

esquerda, da página do lado esquerdo, aparece escrita a palavra “Negro” acompanhada por um 

ponto final. Logo abaixo, está a faixa branca com a chamada “Essa eu assino com Parker.” e o 

texto “100 anos de Abolição e 100 de Parker: duas datas que não poderiam passar em 

branco.”. Ao lado desse bloco de texto, no canto inferior direito da página seguinte, há um 

exemplar do produto, a caneta Parker. O anúncio é encerrado com a assinatura do anunciante 

composta pelo seu nome e pelo slogan – “O seu traço pessoal”. 

O emissor, na chamada, faz uso da função, de acordo com descrição de Vestergaard e 

Schroder (2000), expressiva, onde ele se afirma como indivíduo para o receptor.  Este, por sua 

vez, torna-se alvo do emissor na função diretiva , quando o enunciador procura convencê-lo 

por meio da frase do texto.  A ligação das duas frases, da chamada e do texto, não apresentam 

a coesão citada por Vestergaard e Schroder (2000), pois não existe nenhum elemento 

lingüístico que as una, porém são coerentes por terem um nexo lógico estabelecido entre as 

orações. 

Percebe-se que muito mais que o centenário da Abolição, a Parker utiliza como evento 

para justificar a opção pelo anúncio de oportunidade, os 100 anos da marca, que por 

casualidade se dá no mesmo ano da Abolição. Em 1988, era incomum que uma empresa 

privada e fabricante de um produto sofisticado, como canetas de luxo, dirigisse seus esforços 

em publicidade para um público-alvo restrito como o segmento negro.   

Já o anúncio do Ministério da Cultura é trabalhado com uma lógica diferente. Trata-se 

de um anúncio institucional, aquele que trabalha a imagem da empresa, de oportunidade 
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divulgando o Programa Nacional do Centenário da Abolição da Escravatura. Ver anexo 

número 5. 

O anúncio, de página simples, tem sua imagem composta por poucos elementos: em 

um fundo branco, o número cem é representado por uma barra espessa na horizontal e por 

duas esferas na cor verde. Abaixo do número cem estilizado aparece escrito “Cem Anos da 

Abolição 1888 – 1988”. Essa chamada aparece dividida em três linhas separadas por traços 

pretos. Mais abaixo, o Ministério da Cultura assina: Ministério da Cultura Governo José 

Sarney. 

A composição – chamada e assinatura - simples denota objetividade ao informar, 

prevalecendo a função informacional de Vestergaard e Schroder (2000), característico da 

publicidade institucional. O Ministério da Cultura, como anunciante, ao criar o Programa 

Nacional do Centenário da Abolição da Escravatura, deseja mostrar ao leitor uma tentativa de  

reparação  com a parcela negra da população brasileira que muito contribuiu para a formação 

da cultura do País. 

 

Editoria 4  

 

A edição de Veja que sucede a semana da Abolição, datada de 18 de maio de 1988, 

traz nas páginas 22 e 23 uma matéria, de página dupla, de rubrica “Abolição” e intitulada 

“Treva contra treva”. O subtítulo que, segundo Pinto (2002), antecipa o assunto ao leitor, 

esclarece um pouco mais sobre o que trata o título: “Soldados da PM e do Exército impedem 

uma passeata de negros no Centenário da Abolição” (VEJA, 18/5/1988, p.22). As duas 

páginas da matéria mostram três fotografias de manifestantes e policiais na passeata 

prenunciada pelo subtítulo, além de duas ilustrações referentes ao ato da Abolição de 1988:   

uma ilustração de Duque de Caxias e Deodoro da Fonseca – em uma charge onde ele se 

recusa tocar na chibata que lhe estendem, personagens da história escravocrata brasileira. As 

três fotos carregam uma única legenda: “Os manifestantes e os bloqueios da PM (ao lado) e 

dos soldados do Exército” (VEJA, 18/5/1988, p.22). Já as ilustrações recebem legendas que 

identificam a imagem de Duque de Caxias – “Caxias: polêmica” – e Deodoro da Fonseca – 

“Deodoro, na charge de Agostini: contrariado com a espada que vira chibata”. Ver anexo 

número 6. 
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Abolição 
Treva contra treva 
Soldados da PM e do Exército impedem uma passeata de negros no Centenário da 
Abolição 

