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RESUMO

O presente estudo procura analisar o discurso do Banco do Brasil através da propaganda
dirigida ao público homossexual. A Análise de Discurso de linha francesa será a teoria e o
procedimento de análise utilizada como aporte teórico por representar uma opção pela relação
dialética entre língua e discurso e por apresentar a construção dos significados, que coloca em
destaque o produto e o processo. Serão trabalhadas as seguintes categorias de análise:
condições de produção, interdiscurso e a formação discursiva, para evidenciar os diversos
efeitos de sentido e as representações do imaginário coletivo, que podem ser compreendidos
através da materialidade discursiva. Assim, objetiva-se identificar as marcas discursivas nas
propagandas do Banco do Brasil, analisar o interdiscurso publicitário da marca e analisar as
formações imaginárias das propagandas do banco. Para este estudo, nos baseamos nos
teóricos Pêcheux e Orlandi. O corpus é formado por duas propagandas do Banco do Brasil,
que divulgam financiamentos para a compra de imóvel e para a realização da festa de
casamento, ambas para no público homossexual. Elas se utilizam da construção dos
significados ao utilizar imagens para o entendimento das mensagens. Essas propagandas
foram veiculadas na mídia eletrônica pelo Banco do Brasil na sua rede social, respectivamente
nos meses de março e outubro de 2013. Os resultados apontam para a reflexão de que embora
sejam propagandas focadas no público homossexual, elas ainda têm como base a relação
heterossexual. No primeiro caso, a composição da imagem coloca em primeiro plano a
imagem masculinizada da mulher, mostrando a relação de força existente entre
homem/mulher. No segundo caso, existe a referência do casal de noivos tradicional.

Palavras-chave: análise de discurso, interdiscurso, propaganda e homossexualidade.

ABSTRACT

The following study intends to analyze Banco do Brasil's reasoning behind their propaganda
aimed towards the homosexual public. The Reasoning Analysis French style will be the theory
and procedure used as theoretical basis since it represents an option for dialectic relation
between language and reasoning and since it displays the meaning building process, which
puts in evidence the product and process. The following categories of analysis will be used:
production conditions, inter-discourse and the discursive formation, to put in evidence the
many effects of meaning and the representations of the group imaginary, which can be
comprehended through the use of discursive materiality. Thus, the goal is to identify the
discursive marks on Banco do Brasil's propaganda, to analyze the brand's publicity inter-
discourse and analyze the imaginary formations of the bank's propagandas. For this study,
we based ourselves on the theorists Pêcheux and Orlandi. The corpus consists of two Banco
do Brasil's propagandas that advertise financing options for real state and for throwing
wedding parties, both directed to the homosexual public. They use images to construct the
required meaning necessary to understand the message. These propagandas were conducted
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by electronic means through Banco do Brasil's social network pages, respectively on March
and October of 2013. The results point towards the reflection that despite the propaganda
being directed to the gay public, they still have as basis the heterosexual relationships. On the
first case, the image composition puts in evidence the masculinized image of the woman,
demonstrating the existent strength bond between men and women. On the second case, lies
the traditional reference of an engaged couple.

Keywords: discourse analysis, inter-discourse, propaganda and homosexuality.

1. INTRODUÇÃO

O interesse pela análise do discurso publicitário deu-se pelo fato da autora trabalhar nesta
área. Lendo matérias sobre a timidez das empresas brasileiras em focar no público
homossexual, veio a vontade de pesquisar sobre o tema e descobrir propagandas recentes com
esse foco. As propagandas do Banco do Brasil surgiram em meio a essas pesquisas e o que
chamou mais atenção foi o fato do banco não ter feito apenas uma ação isolada, mas sim ter
demonstrado o interesse de criar um diálogo contínuo com o público-alvo.

A Análise do Discurso de linha francesa, conhecida como AD, “concebe a linguagem como
mediação necessária entre o homem e a realidade natural e social” (ORLANDI, 2013). É
através dessa mediação, que é o discurso, que o homem vive a sua realidade, seja se
transformando ou permanecendo no mesmo lugar. O discurso é entendido como o conjunto
dos enunciados realizados a partir de uma certa posição.

O texto é uma forma de se construir significação e valores individuais e coletivos. A
comunicação, por sua vez, é elemento importante para a construção desse texto.

