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RESUMO 

 

O presente artigo faz uma análise, a partir da semiótica aliada ao referencial teórico dos 

estudos culturais, de uma das peças da campanha “Baygon-Tradição Popular Brasileira” 

que se refere à Região Norte. A proposta foi motivada pela experiência docente com alunos 

do segundo ano do curso de publicidade e propaganda. Destacamos algumas questões sobre 

a construção de sentido sobre o popular, bem como da imagem midiática sobre Amazônia. 

Além disso, procuramos, a partir dessa análise, refletir sobre a atividade do comunicólogo 

concernente ao lugar deste como construtor de sentidos. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Semiótica; Publicidade; Baygon; Região Norte. 

 

INTRODUÇÃO 

 

Iniciando o semestre da turma de segundo ano do curso de publicidade quase de 

imediato nos foi possível detectar que os alunos pouco ou nada sabiam sobre o tema 

Amazônia. Ainda que se incomodassem com determinadas construções midiáticas, como o 

episódio do seriado “As Brasileiras” sobre Santarém ou o jornalista que se surpreende com 

um computador em “Amor, Eterno Amor”, quando questionados sobre como eles 

representariam a região as reações variaram do silêncio à conformidade com o que se 

costuma retratar sobre o Norte, sob a justificativa do “Mas não é isso que as pessoas querem 

ver?”. 

Essa é uma discussão antiga, porém, quem sabe se deslocarmos a pergunta d’“o que 

as pessoas querem ver?” para “o que as pessoas não querem ver?”, possamos oferecer uma 

perspectiva sobre o tema. Nesse ponto entramos no terreno do que Roger Silverstone (2002) 

chama de Complicity and Collusion, o que numa tradução livre poderia ser chamado de 

cumplicidade e conluio. Os termos serão explanados melhor mais à frente no artigo, 

superficialmente pode-se dizer que se referem ao fazer do comunicólogo como criador de 

representações da realidade e da relação que este estabelece com o receptor. 

                                                 
1 Trabalho apresentado no DT2 - Publicidade e Propagandado, do XII Encontro dos Grupos de Pesquisa em Comunicação, 

evento componente do XXXV Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação. 

 
2 Mestre pelo PPGArtes-UFPA, professor do Centro Universitário do Estado do Pará (CESUPA), e-mail: raphael-

l@uol.com.br. 
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Para ilustrar a discussão em sala optamos pela análise semiótica de uma peça 

publicitária pertencente à campanha “Baygon-Tradição Popular Brasileira”, realizada em 

pela Future Group, em 2011. A campanha procurava reunir três temas: entrega de eficácia, 

caráter regional e tradição no uso. Tomamos como corpus para análise uma peça (figura 1a) 

presente no PDV de um supermercado local, devidamente descaracterizado, que se refere 

ao Norte (BAYGON, 2011). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A consulta ao case da campanha (BAYGON, www.slideshare.net, 2012), 

apresentado para o prêmio Colunistas de 2011, nos revelou que para reunir os temas 

mencionados anteriormente, a agência “correspondeu à essa necessidade promovendo 

internamente uma ampla pesquisa de elementos culturalmente simbólicos, capazes de 

representar, em conjunto, os costumes , o dia-a-dia, as tradições e as aspirações desse povo 

Figura 1a – componentes da cultura 

tradicional do norte, segundo a 

campanha. 

Fonte: Acervo do autor. 
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complexo” [grifo nosso] (BAYGON, p. 5, 2012). É importante para nossa proposta também 

destacar uma das estratégias para a produção da campanha “Definição de uma plataforma 

de comunicação altamente conceitual, valorizando os consumidores dessas regiões e 

aproximando-os da marca” [grifo nosso] (BAYGON, p. 9, 2012). Para isso foi escolhido 

um elemento de cada região, para o Norte foi escolhida a cerâmica marajoara, como consta 

no texto “Future desenvolve campanha integrada para a Baygon”, da assessoria de imprensa 

da Future Group (futuregroup.com.br, 2011). 