As comemorações do Centenário da Abolição, preparadas para mostrar o 
quanto os direitos civis dos negros andaram desde a libertação dos escravos, 
fizeram na semana passada um desvio inesperado e tolo em torno de uma estátua do 
duque de Caxias e acabaram demonstrando que o caminho real percorrido pelo país 
nesse termo é menor do que se imaginava. No rio de Janeiro, diante dessa estátua, a 
PM e o Exército impediram que uma passeata de negros desfilasse pelo centro da 
cidade – mesma região por onde transitou sem problemas uma passeata de 
estudantes brancos no mês passado. “Está provado hoje que existe racismo no 
Brasil”, desabafou num microfone João Marques Romão, diretor do Instituto de 
Pesquisas da Cultura Negra e um dos organizadores da marcha, que partiu com 
cerca de 3000 pessoas e foi barra por um pelotão de mias de 500 soldados.  
 Os negros tiveram sua passeata cercada na tarde de quarta-feira porque o 
Comando Militar do Leste recebeu informações de que alguns manifestantes 
pretendiam hostilizar a memória do duque de Caxias, associando-o aos 
escravocratas, ao passarem diante de seu panteão, na Avenida Presidente Vargas, 
junto ao antigo prédio do Ministério do Exército. Lá, num monumento de mármore 
branco, estão os restos mortais do duque de Caxias e de sua mulher. Quando a 
marcha se aproximou desse local, encontrou um paredão de homens da PM. Ao 
mesmo tempo, soldados da Polícia do Exército se encarregavam de tomar cartazes 
de negros na estação da Central do Brasil, que também fica nas vizinhanças, para 
impedir que engrossassem a manifestação com suas mensagens. “Não entendo por 
que montaram todo esse aparato para reprimir nosso ato”, comentava o ator Mílton 
Gonçalves, um dos líderes do movimento. A passeata percorreu apenas meio 
quilômetro e estacionou num instigante cruzamento da Geografia com a História. 
CENÁRIO DA LIBERDADE - No ponto em que foi reprimida, a marcha estava a 
100 metros da casa modesta em que viveu o marechal Deodoro da Fonseca, um 
militar que se recusou a caçar escravos fugidos. Estancou ainda a 200 metros do 
belo sobrado outrora ocupado pelo visconde de claro. “É  descabida a intenção de 
alguns cidadãos de apontar Caxias como um homem que teria admitido a 
escravatura”, disse. Não é descabido falar-se de Caxias como alguém que admitiu  a 
escravatura – é necessário não porque fosse um escravocrata militante ou porque 
tivesse passado pela vida explorando escravos, mas porque na época em que viveu 
a sociedade brasileira era escravocrata. Para que Caxias não “tivesse admitido a 
escravatura”, como quer a historiografia do coronel, de duas uma: ou não a teria 
percebido, o  que não honra sua memória, ou a teria combatido com as armas com 
que dobrou sediciosos e paraguaios. Nesse caso, toda a historiografia militar e civil 
estaria a desonrar seu abolicionismo.  
 No Brasil do século passado, a escravidão não só era admitida como também 
apoiada por jornalistas,  pela Igreja, por comerciantes, políticos e militares, nessa 
ou em qualquer outra ordem. Se não houvesse esse apoio, o Brasil não teria sido p 
último país independente do planeta a aboli-la. No entanto, se havia alguém 
disposto a hostilizar Caxias na marcha da Avenida Presidente Vargas, o equívoco 
teria sido semelhante. Não há nada que possa transformá-lo num símbolo da 
escravidão, assim como nada se pode fazer para que ele não tenha vivido num 
regime escravocrata. O fato de ter sido um grande general que patrocinou a unidade 
nacional e venceu a Guerra do Paraguai fez dele o patrono do Exército e figura 
ímpar na História brasileira, mas não lhe conferiu aquela condição de pairar sobre 
os acontecimentos de sua época – uma característica que só os entes divinos podem 
desfrutar.  
CRISTÓPOLIS – Os receios do Comando Militar do Leste intensificaram-se em 
decorrência de um movimento observado na cidade de Duque de Caxias, com o 
estímulo do bispo local, dom Mauro Morelli, para mudar o nome do município,  
sob o mesmo pretexto dos que associam Caxias à escravidão. A valer esse tipo de 
raciocínio, no século IV, os cristãos deveriam ter mudado o nome de Roma para 
Cristópolis,  depois que se impuseram ao pragmatismo, que fez de Roma a capital 
da perseguição aos seguidores de Jesus. Na Presidente Vargas, os soldados 
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impediram o trânsito dos manifestantes e cassaram-lhes a liberdade de expressão ao 
tomar seus cartazes, quando as leis garantem aos cidadãos brasileiros o direito  de 
se manifestar. Bastava que cercassem bem o mausoléu, operação que não exigiria o 
bloqueio da avenida. “O que fizeram foi exagero”, afirma o deputado estadual do 
PDT fluminense Fernando Lopes, que participou da manifestação. Em São Paulo, 
onde houve uma passeata semelhante, marcada por alguns distúrbios, na última 
sexta-feira, a PM cercou um monumento a Caxias no centro da cidade e não se 
verificou qualquer agravo ao patrono do Exército, como se chegou a temer que  
ocorresse. 
 No auge da campanha abolicionista, Deodoro, que se recusara a caçar negros 
fugidos, aparece com ar contrariado numa charge assinada por Ângelo Agostini 
frente a um grupo que lhe oferece uma arma – espada no alto e chibata na ponta da 
baixo. A charge ilustra o ambiente que se tinha mesmo às vésperas  da Abolição. A 
trapalhada de 13 de maio, no Rio, serviu apenas para que, no registro do Centenário 
da Abolição, fique a marca de que, a 100 metros da casa de Deodoro, a tropa parou 
uma manifestação de negros. Quanto à polêmica do coronel  com bispo em torno do 
general Luís Alves de Lima e Silva, ela só tem um grave perigo  , comum a todas as 
discussões que partem do pouco estudo da Hisória: o de que qualquer um dos dois 
consiga reunir adeptos.                          

