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RESUMO 

Cumprindo o seu papel de eterna sedutora, a publicidade se obriga a uma constantemente 

atualização. Assim, qual uma Esfinge que não se deixa abater facilmente, a publicidade 

renasce em cada dia, em diferentes táticas e estratégias, em novos e diferenciados discursos. 

Assim, ela se disfarça entranhado em diferentes espaços que se configuram em arenas de 

lutas em busca da conquista das atenções. Assim, a publicidade se faz imiscuir no mundo 

do entretenimento, nos patrocínios do mundo esportivo, nas logomarcas e nos logotipos, nas 

embalagens, no mundo da moda, nos acordos culturais. Mais ostensivamente, a publicidade 

se esgueira na forma da comunicação promocional e dirigida. A propaganda também se 

presentifica, às vezes disfarçadamente, nos merchandising’s nas promoções, nos concursos 

culturais realizando a narrativa que seduz para produzir e compartilhar novas percepções, 

novos sentidos, novos saberes na concepção das formas simbólicas 
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Publicidade: da razão às mitologias da sedução 

 

Vós, deuses, deuses! 

Estais sentados aí em cima em trono de ouro, 

e vos alegrais de ver agora preso nas redes, 

aquele que com vossos cães acossastes da manhã à noite. 

(grandioso, sombrio) 

O mundo inteiro é a vossa rede, a vida 

é vossa rede, e nossos feitos 

nos deixam desnudos ante nossos olhos sem sono, 

que nos contemplam através da rede. 

(Édipo e sua esfinge, Hofmannsthal) 

 

Ao nos depararmos com as obras dos trágicos gregos somos levados a considerar 

que os deuses, muitas vezes motivados por laivos de iras, um mero capricho, ou em 
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disputas em que se colocam na busca de afirmação de poder, impõem as mais duras 

crueldades aos homens que vivem sob o jugo das Divindades do Olimpo. É valendo-se 

das mesmas estratégias de crueldade com as quais as excelsas Potestades jogam com os 

destinos dos homens, que os dramaturgos trágicos se valem para compor suas peças. 

Ressalte-se que, em suas peças, Sófocles vai além. Ele deixa bastante evidenciados 

os sentimentos de perplexidade, impotência e o lamento daqueles que se vêem como 

meros dados no jogo dos deuses. Assim, os grandes tragediógrafos gregos colocavam em 

cena o jogo a que se submetiam os homens sob a custódia dos Deuses no Olimpo e 

também dos Tiranos na Pólis grega. Grande fora a maestria dos três grandes trágico 

gregos (Ésquilo, Sófocles e Eurípides), pois eles fizeram com que esse brado em favor 

dos homens ecoasse ao longo dos tempos. 

Albin Lesky (LESKY, A. 1976) aponta algumas particularidades presentes na 

elaboração do tema ao destacar que nestas representações os homens se defrontam com 

suas impossibilidades, suas impotências, por se constituirem, diferentemente dos Deuses 

do Olimpo, com os quais se rivalizam, em vis seres mortais. Seres que têm os seus 

destinos assinalados pelo erro e pela desdita. Acresça-se a essa condição infame, os seres 

mortais têm ainda o sortilégio de habitarem um mundo eivado de armadilhas nas quais se 

cai, ou se é levado, na medida em que se vive no engano e na aparência de verdade. 

Todos esses condimentos são fermentados pelo ato de que os seres mortais vivem sob o 

império da meia-verdade, do pretenso saber de si e das coisas do mundo. 

Esta constatação a que chega Albin Lesky pode ser exemplificada no poema nos 

serve de epígrafe, Édipo e sua esfinge, de Hofmannsthal (KITTO, M. D. F. 1972-I, 318). 

Nesse belo legado, em que Hofmannsthal sintetiza a trama a que se vê submetido Édipo 

em seu trágico destino, temos o vislumbre de que esta é a revelação da mesma condição 

dos homens: viventes na terra sob o jugo do capricho dos Deuses que jogam com os seus 

destinos. Esta condição humana nos impele a situar as estratégias de enunciação do 

discurso publicitário nas tramas e nas astúcias de uma Esfinge que lança os seus enigmas 

e se está pronta a nos devorar, levar ao erro, ao engano, caso não tenhamos sagacidade 

para decifrar o enigma e chegarmos à verdade das coisas e de nós mesmos. 

Qual seria a verdadeira desgraça de Édipo que teve o seu destino como 

emblematizador do sentido da tragédia entre os gregos? Henri Lefebvre evidencia a 

questão do poder em Édipo quando este, estando de frente à Esfinge, sujeita-se à mais 
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terrível das provas, a que à condição de esclarecido, podendo assim exercer o papel do 

Soberano que exerce o poder com sabedoria e justiça. Mas o pretencioso Édipo acaba 

mesmo é caindo no erro, à ruína, ao engano. Uma prova que tem início no diálogo de 

Édipo com a Esfinge às portas de Tebas, cujo desfecho todos conhecem. Mas atentemo-

nos a esse relato, pois as palavras são por demais esclarecedoras: 

No te inquietes, no te preguntaré acerca de tus padres y de tu 

linage, ni acerca de tu pasado y lo que has hecho bueno o malo, 

ni sobre el fin que te guía al venir aquí. ¿Qué me importa? Tú 

no me interesas en absoluto, pero que se cumpla el destino! 

(LEFEBVRE, H. 1971, 55). 

 

Desafiado pela Esfinge, que o advertira ser melhor aceitar o jogo, pois: “Si yo sé quién 

eres tú y tú ignoras quién soy yo, tu caes en mi poder. Poder es saber [...] (Idem, ibiddem). 

Quando Édipo, instigado pela palavra, decifra o enigma esfíngico, o monstro consumindo-se no 

próprio fogo adverte o `sábio` forasteiro: “Me has vencido, Edipo, pero ten cuidado, hijo, ten 

cuidado. Me has matado, y tú eres yo, y yo era la palabra” (Idem, ibídem). 

Quando, porém, a desgraça novamente assola Tebas, aquele que se tornara rei e 

herói tomou uma decisão de matar o próprio, assumir o trono de Tebas, se casar com a 

própria mãe, sentiu-se tomado pelo desespero. Saiu ele então do palácio, sentou-se à 

beira do caminho e dirigiu os seus enigmas a quem chegasse às portas sagradas de 

Tebas: 

¿Como se llama la sombra que habita en la luz? ¿Y la luz que habita 

en la sombra? ¿Quién muere nasciendo y nace muriendo? ¿Como se 

llama el que al mismo tiempo quiere salir de su morada y volver a 

entrar en ella? (LEFEBVRE, H. 1971: 56). 

 

Respondendo aos que se intrigavam com enigmas tão estranhos, Édipo disse: 

Si yo se quien eres tu, si tu ignoras quien soy yo, caes en mi poder, el 

de la palabra, y yo llego a ser más que rey, llego a ser dios sin dejar al 

hombre y sin perder la bestia...”. Um dia. Porém, veio um forasteiro. 

Um simples camponês. Este não era jovem, nem formoso, nem 

glorioso. Mas era incisivo e astuto na resposta àqueles enigmas: “el 

hombre es lo que tú dices y no es lo que tú dices [...] ((LEFEBVRE, H. 

1971: 56). 

 

Ou seja, o não-conhecimento, embora tardiamente, fora mostrado ao orgulhoso rei 

que entra em desespero e se perde. Ele compreendera que tinha condenado a si mesmo, 
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pois não conseguira ascender-se entre os animais (os homens) e os deuses. Condenou-se 

à sombra e ao silêncio em sua verdadeira condição: uma sombra sem substância. 

Na mesma condição de Édipo, encontramo-nos hoje, mais do que nunca, em meio 

a muitos mal-entendidos que nos levam a enganos, alguns redundados em erros crassos 

Pois é justamente para enfrentar a questão dos desentendimentos acerca da natureza e 

das funções que a propaganda se coloca a cumprir, que nos valemos da tragédia que 

sucedeu a Édipo que se converteu em Tirano. Um orgulhoso Rei que fez uso do poder 

sem o essencial saber. Saber primeiramente de si mesmo, do seu passado, antes de saber 

acerca das coisas do mundo. 

Necessário de faz, portanto, ficarmos atentos à questão do poder em Édipo. 

Lembremos que o título da peça de Sófocles é Édipo Rei e não Édipo, o incestuoso, nem 

Édipo, o parricida. O que está em jogo é o poder exercido pela palavra, pelo discurso. 

Sabemos, no exemplo da desdita de Édipo, que o discurso, tanto pode nos seduzir quanto 

nos aterrorizar. Porque as palavras quase sempre são nossas inimigas. Por elas nos 

perdemos, extasiados, numa angustiosa influência que se vem desdobrando até os nossos 

dias. 

Também faz-se mister registrar o ponto de partida das nossas inferências e das 

proposições que aqui encenamos. Foi no vislumbramento das consequências dos atos do 

Rei Tebano, que resultou na tragédia de Édipo, reforçado pelos tugúrios do poema Édipo 

e sua esfinge, de Hofmannsth, que aqui apresentamos à guisa de epígrafe, que nos 

colocamos como ponto de partida para inferir acerca do lugar e das percepções que se 

tem hoje acerca da publicidade. 

Cumprindo o seu papel de eterna sedutora, a publicidade se obriga a uma 

constantemente atualização. Assim, como uma Esfinge, que não se deixa abater facilmente, 

a publicidade renasce em cada dia, em diferentes táticas e estratégias, em novos e 

diferenciados discursos. Desta maneira, ela se disfarça entranhado em diferentes espaços 

que se configuram em arenas de lutas em busca da conquista das atenções. Assim, a 

publicidade se faz imiscuir no mundo do entretenimento, nos patrocínios do mundo 

esportivo, nas logomarcas e nos logotipos, nas embalagens, no mundo da moda, nos 

acordos culturais. 

Mais ostensivamente, a publicidade se esgueira na forma da comunicação 

promocional e dirigida. Ela também se presentifica, às vezes disfarçadamente, nos 
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merchandising’s nas promoções, nos concursos culturais. Em sua vocação de um ser 

protéico e proteiforme, a publicidade agora também se insinua nas teias das redes sociais. 

Publicidade: o manto de Proteu 

Compreendemos que a natureza e as formas discursivas em se constitue a linguagem 

publicitária vem se atualizando ao longo dos tempos e que a cada novo dispositivo, novas 

enunciações discursivas se realizam. Podemos assim nos acercar desta sempre dissoluta 

linguagem nos valendo de diferentes sistematizações teóricas, de diferentes concepções 

filosóficas e linguísticas. A mimese platônica poderia dar respostas a essa modalidade 

discursiva que se vale da tradição cultural, tendo em vista o resgate de valores e formas de 

representação. Bem como a concepcão mimética de Aristóteles, que leva em conta a 

tradição como ponto de partida, mas que pode levar a rupturas com os valores do passado 

buscando a reinvenção. Também são válidas a proposta foucaultiana das formações 

discursivas através do processo de dispersão. Pertinente seria também através das 

teorizações de Bakhtin, que delineia como se dão os processos de formação dos gêneros do 

discurso via gêneros primários e gêneros secundários. Todavia, centramos aqui nossas 

atenções  uma nova abordagem tendo como ponto de partida o mito de Proteu. 

Dentre tantas variantes do mito centremos atenção a esta, que mais tem circulado 

dentre os mitólogos: Proteu, deus marinho, era filho de Oceano e de Tétis ou, conforme 

outra tradição, de Netuno e de Fênice. Segundo os gregos, a sua pátria é Palene, cidade da 

Macedônia. Proteu tinha para si a tarefa de guardar os rebanhos de Netuno que se 

constituíam de grandes peixes e focas. Para o recompensar dos trabalhos que com isso 

tinha. Netuno deu-lhe o conhecimento do passado, do presente e do futuro. Mas não era 

fácil abordá-lo, e ele se recusava a todos que vinham consultá-lo. 

Mas Proteu era renitente e nada revelava
3
. Assim, Menelau recebeu de Eidotéia a 

chave que faria com que o Deus se decidisse a falar. Para isso, um estratagema foi 

engendrado, pois era necessário que o mesmo fosse subjugado. Tal façanha somente 
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poderia ser tentada caso o Deus marinho estivesse na suspensão dos seus poderes enquanto 

dormia, Assim, ele poderia ser amarrado não podendo escapar, assumindo outras formas 

nos planos do animal, do vegetal, do mineral e inorgânico: leão, dragão, leopardo, javali; 

algumas vezes se metamorfoseava em árvore, em água e mesmo em fogo. 

Podemos associar esses inusitados e encantadores poderes de que se compõe o mito 

de Proteu aos atributos de que se revestem os discursos da publicidade e da propaganda que 

assume hoje a função de enunciar narrativas sedutoras. Tais modalidades discursivas, 

constituídas através de linguagens plurissígnicas, que chegam até a ordem do hipertexto, 

pode-se facilmente constatar pelos múltiplos suportes e situações com os quais se 

apresentam. Esse caráter mimético, protéico, proteiforme, mutante, dessa linguagem da 

sedução ao longo do tempo vem impondo – se em todos os lugares e situações de nossas 

vidas, principalmente a partir da era da modernidade tão amplamente midiatizada. 

 

Publicidade: Metamorfoses discursivas 

Eis uma metamorfose a que assistimos, muitas vezes com a complacência dos 

inocentes, sem a devida posição crítica, quando passamos a conviver com os meios de 

comunicação que instala-se invasivamente nos proporcionando o lazer, o entretenimento, a 

“informação”, elementos esses que perfazem a indústria da cultura de massa. 

Sem nos darmos conta de que a informação e a comunicação viraram negócios sob a 

égide de grandes conglomerados que exercem um controle consentido, buscado avidamente 

pelos defensores da liberdade de imprensa e dos ideais democráticos da sociedade. Assim, 

todos os que participam da cadeia de comunicação, jornalistas, empresários da mídia, 

políticos e os mega empresários como se existisse, no mundo da comunicação de massas, 

um discurso natural, que não atenda a interesses econômicos e ideológicos daqueles que 

detêm os meios. 

“Registre-se apenas que os meios de comunicação são também um 

negócio e os seus proprietários têm cidadania no meio empresarial, 

embora do ponto de vista do sistema da política midiática, os 

interesses da economia e aqueles da comunicação não são 

simplesmente assimiláveis” (GOMES, Wilson. 2004: 153). 

Consideramos assim que as relações entre comunicação e economia são cada vez 

mais difíceis de serem detectados. Eles estão sempre e mais entrelaçados, comprometidos, 

pois a informação virou também um produto, um negócio altamente rentável em termos 
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econômicos e políticos. Não teríamos, nessa enunciação discursiva uma outra modalidade 

de comunicação persuasiva, metamorfoseada, sibilina ao modo do Deus Proteu? 

Assim, a comunicação persuasiva se insinua sob a forma de propaganda disfarçada 

em jornalismo informativo, imprensa livre e democrática e autosustentável financeiramente. 

Uma independência financeira que não se sustenta sob a menor argúcia investigativa na 

busca dos compromissos em que são firmadas as políticas de comunicação. Afinal, o 

mundo da comunicação exige altos investimentos em tecnologia e eficiência tecnológica de 

seus operadores. Assim, o mundo dos negócios se faz presente na figura de anunciante que 

dá o necessário sustentáculo para que o sistema comunicacional continue em operação 

garantindo, em contrapartida, que a engrenagem econômica e a estrutura política continuem 

movendo os moinhos dos negócios empresariais e públicos. 

“O empresário tem à sua disposição um naipe consideralmente 

volumoso de grandes veículos onde anunciar o seu produto, 

enquanto os departamentos comerciais dos veículos de 

comunicação, em situação de extrema concorrência, não podem 

dispensar certas contas” (GOMES, Wilson. 2004: 153). 

 

Verifica-se, nesse cenário, uma relação de interdependência dos veículos da mídia. 

O campos sociais, políiticos, econômicos e culturais se misturam, formando o processo de 

midiatização obnubilando as relações de poder. Sabemos que os grandes anunciantes 

determinam as pautas das redações e toda uma linha editorial, pois o controle poder público 

e dos grandes anunciantes não mais se faz através da força policial, mas ele é exercido por 

meio de uma dependência de receita. Tal dependência acaba sendo suprimida por meio de 

um complexo e quase sempre disfarçado domínio econômico. 

A propaganda se instala cotidianamente, dia após dia, sub-reptíciamente, com o 

beneplácito de todos aqueles de buscam, a informação, o entretenimento. Dentro das 

programações, dos conteúdos editoriais dos veículos e fora deles, nos intervalos dos 

comerciais, as mensagens são implícita e explicitamente inoculadas dose a dose nos 

receptores da mídia até a imperceptível intoxicação. 

Desta maneira, num ininterrupto e metamorfoseado círculo vicioso “todo um modo 

de vida é comunicado subliminarmente, tal qual uma neblina, suave e dissimulada, 

bombardeando o receptor-consumidor de mensagens por todos os canais sensórios, 

sinestesicamente, em todas as mídias [jornais, revistas, cinema, rádio, televisão etc]” 
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(CALAZANS, Flávio. 1992: 17). Não meramente por acaso, cada vez mais as marcas 

buscam apoiar-se em características subjetivas, que são também reflexo de uma realidade 

social voltada para o hedonismo e a individualidade, tendo como foco a hipervalorização do 

espetáculo e a busca sempre frenética por novas experiências. 

Nesse contínuo processo, a atividade passou da fase meramente informativa, num 

período que se estende até meados do século XIX, até a fase persuasiva advinda no período 

em que a Revolução Industrial provocou a proliferação de um mercado competitivo, em que 

os fabricantes e os vendedores entraram numa verdadeira arena de luta para garantir a 

sobrevivência. Assim, acompanhando pari passu cada fase de transformação de valores e 

de linguagem, a comunicação persuasiva entrou numa nova ordem discursiva. 

Sob as instâncias da revolução industrial, uma nova ordem social se instaura 

estabelecendo novos valores, novas percepções, novos desejos, novos problemas. Isso 

porque o homem que, em busca de realização dos propósitos divinos se agarrara à religião 

como forma de emancipação dos seus tormentos. Registre-se que esse refúgio não se 

mostrou eficaz. As tentativas se voltaram então para as instâncias da realidade nas primícias 

da fruição das artes. Sob o intensivo gozo das sensações lúdicas, o homem se viu compelido 

a soltar as amarras da imaginação, através do sonho e da satisfação estética. Mas isso não se 

ostrou o suficiente, Tampouco a adesão aos lisérgicos provou ser capaz de deixar o homem 

em estado de satisfação para além do momentâneo. 

Foi então, para suprir uma falta latente que, sob as instâncias da simbólica que a 

publicidade passou a cumprir o seu papel de conquisar os corações e as mentes dos 

consumidores. Este se viam cada vez mais assediados pela concorrência, tornando-se mais e 

mais ariscos, sempre e cada vez mais exigentes e aptos ao desprezo e abandono àqueles que 

não suprem os seus desejos, levando-os ao desencanto. Por isso,“O discurso da publicidade 

aparece assim como porta-voz do sistema social e funciona como instrumento de 

comunicação e de reprodução social, além de mascarar a intenção comercial tão 

explicitamente existente” (GOMES, Neusa; CASTRO, Maria Lília Dias de. 2007: 10). 

Portanto, para atender a esse premente e inelutável vocação para se camuflar, se mimetizar 

que as estratégias persuasão impõem uma nova ordem discursiva sob o imperativos de 

novos valores, novas necessidades. 

Nessa nova instância, o simbólico de instaura competentemente, possibilitando 

novas reverberações de signos e metáforas. Eles constituem ao mesmo tempo uma 
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estratégia discursiva capaz de levar ao encantamento podendo assim exercer a função de 

obnubilar a razão por meio da expansão da sensibilidade e a emoção. Assim, sob a ordem 

do sensível e das emoções, o sujeito se vê potencializado em sua capacidade de sentir, 

atribuir sentidos aos acontecimentos que ele também participa nos acionamentos, não mais 

sentido apenas os efeitos. 

Para potenciaizar estas dramatizações da vida cotidiana sem que algo de novo esteja 

de fato e substancialmente acontecendo conta este homo digitalis com os seus dispositivos 

tecnológicos. Com isso, graças à magia em que se constitue a linguagem poética, vivificada 

em novas imagens, a publicidade vai disseminando novos sentidos, novas necessidades, 

sensações, desejos. Estas novas sensações, este novos desejos que são reencenados em 

profusão de intensivas mutações ocorrem para afastar a sensação de um profundo mal-estar. 

Sabemos que desse mal-estar ninguém está imune. Em qualquer tempo, em qualquer 

fase, em qualquer civilização. Mesmo na mais primitiva forma de vida a necessidade de se 

superar a condição de existência faz com que a “vontade de potência” (NIETZSCHE, 

Friedrich. 2011) impera fazendo com que a vida entre em luta, entredevorando-se, para 

afirmar novas formas de vida sobre aquelas por elas aniquiladas. Mas tudo indica que há 

períodos em que esse mal-estar se torna um agente reativo. 

A partir da modernidade o homem passou a se sentir crescentemente num inevitável 

mal-estar. Seria um sentimento de culpa por buscar o bem-estar, a felicidade. Qual seria a 

fonte desta mal-estar? Quais as razões para esta sensação de desconforto, de inadequação 

com o modus vivendi, de confronto com as subjetividades que perfazem as nossas 

identificações? 

“Para Freud, esse mal-estar, Unbehagen, é o desconforto sentido 

pelo indivíduo rm consequência dos sacrifícios pulsionais exigidos 

pela vida social. No plano erótico, ele abre mão do incesto em 

benefício da sexualidade exogâmica, da “perversidade poliforma”, 

em benefício da genitália, e da promiscuidade em benefício da 

monogamia. E abdica da gratificação indiscriminada dos seus 

impulsos agressivos” (ROUANET, Sergio Paulo. 2003: 96). 

 

Compreende-se, portanto, que viver sob tais sacrifícios pulsionais, negando os 

desejos primais cobra o seu soldo. Vive-se na modernidade uma liberdade que não se 

efetiva, pois muitos são os óbices, os interditos sociais, morais e éticos. Vivemos assim 

violentados com a sensação de uma falsa liberdade. Mas a violência agora não não mais se 
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efetiva sob os interditos. O homem da modernidade tem a ilusão de que tem o pensamento 

livre, podendo se expressar ao bel-prazer. Mas é falsa esta sensação de liberdade. 

As estratégias de controle também se metamorfosearam, Elas estão aí, cada vez 

mais poderosas. Mas elas são também cada vez mais sibilinas, disfarçadas.. O seu poder se 

efetiva na capacidade de sedução construindo realidades através dos meios de comunicação. 

Desta maneira, a democracia se manifesta apenas na promessa de consumação dos ideais 

igualitários no que concerne à participação e aos direitos: 

Nos países industrializados, a coação não atua mais a partir a partir 

da escassez, mas a partir da abundância. Quanto à sexualidade, não 

há mais repressão direta, como houve na época de Freud, mas no 

fundo a liberação está a serviço da repressão, na medida em que ela 

se dá em condições de “dessublimação repressiva” (ROUANET, 

Sergio Paulo. 2003: 96). 

 

Portanto, para cumprir o seu papel de pletora da sedução, a publicidade assume 

com muita eficiência o seu papel no processo da comunicação: produzir e compartilhar 

novas percepções, novos sentidos, novos saberes na concepção das formas simbólicas. Foi 

cumprindo esse papel que a comunicação se realiza como uma correia de transmissão 

cultural. Assim, a publicidade, que se vale desses meios para transmitir suas mensagens, se 

torna muito mais que um fluxo contínuo de imagens, palavras e sons tecendo histórias que 

encantam afastando o mal-estar que teima em tomar conta do nosso tecido social. Nessa 

tessitura, a publicidade instaura suas narrativas tornando-o cativo de suas fabulações, 

promovendo alternância de “realidades” entre o momento e lugar que se vive e o tempo-da 

narrativa, como um convidativo mundo de magia. 

Afinal, sob que condição a publicidade se metamorfoseou em nesta pletora eivada 

de exuberância e plenitude, que faz circular o seu veio de estórias, como veias que levam ao 

encanto ? A publicidade vem vencendo o desafio de se pronunciar como uma contadora de 

histórias perfazendo o storytelling. Quais são as premissas de que ela se vale para retomar 

para si o papel exercido pelos velhos contadores de histórias que assim promoviam a 

circulação dos costumes, vivificando as culturas? 

Na medida em que a cultura tecnológica se realiza em meio aos excessos de canais 

midiáticos e com a superabundância de informações a publicidade se insinua contando 

histórias das marcas, introjetando-as no tecido social, na pele da nossa cultura. Assim. São 
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disseminadas as ideias, os conceitos e os produtos na ordem do dia por meio das emoções 

que as narrrativas provocam levando ao encantamento. 

Conforme Benjamin, a arte de narrar está em vias de extinção pela falência que se 

tem hoje da capacidade de intercambiar experiências. Quem poderia promover essas 

cotidianas permutações experienciais? Aquele narrador capaz de se colocar à distância e em 

angulações que permitam novas visadas dos fatos. 

Uma das causas desse fenômeno é óbvia: as ações da experiência 

estão em baixa, e tudo indica que continuarão caindo até que seu 

valor desapareça de vedz. Basta olharmos um jornal para 

percebermos que seu nível está mais baixo que nunca, e que da 

noite para o dia não somente a imagem do mundo exterior, mas 

também do ético sofreram transformações que antes não 

julgaríamos possível. (BENJAMIN, Walter. 1994: 200). 

 

Postulamos com Walter Benjamin que esta ocorrência se dá pelo fato de que 

vivemos num mundo de excesso. Excesso de informações, excesso de ruídos, excesso de 

“verdades” que não se cumprem. A publicidade parece ter vocação para assumir o papel de 

educadora dos sentidos. Ela, como o narrador-educador, sabe dar conselhos. Mas os seus 

aconselhamentos fogem do sentido atribuído a quem dita as normas, tem a verdade em si e 

não aceita o contraditório. A publicidade tem a característica que Benjamin atribui aos bons 

narradores, aqueles que têm senso prático pois narram as suas experiências, mesmo nas 

informações menores e mais fortuitas. Eis o que potencializa a verdadeira narrativa: 

Ela tem sempre em si, às vezes de forma utilitária, uma dimensão 

utilitária. Essa utilidade pode consistir seja num ensinamento 

moral, seja numa sugestão prática, seja num provérbio, seja numa 

norma de vida – de qualquer maneira, o narrador é um homem que 

sabe dar conselhos. [...]. Aconselhar é menos responde a uma 

pergunta que fazer uma sugestão sobre a continuação de uma 

história que está sendo narrada (BENJAMIN, Walter. 1994: 200). 

 

Se já está por assente que o consumo faz pensar, não seriam as mensagens 

publicitárias produtos de uma atividade reflexiva, que busca repensar a condição da vida 

moderna problematizando o “ser aí” do homem, o seu estar jogado na vida tão entrelaçado 

por contradições? Sem dúvida, Freud nos faz entender que o mal-estar em que o homem se 

encontra afogado, em razão das repressões aos seus instintos, o faz perquirir acerca do 

sentido da vida. Por isso mesmo, 



 

Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
XXXV Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Fortaleza, CE – 3 a 7/9/2012 

 
 

Propomo-nos a estabelecer, em segunda interpretação, que a 

publicidade não é uma atividade econômica como as outras; que os 

publicitários são agentes culturais importantes, embora às vezes 

inconscientes de seu papel, nas sociedade industrais modernas, e 

que a publicidade poderia de fato, dado que a evolução cultural a 

isso se presta, transformar-se em toda a filosofia de um mundo sem 

filósofos (QUESNEL, Louis. In: MARCUS-STEIFF, Joachim. 

1974: 79). 

 

Pois será exatamente para colocar em constante processo de sedução, para provocar 

desejos, que os publicitários se valem continuamente de estratégias discursivas que 

redimensionam o papel primeiro a ela atribuído. Qual seja, o de ser agente econômica do 

capitalismo com suas indisfarçadas intenções comerciais. Vivendo sob o flagelo de cerrados 

ataques A publicidade busca assim o seus disfarces, ficando assim sob a égide de Proteu. 

Podemos associar esses inusitados e encantadores poderes de que 

se compõe o mito de Proteu aos atributos de que se revestem os 

discursos da publicidade e da propaganda. Tais modalidades 

discursivas, constituídas através de linguagens plurissígnicas, que 

chegam até a ordem do hipertexto, pode-se facilmente constatar 

pelos múltiplos suportes e situações com os quais se apresentam. 

Esse caráter mimético, protéico, proteiforme, mutante, dessa 

linguagem da sedução ao longo do tempo vem impondo – se em 

todos os lugares e situações de nossas vidas, principalmente a partir 

da era da modernidade tão amplamente midiatizada (FELÍCIO, 

Goiamérico. In: GOMES, Neusa Demartini. 2006: 68-69). 

 

Assumida a condição de agente cultural, caberia à publicidade outro relevante papel. 

Qual seja, o de também ser a construtora de novas poeticidades através dos discursivos 

midiáticos persuasivos. Isso porque, em razão das linguagens plurissígnicas de que se 

valem os publicitários em suas estratégias discursivas a função poética passa a fazer parte 

de suas retóricas. 

De acordo com Roman Jakobson, devemos nos ater às funções da linguagem, às 

hierarquias dessas funções existentes em todas as mensagens e ao caráter de que se 

revestem essas mensagens conforme a força predominate de uma determinada função 

(JAKOBSON, Roman. 1969: 118-162). Assim, Jakobson faz a reproposição do conceito de 

poesia, bem como, o seu lugar e as suas diferentes e inusitadas formas de enunciação. As 

conclusões de Jakbson corroboram as nossas argumentações de que os plurissígnicos 

discursos publicitários se revestem de outros valores para além do valor comercial, ao se 

apresentar em suas valorações simbólicas. Esse entendimento nos permite entender que a 
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valorização da poesia deve ser considerada fora da sua condição aurática que lhe conferiu a 

escola lite’raria romântica. A apropriação do poético não mais está dependente da 

inspiração dos poetas. E a fruição do produto poético também se desloca, deslocada que 

está a poesia de seus convencionadoss suportes e linguagens 

Assim a publicidade se apresenta como a Esfinge de Tebas, cantora que atrai para 

seduzir e devorar aqueles que, não disponham de sagacidade para dela se defender. Os 

atributos da Esfinge, que atraiçoou Édipo com seu pretenso saber, são os mesmos 

assumidos pela publicidade. Seu poder está em suas enunciações discursivas que se 

constituem em enigmas. O monstro e a publicidade são sagazes e fazem uso de seus 

enigmas discursivos que só podem ser vencidos pela sagacidade, pelo intelecto, antídoto do 

embrutecimento banal. Cumpriria, tanto a Esfinge quanto a Publicidade uma função 

educativa. Na medida em que somente aqueles que tivessem a sagacidade para superar a 

Esfinge poderiam se constituir em Soberanos que pudessem exercer o poder com sabedoria, 

sendo justos e realizando o bem pela Pólis. 

Também a publicidade não cumpriria uma função na educação dos sentidos, 

provocando novas percepções, novos sentidos, sonhos e novos desejos? Benjamin considera 

que o bom narrador não explica, não conta tudo. Ele deixa o leitor sob os efeitos de um 

suspense, livre para interpretar a história apoiado pelo imaginário que a narrativa açula. No 

entanto, cotidianamente, a nossa vida fica eivada de fatos ocorridos nos estreitos horizontes 

da vida moderna. O excesso de informação certamente contribui para a pobreza das 

narrativas “Cada manhã recebemos notícias de todo o mundo. E, no entanto, somos pobres 

em histórias surpreendentes. A razão é que os fatos já nos chegam acompanhados de 

explicações” (BENJAMIN, Walter. 1994: 203). 

A publicidade, por seu lado, assumindo todos os atributos conferidos a um 

competente narrador, capaz de levar ao encanto e à sedução, para atingir os seus objetivos, 

se propõe a sugerir ser aquilo que não se propõe a ser a partir de suas origens. Sendo assim, 

para para além do reconhecimento de que o seu papel seria o de auxiliar as atividades 

econômica, devemos reconhecer papéis outros não menos relevantes que o de se posicionar 

meramente na condição de coadjuvante no jogo do mercado do consumo. 

Desta forma, o poder singular da publicidade, se encontra nesse interregno em 

que ocorre a “alternância” de realidades, o momento em que converte um produto seriado, 

frio, distante e impessoal em algo próximo, desejável e pessoal, sem que o consumidor se 
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dê conta dessa conversão. Assim, a publicidade reencena as nossas mitologias nos planos da 

sedução ao instaurar novas temporalidades, novas experiências do vivível. Nesse processo 

de atualização dos mitos, o tempo e a verdade são colocados em suspensão ao suprimir as 

distinções entre o que é natural e o que é cultural. 
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