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RESUMO
Neste artigo, propomos examinar as estratégias discursivas empregadas na campanha
publicitária “Todas as vozes contra o racismo. Todas as leis contra os racistas”, criada
em 2019 pelo Governo da Bahia. O modelo de análise proposto foi orientado pela
Análise do Discurso. Foram empregadas duas abordagens metodológicas: a primeira,
consistiu-se em analisar a imagem publicitária e seus signos, utilizando as concepções
de Barthes (1964); a segunda, buscou investigar as marcas do posicionamento
discursivo utilizado pelo enunciador para estabelecer vínculos com o co-enunciador e
analisar como a enunciação participa da constituição deste discurso, proposto por
Ferreira (2006). Os resultados desta análise confirmam a importância da Comunicação
para a produção de sentidos nos debates sobre as políticas de enfrentamento ao racismo
e de promoção da igualdade racial.
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1. Introdução
As questões ligadas à desigualdade social e discriminação racial raramente
foram priorizadas no debate político nacional. Como elemento estruturante de nossa
sociedade, embora também se reproduza em meio a trajetórias individuais, o racismo
precisa de atenção especializada. Essa responsabilidade, no entanto, exige um esforço
importante por parte das instituições.
É possível notar as mudanças na publicidade, tanto em sua forma quanto nos
discursos, assim como as transformações e novos pontos de contato entre os sujeitos
envolvidos com o co-enunciador. Dessa forma, as estratégias enunciativas assumem
relevância no estabelecimento de um contrato, que segundo Verón (2004), “é,
sobretudo, um contrato enunciativo, isto é, ele se cumpre essencialmente não no plano
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do conteúdo, mas no plano das modalidades do dizer” (VERÓN, 2004, p.276). Neste
artigo propomos refletir sobre a transformação do discurso de combate ao racismo na
publicidade governamental, que assim como outras linguagens comunicacionais,
também sofre com a ambiência da mediatização fazendo que uma nova condição para
essa área se organize.
Neste trabalho apresentaremos os principais operadores da Análise do Discurso
como aporte metodológico, em especial o dispositivo de enunciação. O conceito de
dispositivo de enunciação (VERÓN, 2004) será utilizado para analisar a relação que a
publicidade estabelece com o público-alvo. Apresentaremos os principais fundamentos
da significação da imagem, segundo a metodologia desenvolvida por Roland Barthes
(1964). O autor utilizou a fotografia publicitária como ponto de partida para apresentar
um modelo de análise que segmenta o processo de produção de sentido em três estágios:
verbal, icônico e simbólico. Para avançar na análise sobre posição do enunciador e sua
vinculação em relação ao co-enunciador, incorporamos os conceitos de posicionamento
discursivo (FERREIRA, 2006).
A partir dessas abordagens, buscaremos perceber como os discursos de
enfrentamento ao racismo se constroem na publicidade institucional do Governo do
Estado da Bahia no ano de 2019, observando os tensionamentos entre a população negra
baiana e implementação de políticas de ações afirmativas de promoção da igualdade
racial. No primeiro momento, identificamos uma mudança de olhar sobre o tema por
parte dos Governos Federal e Estadual. Empreendemos a análise no discurso antirracista
do Governo do Estado da Bahia constituído pela campanha “Todas as vozes contra o
racismo. Todas as leis contra os racistas”, de 2019, no governo de Rui Costa (PT).
2. Posicionamento discursivo e retórica das imagens: aspectos metodológicos
Neste trabalho será feita uma análise da construção de sentido realizada na
campanha publicitária de enfrentamento ao racismo do Governo da Bahia. Propõe-se
refletir sobre a transformação do discurso de combate ao racismo contra negros na
publicidade governamental. Este artigo ampara-se em pressupostos da Análise do
Discurso como subsídio teórico. Para melhor compreensão do discurso publicitário do
Governo do Estado da Bahia, analisamos as publicidades utilizando o referencial
teórico-metodológico: o contrato de leitura, de Eliseo Verón, o posicionamento
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discursivo, de Giovando Ferreira, e a retórica das imagens, proposta por Roland
Barthes.
A construção do sentido no discurso publicitário
Em uma realidade cada vez mais conduzida pelas imagens, a publicidade é