              
 

 O texto, dividido em três segmentos, traz o enunciador em um discurso indireto. 

Primeiro segmento exclusivamente da passeata, por meio do lide jornalístico. Assim, como no 

subtítulo, em determinados pontos do texto, o enunciador mostra-se ao leitor fazendo uma 

distinção: como ao se expressar sobre integrantes da passeata, ele usa a raça com referência – 

“[...] se encarregavam de tomar cartazes de negros na Estação Central do Brasil [...] . Hoje, tal 

distinção não seria feita, por consciência ou por uma tentativa de parecer politicamente 

correto. O discurso direto aparece quando o enunciador dá voz aos participantes da  passeata. 

O sentido para as legendas das ilustrações é encontrado no segundo e terceiro 

segmentos da matéria. É ali que o enunciador esclarece a escolha das legendas, através de 

fatos históricos, relembrando os cem anos de Abolição.        

 

 

4.3) ANO DE 2007 

 

 Anúncio: Samsung/Claro e Coca-Cola 

 

Dentro do período abordado por este trabalho investigatório, a edição de 2 de maio de 

2007 de Veja, é a primeira que traz anúncios  com a imagem, no sentido literal da palavra, do 

negro. Nesse caso específico, são dois anúncios: um promocional pelo dia das mães e outro, 

institucional.   

 O primeiro anúncio a ser analisado é o da empresa Samsung e da Claro Telefonia 

Celular. Trata-se de um anúncio de página dupla. Na página esquerda há duas crianças negras, 
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um menino e uma menina, abraçadas. A expressão dos pequenos modelos faz o leitor supor 

que eles estão posando para uma fotografia, até mesmo porque, o fundo em que as crianças 

estão inseridas tem como limite uma espécie de moldura branca caracterizando a impressão 

fotográfica. Ainda no lado esquerdo, na parte inferior da fotografia, há um texto que, pela 

caligrafia, leva a entender que foi escrito pela menina endereçado à sua mãe. Ver anexo 

número 7. 

 

Mãe, a gente pode falar de graça. Você escolhe o meu número e o número dele... É 
o máximo, né? E olha, a idéia foi minha, ta? 
Celular com câmera de graça, para as mães olharem os filhos. Ligação grátis para 
dois números, para os filhos ouvirem as mães. 
Samsung 
Claro (VEJA, 2/5/2007, p. 28 e 29) 
 
   

A página da direita é utilizada para explicar o texto da menina para a mãe. Ali, as 

empresas anunciantes, esclarecem que têm uma promoção para o dia das mães: “Celular com 

câmera de graça, para as mães olharem os filhos. Ligação grátis para dois números, para os 

filhos ouvirem as mães”. O espaço abaixo do texto é dedicado à exposição de aparelhos 

celulares que fazem parte da promoção com as fotografias das crianças.  O anúncio é 

finalizado com a assinatura das empresas anunciantes. 

Pela reflexão de Vestergaard e Schroder (2000), a função diretiva está presente no 

texto, a chamada do anúncio, em que a criança se dirige a mãe, papel desempenhado pelo 

leitor. O emissor tem a intenção de recomendar o produto ao receptor. Para que haja a total 

compreensão, o emissor usa a função metalingüística no texto seguinte à chamada para o total 

entendimento por parte do receptor. 

O segundo anúncio, de página simples, tem a Coca – Cola Brasil como anunciante. 

Assim como o anúncio da Samsung e Claro, este também tem um casal de crianças negras 

como modelo.  As crianças sorriem mergulhadas em gotas vermelhas, símbolo de uma ação 

social da Coca-Cola. Ver anexo número 8. 

 

                                              Valeu  
Sua ajuda valeu a pena. 
Com sua ajuda, a Semana Cada Gota Vale a Pena superou todas as expectativas. 
Milhares de produtos Coca-Cola Brasil foram vendidos pelo preço de sempre, mas 
com uma diferença: parte da verba está sendo destinada aos projetos sociais e 
ambientais do Instituto Coca-Cola Brasil. Com seu apoio e o trabalho em conjunto 
de nossos distribuidores, pontos-de-venda e todos os fabricantes do Sistema Coca-
Cola Brasil, mais de R$ 4 milhões foram arrecadados e, com certeza, vão 
transformar a vida de muita gente. Semana Cada Gota Vale a Pena. Você ajudou e a 
Coca-Cola Brasil faz questão de agradecer.  
Semana Cada Gota Vale a Pena 
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Coca-Cola Brasil (VEJA, 2/5/2007, p.89). 
 

A função diretiva está expressa na chamada, no slogan e no texto do anúncio, 

especificamente nos pronomes “sua”, “seu” e “você” maneira como o emissor se volta para o 

receptor. O texto ainda exerce a função informacional, levando ao receptor, informações que 

ele não tinha anteriormente.  

É curioso como ainda hoje seja tão restrito o espaço para negro na mídia, apenas 10% , 

segundo o site Comciêcia. Nesses dois anúncios, porém, é também inevitável não ater-se ao 

fato de justamente quando o segmento negro – o uso de modelos negros apenas é 

praticamente ínfimo - da sociedade aparece representado é em situações nas quais o 

anunciante oferece “auxílio” ou “oportunidades”.   

 

Anúncio: Basf 

 

A Veja de 9 de maio de 2007 apresenta um anúncio institucional de página dupla da 

Basf, empresa multinacional da química. É mais um anúncio em que aparece uma criança 

negra, porém na companhia de duas crianças brancas. As crianças são mostradas brincando 

felizes em piquenique em um cenário com céu, campo e montanhas. Ver naexo número 9. 

 

A Basf faz parte do seu dia-a-dia. Mas se a gente não mostrar, você nem percebe. 
Inovação e cuidado com o futuro. Essa é a fórmula que faz a empresa química líder 
mundial estar presente no seu dia-a-dia, da alimentação aos produtos plásticos. 
Com soluções desenvolvidas para a nutrição humana, a BASF contribui para que 
seus parceiros tenham melhores colheitas e você, produtos da melhor qualidade em 
sua mesa. Com plásticos, a BASF colabora para um maior desempenho de 
inúmeros setores da indústria e para que produtos da melhor qualidade façam parte 
do seu dia-a-dia. Nas tintas, nos cosméticos, na lavoura da família Souza, no 
brinquedo das crianças e onde for possível contribuir para que o mundo fique ainda 
merlhor. Essa é a nossa química. A química da vida. 
A química da vida. 
Basf The Chemical Company (VEJA, 9/5/2007, p. 94 e 95) 
   

 

A chamada do anúncio está no centro da página esquerda e da maneira em que foi 

expresso, conforme Vestergaard e Schroder (2000) direcionando-se ao receptor e com o uso 

do pronome “seu”, tem função diretiva. A coesão é garantida pelo uso do “mas”, que faz a 

ligação que confere o nexo exigido para a coerência. 

O texto, escrito em uma barra cor de laranja e seguido pelo slogan e pela assinatura, de 

caráter informativo exerce a função informativa e diretiva, pois o mesmo pronome que 

caracteriza a função inserida no contexto do título é empregado aqui.  O slogan, “A química 
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da vida”, justifica a escolha dos modelos. Embora branca, uma das crianças, o menino, 

apresenta traços orientais; e integrado às meninas, uma branca e a outra negra, compõe “a 

química da vida” expressa pelo slogan do anúncio. Para concluir a peça publicitária, tem-se a 

assinatura da multinacional: BASF The Chemical Company 

 

Editoria 5 

 

 A última edição de Veja analisada por este trabalho, tem como objeto uma entrevista 

da coluna “Auto-Retrato”, veiculada na edição de 16 de maio de 2007. Intitulada “Aguinaldo 

Leandro”, a entrevista, de página simples, feita com um maquiador brasileiro que ganhou 

notoriedade no na Europa. Ver anexo número 10. 

 A entrevista pautada exclusivamente sobre a profissão do entrevistado, só permite 

saber que o maquiador é negro em função da foto. Por ser uma entrevista, o discurso utilizado 

é quase totalmente direto. O discurso indireto somente é usado no subtítulo, onde a repórter 

apresenta o entrevistado: 

 

De Mogi das Cruzes paar Paris. Do duty-free do Aeroporto Internacional de 
Gaurulhos em São Paulo, para o time de maquiadores da francesa Givenchy. Tal foi 
o trajeto do paulista Aguinaldo Leandro, de 41 anos, o Guy de Givenchy, como 
gosta de ser chamado. Desde 2004, ele é um dos cinco maquiadores internacionais 
da marca – três são franceses e um é austríaco.  Sua missão é divulgar a prestigiosa 
linha de cosméticos pelo mundo. De passagem pelo Brasil, ele conversou com a 
repórter Anna Paula Buchalla [...] (VEJA, 16/5/2007, p. 111)  

 

Mais uma vez, a função informacional se faz evidente, “ao transmitir ao interlocutor 

informações que ele ainda não possui” (Vestergaard e Schroder, 2000, p. 16).     
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5) CONCLUSÃO 
 

A evolução da comunicação há muito acompanha  o desenvolvimento da sociedade. E 

supõe-se  que o destino de suas mensagens seja o mesmo. Entretanto, tal expectativa não foi 

verificada no decorrer da construção deste trabalho. 

 Desde a escolha do tema de pesquisa,  a promessa de se tratar de uma árdua 

elaboração e conjunção de fatos se fazia latente. De acordo com o que foi apresentado na 

metodologia, o trabalho tinha por um de seus objetivos, o mapeamento das características 

apresentadas por anúncios que focalizavam a figura do negro. A necessidade de uma 

adaptação – a utilização do conteúdo editorial do veículo - para que fosse dado 

prosseguimento à investigação, sensibilizou de forma negativa na produção dos resultado.  

Porém, esse foi um ponto que, de forma indireta, pode ser considerado um acréscimo ao 

trabalho por mostrar  o quanto o segmento negro da sociedade foi negligenciado como 

consumidor pelo mercado publicitário e pelo próprio veículo. Não declarada, porém 

notoriamente conhecida por defender os interesses do grande capital e dos governos de 

direita, excetuando então os mandatos de Lula, obviamente, e, nesse contexto não caber a luta 

pelas camadas desassistidas, o fato de a revista Veja ter sido veículo selecionado para a 

análise,  agregou maior valor à pesquisa que englobou um povo que sempre apresentou uma 

histórica desvantagem social devido aos resquícios de seu passado de escravidão. 

 A investigação aqui apresentada ofereceu à pesquisadora possibilidade do 

desenvolvimento de um conjunto de relações que conduzem   à crença de que, ainda hoje, o 

meio publicitário não apresenta uma propriedade para  lidar com a pluralidade, seja ela étnica, 

social ou de gênero.  O que se pode perceber, e de forma clara, é a insistência na adoção de 

estereótipos ao invés de arquétipos.  

 Apesar de funcionar como um espelho para o que a sociedade produz, a  capacidade de 

interferência da publicidade como mediadora, confere a ela a obrigação de contribuir de 

forma significativa para a construção de uma consciência social de seus ditos “súditos.”  
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Anexo 4 - Parker 



 50
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