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Resumo 

 

Este trabalho tem por objetivo problematizar sobre as questões que envolvem os 

caminhos da produção de sentido. A produção publicitária e a comunicação midiatizada 

não podem ser consideradas apenas como frutos de uma produção comercial, elas na 

verdade, devem ser encaradas como meios de produção simbólica e cultural que carregam 

consigo referenciais e valores identitários e ideológicos, os quais podem contribuir e 

influenciar na e para a constituição social dos sujeitos. Desta forma, a tentativa de abarcar 

os discursos dessas duas instituições torna-se relevante, sobretudo, no sentido de 

compreender as mediações e percepções de mundo de uma determinada sociedade. Neste 

sentido, este trabalho visa compreender o percurso da produção sentido – enquanto 

constituição discursiva, nos âmbitos do ‘O Dito e Não Dito’. Será utilizado para a análise, 

um filme da campanha publicitária intitulada Unlimited Future, da fabricante Nike, 

veiculada nas Olimpíadas de 2016. A metodologia de análise é baseada nos fundamentos 

da Análise do Discurso (AD Francesa).   
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Introdução 

Nas últimas décadas observamos uma crescente e significativa mudança nas 

práticas e representações sociais – reflexo dos processos de globalização à digitalização 

e convergência dos meios de comunicação; da constante transformação tecnológica dos 

meios de comunicação à disponibilidade de informação e conhecimento; da abertura 

econômica à possibilidade de crédito; do estreitamento de fronteiras comerciais e 

comunicacionais ao contato com novas culturas, modelos e valores sociais, 

comportamentos, necessidades, desejos, ideologias, identidades e discursos. Nesse 
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contexto, culturas e identidades de vários países interpenetram e acabam por moldar 

modelos e valores específicos de outros povos. A percepção de tempo e espaço, não mais 

delimitada por simples números, converge em posicionamentos diferentes do globo 

terrestre em um único tempo real – é a representatividade de uma homogeneização, um 

‘achatamento do planeta’ (grifo nosso), transformando-o em um único contexto sócio-

espaço-tempo global.  

Cada aspecto desse novo ambiente vem alterando significativamente a maneira 

que o tempo, o espaço e as coisas são interpretadas. A busca incessante por 

desenvolvimento de novas tecnologias, por criatividade, por inovações, por acúmulo de 

capital e informação são exigências de um ambiente que requer uma velocidade nunca 

antes vista, cabe ao indivíduo adotá-la.  

Diante dessa realidade dinâmica, mutável e tumultuada, com planos espaços-

temporais em evidente estreitamento, chamado por Harvey (1992, p. 140) de 

“Compressão do espaço-tempo", é exigido aos seres humanos que tenham que tomar 

decisões, nos mais diversos assuntos, que na maioria das vezes não possui entendimento 

e conhecimento.  

Essa exigência diária da atualidade social onde vivem, contribui para que o 

indivíduo utilize frequentemente de forma irracional, sua interpretação de mundo. 

Principalmente, quando o assunto diz respeito à suas carências como ser social e aos seus 

referenciais que a todo instante alteram-se - de uma identidade para outra, de uma 

linguagem para tantas outras, da forma de satisfazer suas necessidades para outras várias. 

Em um curto espaço-tempo, novos comportamentos, atitudes e ideologias são 

absorvidas; diferentes necessidades são influenciadas; produtos e marcas são adquiridos, 

incorporados e substituídos; novos referenciais são copiados; novas palavras, 

significados, sentidos, símbolos, sinais e signos são anexados e fundidos à sociedade; 

novos discursos são empregados e difundidos.  

 

A Publicidade como representação social 

Essa convergência de referenciais e de modelos indiciados define a sociedade 

atual. A publicidade – enquanto produtora midiática, representa, dialoga e viabiliza os 

artifícios de significação, de espaço-tempo, de linguagem, de formas articuladas de 

sentido, de conteúdo, de sonhos, de sociabilidade e de satisfação de necessidades dessa 

realidade global, transformando e moldando assim os padrões de percepção do mundo. 
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Os termos publicidade e propaganda distinguem-se, mas, de acordo com alguns 

autores se complementam e se intercalam. Pelo uso corrente como sinônimos no mercado 

brasileiro não faremos distinção. Assim, Publicidade, segundo Leduc (1972, p. 30) “é o 

conjunto dos meios destinados a informar o público e a convencê-lo a comprar um 

produto ou serviço”. É um processo permanente de convencimento, manutenção, 

renovação de interação e construção de relacionamentos entre a organização e o 

sujeito/consumidor. 