De antemão afirmamos que a campanha pouco representa a região Norte, e 

dificilmente o conseguiria com apenas uma abordagem para a região inteira. Entendemos 

que o mesmo deve se aplicar para as outras regiões retratadas – no artigo “O Audiovisual e 

a Produção Cultural em Mossoró” (GOMES, p. 3, 2011), um dos tópicos é justamente como 

o semiárido nordestino é pouco conhecido pelo resto do Brasil e retratado de forma 

estereotipada –, mas o exercício da disciplina nos exigiu demonstrar os motivos pelos quais 

podemos afirmar que a peça pouco “fala” sobre o Norte, especialmente porque à primeira 

vista os alunos não foram capazes de identificar nada de incongruente entre a realidade da 

região e a representação feita pela peça. 

É claro que representar uma região como um todo é impossível. Entretanto, se por 

um lado, a abordagem da campanha proposta pela agência, como demonstraremos a seguir, 

acabou caindo nas armadilhas conceituais do “popular tradicional” e no desconhecimento 

sobre o que se está representando, um exemplo é que na página 14 do case, na qual estaria o 

Concept Norte, há o material proposto para a Bahia. Por outro, a mesma foi bem sucedida, 

os resultados apresentados no case incluem: aumento de vendas e share; aumento de valor 

percebido devido aos brindes (latas); geração de awareness; aumento de consideração e 

preferência (BAYGON, p. 23, 2012). Parece que se instaura então um contrassenso, o qual 

discutiremos na sequência do texto. 

 

TRADIÇÃO CULTURAL 

 

O que temos na figura 1a é a fotografia da representação de um índio com uma lata 

de baygon, acompanhado de uma onça e dois vasos, tudo isso sobre um fundo de verde 

intenso, como se houvesse uma grande parede de entrelaçado por trás, todos os elementos 

lembram massinha de stop motion. Destaca-se que na imagem há uma predominância do 
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caráter iconográfico, isto é, ela se liga ao seu referente por questões de afinidade/qualidades 

próximas ao mesmo (SANTAELLA, 2005). Além disso, há os elementos textuais “Baygon. 

Faz parte das raízes do Norte, como o nosso artesanato” e “Baygon. Tradição popular 

brasileira”. 

A princípio o interpretante nos leva a uma imagem mental, a cultura da região norte 

é construída pela presença indígena. Os outros elementos representativos da região estão 

ligados à flora e fauna exuberantes, tão importantes que numa peça que se propõe tratar de 

cerâmica temos o verde das florestas e uma onça com igual destaque (SANTAELLA, 

2005). Contudo, o que se percebe é que esse interpretante está ligado a uma imagem 

midiática que se tornou senso comum sobre a região, mais especificamente à Amazônia, a 

de lugar exuberante e pitoresco (DUTRA, 2005). 

A própria noção de cultura tradicional constitui-se como um problema, o que já foi 

levantado por vários autores, como Garcia-Canclini (2003) e Hall (2003), pois envolve a 

cristalização de determinadas práticas culturais, que passariam a ter de se repetir ad 

infinitum da mesma forma, bloqueando o próprio ciclo do processo cultural em prol de uma 

pureza cultural. 

Tal pureza em si não existe e nem deveria ser desejada, pois ela impede o 

desenvolvimento do novo, inclusive quando o novo se apresenta na renovação do que 

entendemos como tradição. Para Hall (p. 243, 2003) “A tradição é um elemento vital da 

cultura, mas ela tem pouco a ver com a mera persistência das velhas formas. Está muito 

mais relacionada às formas de associação e articulação dos elementos”. Ou seja, a 

proposição de uma raiz do que seria o norte acabaria simplesmente deslocando-o do 

processo de desenvolvimento da cultura e dos fluxos desta ao longo do tempo. 

A opção por um elemento cultural, nesse caso a cerâmica marajoara, que é presente 

em apenas um arquipélago de um estado de uma região inteira dificilmente dá conta, 

mesmo nos termos da tradição cristalizada, da realidade do Norte, o mesmo deve se repetir 

nas peças propostas para as outras regiões. Além disso, analisaremos a seguir a 

representação do marajoara na peça que é o objeto deste artigo. 

 

SOBRE A CERÂMICA MARAJOARA 

 

Outro ponto a ser tratado sobre a peça é a representação da cerâmica marajoara. 

Outro elemento da peça que faz referência às armadilhas conceituais que tratamos no início 
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do artigo, pois se a campanha está apoiada numa concepção de tradição, então a mesma 

deveria buscar os elementos dessa tradição na hora de representa-la. O trabalho da 

antropóloga Denise Schaan (2007a, 2007b, 2012) no permite mostrar quais as 

características iconográficas da cerâmica marajoara e apresentar os equívocos de 

representação presentes na campanha. 

Comecemos pelo exemplo mais distante que seriam as urnas funerárias (figura 2). 

Quando observadas em comparação com os vasos da peça fica claro que tanto a forma 

quanto os geometrismos apresentados diferem substancialmente. Contudo, os vasos e a as 

urnas tinham funções diferentes, por isso tinham forma e decoração diferenciadas, portanto 

não oferecem elementos suficientes para a comparação, mas servem como ponto de partida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ao estudar as várias formas de manifestação da cerâmica marajoara Schaan (2007b) 

chegou a conclusão de que há uma diversidade sincrônica e diacrônica na produção. 

Entretanto, entre os artefatos encontrados há um grau de coesão suficiente para que 

entendamos que há uma iconografia própria da cerâmica marajoara, na qual se pode 

identificar formas específicas para elementos com funções também específicas, como as 

urnas funerárias apresentadas acima, bem como para decorações e algumas representações 

de exemplares da fauna, que se apresentam de várias formas, desde as mais realistas as mais 

sintéticas, isto é, aquelas que são reduzidas a fatores mínimos de reconhecimento, como 

pode ser observado na figura 9. 

Figura 2 – Urnas funerárias marajoaras. 

Fonte: SCHAAN, 2007a, p. 103. 

Figura 1b – detalhe da cerâmica. 
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A seguir temos os detalhes dos dois vasos, de fato os únicos elementos da peça que 

seriam marajoaras. No detalhe (figura 1c) há elementos que se aproximam da forma 

sintética da cobra (figura 3), porém, colocando-as lado a lado percebe-se uma diferença 

básica, para a iconografia marajoara as cobras não se tocam, e por isso mesmo representam 

várias cobras, o que não acontece na peça. A análise mais criteriosa das formas nos leva a 

um tema recorrente em várias partes do globo ao longo da história da arte, as ondas, como 

se pode perceber pelo destaque da figura 4. Tema imortalizado e popularizado pelo 

gravurista japonês Hokusai (figura 5), cuja obra teve bastante impacto na arte da França do 

século XIX. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O outro detalhe que destacamos (figura 1d) é um caso semelhante ao anterior. 

Temos uma representação que parece se aproximar da iconografia marajoara, mas de fato é 

apenas uma repetição de temas comuns ao domínio da arte, que nem ao menos precisam ser 

identificados de forma sincrônica, pois são formas simples que foram utilizadas por várias 

civilizações ao longo do tempo. Entretanto, nesse caso há um precedente específico, a 

cerâmica de Icoaraci (figura 8), distrito de Belém-PA, na qual é comum encontrar esse tipo 

de decoração, mas essa é apenas uma variação da cerâmica marajoara. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: SCHAAN, 2012. 

Figura 5 – a grande 

onda. 

Fonte: Enciclopédia 

visual de Arte chinesa 

e japonesa, 2010. 

Figura 4 – cratera em 

estilo geométrico, 

terracota. 

Fonte: Enciclopédia 

visual de Arte greco-

romana, 2010. 

Figura 8 – exemplares da cerâmica 

de Icoaraci. 

Fonte: icoaraci.com.br, 2012. 

Figura 6 – caixa 

decorada 

Fonte: Enciclopédia 

visual de Arte chinesa 

e japonesa, 2010. 

Figura 7 – ânfora 

em estilo 

geométrico 

Fonte: 

Enciclopédia 

visual de Arte 

greco-romana, 

2010. 

Figura 3 

Fonte: SCHAAN, 2012. 

Figura 1c – detalhe 

da cerâmica. 