Nesta pesquisa serão adotados os pressupostos da Análise do Discurso de linha francesa, o
que representa uma opção clara pela relação dialética entre língua e discurso, superando a
dicotomia língua/fala preconizada por Saussure.

Desta forma este trabalho tem como objetivo geral analisar o discurso do Banco do Brasil
perante o público homossexual através de duas propagandas direcionada para eles. E como
objetivos específicos identificar as marcas discursivas nas propagandas do Banco do Brasil,
analisar o interdiscurso publicitário da marca e as formações imaginárias das propagandas do
banco.

Assim, escolhemos a Análise de Discurso como teoria e procedimento para a análise em
questão, com base nos teóricos Pêcheux e Orlandi.

Fazendo a ponte com o objeto de pesquisa visado, Orlandi (2013: 66) afirma, ainda, que a
Análise de Discurso “visa compreender como um objeto simbólico produz sentido”.

2. ANÁLISE DO DISCURSO

Dentre tantas correntes teóricas envolvidas no estudo da língua, a análise do discurso linha
francesa (AD) tem seu início pautado nas questões políticas que envolviam os movimentos
políticos e culturais presentes em todo o mundo na década de 1960, período do seu
surgimento. O discurso é um dos principais lugares onde a ideologia se manifesta. Ele se
apresenta como ponto de entrecruzamento, no qual são articulados os processos ideológicos e
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os fenômenos linguísticos e, por isso, a formação ideológica é um dos principais elementos a
partir dos quais a AD trabalha.

A base da AD é a preocupação em entender a linguagem em meio às transformações sociais.
Porém, a Análise do Discurso francesa vai além da linguística e toma o discurso como um
efeito de sentidos determinado social e historicamente. Assim, a construção dos significados
coloca em destaque tanto o produto como o processo, quer dizer, as condições sócio históricas
são constitutivas do significado.

A Análise do Discurso possibilita a realização de uma análise interna, para saber o que o texto
diz e como ele diz, e uma análise externa, para saber por que este texto diz o que ele diz. Ao se
analisar o discurso, fica-se diante da questão do seu relacionamento com a situação em que
ele foi criado. Pêcheux formula dois conceitos fundamentais na AD: formações ideológicas e
formações imaginárias. Ao se analisar os aspectos da materialidade ideológica, observa-se que
o discurso é um desses aspectos e é por isso que ele só faz sentido para um sujeito perante o
reconhecimento de que pertence a alguma formação ideológica. As formações imaginárias são
as que indicam o lugar em que o destinador e destinatário se atribuem de forma recíproca. “Os
valores ideológicos de uma determinada formação social têm o discurso representado pela
formação imaginária” (Pêcheux, 1990:18). Isto significa que o discurso político de um sujeito
vai depender da ideologia política que o mesmo está inserido. A palavra dita representa uma
formação discursiva, que, consequentemente, remete a uma formação imaginária. Portanto no
processo discursivo observam-se várias formações imaginárias que determinam os lugares dos
sujeitos. A AD trabalha diversas categorias de análise, dentre elas são destacadas para este
trabalho as condições de produção, o interdiscurso e a formação discursiva.

2.1. Condição de produção

Segundo Brandão (2004: 44), foi Pêcheux que tentou fazer a primeira definição sobre a noção
de condição de produção (CP). A autora continua afirmando que:

a contribuição de Pêcheux está no fato de ver nos protagonistas do discurso
não a presença física de “organismos humanos individuais”, mas a
representação de “lugares determinados na estrutura de uma formação social,
lugares cujo feixe de traços objetivos característicos pode ser descrito pela
sociologia”. Assim, no interior de uma instituição escolar há “o lugar” do
diretor, do professor, do aluno, cada um marcado por propriedades
diferenciais. No discurso, as relações entre lugares, objetivamente definíveis,
acham-se representadas por uma série de “formações imaginárias” que
designam o lugar que destinador e destinatário atribuem a si mesmo e ao
outro, a imagem que eles fazem de seu próprio lugar e do lugar do outro.

Para Pêcheux, é necessária a existência de um elemento dominante para que as condições de
produções sejam entendidas e esse elemento dominante pode variar conforme cada caso. O
discurso só faz sentido quando cada sujeito assume seu lugar e papel imaginários, que sempre
serão marcados por diferentes estruturas.