A publicidade empreende uma infinidade de discursos e artimanhas estruturais 

que desencadeiam um processo de construção de sentido, de significados, valores, 

identidades, comportamentos, costumes, atitudes e modelos de práticas de consumo.  

O processo de ressignificação da dinâmica social do indivíduo é estabelecido, 

materializado e praticado, a partir de coordenadas enunciativas e elementos constitutivos 

dos processos enunciativos, codificados e gramaticalizados nos discursos-enunciados de 

mensagens publicitárias de grandes marcas.  

A manifestação dessas coordenadas e a prática discursiva desses mecanismos 

codificadores de referenciais sociais interagem não apenas às partes do discurso formado 

por uma ou várias proposições e as partes da proposição formada por uma ou várias 

significações, mas também as partes da significação, formada de várias maneiras pela 

combinação de outras significações. 

Posto isso, pode-se dizer que, a partir do momento em que a comunicação 

publicitária estabelece que o indivíduo, está no centro do plano de referenciação da 

enunciação, o discurso acaba por instituir elementos e aspectos em contextos espaços-

temporais que refletem muito mais um modelo de comportamento adotado, do que apenas 

a venda de um produto para o perfil identificado - os anúncios atualmente, não vendem 

produtos, mas sim, vendem comportamentos. ‘Vender’ um comportamento é construir 

acima de tudo, modelos de referenciais que instaurem uma identificação, interação e 

ressonância por parte dos sujeitos/consumidor.  

Portanto, a marca estabelece, de maneira geral, uma conexão simbólica, social e 

psicológica com o indivíduo. É a representação material e imaterial de uma essência.  

Assim sendo, há um dinamismo que se articula entre os planos perceptuais, a partir 

de um conjunto de discursos possíveis, um tipo de organização de unidades composta de 

significados e sentidos, o que compreende e se adapta às necessidades e recursos de cada 

sujeito. 
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Esse processo comunicacional é característico da publicidade – uma entidade vital 

que ordena diferentes elementos que se articulam entre uma dada sociedade, como por 

exemplo, comportamentos, valores, necessidades e experiências. Esses elementos 

comuns manifestados pelas mensagens publicitárias apresentam um sentido e 

estabelecem a conexão entre um grande número de sujeitos receptores. 

As manifestações das marcas, quando possuidoras de sentidos, desenvolvem com 

maior sucesso, vínculos que se apresentam como verdadeiras âncoras mentais, que se 

interagem a partir de diferentes enunciados. A publicidade valendo-se desses mecanismos 

de interação e representatividade da dinâmica social acaba por fornecer aos discursos da 

marca, indiciais que fortalecem a construção de sentidos de seus enunciados e a 

possibilidade de concretização dos objetivos da comunicação. 

O discurso publicitário, de um modo geral é constituído de um conjunto de 

linguagens verbais, visuais ou verbo-sono-visuais, que possibilitam a instauração de 

vínculos mentais com efeitos de grande potencial persuasivo. 

Nesses discursos, é possível identificar, o processo de mediação que viabiliza tal 

prática discursiva, envolvendo os principais elementos constitutivos da enunciação e que 

estão marcados no discurso: as categorias de pessoa, de espaço e de tempo, que devem 

personificar-se pelas diferentes matrizes de linguagem (natureza hibrida) e pelos efeitos 

sinestésicos (natureza sincrética). 

 

A Linguagem para Saussure 

O conceito de Linguagem refere-se à capacidade humana de expressar-se e 

manifestar ideias, opiniões, pensamentos, sentimentos, etc., através de sistemas 

complexos de comunicação, seja de forma verbal (uso da escrita e da fala) e/ou não verbal 

(outras formas de comunicação como por exemplo, a linguagem de sinais, gestos, sons, 

desenhos, pinturas, sinais, símbolos, etc.). 

Na obra Curso de Linguística Geral, Ferdinand Saussure vê, primeiramente, na 

língua a solução para compreender as manifestações da linguagem. 

