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RESUMO  

 

Em 2017, a marca Veja, do segmento de produtos de limpeza, lançou um audiovisual 

intitulado “Veja Gold – Cleantertainment”. A partir de uma pesquisa qualitativa, buscou-se 

compreender, neste artigo, como a dança foi explorada como elemento narrativo nesse 

audiovisual publicitário. Para a análise do corpus da pesquisa teve-se uma base teórica que 

tratou sobre as temáticas da linguagem não verbal da dança e seu potencial comunicativo, 

destacando-se autores como Rector e Trinta (1999), que abordam sobre a linguagem corporal, 

Gomes (2003) com a publicidade e Dondis (1997), sobre a linguagem visual. Aplicou-se, 

como procedimento metodológico, uma análise de conteúdo, dividida em cinco categorias de 

análise, as quais analisam e comparam um corpus de cenas extraídas do audiovisual 

publicitário e do filme Flashdance. Para tanto, o estudo criou e aplicou as seguintes categorias 

analíticas: público-alvo do filme versus público-alvo da marca, elementos de cena originais 

versus elementos de cena do audiovisual publicitário, coreografia original versus coreografia 

adaptada, coreografia versus características de uso do produto e, por último, letra cantada 

versus características do produto. Concluiu-se, ao findar da pesquisa, que a linguagem não 

verbal da dança, quando bem estruturada, possui muitas características que reforçam a 

mensagem que a marca anunciante deseja transmitir.  

 

PALAVRAS-CHAVE: Publicidade; Audiovisual; Linguagem não verbal; Narração; Dança.  

 

ABSTRACT  

 

In 2017, the brand Veja, from the cleaning products segment, launched an audiovisual entitled 

"Veja Gold - Cleantertainment". From a qualitative research, we sought to understand, in this 

article, how the dance was explored as a narrative element in this audiovisual publicity. For 

the analysis of the corpus of the research, there was a theoretical basis that dealt with the non-

verbal language of dance and its communicative potential, highlighting authors such as Rector 

and Thirty (1999), who discuss body language, Gomes ( 2003) with advertising and Dondis 

(1997) on visual language. As a methodological procedure, a content analysis was applied, 

divided into five categories of analysis, which analyze and compare a corpus of scenes 

extracted from audiovisual advertising and the film Flashdance. To this end, the study created 

and applied the following analytical categories: target audience of the film versus brand target 

audience, original scene elements versus scene elements of the advertising audiovisual, 

original choreography versus adapted choreography, choreography versus characteristics of 

product use and, lastly, sung lyrics versus product characteristics. It was concluded at the end 
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of the research that the non-verbal language of dance, when well structured, has many 

characteristics that reinforce the message that the advertiser brand wishes to convey. 

 

KEYWORDS: Advertising; Audiovisual; Non-verbal language; Narration; Dance. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

A dança, assim como o teatro e a música, é considerada uma das manifestações 

artísticas mais antigas da sociedade, surgida ainda na pré-história, quando se dançava para 

agradecer pela vida, pela caça e pelos fenômenos da natureza por meio de rituais místicos. Por 

ser uma das formas de expressão da cultura de diferentes sociedades pelo mundo, a dança 

apresenta estreita relação com a comunicação humana. 

Considerada uma arte completa em sua manifestação ou execução, envolve vários 

elementos, tais como trilha sonora ou música, teatro, pintura, figurinos e cenários que, por 

meio de temáticas, refletem, em sua maior parte, a cultura e a sociedade. Pressupondo um 

diálogo entre quem fala (dança) e quem ouve (assiste), caracteriza-se por ser uma sequência 

de movimentos e posicionamentos do corpo humano, que podem ser previamente 

estabelecidos em uma coreografia ou improvisados. Como afirmam Rector e Trinta (1999, p. 

6), “portanto, mesmo sem a intenção deliberada de comunicar, nosso corpo é uma mensagem, 

que anuncia ou denuncia o que somos e pensamos”. 

A dança pode ser observada por meio de espetáculos e coreografias em diferentes 

espaços, como num teatro ou em uma competição, manifestações e expressão dos sentimentos 

em um audiovisual divulgado na TV ou na internet e até mesmo na rua, em manifestações 

populares. Este estilo de manifestação artística e cultural sofreu mudanças e variações em seu 

âmbito, como a classificação dos tipos de movimentação, força e agilidade do corpo em 

estilos de dança e ritmos, e das novas possibilidades surgidas a partir das novas tecnologias, 

tais como a videodança e as inserções digitais nas coreografias.  

Comporta-se como uma linguagem, pois mantém em comum em todas suas variações 

a característica de comunicar uma ideia, representada pelo movimento e formato do corpo e a 

sua relação com o ambiente. Nesse sentido, “o corpo humano pode servir à comunicação 

interindividual. Quando isto ocorre, somos o emissor, que transmite para o outro, o receptor, 

uma mensagem, consciente ou inconscientemente, controladamente ou não” (RECTOR; 

TRINTA, 1999, p. 5). 
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A comunicação da dança se dá a partir da linguagem não verbal, por meio da qual a 

organização das formas do corpo em movimento se relaciona com o espaço onde o corpo se 

encontra, expressando algo a alguém. Segundo Rector e Trinta (1999, p. 21), 

 

[...] o comportamento não-verbal não somente se ajusta à expressão linguística, 

senão também permite e favorece a expressão de intenções e de estados afetivos. 

Incide ainda sobre todas as formas de relação interpessoal, regulando a interação e 

propiciando o contraste de atitudes e personalidades individuais. É parte integrante 

de cerimônias e rituais, bem como componente necessário de artes como a mímica, 

o teatro e a dança.  

 

Compreender essa linguagem não verbal da dança depende da relação interpessoal 

entre o emissor e o receptor e tem sua referência em elementos visuais, e até mesmo sonoros, 

quase sempre já preestabelecidos. Dessa forma, a dança é compreendida a partir do repertório 

do receptor, o qual interpreta as informações, tais como as formas, os tons, tamanho, 

proximidade, velocidade, disposição dos elementos no cenário, sons, relações do espaço etc., 

a partir dos seus sentidos. Esses elementos são levados à mente, que compreende esse 

conjunto de informações, e, assim, o corpo reage à situação conforme sua consciência prévia.  

Dondis (1997, p. 51) ratifica que os elementos visuais “são a matéria-prima de toda 

informação visual em termos de opções e combinações seletivas. A estrutura da obra visual é 

a força que determina quais elementos visuais estão presentes, e com qual ênfase essa 

presença ocorre”. Sendo assim, a dança, além de trazer sentido nos movimentos do corpo, 

também apresenta informação no cenário em que se encontra. Os elementos visuais 

apresentados no audiovisual publicitário, objeto empírico desta pesquisa, podem produzir 

diferentes efeitos de sentido disponibilizados ao público-alvo, conforme a disposição de 

elementos pelos cenários, a linguagem corporal do dançarino em suas sequências de 

movimentos, figurino, trilha sonora. 

Nesse sentido, entender as manifestações da linguagem visual é relevante para os 

estudos da área da comunicação, tais como os de comunicação publicitária, que fazem uso 

dessa linguagem especialmente em audiovisuais – afinal, a dança prevê sequência de 

movimentos, entre muitos outros meios a partir dos quais a tecnologia possibilitou replicar a 

imagem visual e compartilhar. Dondis (1997) investiga o conteúdo da forma em seu nível 

mais simples, 

 

[...] como a cor, o tom, a linha, a textura e a proporção; o poder expressivo das 

técnicas individuais, como a ousadia, a simetria, a reiteração e a ênfase; e o contexto 

dos meios, que atua como cenário visual para as decisões relativas ao design, como a 



6 

 

pintura, a fotografia, a arquitetura, a televisão e as artes gráficas (DONDIS, 1997, p. 

4). 