provocada a criar uma linguagem global, ainda que se destine a comunicar com um
público-alvo específico, assim, analisar imagens publicitárias considerando a
multiplicidade de seus significados e a evolução dos meios de comunicação de massa é
desafiador. O artigo A retórica da imagem, escrito pelo discípulo de Saussure, o
semiólogo francês Roland Barthes, em 1964, e publicado, originalmente, na revista
Communications (nº 4), propõe uma análise estrutural da imagem e seus signos a partir
de uma peça publicitária.
Barthes destaca que esse estudo observa a imagem pelo viés da publicidade por
essa ter um aspecto intencional, franco, a imagem é suscetível a múltiplas interpretações
de acordo com o meio em que está exposta, seu intérprete, os contextos e os tempos de
produção e recepção. Considerando os componentes verbal e imagético, Barthes
identificou em seu corpus, um anúncio das massas Panzani, três tipos de mensagem:
denotada, conotada e linguística.
Os significados contidos na mensagem denotada (icônica) são formados pelos
objetos reais da cena, ou seja, a mensagem tem um caráter essencialmente informativo e
representação direta dos objetos fotografados, no caso do anúncio, “pacotes de massas,
uma lata, tomates, cebolas, pimentões, um cogumelo, todo o conjunto saindo de uma
sacola de compras entreaberta, em tons de amarelo e verde sobre fundo vermelho”
(Barthes, 1990, p 28), cores, slogan (ainda sem a análise do seu sentido). O processo de
construção da denotação da imagem publicitária é cuidadosamente pensado, tanto em
seus aspectos de pré-produção como o cenário em que será fotografada, iluminação
adequada e equipamentos necessários, quanto o de pós-produção, como o tratamento
digital com o auxílio de softwares gráficos especializados.
A mensagem conotada (simbólica) refere-se à interpretação cultural da
mensagem sob a perspectiva de quem observa a imagem, ou seja, essa mensagem busca
expor aspectos da representação dos objetos presentes na imagem. No anúncio
analisado por Barthes, as cores verde, branca e vermelha sugerem italianidade; os
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legumes, frescor e a natureza; e a sacola, cozinha artesanal; além da marca Panzani, que
remete a sua origem italiana, logo, a mensagem intrínseca nesses símbolos leva o
destinatário a interpretar que aquele produto é feito em um país reconhecido por
produzir massas de excelência. A conotação adiciona valores ao produto, criando uma
cadeia de significados, em que um destinatário irá facilmente interpretar a simbologia e
outro irá ignorá-la, essa variação está relacionada com o contexto cultural ao qual ele
está inserido.
Dada a sua natureza polissêmica, na publicidade, a imagem é normalmente
acompanhada de algum tipo de texto. O texto auxilia na comunicação da imagem,
tirando a ambiguidade da sua interpretação. Segundo Gemma Penn (in BAUER e
GASKELL, 2004:322), essa correlação entre o texto e a imagem proposta por Barthes é
“denominada de ancoragem, em contraste com a relação mais recíproca de
revezamento, onde ambos, imagens e texto, contribuem para o sentido completo”.
Na ancoragem ou fixação, o texto conduz o leitor através dos significados da
imagem, fazendo com que ele considere alguns deles e deixe outros de fora. Com isso, a
imagem direciona o leitor ao significado que o texto aponta, escolhido antecipadamente.
No relais ou revezamento, o texto e a imagem estabelecem uma relação de
complementaridade, de revezamento entre si. A mensagem verbal tem a função de
explicitar o que a imagem não conseguiria fazer isoladamente.
Segundo Barthes, a palavra e a imagem se complementam em uma conjunção do
significante e significado, transformando a mensagem publicitária em uma
reconstituição do circuito que envolve um emissor que tem como alvo um receptor,
condição natural da comunicação humana.
A seguir, avançaremos com os conceitos de contrato de leitura e posicionamento
discursivo, propostos por Eliseo Verón e Giovandro Ferreira, respectivamente.
Mediatização, contrato e posicionamento discursivo
Para o semioticista Eliseo Véron (1935-2014), a nossa relação com a
mediatização tem longa duração, podendo ser qualificada como antropológica,
entretanto as investigações acerca dessa vinculação são recentes. Ele pondera que as
“relações entre a mídia e as sociedades, nas quais a expansão das redes de comunicação
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se ambienta, tomaram um enorme impulso no período das últimas duas décadas e,