 

Mas o que é a língua? Para nós, ela não se confunde com a linguagem; 

é somente uma parte determinada, essencial dela, indubitavelmente. É, 
ao mesmo tempo, um produto social da faculdade de linguagem e um 

conjunto de convenções necessárias, adotadas pelo corpo social para 

permitir o exercício dessa faculdade nos indivíduos. Tomada em seu 
todo, a linguagem é multiforme e heteróclita; o cavaleiro de diferentes 

domínios, ao mesmo tempo física, fisiológica e psíquica, ela pertence 
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além disso ao domínio individual e ao domínio social; não se deixa 
classificar em nenhuma categoria de fatos humanos, pois não se sabe 

como inferir sua unidade (SAUSSURE, 2006, p. 17). 

 

Para entender a posição que a língua se instaura na linguagem, Saussure nos 

apresenta, o que é chamado por ele (2006, p. 19) como “Circuito da Fala”. Esse circuito 

se dá e se estabelece quando no mínimo hajam dois indivíduos. Para exprimir o processo, 

foi inserido aqui o exemplo configurado por Saussure. 

Supondo uma simples conversa entre duas pessoas, A e B. O sujeito A pretende 

iniciar uma conversa com o sujeito B. O circuito se inicia no cérebro do sujeito A 

(fenômeno psíquico), onde conceitos e ideias são articulados e estruturados para 

representar aquilo que ele deseja expressar. Para exprimir as ideias, o sujeito escolhe um 

conjunto de ferramentas que auxiliarão na transmissão do que foi idealizado pelo cérebro 

para os órgãos de fonação por exemplo (processo fisiológico), resultando em ondas 

sonoras que saem da boca do sujeito A e vão até o ouvido do sujeito B.  

 

Figura 1: Circuito da Fala 

 

Fonte: Saussure (2006, p. 19) 

 

Para melhor exemplificar, imagine que o sujeito A ame sua vida como ela é; e 

gostaria de expressar esse sentimento ao sujeito B. Enquanto não for transmitido esse 

sentimento, ficará apenas no campo das ideias e dos conceitos – uma representação 

mental desse sentimento. Para instaurar o processo de comunicação, o sujeito A vai tentar 

transmitir ao sujeito B o sentimento de amor que ele sente pela vida, utilizando-se das 

várias possibilidades que a linguagem nos oferece. A transmissão do sentimento através 

de palavras – Amo a vida – constitui então, de certo modo, uma imagem acústica, ou seja, 

uma verbalização da representação mental do sentimento.  

Esse processo segue em ordem inversa pelo sujeito B. Primeiramente, há um 

processo fisiológico e em seguida um fenômeno psíquico. O sujeito B vai ouvir a 

mensagem – Amo a vida -, esta será assimilada e associada psiquicamente ao conceito e 
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ideia correspondente. Assim, o processo, de acordo com as necessidades, seguirá o fluxo 

do circuito. 

Ferdinand Saussure, ao compreender esse circuito, salienta a importância da 

linguagem e sobretudo, da língua no sentido de conceber a significação das mensagens. 

De acordo com Saussure, a linguagem refere-se aos sistemas formais de signos que de 

maneira geral, representam algo que difere de sua realidade e materialidade. Em outras 

palavras, Saussure (2006, p. 80), o “signo linguístico une não uma coisa e uma palavra, 

mas um conceito e uma imagem acústica” - isto é, o signo é uma entidade psíquica 

constituída de (significado) ideia ou conceito mental de algo, e o (significante) imagem 

acústica. 

Esta - imagem acústica - não é o som material, coisa puramente física, 

mas a impressão psíquica desse som, a representação que dele nos dá o 

testemunho de nossos sentidos; tal imagem é sensorial e, se chegamos 
a chama-la ‘material’, é somente neste sentido, e por oposição ao outro 

termo da associação, o Conceito, geralmente mais abstrato. 

(SAUSSURE, 2006, p. 80). 

 

Baseando-se nos conceitos de Saussure, quando um brasileiro ouve um outro 

brasileiro falando sobre uma casa, essa imagem acústica (significante), remete-lhe 

psiquicamente à algumas ideias e conceitos (significado), como por exemplo, de um lugar 

para se viver, se abrigar, se alimentar, etc.    

Portanto, para Saussure, a linguagem e consequentemente, a comunicação e a 

representação, instauram-se a partir das entidades conhecidas por signos – estes 

constituídos por dois elementos interdependentes chamados de significante e significado. 

Os dois elementos agem imbricados, ou seja, não há significante sem significado e não 

há significado sem significante. 