Figura 1d – detalhe 

da cerâmica. 
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Por último, há os detalhes das formas sintéticas de animais e, do que parece ser, um 

olhos na peça analisada. Tanto o olho, cujas representações são apresentadas na primeira 

fileira da figura 9, quanto os animais não fazem parte da iconografia marajoara conhecida, o 

que não seria um problema se a peça fosse apenas inspirada nesta iconografia, porém, a 

proposta da campanha era justamente o de usar os elementos da tradição cultural, causando 

um, à primeira vista, imperceptível curto-circuito entre o intento da campanha e o resultado 

final da mesma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALGUNS APONTAMENTOS SOBRE O CAMPO DA PRODUÇÃO 

 

A despeito de tudo que apresentamos anteriormente há algo que não podemos deixar 

de levar em consideração, o sucesso da campanha. Como já expusemos no início do artigo 

alguns dos resultados obtidos foram: aumento de vendas e share; aumento de valor 

percebido devido aos brindes (latas); geração de awareness; aumento de consideração e 

preferência (BAYGON, p. 23, 2012). Além disso, no case há um depoimento da brand 

manager da empresa “de uma maneira geral, a ação foi muito bem recebida por clientes e 

consumidores, principalmente pelo tema, layouts, materiais... a parte visual foi um 

sucesso” [grifo nosso] (BAYGON, p. 23, 2012). 

Seria de se imaginar então que a discussão até esse ponto foi inócua, pois nenhuma 

norma do CONAR foi ferida e a campanha foi bem sucedida no que se propôs a fazer. 

Contudo, há ainda algo a se pensar: qual é o lugar do comunicólogo como construtor de 

imagens/representações? 

Figura 9 – sintetização dos olhos e das 

formas animais. 

Fonte: SCHAAN, 2012. 

Figura 1e – detalhes da cerâmica. 
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Silverstone (2002) define uma relação entre o campo de emissão e recepção que está 

permeada pela cumplicidade e o conluio (complicity and collusion), pois trabalhar essas 

representações sem se preocupar em pensar realmente em como o Outro será representado é 

mais simples, dar conta da complexidade do Outro exige um alto grau de envolvimento, 

preferimos o termo pesquisa, ao qual não estamos acostumados a ter. Além disso, fruir 

esses produtos também se torna algo mais simples, é uma espécie de conhecer o Outro sem 

precisar conhecê-lo de verdade, pois isso implicaria dar conta dessa complexidade, vê-lo 

em seus problemas e imperfeições, bem como em sua grandeza e beleza, ou mesmo o 

contrário. 

Contudo, o autor também nos traz outra perspectiva, a da proper distance, distância 

apropriado em tradução livre. O termo trata exatamente da consciência que se deve ter no 

campo da produção ao retratarmos o Outro, pois a representação tem sempre uma barreira 

intransponível: a impossibilidade de representar o que quer seja de forma integral, pois aí 

deixaria de ser representação; a qual não pode ser esquecida. Se por um lado é impossível 

retratar o Outro de forma integral, por outro cabe ao campo da produção pensar em formas 

de representação que não apaguem a diferença. 

Esse é exatamente o ponto central da discussão sobre nosso objeto. Ao procurar 

retratar o regional perdeu-se uma chance de apresentar para o Brasil outro país, um que 

normalmente não é visto. Isso tudo sem a necessidade de correr maiores riscos com relação 

a aceitação da campanha ou mesmo da lucratividade, essa talvez fosse um pouco ferida pela 

necessidade de um processo de pesquisa mais aprofundado, mas quem sabe não o fosse, não 

podemos dar o resultado do que poderia ter sido. Há uma grande contribuição que a 

publicidade pode trazer para o conhecimento e transformação do senso comum, sem que 

isso fira qualquer necessidade mercadológica. Não pode ser deixada de lado no momento da 

produção a preocupação com a proper distance, é uma questão de envolvimento que 

poderia/deveria ter prioridade, pois sendo a publicidade uma instância da vida social que 

trabalha com a representação automaticamente ela trabalha também com a identificação, 

seja da população em geral seja de nossos alunos, estes em especial devem, no mínimo, ser 

chamados a pensar sobre essas questões. 
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