 

Mas, ao mesmo tempo em que Dondis observa cada forma em seu significado 

individual, afirma que a preocupação do alfabetismo visual é a forma inteira, o efeito 

cumulativo da combinação dos elementos selecionados, que pretendem um significado.  

A publicidade, segundo Gomes (2003, p. 17), “é essencialmente um processo 

comunicativo, que requer o uso de meios de difusão de massa, denominados veículos, e que 

transmitem mensagens simultâneas a um grande número de pessoas”. É por meio desses 

veículos que as mensagens publicitárias são disseminadas e divulgam as informações do 

produto ou do serviço ao qual se pretende persuadir o consumidor ao ato da compra. 

É a relação entre o processo comunicativo da linguagem corporal e a via narrativa 

publicitária que se pretende discutir neste trabalho final de graduação. Para tanto, o problema 

definido para tratar a seguinte pesquisa se coloca em como a publicidade se apropria da 

linguagem não verbal da dança como elemento narrativo no audiovisual “Veja Gol - 

Cleantertainment” (2017) da marca Veja? Sendo assim, como objetivo geral, buscou-se 

compreender como o audiovisual publicitário da marca Veja do segmento de produtos de 

limpeza se utiliza da linguagem não verbal da dança como elemento narrativo. E, para 

encontrar resultados para esta pesquisa, os objetivos específicos ficaram definidos em: a) 

identificar as características da dança como linguagem não verbal; b) observar como essas 

características estão aplicadas na coreografia apresentada pelo personagem do audiovisual 

publicitário investigado; e c) averiguar se a dança apresentada pelo audiovisual ajudaram a 

representar as características dos produtos e/ou posicionamento da marca anunciante.  

Podemos considerar que a linguagem visual da dança compreende muitas 

características, tais como o movimento do corpo, a disposição no espaço, o cenário, as cores e 

as formas, que podem ser compreendidos a partir dos repertórios dominados pelos 

espectadores ou consumidores que compõem o público-alvo, no caso do audiovisual 

publicitário.  

Buscando destacar a ideia de que a dança não é somente entretenimento, mas uma 

linguagem existente desde a pré-história e que, quando elaborada e baseada num conceito 

criativo bem estruturado, dissemina ideias claras sem a necessidade de descrição 

complementar para ser compreendida, o presente trabalho final de graduação torna-se 

importante ao tratar da dança como elemento agregador à produção de significado desejado 

pelos anunciantes perante seu argumento ou apelo de venda. 
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A importância deste trabalho para o mercado publicitário é a de enfatizar o uso da 

dança nas propagandas audiovisuais, de modo que a dança seja utilizada como maneira de 

comunicar algo ao consumidor, como a linguagem da dança pode ser mais bem explorada 

quando for inserida nos comerciais. Durante a produção desta pesquisa, deparamo-nos com 

dificuldades a respeito das referências que pudessem embasar as análises, pois a inserção da 

dança na propaganda ainda não é muito explorada. Além do mais, foi difícil encontrar uma 

propaganda que tivesse pensado a dança como um sensibilizador do público-alvo, pois a 

maioria delas utiliza a dança apenas para apresentar pessoas em momento de felicidade; 

porém, ela pode ser mais explorada e, assim, informar mais, falando menos. 

Nesse sentido, a pesquisa tem como propósito tratar da importância da linguagem não 

verbal da dança, a qual pode ser incorporada pelas narrativas audiovisuais publicitárias com o 

propósito não apenas de encantar esteticamente os consumidores, mas fundamentar e/ou 

complementar a elaboração de sentidos que visem persuadir o público-alvo a respeito da 

eficiência de um produto e qualidade de uma marca. Ou seja, de modo que não seja utilizada 

somente como um acessório à narrativa, como linguagem dispensável, mas que a linguagem 

corporal seja fundamental na construção do sentido que se pretende comunicar a partir da 

mensagem. 

Para tal, o presente trabalho está estruturado em oito capítulos, em que, no capítulo 1, 

introduz-se sobre a temática e os objetivos a serem alcançados com esta pesquisa. Já no 

segundo capítulo explana-se sobre a comunicação e seus tipos de manifestação, e, no capítulo 

3, trata-se sobre a linguagem não verbal da dança, que é composta pelos movimentos 

corporais, figurino e maquiagem, além do ambiente em que ela é inserida. O capítulo 4 aborda 

a linguagem audiovisual e sua produção no meio publicitário. Logo após, no capítulo 5, 

apresentam-se os procedimentos metodológicos utilizados para a realização das análises e, no 

capítulo 6, apresentam-se os resultados dessas análises. Por fim, são expostas as 

considerações finais, a partir do que é compreendido no decorrer do trabalho, finalizando com 

as referências bibliográficas utilizadas para esta produção. 

 

2 COMUNICAÇÃO E LINGUAGEM NÃO VERBAL  

 

Sabe-se que desde a pré-história o homem se comunica e que as primeiras formas de 

comunicação eram manifestadas por grunhidos e gestos corporais, desenhos nas paredes das 

cavernas e por meio de objetos, ou seja, por comunicação não verbal. Contudo, a seleção 

natural levou à evolução biológica do homem, bem como à evolução comunicacional que, a 
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partir da necessidade de interação com os outros indivíduos e com o meio ambiente, efetuou a 

criação de sistemas comunicacionais verbais e a organização em sociedades. Dondis (1997, p. 

2) trata do assunto ao dizer que “a linguagem é simplesmente um recurso de comunicação 

próprio do homem, que evoluiu desde sua forma auditiva, pura e primitiva, até a capacidade 

de ler e escrever”. 

Em relação à linguagem não verbal, podemos considerar que a dança iniciou o 

processo de evolução da linguagem corporal. Por muito tempo, a linguagem não verbal 

perdeu espaço para a linguagem verbal, mas não deixou de evoluir. O corpo humano e suas 

formas continuaram a ser moldados, levando ao surgimento do teatro e das técnicas de dança, 

os quais eram organizados em espetáculos e que continuavam a representar rituais aos deuses. 

Atualmente, a dança e o teatro podem ser encontrados em manifestações culturais, 

espetáculos artísticos, competições, propagandas, de modo a representar algo, transmitindo 

uma informação a um espectador. Para compreender esta informação, o espectador busca em 

sua memória as informações visuais semelhantes ao que está assistindo de modo a 

compreender o real sentido. Esse fato acarreta na compreensão das informações, pois cada 

pessoa possui uma experiência diferente da outra, o que faz cada único espectador poder 

compreender a mesma informação de maneiras diferentes. 

 

A experiência visual humana é fundamental no aprendizado para que possamos 

compreender o meio ambiente e reagir a ele; a informação visual é o mais antigo 

registro da história humana. As pinturas das cavernas representam o relato mais 

antigo que se preservou sobre o mundo tal como ele podia ser visto há cerca de trinta 

mil anos (DONDIS, 1997, p. 7). 

 

A definição de comunicação, segundo o dicionário Michaelis (2017), é o “ato ou efeito 

de comunicar-se. Na linguística é o ato que envolve a transmissão e a recepção de mensagens 

entre o transmissor e o receptor, por meio da linguagem oral, escrita ou gestual, por meio de 

sistemas convencionados de signos e símbolos”. Os seres humanos são sociais por natureza e, 

por isso, construíram sistemas de comunicação, verbal e não verbal, para trocar informações 

com outro indivíduo e expressar-se.  

A comunicação, derivada do latim communicare, que significa tornar comum, é um 

processo de interação entre indivíduos, em que um transmite a mensagem e o outro recebe e 

compreende a informação. O processo de interação por meio da linguagem verbal significa 

uma comunicação por palavras, sejam elas faladas ou escritas; já a linguagem não verbal 

constitui-se da comunicação que não utiliza palavras, o que significa que sua leitura depende 

de vários fatores, tais como gestos da face e do corpo, cores, formas, disposição de objetos no 
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espaço, signos, entre outros. É por meio da combinação desses fatores que se transmite uma 

informação, um sentimento, uma sensação, algo que é lido de maneira cognitiva (feito sem 

pensar), gerando comunicação. 

A transição da pré-história para a história ocorreu, aproximadamente, no final do 

século 4.000 a.C. na Mesopotâmia, e é assim considerada por apresentar o surgimento da 

escrita em um sistema de símbolos, possibilitando registrar a comunicação, o cotidiano e 

como o homem vivia e se relacionava com o mundo ao seu redor. A comunicação verbal 

evoluiu quando, em meados do século XV, Johannes Gutenberg descobriu uma maneira de 

imprimir e replicar símbolos, o que permitiu comunicar a mesma informação para um número 

maior de pessoas, tornando a comunicação um processo de informação de massas. Mais tarde, 

já próximo ao século XX, Nikola Tesla inventou o rádio, uma ferramenta capaz de disseminar 

a voz por intermédio da transcepção
4
 de dados previamente codificados em sinais 

eletromagnéticos que se propagam através do espaço físico e imaterial, podendo alcançar um 

número ainda maior de pessoas. Essa é a evolução da comunicação verbal, que acontece de 

maneira escrita ou falada. 

Já a comunicação não verbal tem seu início ainda antes da linguagem escrita, quando 

os primeiros homens da Terra começaram a desenhar nas paredes das cavernas cenas do seu 

cotidiano, como os momentos de caça, seus momentos religiosos, nos quais dançavam e 

veneravam as forças da natureza (que acreditavam ser forças de um deus maior), de modo a 

registrar os acontecimentos para as futuras gerações. Mas essas figuras nas cavernas deram 

origem à linguagem verbal, posteriormente se transformando em símbolos, dando, assim, 

ênfase à linguagem verbal e deixando de lado a não verbal, até que o homem sentiu 

necessidade, novamente, de registrar os acontecimentos de seu cotidiano.  

Foi quando, em 1826, o francês Joseph Nicéphore Niépce iniciou os estudos que 

dariam origem à fotografia, em que deixou uma câmera exposta por oito horas à luz solar; 

dentro dessa câmera havia uma placa de estanho, na qual foi gravada a imagem a partir de um 

processo químico provocado pela luz do sol e um produto derivado do petróleo, deixando a 

imagem marcada na placa. A partir disso, novos pesquisadores desenvolveram diferentes 

processos químicos com diferentes materiais, até que foi desenvolvido o rolo de filme 

fotográfico, que permitia fotografar várias imagens. Em 1895, os irmãos Louis e Auguste 

Lumière, filhos de um fotógrafo e fabricante de películas, lançaram o cinematógrafo (do 

grego κίνημα – Kinema: movimento e γράφειν: descrição), uma invenção que gravava o 

                                                 
4 Transcepção deriva de transmissão e recepção de dados. Disponível em: 

<https://pt.wikipedia.org/wiki/RÁDIO_(telecomunicações)>. Acesso em: 25/04/2017. 
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movimento e também possibilitava a projeção dessas imagens. Com essa invenção 

começaram a gravar pequenos filmes, de minutos, e o primeiro, que apresenta a chegada de 

um trem à estação, com alguns de seus passageiros desembarcando, foi exibido na primeira 

sala de cinema, na França, em dezembro de 1895. Essas câmeras, com o passar do tempo, 

foram evoluindo, e, a partir de novas tecnologias, é possível, hoje, fotografar e gravar vídeos 

de modo digital. 

A linguagem não verbal é considerada muito importante, pelo fato de manifestar 

informações não descritas em uma comunicação verbal, como, por exemplo, gestos e 

expressões faciais e, até mesmo, a organização dos objetos no espaço. O alfabetismo visual, 

para Dondis (1997), opera com componentes básicos como formas ou símbolos, assim como a 

linguagem verbal, em que, juntos, transmitem uma mensagem. Para ler essa mensagem é 

necessário aprender e dominar esses componentes, de modo a conseguir ler e escrever, o que 

permite ao homem controlar a comunicação. Para compreender o estudo das comunicações e 

expressões visuais é preciso entender o mecanismo que realiza essa leitura: a visão. 

 

Embora usada por nós com tanta naturalidade, a visão ainda não produziu sua 

civilização. A visão é veloz, de grande alcance, simultaneamente analítica e 

sintética. Requer tão pouca energia para funcionar, como funciona à velocidade da 

luz, que nos permite receber e conservar um número infinito de unidades de 

informação numa fração de segundos (GATTEGNO, 1969, p. 6). 

 

Essa observação mostra a infinita capacidade visual do homem e o quão complicada é 

a compreensão de seu funcionamento. Em seu livro O corpo fala, Matshing (2013) explica 

que a linguagem não verbal representa 80% da comunicação humana e a verbal, 20%, de 

modo que a leitura visual acaba sendo mais eficiente que a leitura verbal. Portanto, “ver 

passou a significar compreender [...] a quem se mostra alguma coisa, terá, provavelmente, 

uma compreensão muito mais profunda dessa mesma coisa do que se apenas tivesse ouvido 

falar dela” (DONDIS, 1997, p. 13). 

 

3 LINGUAGEM CORPORAL E O POTENCIAL COMUNICATIVO DA DANÇA 

 

As primeiras experiências humanas ocorrem por meio da consciência dos sentidos 

(tato, audição, olfato, visão e paladar) em contato com o meio ambiente. O sentido da visão, 

porém, intensifica os demais, permitindo a capacidade de reconhecer e compreender as forças 

ambientais e emocionais. Dondis (1997, p. 5-6) afirma que “desde nossa primeira experiência 

no mundo, passamos a organizar nossas necessidades e nossos prazeres, nossas preferências e 
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nossos temores, com base naquilo que vemos. Ou naquilo que queremos ver”. Para Rector 

(1999) a capacidade de consciência dos sentidos vem desde a infância, quando a criança 

“capta, assimila e reproduz ‘informações fisionômicas’ da mãe. [...]. Isto significa que as 

formas de comunicação do corpo têm a idade do próprio homem”. Sendo assim, o homem, 

desde que nasce, obtém uma base de articulações e movimentos que, posteriormente, servirão 

às práticas de vocalização e verbalização, a partir da linguagem corporal, transmitidas nos 

movimentos do corpo quando se relaciona com o ambiente. A prática da dança pode 

aprimorar esses movimentos aprendidos no cotidiano e transformá-los em técnica.  

 

O senso comum designa como técnica uma atividade prática, associada ao 

aprimoramento de alguma habilidade do corpo que, de imediato, é tratada como uma 

atividade mecânica, a ser repetida e sem associação com a vida mental. Um puro 

fazer, uma atividade prática, relativa ao corpo – e aqui já vale sublinhar que tal 

entendimento de corpo é o de corpo separado da mente (KATZ, 2009, p. 26). 

 

As articulações e movimentos do corpo são facilmente realizados, ao mesmo tempo 

em que são percebidos, e ocorrem em contextos precisos e diferenciados do cotidiano do 

homem. Esses movimentos, ao serem estudados na dança, devem ser transcritos, como um 

alfabeto, e, na comunicação, essa descrição é realizada pela disciplina da cinésica
5
. Rector e 

Trinta (1999, p. 51) explicam a cinésica como termo científico, derivado do grego kinesis, que 

significa movimento, e designa uma “disciplina aplicada ao estudo do comportamento 

comunicativo do corpo humano”, a qual se dirige não a características individuais, mas a 

padrões coletivos de comportamento socialmente significativos. 

Existem movimentos do corpo que parecem ser os mesmos em diferentes partes do 

mundo, mas, ainda que sejam semelhantes, variam de uma cultura para outra, tanto na 

apresentação como no significado. Vianna (2005) expõe que o corpo humano permite 

manifestar uma variedade infinita de movimento, os quais derivam de impulsos interiores e 

exteriorizam-se pelo gesto em uma relação com o ritmo, o espaço e o desenho das emoções, 

sentimentos e intenções. O artista obtém como resultado dessa manifestação do corpo uma 

coreografia. Derivada do grego khorus (círculo) e graphe (escrita, representação), em que o 

círculo é uma referência às danças circulares e a orquestra onde o coro teatral grego dançava, 

o verbo coreografar significa desenhar o espaço com o movimento corporal. 

Segundo Vianna (2005), a arte é um gesto de vida e, no âmbito da dança, não se faz 

apenas dançando, mas também pensando e sentindo. As coreografias, esclarecidas por Katz 

                                                 
5 Cinésica: estudo sistemático de movimentos corporais observáveis em situações de comunicação (RECTOR; 

TRINTA, 1999, p. 86). 
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(2003, p. 266), “nascem de uma mesma necessidade: a de conquistar sua competência 

máxima em um processo de construção artesanal que até hoje não se encerrou nas suas 

estreias”. Sendo assim, a dança busca a habilidade de dominar as relações entre palavra e 

movimento, ao mesmo tempo em que tem a necessidade de criar novos vocabulários. 

Entender por gesto todo movimento significativo do corpo humano no espaço fez com 

que Birdwhistell (1985) pusesse em destaque o estudo dos movimentos, cinésica, destinados à 

comunicação social, partindo do pressuposto de sua estrutura, função e uso em variados atos 

comunicacionais. A partir disso, o cinestesista analisa os movimentos corporais considerados 

sob o aspecto sociocultural, e não neurofisiológico, buscando a descrição de padrões culturais 

por meio do uso de um sistema de símbolos que se destina a dar notação aos movimentos. 

Levando-se em consideração os diversos contextos em que ocorre interação, os quais 

permitem distribuições e variedades distintas, existem comportamentos corporais que 

equivalem a uma palavra e até mesmo a frases mais complexas. Esse fluxo cinésico das 

interações sociais envolve “meneios de cabeça, piscar de olhos, movimentos do queixo e dos 

lábios, variações na posição do tórax e dos ombros, profusa atividade gestual dos braços, das 

mãos e dos pés”, como apresentam Rector e Trinta (1999, p. 55). Nesse sentido, para realizar 

análise e descrição cinésicas, são consideradas variáveis como intensidade, amplitude e 

rapidez, estabelecendo-se oposição e contraste entre cinemas
6
. Rector e Trinta (1999) aplicam 

a variável de intensidade ao grau de tensão muscular necessário à articulação do corpo de um 

cine
7
, a amplitude referindo-se à extensão do movimento realizado, e a rapidez dando ênfase 

ao tempo necessário para a realização do movimento. 

A cinésica, apresentada por Rector e Trinta (1999), pretende acrescentar a ideia de que 

existem códigos gestuais já instituídos, cujos componentes são elementos significativos e 

variáveis de cultura para cultura. Assim, a seleção e combinação dos cines são distintas em 

quadros culturais diferentes, em que um mesmo movimento acaba sendo compreendido 

diferentemente por cada pessoa que o vê, pois cada uma tem uma trajetória e uma 

compreensão diferente sobre cada situação. De forma semelhante, Dondis (1997) afirma que a 

mensagem a ser transmitida e seu método de expressão dependem da compreensão e 

capacidade de usar as técnicas visuais como instrumentos da composição visual. Por isso, ao 

elaborar uma propaganda, é preciso definir-se o público a quem deseja sensibilizar para que 

seja elaborada uma mensagem eficiente. Nesse caso, a marca Veja utilizou o Filme 

Flashdance como referência para a criação do audiovisual “Veja Gold – Cleantertainment” de 

                                                 
6 Cinemas: conjunto de unidades de movimento corporal (RECTOR e TRINTA, 1999, p. 86). 
7 Cine: menor unidade de movimento corporal (RECTOR e TRINTA, 1999, p. 86). 
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modo a sensibilizar o público ao retomar um filme que foi um dos filmes mais conhecidos da 

década de 80 e, certamente, estava guardado na memória visual. 

Contemporâneamente tem-se discutido cada vez mais a necessidade de paridade entre 

homens e mulheres quanto às atividades domésticas. O audiovisual da marca Veja, além de 

apresentar esse assunto, também retoma cines referentes ao filme Flashdance, que, para a 

época em que foi lançado, questionava a diferença entre homens e mulheres no mercado de 

trabalho. Então, o público que assistiu ao filme, reconhece alguns cines e elementos que 

permitem a eles se identificar com a propaganda.  

Sempre que se estuda a linguagem do corpo entra-se em um campo comunicacional 

infinito. Os movimentos significantes do corpo são adquiridos ao longo da vida, sendo a 

comunicação humana uma arte aprendida.  

 

A dança e a movimentação cotidiana não se prendem ao passado ou ao futuro, nem a 

um professor. O que interessa é o agora. Ninguém melhor do que você pode 

questionar sua postura, suas ações. Não são as sequências de postura dadas por uma 

pessoa à sua frente que farão de você um bailarino ou uma pessoa de movimentação 

harmônica. A dança começa no conhecimento dos processos internos. Você é 

estimulado a adquirir a compreensão de cada músculo e do que acontece quando 

você se movimenta (VIANNA, 2005, p. 104). 

 

Rector e Trinta (1999) expõem, ainda, que parte de nosso comportamento social é 

assimilado ao meio cultural, relacionado a contextos sociais, e outra parte é adquirido por 

meio de uma aprendizagem, aqui contextualizada como técnicas de dança. Dessa forma, 

Vianna (2005, p. 73) determina que “não adianta entendê-lo, racionalizar cada gesto – é 

preciso repetir e repetir, porque é nessa repetição, consciente e sensível, que o gesto 

amadurece e passa a ser meu. A partir daí temos a capacidade de criar movimentos próprios e 

cheios de individualidade e beleza”. Porquanto, uma mensagem visual, adequadamente 

desenvolvida e composta, vai diretamente ao nosso cérebro, sendo compreendida sem 

decodificação, segundo Dondis (1997). 

Como explicitam Rector e Trinta (1999, p. 83), “todos esses gestos e movimentos 

mostram que a dinâmica do corpo é tão expressiva ou até mais do que a palavra. Como já 

dissemos, o corpo fala; usando-o e observando o uso que os outros fazem dele, todo homem 

pode entender seu próximo e comunicar-se com ele”. Tendo-se isso como alicerce, a dança, 

então, deverá ser analisada por meio da leitura cinésica dos movimentos observados nos 

audiovisuais publicitários que fazem parte do corpus desta pesquisa, de modo a compreender 

seu significado em busca de encontrar a relação do movimento coreografado com o apelo de 

venda do produto ou serviço ofertado pelo anunciante. 
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4 LINGUAGEM AUDIOVISUAL NA PUBLICIDADE  

 

Dondis (1997) analisa que, em textos impressos, a palavra é o elemento fundamental, 

enquanto os fatores visuais, como o cenário, o formato, o movimento e a ilustração são 

secundários ou necessários apenas como apoio. Já nos modernos meios de comunicação 

acontece exatamente o contrário, quando o visual predomina e o verbal tem a função de 

acréscimo. Gattegno (2010) observa que o homem sempre foi uma criatura que vê, mas que, 

apenas recentemente, foi capaz de utilizar-se dos infinitos conjuntos de expressão visual 

enquanto meio de expressão, e, portanto, comunicação, capacitando o compartilhamento 

rápido das informações transmitidas nas mensagens. 

Defendido por Dondis (1997), o alfabetismo visual não é fácil de desenvolver, mas é 

tão vital para o ensino dos modernos meios de comunicação quanto a escrita e a leitura são 

para o texto impresso. Esse alfabetismo visual torna-se, atualmente, componente crucial aos 

canais de comunicação, em que a informação é distribuída por meio da linguagem; nesse caso 

reforçamos a capacidade exclusiva do dançarino em se comunicar visualmente através da 

linguagem corporal. A dança permite uma nova maneira de compreender a comunicação. Ao 

mesmo tempo, o audiovisual modificou a maneira de ler o homem, abusando da própria 

inteligência de nossas capacidades visuais básicas. 

Dondis (1997, p. 26-27) cita Bergson, o qual define a arte como uma “visão direta da 

realidade”, campo este que era considerado domínio exclusivo do artista. Hoje, porém, os 

meios de comunicação podem ser considerados meios naturais de expressão artística, uma vez 

que reproduzem a vida real com naturalidade. Dentre os meios de comunicação de massa, o 

audiovisual é uma narrativa com imagens em movimento acompanhada de sons, que permite 

transmitir uma mensagem completa a um receptor. Segundo Gomes (2003, p. 193), “a 

publicidade tem três funções capitais que se inter-relacionam: informar, persuadir, lembrar”. 

Podemos afirmar, nesse sentido, que fazer uso das linguagens auditiva e visual (audiovisual) é 

um meio eficiente para sensibilização das massas, permitindo fácil e rápido entendimento do 

que é apresentado.     

No audiovisual, a imagem e o som devem ser simultâneos, de maneira que exista 

harmonia entre ambos ou que um reforce o sentido do outro, fazendo com que o receptor – no 

caso da publicidade, o consumidor – receba todos os elementos para uma interpretação 

adequada da mensagem. Figueiredo (2005) afirma que existem dois tipos de comerciais, os 

audiovisuais de varejo, que têm por objetivo a venda de produtos, e os audiovisuais de marca, 
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os quais pretendem ambientar o consumidor na situação apresentada no anúncio para que 

possa se projetar, se imaginar ou buscar em sua memória sinestésica situações em que ele teve 

um sentimento ou sensação semelhante. Nesse caso, a dança tende a ser mais facilmente 

observável em audiovisuais institucionais ou de marca.  

Distância focal e profundidade de campo definem a quantidade de objetos que estarão 

dentro do quadro da imagem. Os movimentos de câmera definidos por Jullier e Marie (2009) 

são definidos pelo movimento dos corpos no audiovisual, e podem ser divididos em 

panorâmicos (correspondendo à ação de virar a cabeça) ou travellings (que correspondem ao 

deslocamento do corpo por inteiro). As nuances e contrastes de cor também definem a 

compreensão da imagem do audiovisual; além disso, as combinações audiovisuais, trilha 

sonora e texto, relacionados à imagem ajudam a definir as sensações que o espectador irá 

perceber sobre o audiovisual.   

A análise cinematográfica no nível da sequência aborda a justaposição do conjunto de 

planos de câmera utilizados para apresentar e contextualizar a informação apresentada de 

maneira a produzir um sentido. Essa sequência deixa o espectador atento para captar o 

discurso presente na coreografia e outros efeitos. No nível do filme, a análise é sobre a 

narrativa do audiovisual, em que as imagens e sons são ordenados em certa ordem e grau de 

clareza, propondo ao espectador um posicionamento ético e estético, segundo Julier e Marie 

(2009). 

 

5 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Podemos inferir que a combinação entre dança e publicidade é uma associação 

promissora quando se pretende uma comunicação atrativa aos olhos dos consumidores, pois 

existe uma complementaridade de funções. A dança empresta à publicidade o seu modo 

singular de expressar sentimentos e emoções por meio dos movimentos do corpo. Já a 

publicidade posiciona a dança nos espaços midiáticos diversos, o que exige explorar 

movimentos e efeitos apropriados para cada veículo comunicacional. Além disso, a 

publicidade utiliza a dança como elemento que representa ou reforça a mensagem transmitida, 

evidenciando a dança a serviço da comunicação, por ser criadora de um universo de sentidos. 

Dessa forma, o presente trabalho reúne, em uma pesquisa de natureza qualitativa, uma 

análise que pretende observar as particularidades individuais da dança inseridas no 

audiovisual. Segundo Minayo (2003), a pesquisa qualitativa é o conjunto de técnicas de 
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análise científica, as quais não podem ser quantificadas, que visam aos valores e significados 

dos objetos analisados.  

O universo desta pesquisa – que, segundo Barbetta (2005), é o conjunto de elementos 

abordados e que se pretende abranger no estudo – é o audiovisual publicitário da marca de 

produtos de limpeza Veja “Veja Gold – Cleantertainment”, veiculado e transmitido 

nacionalmente, e que fez uso da dança como tema criativo para a produção do comercial. 

Outrossim, será analisado o filme Flashdance, como referência para análise da narrativa do 

comercial em questão. Portanto, o corpus desta pesquisa, que vem a ser a coleção de materiais 

analisados neste estudo, é formado por 30 trechos do audiovisual publicitário de Veja e por 15 

trechos do filme, o qual foi usado como referência para a narrativa do audiovisual.  

Para selecionar os trechos que fariam parte desta pesquisa primeiramente printou-se
8
 

todo o audiovisual pertencente à campanha da marca Veja, de modo a analisar todas as 

sequências de movimentos do dançarino para poder, posteriormente, relacioná-los com os do 

filme, buscando encontrar na linguagem corporal presente no audiovisual e, também, no 

cenário elaborado para o comercial quais são semelhantes às cenas do filme. Os trechos que 

englobam este corpus pretendem evidenciar o potencial comunicativo da dança como 

elemento narrativo em audiovisuais publicitários. Foram, então, selecionadas as imagens do 

audiovisual, que apresentaram referências suficientes para que pudessem ser considerados 

elementos de análise neste trabalho.  

Dessa forma, buscou-se selecionar as cenas de modo que fosse possível compreender 

como o audiovisual utilizou o potencial comunicativo da dança para transmitir a mensagem 

desejada pela marca (como já diz o nome da campanha “Cleantertainment”), como a marca 

referiu-se ao filme Flashdance, como apresentou a utilização dos produtos da marca e o apelo 

de venda desejado. A análise constitui-se de 5 (cinco) categorias que observam público-alvo, 

elementos de cena, coreografia, características de uso do produto e – a única análise verbal – a 

letra da música e a relação com a marca. As categorias de análise descritas neste trabalho 

visam esclarecer quais os elementos de cena e movimentos utilizados na narrativa do 

audiovisual que nos permitem analisar como o potencial não verbal da dança é uma 

ferramenta/elemento capaz de auxiliar a comunicar e transmitir uma mensagem eficiente 

capaz se comunicar com consumidores de maneira lúdica. Essas categorias comparam as 

cenas do audiovisual com o filme e a relação destes com a marca e o mercado dos produtos de 

limpeza no Brasil, permitindo observar como a marca explorou a dança e estruturou as cenas, 

                                                 
8 Printar: gíria usada por programadores. Do inglês print, que significa imprimir na tela (fazer uma cópia da tela 

e transformar em imagem). Disponível em: <https://pt.wiktionary.org/wiki/printar>. Acesso em: 31/10/2017. 
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de modo a estabelecer uma relação com o filme e, desta forma, tentar persuadir o público-alvo 

em relação ao produto e a marca. 

Inicialmente, relaciona-se o público-alvo da campanha – as mulheres brasileiras donas 

de casa, que também fazem parte do mercado de trabalho – ao filme, apresentando o porquê 

de o filme ter tanta relação com o público que se desejou sensibilizar com a propaganda. 

Depois, foram analisados os elementos de cena inseridos no audiovisual, que remetem aos 

elementos do filme e, também, os cines de dança que foram reproduzidos no audiovisual. 

Além disso, buscou-se compreender como foi feita a inserção da limpeza e dos movimentos 

cotidianos de quem realiza uma faxina nos cines e na letra da música reproduzidos no 

audiovisual. 

 

5.1 O ANUNCIANTE VEJA, O FILME FLASHDANCE E O AUDIOVISUAL VEJA AGORA 

É VEJA GOLD  

 

A anunciante Veja, fabricante de produtos de limpeza no Brasil, é uma das marcas 

mais famosas da empresa multinacional britânica Reckitt Benckiser, maior produtor mundial 

de produtos de limpeza, de higiene pessoal e de saúde. Veja traz soluções inovadoras para 

seus consumidores desde que se lançou no mercado brasileiro de produtos de limpeza, em 

1969, criando produtos que unem praticidade e eficiência, reduzindo o tempo gasto com a 

limpeza.  

Neste ano, a marca renovou a fórmula de seus produtos, obtendo resultados duas vezes 

mais eficientes na limpeza, mantendo sua funcionalidade de auxiliar as donas de casa 

consumidoras da linha de produtos, que desejam ter seu espaço na sociedade e, ao mesmo 

tempo, buscam realizações pessoais e melhor qualidade de vida. E, para divulgar essa 

mudança às consumidoras, lançaram o audiovisual “Veja agora é Veja GOLD”, divulgado nos 

canais de televisão aberta da rede nacional. 

Hoje, Veja lidera o mercado brasileiro na sua categoria, indicada no Top of Mind 

2017; obteve 43% de lembrança dos brasileiros, destacando-se entre os que possuem ensino 

superior, com 59%, e das classes A e B, com 54%, e com idades entre 35 e 45 anos, 50% de 

lembrança de marca. O Brasil é o país que apresenta maior aumento no consumo de produtos 

de limpeza, segundo uma pesquisa do Now Market Institute. Para uma empresa alemã de 

soluções de limpeza, o brasileiro gasta mais de quatro horas com tarefas domésticas, enquanto 

outros países gastam uma média de três horas. Para 97% da população brasileira, uma casa 
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limpa é muito importante, e as mulheres, com 63%, ainda são as principais responsáveis pela 

limpeza.  

O diretor de marketing da Reckitt Benckiser no Brasil, Thiago Icassati (2017), afirma 

que não são apenas os produtos que precisam se renovar, mas também a mensagem que será 

transmitida ao consumidor, além de que é necessário estar atento aos valores sociais do 

público, de modo a obter lembrança de marca por parte do consumidor. No atual ano de 2017, 

a agência Havas Worldwide Brasil
9
, de São Paulo, produziu a nova campanha da marca Veja, 

intitulada “Cleantertainment” (clean,limpo / entertainment,diversão), visando mostrar que os 

produtos da marca são tão eficientes que animam os consumidores na hora de fazer a faxina. 

A campanha apresenta um novo layout para os produtos, além de um audiovisual que quebrou 

alguns paradigmas antigos ao se apresentar fora do ambiente doméstico e, ainda, por inserir 

um homem como protagonista. 

 

Figura 1 – Print do audiovisual da campanha da marca Veja. 

 

                          Fonte: Canal do Youtube – Veja Gold. 

 

O audiovisual Veja agora é Veja Gold, material de análise desta pesquisa, apresenta 

como protagonista o dançarino da Brodway Daniel Cloud Campos, que já dançou com 

Madonna e Michael Jackson, o qual aparece limpando uma oficina mecânica com um produto 

de limpeza da marca anunciante, ao som da música She’s a Maniac, de Michael Sembello, 

que foi hit do filme Flashdance. Embora não tenha sido, inicialmente, produção brasileira, o 

audiovisual foi veiculado nas mídias em território nacional, oportunizando sua inserção no 

corpus deste trabalho. Além da música, o enredo conta com cines dos movimentos do 

                                                 
9 Havas Worldwide Brasil. Disponível em: <http://www.havaswwdigital.com.br/>. Acesso em: 08/05/2017. 
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dançarino, que remetem ao filme Flashdance, de modo que levam o telespectador, que já 

assistiu ao filme, a relacionar a imagem do audiovisual com o filme.  

O filme Flashdance foi lançado mundialmente em 1983. À época, as mulheres 

estavam buscando um espaço no mercado de trabalho, procurando derrubar o preconceito da 

sociedade que a oprimia e a colocava apenas no espaço restrito da prática doméstica. Suas 

atribuições eram ser mães, mulheres e donas de casa, dependendo do homem trabalhar para 

dar sustento para a família. O filme é de gênero musical, drama, romance e foi inspirado na 

vida de Maureen Marder, contando a história de uma jovem que aparenta ter idade entre 18 e 

20 anos, que mora sozinha na cidade, tem o sonho de se tornar bailarina e trabalha, durante o 

dia, como metalúrgica, e, à noite, como dançarina em uma boate, para conseguir realizar seu 

sonho. Durante a trama, ela se apaixona por seu chefe, enquanto se prepara para concorrer a 

uma vaga em uma famosa escola de dança. 

 

Figura 2 – Capa do VHS do filme Flashdance. 

 

                                                               Fonte: website AdoroCinema.10 

 

No ano de seu lançamento, Flashdance foi o terceiro filme mais assistido e se tornou 

um dos mais conhecidos da década de 80. Em 1984, recebeu Oscar (EUA) de melhor canção 

original com Flashdance... What a Feeling (Giorgio Moroder, Keith Forsey, Irene Cara) e, 

ainda, foi indicado nas categorias de melhor fotografia, melhor edição, melhor trilha sonora e 

melhor canção original, com Maniac (Michael Sembello, Dennis Matkosky).  

 

                                                 
10 AdoroCinema. Disponível em: <http://www.adorocinema.com/filmes/filme-2763/fotos/>. Acesso em: 

02/10/2017. 
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6 ANÁLISE E RESULTADOS 

 

 Esta seção é subdividida em cinco categorias, as quais visam destacar ao leitor as 

análises realizadas no decorrer deste trabalho. Cada categoria contempla quais foram as 

análises realizadas e seus resultados, apresentando as características do audiovisual que têm 

sua referência no filme Flashdance e as características que representam a marca e o serviço 

oferecido ao público. 

 

6.1 PÚBLICO DO FILME versus PÚBLICO-ALVO DA CAMPANHA  

 

Pode-se supor que o público que mais se identificou com o filme Flashdance em seu 

ano de lançamento – 1983 – foi o das mulheres com idade próxima aos 20 anos, por causa da 

idade da atriz protagonista, Jennifer Beals, na época com 23 anos. Essa identificação também 

aconteceu pela história retratada no filme, em que a protagonista tem o sonho de ser bailarina 

de uma escola de dança e, com muita garra e talento, trabalha durante o dia e, durante a noite, 

dança em uma boate, no intuito de realizar esse sonho. Essa história mostra a realidade das 

mulheres da época que, igualmente aos homens, desejavam fazer parte do mercado de 

trabalho para não depender, apenas, dos pais e maridos, os quais eram considerados os únicos 

capazes de dar sustento à família; as mulheres, por outro lado, eram relegadas somente às 

funções de donas de casa.  

Após 30 anos do lançamento do filme, o público, hoje, está com idade próxima aos 50 

anos, possibilitando inferir que o público do filme é o atual público consumidor dos produtos 

de limpeza da marca Veja, segundo as pesquisas de mercado. Como dito anteriormente, as 

mulheres ainda são as responsáveis pela limpeza e organização da casa, porém, atualmente, 

buscam igualdade de gênero, de modo que os homens também devam se responsabilizar pela 

limpeza do lar. Desde 2016, o movimento social, político e filosófico, denominado feminismo, 

visa enaltecer a igualdade de gênero, não permitindo haver superioridade de um gênero sobre 

o outro. No caso do machismo, tem-se a ideia de que o homem é superior à mulher, sendo que 

o seu contrário é o femismo, em que a mulher teria direitos superiores aos dos homens. Em 

contraponto, como já exposto, o feminismo busca tratar o homem e a mulher de forma 

igualitária, oferecendo oportunidades profissionais, políticas e sociais paritárias, sem 

desmerecer a capacidade do ser por conta de seu gênero. Por isso, também, é que o 

protagonista do audiovisual é um homem, deixando claro que os homens também podem 

realizar uma faxina. 
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O público consumidor da marca, outrossim, relaciona-se com a campanha e com o 

filme, de modo que enxerga os acontecimentos de sua vida e de pessoas próximas na 

representação. São, provavelmente, donas de casa que se veem batalhando para serem tratadas 

com igualdade, sem preconceito e desmerecimento, como a menina do filme, que batalha pelo 

seu espaço na escola de dança.  

 

6.2 ELEMENTOS DE CENA ORIGINAIS versus ELEMENTOS DE CENA DO 

AUDIOVISUAL PUBLICITÁRIO 

 

Alguns elementos inseridos no audiovisual da marca Veja foram selecionados de 

modo que levassem o espectador a encontrar em sua memória e lembrar-se de cenas 

marcantes do filme. Esses elementos não aparecem evidenciados no audiovisual, mas são 

representados na organização visual do enredo e permitem ao telespectador relacionar essas 

novas cenas com elementos iguais a cenas já conservadas em sua memória e que possuem 

elementos semelhantes. 

Dentre às inúmeras cenas marcantes do filme Flashdance, no audiovisual podem ser 

encontrados 3 (três) elementos de cena que representam o filme. Tem-se o cenário escuro e 

sujo, que é parecido com a mina (introdução do filme) onde a protagonista trabalhava durante 

o dia e que, outrossim, lembra o pavilhão onde ela mora e treina sua dança; também nos 

permite relacionar com a quantidade de sujeira que os produtos da marca Veja são capazes de 

limpar. Um chuveiro automático contra incêndio, gravado em primeiro plano, de forma que 

parece o momento do filme em que a protagonista, na primeira apresentação de dança no 

palco da boate, vira um balde de água em cima de si mesma (ver ANEXO A). Outro elemento 

de cena que pode ser encontrado é a porta, em aço, de enrolar; no filme, esse elemento 

aparece na cena em que a protagonista está com seu chefe no elevado da mina (ver ANEXO 

B).  

 

Figura 4 – Cenário escuro e sujo do filme representado no audiovisual. 
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Fontes: Filme Flashdance (12’02”) e audiovisual Veja, no Youtube (14”). 

  

Involuntariamente o ser humano relaciona os elementos de cena do audiovisual com os 

que estão guardados na memória visual de quando assistiram ao filme. Ao inserir esses 

elementos que relembram os elementos que podem ser encontrados nas cenas do filme isso 

auxilia o anunciante a se aproximar do público por meio da lembrança visual de algo que está 

guardado na memória da população.  

 

6.3 COREOGRAFIA ORIGINAL versus COREOGRAFIA ADAPTADA 

 

Além dos elementos de cena, também foram utilizados, no audiovisual, cines 

semelhantes aos das cenas de dança que aparecem no filme (não só as da atriz principal), o 

que leva o público a forçar, novamente, sua memória visual ao assistir à propaganda. Cines 

simples que foram encontrados no filme foram inseridos no audiovisual de maneira que 

representassem na coreografia. 

Já nos primeiros movimentos do dançarino Daniel é possível encontrar referência à 

primeira cena de dança da atriz, na boate, e, também, às últimas, no momento de sua 

apresentação para os examinadores da escola de dança, em que realiza um salto e um voo de 

alguns segundos (ver ANEXO C). 

  

Figura 5 – Apresentação inicial da atriz na boate e como foi representada no audiovisual. 
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Fontes: Filme Flashdance (4’42”) e audiovisual Veja, no Youtube (25”). 

  

Outro movimento que pode ser relacionado aos encontrados no filme é o salto com 

giro para trás e impulsionado pela parede, que se refere à cena de outra personagem 

dançarina, em que ela faz esse mesmo movimento, que aparece duas vezes no audiovisual: a 

primeira é exatamente igual ao cinema do filme; já na segunda vez o protagonista muda um 

cine, diferenciando-se por ser um giro de lado e não de costas (ver ANEXO D). Pode-se, 

encontrar cines quando o dançarino está limpando, com um pano, a parede suja, em 

movimentos circulares (ver ANEXO E), e quando faz, no banheiro, movimentos de 

breaking
11

 (ver ANEXO F), representando, respectivamente, a primeira dança da protagonista 

na boate e os movimentos realizados pelos jovens no parque, quando a protagonista está 

passeando com sua amiga. 

 

6.4 COREOGRAFIA versus CARACTERÍSTICAS DE USO DO PRODUTO  

 

A apresentação do audiovisual permite encontrar características que revelam 

semelhanças ao filme Flashdance, o qual foi usado como referência para a criação, mas, além 

disso, nos movimentos exibidos pelo dançarino também é possível encontrar movimentos 

semelhantes ao movimentos cotidianos realizados durante uma faxina. Anteriormente 

relacionamos as cenas do audiovisual ao filme e, nesta categoria de análise, observou-se todos 

os movimentos do bailarino, até os que tem relação com o filme, e analisou-se quais 

características apresentavam relação com a limpeza. Podem, então, ser encontrados cinemas 

semelhantes à limpeza de vidros (ver ANEXO G), no momento em que ele está limpando uma 

parede com movimentos circulares, passando pano no chão (ver ANEXO H), quando Daniel 

joga o pano no chão e pisa em cima e segue dançando e brincando com os pés, de modo que 

passa pano em mais lugares. 

  

Figura 6 – Representação do movimento de usar um pano para limpar o chão com os pés. 

                                                 
11 Breakedance: estilo de dança de rua criada em Nova Iorque, em 1970. Disponível em: 

<https://www.dancaderua.com/extras/historias/historia-da-danca-breaking>. Acesso em: 02/11/2017. 
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                                            Fontes: audiovisual Veja, no Youtube (40”). 

 

A seguir, podem ser encontrados outros movimentos que representam o ato de limpar 

mesas e superfícies (ver ANEXO I), limpar o banheiro (ver ANEXO J) e escorregar de 

joelhos (ver ANEXO K); tudo isso serve para apresentar ao consumidor quais tipos de 

limpeza os produtos da marca anunciante podem realizar. De forma não verbal e lúdica, as 

características dos produtos são apresentadas, inseridas num audiovisual que transborda 

significados e informações. 

 

6.5 LETRA CANTADA versus CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO  

 

E como estamos falando de audiovisual, além de todos os cines e elementos de cena 

relacionados ao filme Flashdance, a marca Veja ainda utiliza parte da música Maniac (ver 

ANEXO L), hit do filme Flashdance no ano de 1983. Supõe-se que a utilização de Maniac – 

do inglês, Maníaco – representaria o consumidor de produtos de limpeza que tem “mania de 

limpeza” e, também, por causa do ritmo da música, que é agitada, podendo representar os 

movimentos frenéticos e repetitivos realizados durante uma faxina. Em duas frases da música 

podemos analisar um possível segundo significado, que pode representar o momento da 

limpeza. O primeiro momento é na segunda frase, traduzida como “procurando o combate da 

sua vida”, que pode representar subliminarmente o combate com a sujeira e, o segundo 

momento, é a quarta frase, que diz “todos dizem que ela é louca”, reforçando a ideia de 

maníacos por limpeza. 

Além disso, a música acabou tendo um novo sentido – de empolgação –, quando os 

consumidores enviaram vídeos para a página do Facebook da marca, apresentando-se 

enquanto realizavam uma faxina, ao som da música e dançando alegres com os resultados 

obtidos com a nova fórmula dos produtos da marca Veja. 
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Além da música, o audiovisual conta com duas locuções de uma voz masculina, em 

que ele diz no início do audiovisual “Veja agora é Veja Gold! Nova fórmula com duas vezes 

mais poder de limpeza” (16”) comentando sobre a nova fórmula dos produtos de limpeza da 

marca. E, ao final do audiovisual, ele diz “Novo Veja Gold, o melhor Veja de todos os 

tempos.” (1’35”) de modo a representar que a nova fórmula dos produtos é muito eficiente. 

 

7 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

A partir da compreensão da linguagem não verbal da dança e da análise do audiovisual 

pertencente à campanha de lançamento da nova fórmula dos produtos da marca Veja, pode-se 

concluir que a publicidade se apropria da linguagem não verbal da dança, encontrada nos 

cinemas da coreografia do protagonista e no cenário produzido pela direção de fotografia, os 

quais permitem afirmar o potencial comunicativo da dança como elemento narrativo para a 

criação de audiovisuais publicitários, podendo apresentar conceito de campanha e apelo de 

venda na mensagem transmitida ao consumidor. 

O audiovisual da marca Veja do segmento de produtos de limpeza explorou as 

características da linguagem não verbal da dança ao utilizá-la como elemento narrativo para 

expor ao público seu apoio às mulheres donas de casa que também lutam por igualdade de 

gênero nos dias atuais. Para isso buscou-se referência no filme Flashdance, o qual apresentou, 

em 1983, o início desta busca por espaço na sociedade. Para tanto, foram identificadas 

características do filme adaptadas para o audiovisual que, outrossim, pudessem ser 

relacionadas ao serviço oferecido pela marca anunciante – a limpeza. Essas características não 

verbais foram apresentadas e destacadas nas categorias de análise de modo a explicitar ao 

leitor o significado da dança para ser usado como elemento narrativo neste audiovisual. 

A dança, apresentada no audiovisual, foi planejada e organizada de modo que 

conseguiu representar as características dos produtos oferecidos pela marca Veja; representou 

o posicionamento da marca, que é atender às necessidades das donas de casa no que tange às 

dificuldades da limpeza, sendo que buscou sensibilizar as consumidoras ao estabelecer uma 

relação de um filme – que esteve guardado em suas memórias desde que o assistiram – com a 

sua busca diária de igualdade entre gêneros na realização de qualquer tipo de trabalho, seja 

lavar o chão, seja liderar uma nação. 

Além de sensibilizar o público com todas essas informações, muitas delas implícitas, a 

marca ainda conseguiu estabelecer um engajamento do público pela rede social Facebook, 

quando os consumidores começaram a enviar vídeos realizando a faxina da casa com os 
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produtos Veja ao som de She’s a Maniac. A marca resolveu, então, estimular os 

consumidores, convidando-os a enviar mais vídeos dessas faxinas para criar um novo vídeo, 

lançando, assim, “Homenagem de Veja Gold a quem mais importa: vocês!”, em que agradece 

ao público pelo engajamento, mostrando várias das performances que recebeu. 

Com uma nova fórmula, um audiovisual inovador e um grande engajamento do 

público-alvo, Veja está entre as marcas de produtos de limpeza mais consumidas, lembradas e 

preferidas pelo consumidor brasileiro. Esse audiovisual, porquanto, permite afirmar que a 

dança tem potencial para comunicar aos consumidores o apelo de venda e as informações 

desejadas pelo anunciante, e que não deve (a dança) ser utilizada apenas para expressar 

sentimento de felicidade, caráter apresentado, até hoje, em muitas das produções de 

audiovisuais publicitários. 
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ANEXOS
12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
12 Os prints aqui apresentados foram retirados do filme Flashdance e do audiovisual da marca Veja, encontrados 

na internet, disponíveis em seus respectivos links apresentados nas referências. Para análise, todas as imagens à 

esquerda foram retiradas do filme, e as da direita são sua representação no audiovisual. 
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ANEXO A – Elementos de cena: água. 
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ANEXO B – Elementos de cena: porta de enrolar em aço. 
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ANEXO C – Coreografia: salto voador do protagonista. 

 

 

  
(1h 28’55”)      (28”) 
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ANEXO D – Coreografia: salto com giro para trás impulsionado por um passo na parede. 
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ANEXO E – Coreografia: limpeza da parede suja, com um pano, em movimentos circulares. 
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ANEXO F – Coreografia: movimentos de breakdance. 
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ANEXO G – Características de uso do produto: limpeza de vidros. 
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ANEXO H – Características de uso do produto: passar pano no chão. 
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ANEXO I – Características de uso do produto: limpeza de mesa e superfícies. 
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ANEXO J – Características de uso do produto: limpar o banheiro. 
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ANEXO K – Característica de uso do produto: ajoelhar-se para limpar sujeiras piores. 
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ANEXO L – Letra da música Maniac. 
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Maniac 

Michael Sembello 

   

Just a steel town girl on a saturday night 

Looking for the fight of her life 

In the real-time world no one sees her at all 

They all say she's crazy 

Locking rhythms to the beat of her heart 

Changing woman into life 

She has danced into the danger zone 

When a dancer becomes a dance 

It can cut you like a knife, 

If the gift becomes the fire 

On a wire between will 

And what will be 

She's a maniac, 

Maniac on the floor 

And she's dancing like 

She's never danced before [2x] 

On the ice-build iron sanity 

Is a place most never see 

It's a hard warm place of mystery, 

Touch it, but can't hold it 

You work all your life for that moment in time, 

It could come or pass you by 

It's a push of the world, but there's always a chance 

If the hunger stays the night 

There's a cold connective heat, 

Struggling, stretching for defeat 

Never stopping with her 

Head against the wind 

She's a maniac, 

Maniac, I sure know 

And she's dancing like 

She's never danced before [2x] 

... 

It can cut you like a knife, 

If the gift becomes the fire 

On a wire between will 

And what will be 

She's a maniac, 

Maniac, I sure know 

And she's dancing like 

She's never danced before [3x] 

 

 

TRECHO UTILIZADO NO AUDIOVISUAL 

Just a steel town girl on a saturday night 

Looking for the fight of her life 

In the real-time world no one sees her at all 

They all say she's crazy 

Locking rhythms to the beat of her heart 

Changing woman into life 

She has danced into the danger zone 

When a dancer becomes a dance 

It can cut you like a knife, 

If the gift becomes the fire 

On a wire between will 

And what will be 

https://www.letras.mus.br/sembello-michael/
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She's a maniac, 

Maniac on the floor 

And she's dancing like 

She's never danced before [2x] 

 

 

TRADUÇÃO DA LETRA 

Maníaca 

Noite de sábado, apenas uma garota de cidade pacata 

Procurando o combate de sua vida 

No mundo real definitivamente ninguém a vê 

Todos dizem que ela é louca 

Trancando ritmos para a batida de seu coração 

Transformando a mulher em vida 

Ela dançou na zona de perigo 

Quando a dançarina se torna uma dança 

Isto pode cortá-lo como uma faca 

Se o presente virar fogo 

Numa corda entre o ser 

E o que será 

Ela é uma maníaca 

Maníaca na pista 

Ela está dançando como 

Ela nunca dançou antes 

A sanidade de ferro construída em gelo 

É um lugar jamais visto 

Ela é um perigoso lugar quente de mistério 

Toque, mas não pode segurar 

Você trabalha a vida toda esperando esse momento 

Ele poderia chegar ou passar por você 

É uma pressão do mundo, mas há sempre uma chance 

Se a ansiedade virar a noite 

Existe um calor misturado com frio 

Lutando, atingindo até a derrota 

Sem parar com a 

Cabeça dela contra o vento 

Ela é uma maníaca 

Maníaca tenho certeza 

Ela está dançando como 

Ela nunca dançou antes [2x] 

... 

Isto pode cortá-lo como uma faca 

Se o presente virar fogo 

Numa corda entre o ser 

E o que será 

Ela é uma maníaca 

Maníaca tenho certeza 

Ela está dançando como 

Ela nunca dançou antes [2x] 

 

Disponível em: <https://www.letras.mus.br/sembello-michael/35666/traducao.html>. Acesso em: 07/11/2017.  

 

 

 

 