 

A linguagem e o Discurso 

Ao utilizar a linguagem para organizar sua estrutura de pensamento, o homem 

estabelece e descreve sua realidade, organiza sua relação com os membros de uma 

sociedade e se consolida como um ser, com identidade e poder de transformação.   

A utilização da linguagem como configuração de construção de comunicação 

concretiza, acima de tudo, a interpretação da prática social configurada, da cultura, de 

valores morais e da realidade ideológica de uma sociedade. 

A linguagem torna-se um produto do pensamento humano, ao interpretar e 

expressar as significações da realidade social e das experiências adquiridas. Neste 
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processo de prática social, o homem interage, transcende e transforma sua realidade. Ou 

seja, a linguagem reflete a estrutura de uma realidade específica. 

De acordo com Orlandi (2015, p. 13), “há muitas maneiras de se estudar a 

linguagem: concentrando nossa atenção sobre a língua enquanto sistemas de signos ou 

como sistemas de regras formais, e temos então a Linguística; ou como normas de bem 

dizer, por exemplo, e temos a Gramática normativa”. No entanto, as concepções de regras 

e normas, assim como as significações podem ser diversas, dependendo da época ou viés 

de interpretação.  

Nesse sentido, para Pêcheux, a língua é consequência da história e o sujeito, como 

sendo resultado do discurso, ou seja, a relação do sujeito com a realidade e a história que 

o cerca. Esse ponto de compreensão vai conceber uma nova proposta, um deslocamento 

do terreno da linguística, o objeto de análise não é apenas a língua ou a linguagem, mas 

sim, o Discurso. Portanto, como salienta Orlandi,   

 

[...] a primeira coisa a se observar é que a Análise de Discurso não 

trabalha com a língua enquanto sistema abstrato, mas com a língua no 

mundo, com maneiras de significar, com homens falando, considerando 
a produção de sentidos enquanto parte de suas vidas, seja enquanto 

sujeitos, seja enquanto membros de uma determinada forma de 

sociedade. Levando em conta o homem na sua história, considera os 
processos e as condições de produção da linguagem, pela análise da 

relação estabelecida pela língua com os sujeitos que a falam e as 

situações em se produz o dizer. (ORLANDI, 2015, p. 14). 

 

Analisar um discurso, significa buscar conhecer as ideologias (BAKHTIN, 2006), 

valores, atitudes e comportamentos de uma sociedade em contextos espaço-temporais, ou 

seja, através de um olhar socio-histórico-cultural - sincrônico e diacrônico. Essa análise 

pode possibilitar compreender as pluralidades das representações sociais identitárias 

projetadas nos discursos. 

Assim, de acordo com Pêcheux (1997) “não há discurso sem sujeito e não há 

sujeito sem ideologia: o indivíduo é interpelado em sujeito pela ideologia e é assim que a 

língua faz sentido”. 

Ainda segundo Pêcheux (1990), a Análise de Discurso vai se preocupar com os 

efeitos de sentidos entre locutores. Como salienta o autor, os sentidos não estão no texto, 

mas é através da linguagem firmada na ideologia, muitas vezes materializada por textos 

que as significações acontecem.  
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O texto em si é uma matéria inerte, mas participa do discurso – enquanto 

articulador simbólico e ideológico. O locutor estabelece uma relação com o outro sujeito 

e o constitui como sujeito no discurso através da ideologia manifestada, condicionada às 

condições de produção, e à realidade sócio-histórica-cultural em que o sujeito assim está 

inserido. 

O discurso, portanto, refere-se à confluência materializada da relação linguagem, 

pensamento e mundo. A materialidade textual e simbólica apenas, não abarcam todo o 

processo de produção de sentido. Há uma interdependência com instâncias históricas, 

culturais, sociais e ideológicas, e, consequentemente, com a memória – conceituada por 

Pêcheux, como memória discursiva.  

 

A memória discursiva seria aquilo que, face a um texto que surge como 

acontecimento a ser lido, bem restabelecer os “implícitos” (quer dizer, 

mais tecnicamente, os pré-construídos, elementos citados e relatados, 

discursos transversos, etc.) de que sua leitura necessita: a condição do 
legível em relação ao próprio legível. (PÊCHEUX, 1999, p. 52). 

 

 

Assim, o processo discursivo se distancia do modelo tradicional de comunicação 

– transmissão de informação - onde um emissor, constrói uma mensagem baseando-se 

em um código, o receptor a lê e a decodifica. “Não há discurso de mão única” 

(BAKHTIN, 2006). “[...] temos um complexo processo de constituição desses sujeitos e 

produção de sentidos [...]. São processos de identificação do sujeito, de argumentação, de 

subjetivação, de construção da realidade, etc.” (ORLANDI, 2015, p. 19). 