consequentemente, ganharam novas formas.” (VERÓN, 2014, p.13).
Verón em seus estudos iniciais sobre a mediatização, a observa sob dois ângulos:
no primeiro, o autor busca destacar as modificações em ocorrência na sociedade,
analisando-a a partir das condições de produção de sentido. Verón denomina este novo
estágio da sociedade de mediático e preocupa-se com o papel dos meios de
comunicação “de massa” nessa transformação; no segundo, o autor pretende articular o
processo de mediatização com aspectos metodológicos com base na análise do discurso.
Desta forma, investiga as “práticas institucionais em uma sociedade mediatizada”, que
se mostram desafiadoras para as sociedades contemporâneas. (FERREIRA e
ANDRADE, 2015, p. 3). Segundo o autor, “uma sociedade em via de mediatização é
aquela na qual o funcionamento das instituições, das práticas, dos conflitos, da cultura
começa a se estruturar em relação direta com a existência dos meios de comunicação”.
(VERÓN, 1984, p. 68).
Os processos de transformação da cultura e da sociedade marcam também as
alterações nas práticas políticas e nas instituições, em que tais transformações são fruto
da interação entre mudanças nos padrões da comunicação e contextos de mudanças
políticas, sociais e culturais (COULDRY; HEPP, 2013). A mediatização torna-se mais
evidente em determinadas esferas, a exemplo da política, sobretudo no que diz respeito
ao aparelho de Estado e suas cerimônias. A televisão, por exemplo, ao exibir os debates
políticos e os programas eleitorais se torna um espaço decisivo para a escolha do
eleitorado, bem como a essencialidade da propaganda eleitoral nesse período.
A enunciação ocorre a partir de um dispositivo que Verón batizou de contrato de
leitura, que é constituído pela imagem do enunciador, ou o lugar que ele atribui a si
mesmo, pela imagem do destinatário, do ponto de vista do enunciador, e, por fim, pela
relação proposta para eles. O contrato de leitura propõe associar a análise semiológica
discursiva ao estudo qualitativo para identificar nas mensagens a relação de mútuo
reconhecimento entre enunciador e destinatário. Assim, podemos entender o contrato de
leitura como uma prática enunciativa, na qual se estabelece uma situação de troca,
atravessada por regras, processos e restrições que devem ser reconhecidas pelos
envolvidos na comunicação: enunciador(es) e co-enunciador(es).
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Para Verón, não podemos perder de vista no debate sobre a análise dos discursos
sociais, a distinção entre condições de produção, ou seja, as exigências de criação do
discurso, e as condições de reconhecimento, que se relacionam com seus efeitos de
sentido. Na análise das condições de produção há uma classificação do discurso por
tipo, são das regras de produção que “explicam algumas de suas características e que
estas se encontrem em outros discursos pertencentes à mesma categoria” (VERÓN,
2004, p. 264).
Na publicidade, os modos do contrato de leitura apontam que “a distinção entre
produção e reconhecimento é particularmente instrutiva quando aplicada ao discurso
publicitário”. (VERÓN, 2004, p. 265). O autor indica lógicas diferentes atuando na
produção e no reconhecimento: a focalização e desfocalização. A primeira trata-se “do
ponto de vista da produção, o discurso publicitário é inteiramente submetido à
dominação da especificidade do alvo”. (VERÓN, 2004, p. 265). Na etapa de produção
das campanhas publicitárias, inicialmente, é necessário fazer uma reflexão estratégica
própria e também sobre a concorrência, para, em seguida, definir o posicionamento do
produto e construir um conceito de produção. Após a concepção da campanha,
prepara-se um plano de mídia para assegurar que um maior número possível de
destinatários será impactado. (VERÓN, 2004, p. 265-266).
A modernidade e a diversidade de suportes de mídia fazem com que,
diariamente, sejamos impactados por mensagens publicitárias, ainda que não sejamos o
seu alvo prioritário. Segundo Verón, consumimos uma importante quantidade de
mensagens publicitárias que estão fora do nosso comportamento de consumo habitual.
Enquanto na produção, o discurso publicitário respeita as regras de funcionamento do
mercado, no reconhecimento e para os consumidores, só uma pequena parte das
mensagens publicitárias recebidas pode ativar comportamentos de consumo. (VERÓN,
2004, p. 267). A lógica da desfocalização relaciona-se com as regras de leitura ou de
interpretação do discurso publicitário realizado pelo destinatário, logo, diz respeito aos
seus efeitos de sentido (reconhecimento).
Ainda que haja um choque entre a produção do discurso publicitário, que
focaliza as especificidades do alvo, e a recepção deste discurso, que muitas vezes o
desfocaliza, Verón acredita que não se deve separar a publicidade, como fenômeno de
marketing (focalização), das múltiplas características geradas pelo sociocultural global
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(desfocalização). “O melhor plano de mídias informatizado não impedirá que milhões
de pessoas não abrangidas pela mensagem a vejam”. (VERÓN, 2004, p. 265). E ainda
que fosse possível uma especificidade de público como uma das intenções da
publicidade, nenhum tipo de mídia de massa contempla esta característica, já que seu
objetivo é atingir o maior número de pessoas.
Para nos auxiliar na construção da análise das relações estabelecidas pela
publicidade com o seu público-alvo, convocamos Paul Ricoeur e sua contribuição à
Análise do Discurso através do Círculo Semiológico. O método articula os sujeitos
discursivos que estão situados no interior de um círculo maior, conhecido como Círculo
Hermenêutico, que é formado pelo tríplice mímese: prefiguração, configuração e
refiguração, e atua com a semiotização que leva em consideração os sujeitos reais
(ad-extra) e os sujeitos discursivos (ad-intra). Esta elaboração discursiva implica em
um duplo processo que se estabelece no ato de comunicação: um de transformação ou
de configuração – as coisas se tornam signos (discurso) e estabelecem uma relação entre
os sujeitos discursivos (sujeito enunciador e sujeito destinatário) - e um outro de
transação entre os sujeitos implicados, que ultrapassam as fronteiras do discurso.
A teoria dos campos de Bourdieu (2007) atribui à realidade social as disputas
entre sujeitos, tomados por representações e vontades que determinam suas ações. Os
campos são resultados de processos de diferenciação social, da forma de ser e do
conhecimento do mundo e o que dá suporte são as relações de força entre os agentes
(indivíduos e grupos) e as instituições que lutam pelo monopólio da autoridade, que
concede o poder de ditar as regras (BOURDIEU, 1984). Esta realidade também é
constituída por duas características da história, subjetiva (habitus) e objetiva (estruturas
sociais). A construção dos campos sociais então é formada pela disputa dos sujeitos por
um capital simbólico (saber instituído ou posição social) e através da evolução da
realidade social, ou seja, a evolução dessas “histórias”. Formado, um campo social
advém de outro e seu processo de autonomia acontece pela acumulação de poder,
através da acumulação de capital simbólico.
Como colocado acima, no discurso publicitário, a noção de contrato de leitura,
proposta por Verón (2004), indica que a produção focaliza as especificidades do alvo
enquanto que a recepção do discurso é desfocalizada. Para Ferreira (2006), o contrato de
leitura seria apenas uma das aplicações estratégicas do suporte junto ao leitorado e
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não-leitorado, dentro do que ele chamou de “contrato de comunicação”. A partir do
contrato de leitura de Verón, da teoria dos campos sociais de Pierre Bourdieu e do
círculo semiológico de Paul Ricoeur, Ferreira propõe estudar o posicionamento
discursivo, que é uma proposta metodológica que busca integrar o discurso e suas
condições de produção e recepção.
Nesta situação, é importante destacar que a determinação do posicionamento
discursivo demanda duas etapas: o estudo do discurso publicitário e o estudo do
discurso dos consumidores da comunicação (VERÓN, 1985). O cruzamento desses
dados, atrelados às condições de produção e recepção, ajudará na compreensão do
posicionamento discursivo dos anunciantes/enunciadores. Ferreira (2006) destaca que,
para que um elemento seja considerado condição de produção e/ou recepção não é
suficiente pleiteá-lo, é preciso que ele deixe pistas na superfície discursiva, levando
assim os valores das variáveis postuladas como condições (de produção e recepção) de
um determinado tipo de discurso. Se tais condições mudam, o discurso mudará
igualmente.
Entende-se que o aporte teórico-metodológico do posicionamento discursivo,
construído por Ferreira (2006), é central para compreender o posicionamento do
Governo da Bahia sobre as reivindicações da sociedade baiana pela efetivação de
políticas de promoção da igualdade racial. Posto que a análise busca entender como o
enunciador utiliza as estratégias discursivas observando os aspectos institucionais e
sociais para estabelecer uma relação com o co-enunciador utilizando a publicidade.
A partir das contribuições sobre a teoria da enunciação, serão analisadas as
marcas enunciativas na campanha de enfrentamento ao racismo do Governo do Estado
da Bahia.
O Enunciador juiz no enfrentamento e criminalização do racismo
A instabilidade política e econômica do Brasil seguiu após o impeachment da
presidenta Dilma Rousseff, em agosto de 2016. A gestão de Michel Temer (2016-2018)
foi marcada pela redução de direitos e de políticas de ações afirmativas. O país vive,
desde então, uma complexa conjuntura socioeconômica definida pelo desmonte e
desprezo pelas políticas públicas de inclusão social, de igualdade de gênero e de raça. A
partir de janeiro de 2019, em um cenário de ascensão conservadora e de extrema-direita,
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assumiu a presidência Jair Bolsonaro, presidente eleito que representa a elite
conservadora e colonialista do Brasil.
Ainda em 2015, a comunidade negra brasileira começou a sofrer com o
enfraquecimento das políticas reparatórias e de ações afirmativas. A Secretaria Especial
de Políticas Promoção da Igualdade Racial (SEPPIR), a Secretaria de Políticas para as
Mulheres (SPM) e a Secretaria de Direitos Humanos (SDH) perderam o status de
ministérios e foram incorporadas ao Ministério das Mulheres, da Igualdade Racial e dos
Direitos Humanos. Com a liderança da ministra Damares Alves, o órgão passou a se
chamar Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos (MMFDH), no governo
Bolsonaro. A SEPPIR é renomeada para Secretaria Nacional de Políticas de Promoção
da Igualdade Racial (SNPIR).
A violência contra os negros evidencia que crimes relacionados ao racismo
institucional continuam aumentando. Segundo o portal Agência Brasil, “em 2019, os
negros representaram 77% das vítimas de homicídios no Brasil, com uma taxa de 29,2
por 100 mil habitantes (...) o risco de um negro ser assassinado é 2,6 vezes superior ao
de uma pessoa não negra”. De acordo com Atlas da Violência, edição 2021, entre os
anos de 2009 e 2019, o número de negros vítimas de homicídio cresceu 1,6%, passando
de 33.929 vítimas em 2009 para 34.466 em 2019. Outro dado impactante é o
crescimento do índice de mortes violentas. O estudo apresenta um “aumento de 35%
das mortes violentas por causa indeterminada entre 2018 e 2019, o que, segundo a
análise dos pesquisadores, pode se refletir em uma subnotificação dos 45.503
homicídios registrados no país no período” (Agência Brasil).
Os casos de violência que estão relacionados ao racismo crescem e ganham
repercussão na mídia nacional e internacional. Na Bahia, o crime de racismo também
tem seus números ampliados. Segundo o monitoramento realizado, desde 2013, pelo
Centro de Referência de Combate ao Racismo e à Intolerância Religiosa – Nelson
Mandela, em 2019, foram registrados pelo órgão 148 casos de racismo. Embora
saibamos que este número não representa a realidade de violências relacionadas ao
racismo na Bahia, a enorme subnotificação por parte de muitas vítimas pode ocorrer por
inúmeras razões que vão desde a desinformação sobre a legislação até o medo de
denunciar, elevando, assim, a impunidade dos crimes de racismo, embora este tipo de
crime seja considerado uma grave violação de direitos humanos.
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Desde 2016, Fabya Reis está à frente da gestão da SEPROMI. A ativista de
movimento social iniciou sua trajetória política aos 17 anos quando passou a integrar o
Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST). Na gestão pública, já atuou na
Secretaria de Desenvolvimento Social e Combate à Pobreza (SEDES) e na Secretaria de
Políticas para as Mulheres (SPM). Em entrevista para o site Flor de Dendê, Reis assume
que tem enfrentado tempos desafiadores junto à pasta, referindo-se ao atual cenário
político federal.
Com o governo federal não tem sido um diálogo fácil e não temos
perspectivas de reversão deste quadro, uma vez que a postura
negacionista faz parte das suas diretrizes ideológicas e de gestão.
Seguimos fazendo a nossa parte, dialogando com estados e municípios
progressistas, com colegiados e instâncias da sociedade civil
fundamentais e que se fortalecem neste processo. (REIS, 2021)

O Enunciador Juiz
Para marcar o início das atividades relacionadas ao Novembro Negro, provocar a
reflexão da população e reforçar a luta contra o racismo e a intolerância religiosa,
durante o mês de novembro de 2019, o Governo da Bahia, por meio de ações
coordenadas pela SEPROMI, lançou a campanha “Todas as vozes contra o racismo.
Todas as leis contra os racistas”. Em sua página no Facebook, o governador Rui Costa
escreveu: “A Bahia é o único estado brasileiro que tem uma secretaria estadual para a
promoção da igualdade racial e vamos fortalecer, cada vez mais, nossas políticas
públicas para lutar por reparação e igualdade” (COSTA, 2019). A campanha criada pela
agência Objectiva Comunicação circulou pela Bahia com peças impressas, digitais e de
comunicação visual – painel e banner – e VT para as redes sociais (Disponível no perfil
do

Governo

da

Bahia

no

Youtube,

em

https://www.youtube.com/watch?v=A4qAz-GANpQ).

10

Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação
45º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – UFPB – 5 a 9/9/2022

Para investigar as peças acima, iniciarei com a análise da sua mensagem
linguística. Os títulos “Racismo mata. Racismo é crime.” e “Racismo fere. Racismo é
crime.” nos auxiliarão no entendimento sobre o sentido implícito nas imagens, retirando
a ambiguidade das fotografias. Uma vez que, as imagens, por sua polissemia,
originaram uma cadeia de significantes e significados. Contudo, Barthes reforça “(...) a
mensagem publicitária é franca, ou pelo menos, enfática” (BARTHES, 1990), com isso,
observamos a intencionalidade do enunciador – o Governo da Bahia, por meio da
SEPROMI – em suscitar o debate sobre uma pauta latente à sociedade brasileira: a
existência do racismo, os seus impactos e a sua criminalização, prevista na legislação
brasileira.
As imagens revelam imediatamente a mensagem linguística: os títulos, slogans,
legendas e logomarcas inseridos na cena sob o código da língua portuguesa. Ao fazer a
leitura do texto, compreende-se que se trata dos efeitos que o racismo pode causar às

11

Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação
45º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – UFPB – 5 a 9/9/2022

vítimas. Segundo Jurema Werneck, estes efeitos surgem de diversas formas. “O racismo
tem impacto na saúde em diferentes níveis. O racismo faz com que as pessoas adoeçam
mais. Ou seja, tem uma carga de doenças mais intensa. Faz com que elas morram mais
precocemente e, muitas vezes, de forma desassistida” (WERNECK, 2016). Um dado
relevante abordado na análise anterior diz respeito à menor expectativa de vida dos
negros, uma vez que as taxas de homicídio dos jovens negros tem uma escala
ascendente.
Observa-se também que o texto se refere ao fato de o racismo ser considerado
crime regulado pela Constituição brasileira. A Lei Caó define a punição para os crimes
resultantes de discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência
nacional (Brasil, 1989). Na sequência, o texto fala sobre os canais para buscar a ajuda
do Estado: “Denuncie: 71 3117-7448. www.igualdaderacial.ba.gov.br”. O telefone é do
Centro de Referência Nelson Mandela e o endereço do site é o da SEPROMI. Por fim,
identificamos que o texto ancora a fotografia, e segundo Barthes, o texto conduz o leitor
através dos diversos significados da imagem, levando-o a considerar alguns aspectos e a
desconsiderar outros.
Seguindo para a análise da mensagem icônica, nota-se que nas duas imagens
surgem as representações diretas: (1) um homem branco e um projétil de revólver e (2)
uma mulher branca, cujo dedo transforma-se em uma faca. Para Barthes, a imagem
denotada busca naturalizar a mensagem simbólica, inocentando o artifício semântico
utilizado na publicidade, muito denso na mensagem conotada (BARTHES, 1964, p.37).
Entretanto, as três mensagens utilizadas pelo semiologista – verbal, denotada e conotada
– formam um “sistema que adota os signos de outro sistema, para deles fazer seus
significantes, é um sistema de conotação; podemos, pois, desde já afirmar que a imagem
literal é denotada, e a imagem simbólica é conotada” (BARTHES, op.cit., p.31).
Nota-se que nas fotografias dispostas nas duas peças analisadas tem-se: na
primeira fotografia, há um homem branco com um semblante que exprime sentimentos
como raiva, autoridade, fúria, cólera; na segunda fotografia, observa-se uma mulher
branca

que

manifesta

emoções como

exasperação, agressividade, antipatia,

autoritarismo. Embora seja considerado que o co-enunciador pode produzir sentidos
diferentes para os significantes colocados, será o contexto sociocultural, delineado
anteriormente, que irá conduzir entendimentos da mensagem simbólica analisada. Para
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Barthes, a interpretação da mensagem simbólica implica no contexto cultural de quem
observa a peça.
Nas peças estão impressas emoções, ações e palavras – ainda que não ditas nas
peças -, que são análogas a armas (revólver e faca), podendo estas ferir ou matar as
vítimas. Sobre a utilização das cores, observa-se a predominância da cor preta, além de
branco e amarelo. Para Simionato (2004), o uso do preto é usualmente associado ao
“triste”, “sombrio”, “lúgubre”, podendo “lembrar a morte”. Assim, deduzo que a
escolha pela cor preta por parte do enunciador tenha o objetivo de impactar o leitor,
chamando a sua atenção.
Baseado em uma conjuntura de crise nacional, na qual a instabilidade econômica e
o acirramento da violência funcionam como propulsores da desigualdade racial, são
observados traços dessa desordem social refletidos no discurso do governo nas peças
analisadas. O texto “Todas as vozes contra o racismo. Todas as leis contra os racistas”
soa como uma convocação coletiva para a luta de enfrentamento ao racismo e
intensificação da vigilância relacionada à aplicabilidade da Lei nº 7.716/89. Contudo,
percebemos que as ações do governo divergem do posicionamento assumido na
campanha. A exemplo do investimento na política de promoção da igualdade racial, que
é, hoje, o terceiro mais baixo do Estado. Conforme disposto no PLOA, exercício de
2019, foram destinados R$ 11.790.568,00 em recursos para a SEPROMI, o que
corresponde a menos que 8,9% do orçamento disponibilizado para a Secretaria de
Comunicação, que naquele ano recebeu R$ 133.675.000,00 de dotação orçamentária
(PLOA, 2019).
Na campanha analisada não foi encontrada correspondência com enunciadores
elencados por Verón. O discurso do enunciador é direcionado para dois possíveis
co-enunciadores: o suposto racista e a vítima do crime de racismo. No primeiro vínculo,
o enunciador constrói um discurso que busca chocar através de metáforas de violência,
que confronta, um enunciador juiz. Nos textos: “Racismo é crime” e “Todas as leis
contra os racistas” há um tom sentenciador que garante a aplicabilidade das leis. Em
“Todas as vozes contra o racismo” se apresenta um vínculo com o co-enunciador de
convocação à luta. Na segunda modalidade os co-enunciadores são orientados através
do texto: “Denuncie”, com telefone e site. Embora dirija-se a co-enunciadores distintos,
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o enunciador construído pela campanha utiliza-se de um discurso imperativo e
autoritário.
3. Considerações finais
As mudanças sociais em torno do debate racial, no Brasil e no mundo, acentuam
a crise nacional marcada pelo retrocesso no combate às desigualdades, manifesto nos
dados da violência contra a pessoa negra. O estudo A Conta do Desmonte – Balanço
Geral do Orçamento da União, produzido pelo Instituto de Estudos Socioeconômicos,
que analisou os gastos do governo federal, demonstrou que recursos essenciais
destinados à promoção da igualdade racial diminuíram em 2021 a 1/8 do que eram em
2019. O relatório denuncia que a SEPPIR, hoje integrante do Ministério da Mulher,
Família e Direitos Humanos, gastou cerca de oito vezes menos recursos do que em
2019, caindo de R$17,6 milhões para apenas R$2 milhões.
Observamos que o agendamento político das questões raciais pode ser notado na
criação da campanha analisada. Traços de acontecimentos sociais são notados no
processo de construção do discurso da campanha analisada. As imagens simbólicas
utilizadas aludem à violência contra as pessoas negras; e as mensagens linguísticas têm
a intenção de intimidar os transgressores que cometem o crime de racismo, ações que
podem ser constatadas no cotidiano brasileiro. Os índices de letalidade da pessoa negra
são altos e têm crescido, e a desigualdade racial se perpetua nos indicadores sociais da
violência no Brasil.
Observamos no posicionamento discursivo da campanha “Racismo é crime” a
prevalência do tom sentenciador do Estado, daquele que vigia e assegura a penalização
através da lei. Contudo, a baixa aplicabilidade da legislação que pune o racismo e outras
formas de discriminação demonstra a fragilidade do Governo em garantir que leis como
a Caó, que define a prática do racismo como “crime inafiançável e imprescritível,
sujeito à pena de reclusão”, sejam de fato cumpridas.
Por fim, resta o questionamento sobre a efetividade da comunicação
governamental em apoiar a luta pelo enfrentamento ao racismo e demais formas de
discriminação no Brasil. Como resultado da análise, observa-se a necessidade urgente
de vigilância, implementação, investimento e regulação de políticas de inclusão social e
promoção de direitos para a população negra. A análise também confirma a importância
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da Comunicação, em geral, e da publicidade, em especial, para a produção de sentidos
nos debates sobre as políticas de enfrentamento ao racismo e de promoção da igualdade
racial e de como as dinâmicas sociais e políticas interferem na constituição dos
discursos institucionais sobre a questão.
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