As condições de produção compreendem os sujeitos e a situação, além da memória, dentro do
contexto imediato, que são as circunstâncias da enunciação, e do contexto amplo, quando
incluem o contexto sócio-histórico, ideológico (ORLANDI, 2013: 30 e 31). Dentro dessa
perspectiva podemos analisar numa propaganda, por exemplo, todos os sujeitos
(interlocutores) e situações (tema abordado, contextos, cenários, textos e localização das
informações).
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2.2. Interdiscurso

O interdiscurso se caracteriza por todo conjunto de formações feitas e já esquecidas que
determina o que dizemos. Para Orlandi (2013), quando pensada em relação ao discurso, a
memória tem suas características ligadas ao interdiscurso, que é o que chamamos de memória
discursiva, ou seja, o dizer e o já-dito em algum lugar, em algum momento, por alguém. É
assim que o que falamos faz sentido, pois tudo que já foi dito significa outros dizeres que
estão em nossa memória e se apresentam de um novo jeito sempre ao enunciamos. Indursky
(2013: 100) define esse pré-construído como sendo “elemento constitutivo do interdiscurso”,
que consequentemente é construído por diversas formações discursivas. Portanto o
interdiscurso é carregado pelos diversos sentidos que já lhe foram atribuídos e para que ele
tenha apenas um sentido é necessário que todos sejam analisados e filtrados para que um seja
“escolhido” e os demais “esquecidos”.

Portanto,

O interdiscurso é todo o conjunto de formulações feitas e já esquecidas que
determinam o que dizemos. Para que minhas palavras tenham sentido é
preciso que elas já façam sentido. E isto é efeito do interdiscurso: é preciso
que o que foi dito por um sujeito específico, em um momento particular se
apague na memória para que, passando para o “anonimato”, possa fazer
sentido em “minhas” palavras. (ORLANDI, 2013: 32 e 33)

É como a memória do dizer que o interdiscurso, que também compõe a condição de produção,
constitui-se e a “enunciação é o ato concreto do dizer, sempre determinado pela situação
social e histórica do sujeito que diz e que lança mão dos discursos construídos fora dele”
(BENETTI, 2009: 189).

Geralmente, o já-dito retorna com uma nova roupagem para construir outro discurso e, muitas
vezes, isso é feito de forma inconsciente. Os discursos com frequência se cruzam e assim
podemos ver um discurso publicitário atravessado por discursos homossexual, um discurso
político por um discurso racista ou um discurso ideológico por um discurso feminista. Em
todos estes casos há interdiscursividade e construção de memória discursiva revelando uma
estrutura interna de mútuo atravessamento de discursos.

Marcia Benetti define a interdiscursividade como sendo a

condição para a existência da linguagem. O interdiscurso é a materialização
da memória dos diferentes saberes que constituem uma cultura ou uma
sociedade. No entanto, paradoxalmente, essa memória muitas vezes se
consolida pelo esquecimento de que aquilo que dizemos já fora dito em outro
lugar. Seria impossível recuperar, a cada enunciação, os sentidos originais de
tudo o que foi dito. Assim o conhecimento acumulado é reconstruído em
“novos” discursos, e o sujeito que enuncia nem sempre tem acesso a essa
memória coletiva, que lhe parece ser originalmente “sua”.

Assim o interdiscurso significa um diálogo entre textos, que dependendo da situação, tem
funções diferentes. Esse diálogo consegue ocorrer em diversas áreas do conhecimento, não se
restringindo a apenas uma delas. Implica num conhecimento cultural amplo e complexo que
será compartilhado entre os sujeitos (produtor e receptor). É através do interdiscurso que
torna-se possível, por exemplo, uma propaganda do amaciante Mon Bijou, da Bombril, ter
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como tema a Mona Lisa, quadro pintado por Leonardo Da Vinci entre 1503 e 1506. O
enunciado diz que “Mon Bijou deixa sua roupa uma perfeita obra-prima”. Fica evidente que o
conhecimento prévio sobre a obra permitiu a criação de um novo discurso, aparentemente
novo. Observa-se nesse caso a interdiscursividade que provoca efeitos de sentidos múltiplos,
o que por sua vez abre um horizonte mais amplo para a leitura e interpretação do produto a ser
vendido e sua possível aquisição.

2.3. Formação Discursiva

Foucault foi o criador do conceito de Formação Discursiva (FD), porém ele foi desenvolvido
por Pêcheux, que em seus estudos teóricos foca suas pesquisas no elemento ideológico, uma
vez que para ele a ideologia é “materializada pelo discurso”.

É a formação discursiva que permite compreensão do processo de produção de sentido e a sua
relação com a ideologia. Também uma determinada formação ideológica se caracteriza como
“o que pode e deve ser dito”. (Orlandi, 2013: 43). Isso depende de fatores como lugar, posição
sexual, histórica e ideológica que se está inserido. Todo falante faz parte de determinada
posição, que tem características específicas, e seu discurso deve estar pautado nos ideais
envolvidos nesse universo. As palavras passam a ter outros significados dependendo da
posição do falante. Portanto, o discurso é sempre determinado pelas condições de produção
tanto do enunciado quanto da interpretação.

Importante observar que toda formação discursiva dialoga, seja contestando, replicando ou
aliando-se, com outras formações discursivas para sua construção (MUSSALIM, 2003). Isso
faz com que sua fala tenha mais força e faça mais sentido e evidencia os diversos efeitos de
sentido e as representações do imaginário coletivo, que podem ser compreendidos através da
materialidade discursiva.

Pêcheux (1995: 157) diz que “o sentido do que se ouvem e dizem, lêem ou escrevem” é
recebido por todos os indivíduos, que se identifica com determinada FD e se esquece do
principal, que é aquilo que o determina. Assim o indivíduo passa a agir de forma inconsciente
e adquire ideologias definidas por outros discursos. O sentido “é determinado pelas tomadas
de posição do sujeito no momento de sua identificação com determinada formação
discursiva”. Assim, nessa ótica, as FDs se inserem nas formações ideológicas, e caracterizam-
se por “aquilo que, numa formação ideológica (que é anterior e exterior ao texto) dada, isto é,
a partir de uma posição dada numa conjuntura dada, determinada pelo estado da luta de
classes, determina o que pode e deve ser dito” (PÊCHEUX, 1995: 160).

O autor ainda ressalta que,
se uma mesma palavra, uma mesma expressão e uma mesma proposição
podem receber sentidos diferentes – todos igualmente “evidentes” –
conforme se refiram a esta ou aquela formação discursiva, é porque – vamos
repetir – uma palavra, uma expressão ou uma proposição não tem um sentido
que lhe seria “próprio”, vinculado a sua literalidade. Ao contrário, seu sentido
se constitui em cada formação discursiva, nas relações que tais palavras,
expressões ou proposições mantêm com outras palavras, expressões ou
proposições da mesma formação discursiva. De modo correlato, se se admite
que as mesmas palavras, expressões e proposições mudam de sentido ao
passar de uma formação discursiva a uma outra, é necessário também admitir
que palavras, expressões e proposições literalmente diferentes podem, no
interior de uma formação discursiva dada, “ter o mesmo sentido” (...)
(PÊCHEUX, 1995: 161)
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O autor questiona o fato das palavras terem um sentido próprio ligado a sua literalidade. O
sentido se organiza em cada formação discursiva através das relações que as palavras,
expressões ou proposições mantem com outras. O processo de produção de sentido é
compreendido ao se observar as condições de produção e as posições dos sujeitos. Desse
modo, identifica-se que o discurso é uma prática inserida num determinado contexto histórico
e é materializado por pessoas que vivem em determinados grupos com características
ideológicas específicas.

3. ENTENDENDO O CONCEITO DE HOMOSSEXUALIDADE

O homossexual refere-se à homossexualidade, que é definida como o relacionamento sexual
entre duas pessoas do mesmo sexo. Refere-se ainda a indivíduos que sentem atração física,
emocional ou estética por outro também do mesmo sexo.

A homossexualidade ainda é um tabu em nossa sociedade, pois o preconceito ainda é muito
presente. Falar sobre o assunto é algo bastante complicado, coloca-lo em evidência tratando-o
igualmente como a heterossexualidade pode ser muito mais delicado. Por isso a publicidade
para esse público ainda é tão restrita se comparada à publicidade feita para o público
heterossexual.

Por muito tempo a homossexualidade foi considerada uma doença pela medicina e pela
psicanálise. Foi assim que passou a ser chamada de “homossexualismo”, uma vez que o
sufixo “ismo”, derivado do grego significa, entre outras coisas, doença. Moreira Filho e
Madrid (2009) completam afirmando que:

Em 1975, foi inserido na Classificação Internacional das Doenças – CID,
como sendo um transtorno sexual. Em 1985, a Organização Mundial de
Saúde – OMS, publicou Circular, informando que o “homossexualismo”
deixava de ser uma doença, passando a ser considerado um desajustamento
comportamental. Mas foi em 1995, que o “homossexualismo” deixou de ser
considerado um distúrbio psicosocial e conseqüentemente deixou de constar
no CID, sendo substituído o sufixo “ismo” pelo sufixo “dade”, que passou a
significar “modo de ser”

Pereira, Ayroja e Ojgima (2006: 5) afirmam que o estigma que envolve a homossexualidade
afeta a formação e a expressão da identidade homossexual e que essa formação implica numa
gradual aceitação de ser homossexual. Eles citam o modelo elaborado por Richards R. R.
Troiden, que apresenta quatro estágios típicos na construção da identidade homossexual:

 sensibilização – ocorre naturalmente antes da puberdade, quando o indivíduo
começa a se sentir marginalizado e diferente dos demais;

 confusão – ocorre quando a possibilidade de uma possível homossexualidade
pode provocar conflitos internos nos indivíduos. Nessa fase, o indivíduo tem
um status sexual ambíguo. A ignorância e o estigma que envolve a
homossexualidade é uma das causas desse estado de confusão. É quando os
indivíduos recorrem a estratégias de fuga, camuflagem e de aceitação
(parcial) da sexualidade;

 suposta identidade – quando a homossexualidade é aceita como identidade e
é revelada apenas a outros homossexuais. Definir a si como homossexual e se
apresentar para outros homossexuais como tal é um dos primeiros estágios do
processo de saída do armário. Nessa fase, ocorrem importantes
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acontecimentos para o indivíduo, como o primeiro contato com grupos e
locais gays;

 compromisso – estágio final, nessa fase a homossexualidade é vista como
modo de vida. Nesse estágio, a identidade homossexual é percebida de forma
confortável e plena.

É passando por estes estágios que o indivíduo muda de comportamento e aceita sua condição
de homossexual e, consequentemente, sua identidade homossexual se solidifica, fazendo com
que ele passe a adquirir um comportamento condizente com sua identidade.

Nas últimas décadas, a homossexualidade tem sido tema de estudos em áreas como história,
sociologia, antropologia, comunicação, psicologia, consumo, etc. No mundo ocidental, o
capitalismo ajudou o homossexual a criar uma identidade, pois o desenvolvimento de
condições socioeconômicas e psicológicas permitiu que estas pessoas, antes oprimidas,
pudessem expressar sua identidade de forma livre e criativa através do consumo de produtos e
serviços. Isso tudo ajudou no surgimento de um novo nicho de consumo e o mercado se curva
para o público homossexual. Empresas das mais diversas áreas começam a focar neste
público, que é exigente e tem o poder econômico para o consumo, e criam produtos e serviços
focados nele. É nos meados dos anos de 1990 que surge o chamado mercado homossexual.

Hoje este público tem o poder de selecionar o que deseja consumir no meio de tantas ofertas
de áreas como a moda, entretenimento, turismo, econômica e financeira. Em reportagem para
o site Mundo do Marketing, Isa Souza (2012) afirma que o mercado brasileiro ainda não
explora de forma correta o potencial de consumo do público homossexual. Este público é
estimado em 18 milhões de pessoas no Brasil. Segundo dados apresentados pela iSearch
Tendências e Estudos de Mercado, deste total 36% pertencem a classe A e 47% a B, o que
justifica o grande potencial de consumo. Outros dados relevantes é que 78% dos
homossexuais têm cartão de crédito e quando o assunto é bens de consumo, eles gastam até
30% mais do que os heterossexuais.

A segmentação de mercado é considerada uma das principais funções do marketing e isso se
dá pelo fato de características culturais, sociais, pessoais e psicológicas serem grandes
influenciadoras das aquisições de bens e de serviços (KOTLER e ARMSTRONG, 1999). É
com a segmentação de mercado que os desejos e as necessidades serão satisfeitas através das
características particulares de cada segmento.

Partindo das reflexões realizadas sobre a homossexualidade e o poder de consumo deste
público, passa-se a análise das propagandas do Banco do Brasil que busca tratar seus
consumidores de forma igualitária, independente da opção sexual.

4. BANCO DO BRASIL

O Banco do Brasil é o primeiro banco brasileiro, tendo sua primeira criação em 12 de outubro
de 1808 durante o império de Dom João VI. Ao longo de 25 anos o banco passou por fases de
crescimento e investimentos, como a realização da primeira oferta pública de ações do
mercado de capitais brasileiro (1817) e a construção no Rio de Janeiro da primeira Bolsa
brasileira, viabilizada com dinheiro do banco (1819). Porém com a volta de Dom João a
Portugal em 1821, chega ao fim esta primeira fase.

O banco teve suas atividades enceradas até 1851 quando, durante o segundo império, o
empresário gaúcho Irineu Evangelista de Souza ganha o título de Barão de Mauá e, dentre
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suas iniciativas, estava a criação de uma nova instituição financeira, o Banco do Brasil, que
desde então está em funcionamento.

Em quase dois séculos de história, o Banco do Brasil passou por diversas transformações
políticas, econômicas e sociais e hoje é uma das instituições financeiras mais sólidas do país.
O governo brasileiro detém 50% das ações do banco e os outros 50% estão nas mãos de
acionistas privados, porém é o governo que tem o controle administrativo da instituição.

O Banco do Brasil está presente em todo o território brasileiro com mais de 4 mil agências e
mais de 40 mil caixas eletrônicos. O banco também está presente no exterior há mais de 70
anos e hoje conta com mais de 50 pontos de atendimento.

5. SITUANDO AS PROPAGANDAS

Em 2013, o Banco do Brasil causa impacto entre os formadores de opinião (clientes ou não do
banco) com duas propagandas que impactaram por ter como público alvo o segmento
homossexual. Ambas foram veiculadas no perfil do banco no Facebook1. As peças defendem
de forma explícita a igualdade de direito dos homossexuais.

5.1. Financiamento casa própria

Em 11 de março, é divulgado um anúncio que remete ao financiamento da casa própria,
serviço já oferecido pelo banco para casais heterossexuais. Este anúncio tem como título Todo
casal tem direito à casa própria e seu diferencial é a imagem de um casal homossexual
formado por duas mulheres, mostrando que não importa o “tipo” de casal: o banco financia a
casa própria para todos. Para reforçar o anúncio, um texto diz: “Financiamento Imobiliário
para pessoas do mesmo sexo: no Banco do Brasil você pode”. Ele é seguido pelo link do site
do banco que fala sobre o financiamento para a casa própria:
www.bb.com.br/financiamentoimobiliarioms”. Embora o banco já oferecesse o financiamento
para casais homossexuais desde 2010, este é o primeiro anúncio direcionado para o público
gay.

Após um ano de veiculação, este anúncio tem registros de mais de 2200 curtidas, mais de
2800 compartilhamentos e mais de 300 comentários.

5.2. Casamento

No dia 2 de outubro, o banco veicula um anúncio focado no seu produto BB Consórcio de
Serviços. Com o título Dizer sim é mais fácil com a ajuda do Banco do Brasil, o anúncio
contém três ilustrações do “bolo de noiva” com o tradicional casal de noivos em cima. Cada
uma dessas ilustrações representa tipos de casais, sendo divididos em um casal heterossexual
(noivo/noiva) e dois casais homossexuais (noivo/noivo e noiva/noiva).

A chamada para o anúncio é “Antes de subir ao altar, conheça o BB Consórcio de Serviços. A
ajudinha que você precisa para deixar o nervosismo fora da lista de convidados. Saiba mais:
www.bb.com.br/consorcioservicos”.

1 https://www.facebook.com/bancodobrasil?ref=ts&fref=ts
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Em quatro meses, a postagem teve mais de 2500 curtidas, mais de 2300 compartilhamentos e
400 comentários.

6. ANÁLISE DO CORPUS DISCURSIVO

Na busca de compreender como se dá o discurso publicitário e como ele significa no
imaginário coletivo, o corpus deste artigo é composto por duas propagandas do Banco do
Brasil, veiculadas em sua página na rede social Facebook.  Elas fazem parte de ações do
banco para divulgar alguns produtos para o público homossexual, antes pensado apenas para o
público heterossexual. As referidas propagandas têm mensagens diretas de enaltecimento da
sociedade inclusiva e sem preconceito de qualquer ordem e mensagens subliminares de que a
empresa respeita a opção sexual de seu cliente. Ambas são harmoniosas e refletem o slogan
do banco Bom para todos, que ressalta a ideia de inclusão. O respeito à opção sexual é
exposto de maneira suave, utilizando ícones infantis e uma cena cotidiana, sem, com isso, ter
a intenção de impor uma visão de mundo ao receptor da mensagem. Em nenhum momento,
nas duas propagandas, a sexualidade vem em primeiro plano e a mensagem de respeito às
opções sexuais do cliente se apresenta de forma subliminar. Com base nessas mensagens é
possível fazer uma análise das condições de produção, do interdiscurso e da formação
discursiva das propagandas.

A seguir, apresentaremos as propagandas para uma melhor compreensão do leitor.

6.1. Propaganda 1 - Financiamento casa própria

A propaganda tem o título Todo casal tem direito à casa própria e é apresentada pelo texto:
Financiamento Imobiliário para pessoas do mesmo sexo: no Banco do Brasil você pode.

1. Anúncio financiamento casa própria

Todo o discurso é focado na cena de duas mulheres, que representam um casal em mudança
para uma casa nova. A imagem, embora direcionada ao público homossexual, apresenta a
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relação de poder entre homem e mulher, pois há uma reprodução de atribuições de papeis do
masculino e feminino. No primeiro plano há a representação masculinizada, em que a mulher
tem cabelos curtos, características predominantes nos homens, segura uma grande caixa, o
que caracteriza a força física e usa botas, outro símbolo fortemente masculino. No segundo
plano, outra mulher aparece numa forma mais feminina com cabelos longos, forte
característica das mulheres e segurando uma vassoura. Observa-se a cristalização do
interdiscurso, onde o primeiro representa a força física e a segunda, a figura da dona de casa,
uma vez que as mulheres sempre foram as responsáveis pela manutenção da casa. Por fim, ela
está de lado deixando evidente o contorno do seio, mostrando toda sua feminilidade.

Identifica-se nesta propaganda a existência de um elemento dominante (o casal) para o
entendimento das condições de produção (CP). Existe uma relação de força e poder, simétrica
e assimétrica, onde foi necessário mostrar, mesmo num contexto homossexual, a fragilização
do ser feminino e a virilidade do ser masculino. A figura feminina é mostrada como aquela
que constantemente necessita ser protegida, conquistada, impressionada e resgatada e quem
cumpre esta tarefa sempre é a figura masculina. Também estão presentes no contexto
imediato o sujeito e a situação, descrito por Orlandi (2013). O sujeito aqui está representado
pelo casal, que pode pegar o financiamento, e a situação é o cenário do interior de uma casa,
com caixas e vassouras em evidência, portanto algo que está presente na memória, quando o
assunto é mudança para a casa própria.

No discurso da propaganda também estão evidenciadas as formações imaginárias, no que
dizem respeito à antecipação, que “designa o lugar em que interlocutores atribuem a si mesmo
e ao outro a imagem que eles fazem de seu próprio lugar e do lugar do outro”, de acordo com
Brandão (2004, p. 44). Portanto, pela antecipação existe a chance da propaganda estar sendo
direcionada neste momento para um público específico num momento também específico, ou
seja, o momento em que o banco oferece crédito para que um casal homossexual adquira a
casa própria.

No enunciado da propaganda identifica-se o interdiscurso, uma vez que o título Todo casal
tem direito à casa própria, remete ao ditado popular que diz que quem casa quer casa,
fazendo uma alusão ao sonho da casa própria, principalmente por parte dos casais que estão
começando uma vida juntos. É “a memória dos diferentes saberes que constituem uma cultura
ou uma sociedade”, conforme dito por Benetti (2009, p. 189).

A formação discursiva permite a compreensão do processo de produção de sentido e a sua
relação com a ideologia. Através da identificação da posição sexual do casal, a propaganda
analisa “o que pode e deve ser dito”.

6.2. Propaganda 2 - Casamento

Com o título Dizer o sim é mais fácil com uma ajuda do Banco do Brasil, a propaganda usa o
gênero “ilustração” para mostrar um dos maiores símbolos de uma festa de casamento: o bolo.
O texto Antes de subir ao altar, conheça o BB Consórcio de Serviços. A ajudinha que você
precisa para deixar o nervosismo fora da lista de convidados. Saiba mais:
www.bb.com.br/consorcioservicos complementa a apresentação da peça.
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2. Anúncio casamento

Na análise da estratégia criativa da propaganda acima, faz-se a ponte com o objeto de
pesquisa visado. Orlandi (2013, p. 66) afirma que a Análise de Discurso “visa compreender
como um objeto simbólico produz sentido” e através da figura do casal de noivos
estrategicamente colocado sobre o bolo identifica-se a produção de efeitos de sentido através
do objeto simbólico.

O elemento dominante que caracteriza a condição de produção (CP) é a figura do casal de
noivos, em que cada um tem características específicas. No primeiro, o casal hetero, observa-
se a imagem tradicional do casamento onde o noivo usa fraque e cartola e a noiva usa véu,
vestido balão, joia e buquê, além da cor branca do vestido. O segundo casal, formado por dois
homens, os noivos não se apresentam de forma tradicional, mas sim de forma alinhada, porém
descontraída. O último casal, composto por duas mulheres, observa-se a simplicidade e a
feminilidade nos vestidos e tiaras que ambas usam, mas existe a ausência do tradicionalismo
da noiva (véu, grinalda, vestido balão, buquê), embora as duas usem branco. Vale ressaltar
que o bolo, nos três casos, é o mesmo. Tudo isto contribui para as condições de produção.

Identifica-se o interdiscurso uma vez que toda a situação (casamento, noivos, bolo) é algo
presente na memória dos sujeitos e a enunciação torna-se o ato concreto do dizer, ou seja, é o
Banco do Brasil ajudando casais num momento muito importante na vida deles.

Constata-se a formação discursiva (FD) ao identificar as posições sexuais dos três casais
retratados na propaganda. Embora um deles seja um casal heterossexual, mas que traz a
diferença étnica (branca e negro), a ênfase fica por conta dos dois casais homossexuais. Este é
o discurso que materializa a propaganda: o casamento entre pessoas do mesmo sexo. O
anúncio fala para sujeitos diferentes, embora contextualizados numa mesma formação
ideológica (dois dos casais são homossexuais), e cada um vai se identificar com determinada
FD. No momento que o sujeito se identifica com uma FD observa-se a presença do sentido já
existente, mas que é reinventado a partir de cada contexto de produção.
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7. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Para a compreensão do sujeito e da situação envolvidos nas propagandas estudadas, é
fundamental a análise do discurso onde é possível observar a voz do sujeito e o lugar social
ocupado por ele. O presente trabalho apresentou o discurso da propaganda focado no público
homossexual, contextualizando as características ideológicas do sujeito discursivo. O estudo
possibilitou analisar as condições de produção, o interdiscurso e a formação discursiva das
referidas propagandas, para evidenciar os diversos efeitos de sentido e as representações do
imaginário coletivo, que podem ser compreendidos através da materialidade discursiva.

Orlandi (1994) reconhece a língua como a materialidade do discurso e discurso como a
materialidade ideológica.  Ele também é entendido como o conjunto dos enunciados
realizados a partir de uma determinada posição. Pêcheux (1969), fundador dessa linha teórico-
metodológica de investigação, se refere ao mesmo fenômeno como a superfície discursiva. O
discurso se apresenta como ponto de entrecruzamento no qual são articulados os processos
ideológicos e os fenômenos linguísticos. Assim, a construção dos significados coloca em
destaque tanto o produto como o processo, quer dizer, as condições sócio históricas são
constitutivas do significado.

Através das propagandas é possível compreender que o discurso feito para o sujeito
homossexual é envolvido pela ideologia, afetado pelo inconsciente e por dizeres anteriores.
Seguindo os estudos de Pêcheux e Orlandi, foi possível identificar as condições de produção,
os interdiscursos e as formações discursivas das propagandas apresentadas ao público
homossexual.
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