Portanto, para interpretar a frase, ‘Hoje durante a resenha, o professor disse que 

vamos enfrentar uma dureza de jogo e que a casa dos caras é um alçapão’, é preciso 

considerar, sob um olhar sócio-histórico-cultural, ideológico e simbólico - em que 

contexto de produção foi elaborada a mensagem, para que se possa inferir quais seriam 

os efeitos de sentidos possíveis. 

 

Análise 

Para compreender as instâncias e os caminhos da produção de sentido, foi 

utilizado para análise o filme intitulado “Unlimited Future”, da fabricante Nike. O filme 

em questão, faz parte da campanha publicitária veiculada nas Olimpíadas de 2016. Para 

abarcar a análise, foram utilizados os fundamentos da Análise do Discurso (AD 

Francesa).   



 

 Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
 40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Curitiba - PR – 04 a 09/09/2017 

 

 9 

A partir do método proposto, a análise do filme foi dividida em duas abordagens, 

delineadas a seguir:   

OD: o dito - nível de superfície - enunciado - está claro - nível linguístico - verbal; 

ND: não dito - nível profundo - enunciação - está por baixo/por trás - 

extralinguístico - não verbal - sócio-histórico-cultural. 

 
Filme Publicitário - Título: Unlimited Future 
Anunciante: Nike 

Duração do filme: 1min19segundos (1’:19’’)  

Fonte: Youtube, 2017 

 

PLANO 1. Tempo: (0’’) 

 

 
 

OD: O filme se inicia com um close-up em uma 

janela. Pode-se observar que está chovendo do 
lado de fora da janela. Ao fundo ouvimos uma 

música calma.  

 
ND: Esse modelo de cena e de enquadramento é 

muito utilizado no cinema. Podem-se inferir 

alguns aspectos a partir da cena indicada: quem 

está dentro está protegido do ambiente ruim 
apresentado. O som exibido é uma música de 

Frédéric Chopin chamada de Berceuse op. 57. 

 

PLANO 2. Tempo: (1’’) 

 

 
 

OD: A cena segue com uma mudança de plano. 

Agora, vê-se um berçário. Os berços estão 

dispostos lado a lado. A música segue, 
juntamente com os choros das crianças. Os berços 

estão dispostos em quatro, separados por filas e 

corredores. Os nomes de cada bebê estão afixados 

nos berços. 
 

ND: A disposição dos berços, possivelmente, foi 

anteriormente planejada e pensada para produzir 
algum sentido. Pode-se inferir que a disposição 

foi pensada no sentido de fazer uma alusão à 

apresentação dos atletas no website da Nike, 
conforme figura 2 a seguir. 

 

Figura 2: Disposição das Imagens dos atletas no site da Nike 

 
Fonte: Nike, 2017 
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PLANO 3. Tempo: (3’’) 

 
 

OD: Há um close-up em um dos bebês. Ele está 

sentado dentro de um dos berços e está cercado 

por grades.  
 

ND: A cena indicada pode remeter à várias 

questões, como por exemplo, as “grades”, 

barreiras e amarras impostas pela sociedade, 
sejam elas, relacionadas à raça, cor, religião, 

sexo, etnia, idade, deficiência, etc. Qualquer 

criança pode nascer e crescer, e estar suscetível 
a essas adversidades.  

 

PLANO 4. Tempo: (7’’) 

 
 

OD: Vê-se um homem vestindo um terno preto 
adentrar a sala. Logo em seguida ele caminha até 

o rádio e desliga a música. Logo em seguida, 

ouve-se o som de trovões. 

 
ND: É interessante observar que o rádio 

utilizado na cena, remete aos rádios de plástico 

colorido anos 90 utilizados por crianças - figura 
3 a seguir. Um dos sentidos da utilização desse 

elemento, poderia indicar que se trata de uma 

situação que aconteceu nos anos 90.  

 

Figura 3: Imagem de aparelho de som da marca Gradiente 
 

 
Fonte: Google Imagens, 2017 

 

PLANO 5. Tempo: (13’’) 

 
 

 

 

 

 

 

 

OD: O homem em questão, aparenta ter entre 40 

e 50 anos. Está vestido um terno preto. