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Introdução 

  

O mundo do trabalho sofreu, na década de 80, inúmeras transformações 

significativas, que vão desde a intensa inserção dos meios tecnológicos na produção até 

a uma nova configuração da classe trabalhadora. 

Como consequência, o trabalhador também passou e ainda passa por mudanças 

que, naturalmente, acompanharam as transformações ocorridas no mundo do trabalho e, 

passando pelo fordismo e toyotismo, foi se moldando à realidade que o cercava. 

Sendo o trabalho ferramenta tão importante no mundo capitalista – e talvez até 

possamos chamar o próprio trabalhador de ferramenta também – não é de se estranhar 

que o tema desperte interesse, sobretudo, dos poderes que se encontram em posição de 

dominação. Sendo a lógica do capitalismo a produção de bens de consumo, sem o 

trabalho e o trabalhador, tal lógica estaria comprometida. 

Isso nos leva a acreditar que a mídia, que pode servir (e serve) como instrumento 

de manipulação das massas, fica incumbida da tarefa de propagar uma imagem tal de 

trabalho e trabalhador que levem em consideração tão somente os interesses daqueles a 

quem ela seve. 

Nesse trabalho, buscamos voltar nosso olhar para as representações dos sentidos 

de trabalho na publicidade brasileira, a fim de verificar os discursos do trabalho 

veiculados socialmente, bem como refletir sobre a pertinência e veracidade de tal 

veiculação. 

 

Justificativa 

 

O trabalho é algo que atrai interesse e opiniões diversas, uma vez que é condição 

tão básica do ser humano quanto o próprio ato de sobreviver. Além disso, a maioria da 

população de qualquer povo é formada por trabalhadores. 

Ao se observar campanhas publicitárias veiculadas em jornais, revistas, TV, 

internet, é possível perceber que a forma como o trabalho é representado na publicidade 



difere, em certos aspectos, do conceito de trabalho conhecido pela grande parcela da 

população. Na maioria das vezes, o trabalhador é retratado como alguém feliz e 

satisfeito com sua posição no mercado de trabalho, seja ela qual for. 

Porém, sabemos que a realidade é bem diferente, haja vista os inúmeros 

protestos e greves realizados frequentemente, que denunciam a insatisfação do 

trabalhador brasileiro com sua condição. 

A presente pesquisa pertence a um projeto mais amplo, coordenado pela Profa. 

Grenissa Stafuzza, com vistas a analisar o discurso do trabalho em vários contextos que, 

de certa forma, se relacionam ao trabalhador brasileiro, como o discurso do trabalho 

veiculado por sindicatos de diversos setores do mercado econômico, bem como o 

discurso do trabalho presente na literatura de autoajuda. Este projeto se limita a analisar 

o discurso do trabalho veiculado em campanhas publicitárias de empresas brasileiras e 

tentar entender como este é representado. 

 

Objetivos 

 

Objetivo Geral 

 

 Refletir sobre os diversos sentidos de trabalho veiculado por várias propagandas 

publicitárias, observando a relação que se instaura entre a empresa responsável e 

o trabalhador. 

 

Objetivos específicos 

 

 Identificar e analisar os sentidos de trabalho que são veiculados por meio de 

propagandas publicitárias.   

 Analisar a imagem que se propaga sobre trabalho e trabalhador em 

propagandas publicitárias.   

 Identificar e analisar as interdiscursividades que atravessam o discurso 

publicitário quando este veicula determinados sentidos de trabalho e 

trabalhador. 

 

 



Fundamentação teórica 

 

É difícil encontrar alguém que nunca tenha ouvido o ditado popular “Deus ajuda 

a quem cedo madruga”, ou o versículo bíblico “Comerás o pão com o suor do teu rosto” 

(Gênesis, 3:19), ou ainda, a fábula “A cigarra e a formiga”. O que têm em comum os 

exemplos citados é que, em todos, encontramos como tema central o trabalho. Neles, já 

encontramos o trabalho sendo abordado – e recomendado, vale enfatizar – pelo senso 

comum, pela religião e pela literatura. 

Consequentemente e, por extensão, podemos vislumbrar também não só o 

trabalho, mas o trabalhador, uma vez que é ele o agente do trabalho e, além do mais, 

não faria sentido algum falar de trabalho sem se falar de seu agente. 

Tanto o trabalhador “madrugador”, quanto o trabalhador “bíblico” e a formiga 

representam um ideal de trabalhador dedicado ao trabalho (o que dignifica o homem). E 

esse ideal muito nos interessa compreender antes de empreender uma busca pelo sentido 

do trabalho. 

Castillo (1990) afirma que: 

 

Assistimos hoje, a julgar pela abundantíssima literatura sobre o tema, 

a uma crise do trabalho, que é explicada com distintas ênfases 

segundo os diversos enfoques, se bem que todos desejem inseri-la 

numa crise de mais vasto alcance, a de uma civilização em cujos 

pilares básicos se encontra o papel central do valor trabalho na 

configuração dos sistemas culturais e das identidades sociais 

(CASTILHO, 1990, p. 120). 

 

Um dos maiores estudiosos brasileiros sobre o trabalho, Ricardo Antunes, 

também discute essa suposta crise do trabalho e, com efeito, seu livro “Adeus ao 

trabalho?” traz em seu título – e no conteúdo – esse questionamento sobre a situação do 

trabalho atualmente. Assim, ele contribui com alguns conceitos muito importantes para 

nortear a pesquisa pretendida. 

No que tange à classe trabalhadora, ele afirma que hoje ela já não é mais a 

mesma de antes, mas, nem por isso pode-se afirmar que está fadada ao desaparecimento, 

como muitos insistem em defender. Portanto, Antunes (2007) procura entender essa 

atual classe trabalhadora da forma como ela se apresenta atualmente. 

 

Portanto, a classe trabalhadora fragmentou-se, heterogeneizou-se e 

complexificou-se ainda mais (Antunes, 1995). Tornou-se mais 



qualificada em vários setores, como na siderurgia, onde houve uma 

relativa intelectualização do trabalho, mas desqualificou-se e 

precarizou-se em diversos ramos, como na indústria automobilística, 

onde o ferramenteiro não tem mais a mesma importância, sem falar na 

redução dos inspetores de qualidade, dos gráficos, dos mineiros, dos 

portuários, dos trabalhadores da construção naval etc. (ANTUNES, 

2007, p. 170). 

 

Mas quem poderia, então, ser considerado trabalhador? 

 

Devemos indicar, desde logo, que a classe trabalhadora hoje 

compreende a totalidade dos assalariados, homens e mulheres que 

vivem da venda da sua força de trabalho – a classe-que-vive-do-

trabalho, conforme nossa denominação (Antunes, 1995 e 1999) – e 

que são despossuídos dos meios de produção (ANTUNES e ALVES, 

2004, p. 336). 

 

Portanto, os trabalhadores, para esta pesquisa, serão entendidos como aqueles 

que vendem sua força de trabalho não sendo donos dos meios de produção. 

A classe trabalhadora encontra-se, de certa forma, organizada e representada por 

órgãos variados, como os sindicatos, o que possibilitou que direitos, ainda que básicos e 

mínimos, pudessem ser alcançados. Apesar disso, o trabalhador ainda enfrenta longas 

jornadas de trabalho que não correspondem ao baixo salário, executado em condições 

precárias. As inúmeras greves deflagradas apenas no ano de 2012 por vários grupos 

trabalhistas denunciam a insatisfação do trabalhador com as condições existentes. Neste 

ano, o Brasil testemunhou a greve dos professores do Ensino Superior, da Polícia 

Federal, dos bancários e dos trabalhadores dos Correios, o que nos leva a creditar que, 

mesmo os trabalhadores de áreas em que se tem uma certa estabilidade não se 

encontram completamente satisfeitos. 

Uma dificuldade no caminho de quem pretende chegar à identidade 

contemporânea do trabalhador pode ser a própria dificuldade de se entender a 

identidade. Estudada por vários estudiosos, a identidade ainda consiste em um problema 

e as considerações que se tem a seu respeito nos levam a um sujeito fragmentado, 

portador de uma identidade híbrida. 

Gregolin (2008), ao citar os estudos de Bauman e Hall, enfatiza a participação da 

globalização como fator de alto impacto nas identidades. Assim, nos é apresentada a 

problemática da pós-modernidade, com seu sujeito em crise de identidade causada, por 

sua vez, pelas mudanças globais. 



Sendo assim, qual seria o papel da publicidade nesse contexto pós-moderno e 

sua relação com o sujeito submetido às campanhas publicitárias? 

Segundo Melo et al (2012, p. 2), a publicidade sabe como trabalhar para seduzir 

seu alvo – o consumidor – uma vez que “a imagem retoricizada (figuras de retórica na 

imagem publicitária) possui a função de provocar o prazer do telespectador permitindo-

lhe sonhar com um mundo onde tudo é possível” (DURAND, 1996 apud MELO et al, 

2012, p. 2). 

Isso nos leva a questionar até que ponto o sentido de trabalho e trabalhador 

veiculados na publicidade podem influenciar na formação da identidade do trabalhador 

que, sob tal influência pode se ver mais ou menos conformado com sua posição no 

mercado de trabalho. 

Ainda a esse respeito, temos que: 

 

A cada nova publicidade produzida existe uma possível identidade 

pronta pra ser entregue ao primeiro consumidor. A publicidade pode 

disponibilizar diferentes identidades ao mesmo tempo para seus 

consumidores, a regra básica para se obter diferentes estilos de vida se 

resume simplesmente no consumo. (ARAUJO, 2009, p. 58). 

 

 Esse sujeito buscado aqui por nós é o sujeito que a Análise do Discurso entende 

ser produzido no interior dos discursos, tendo sua identidade resultante de suas posições 

e práticas no discurso (AUTHIER-REVUZ, 2004 apud FERNANDES e ALVES 

JÚNIOR, 2009, p. 113). 

Uma palavra-chave em nosso estudo parece ser “heterogeneidade”. Dizemos 

isso por entendermos que a heterogeneidade caracteriza um grande número de 

elementos relacionados à pesquisa em Análise do Discurso. A identidade, entendida no 

contexto pós-moderno, é heterogênea; o sujeito estudado pela AD também o é. O 

próprio discurso não é homogêneo e se compõe de diferentes discursos, que se se 

entrecruzam, se negam e se contradizem. 

A polifonia implica que na voz do sujeito discursivo estão presentes várias 

outras vozes, oriundas de vários outros discursos. Cabe aqui também a noção de 

interdiscurso, onde “toda formação discursiva apresenta, em seu interior, a presença de 

diferentes discursos, ao que, na Análise do Discurso, denomina-se interdiscurso 

(FERNANDES, 2008, p.39) 

Ao perseguirmos nosso objetivo de alcançar o sentido do trabalho, não podemos 

nos esquecer que o trabalhador está em constante relação com o outro (entendamos por 



“outro” todo o contexto que envolve o sujeito discursivo) e que as condições de 

produção do discurso têm influência imensurável sobre o seu próprio discurso. Portanto, 

a noção de trabalho a ser encontrada como resultado dessa pesquisa não vai depender 

(nunca!) apenas da concepção que o trabalhador tem do sentido dessa palavra, mas se 

dará de acordo com sua posição gente a todo um discurso já existente sobre o trabalho. 

Fernandes (2008, p. 14) corrobora a afirmação acima ao dizer que “para 

falarmos em discurso precisamos considerar os elementos que têm existência no social, 

as ideologias, a História” e ainda que “as palavras têm sentido em conformidade com as 

formações ideológicas em que os sujeitos (interlocutores) se inscrevem” (p. 16). 

Não podemos desdenhar de toda a carga histórica que perpassa pelo sentido de 

trabalho.Os exemplos citados por nós (o senso comum, a religião e a literatura) nos 

mostram que precisamos considerar todo um “já-dito” sobre o que se diz. 

Orlandi (2003, p. 32) afirma que “o que é dito em outro lugar também significa 

nas ‘nossas’ palavras”. Não é à toa que o sentido de trabalho, seja ele qual for, existe 

mas é entendido devido à sua relação com outros discursos. 

Então, amparados pela teoria proposta por Bakhtin, que une estreitamente signo 

e ideologia (Bakhtin, 2006, p. 31), visamos encontrar como resultado dessa pesquisa, a 

ideologia existente por trás do discurso publicitário brasileiro acerca do trabalho. 

 A importância de estudarmos a ideologia se dá já pelo fato de que para haver 

sentido deve haver interpretação. “Podemos começar por dizer que a ideologia faz parte, 

ou melhor, é a condição para a constituição do sujeito e dos sentidos. O indivíduo é 

interpelado em sujeito pela ideologia para que se produza o dizer” (ORLANDI, 2003, p. 

32). 

 

Metodologia 

 

A presente pesquisa O DISCURSO DO TRABALHO NA PUBLICIDADE será 

desenvolvida a partir da pesquisa bibliográfica teórica. Após essa etapa, partiremos para 

a coleta do corpus que será constituído de propagandas publicitárias que trazem como 

foco trabalho. Posteriormente, descreveremos, analisaremos e interpretaremos 

propagandas publicitárias considerando o tema proposto, tal seja o discurso do trabalho 

na publicidade. 



Nesse sentido, a pesquisa proposta é de natureza descritiva, analítica e 

interpretativista de propagandas publicitárias que trazem como tema a representação do 

trabalho e do trabalhador de empresas que veiculam tais propagandas. 

É descritiva porque descreveremos as condições de produção das propagandas 

publicitárias que compõem o corpus de trabalho, considerando as marcas sócio-

histórico-ideológicas da enunciação. É analítica porque analisaremos os sentidos de 

trabalho que são veiculados pela publicidade, considerando a relação que a empresa 

formaliza com o seu trabalhador. E, ainda, é interpretativista porque será a interpretação 

que nos remeterá aos objetivos propostos nessa pesquisa em observar os sentidos que 

são construídos e divulgados socialmente acerca do tema trabalho. 

 

Cronograma de pesquisa 

 

Atividades 1/2012 2/2012 1/2013 

Leitura dos referenciais teóricos e resenhas teóricas.  X X  

Coleta e formalização do corpus de pesquisa.   X X 

Análise do corpus de pesquisa.  X X 

Entrega do artigo para correção da orientadora.    X 

Participação em eventos para divulgação da pesquisa.  X X X 

Defesa do TCC.    X 
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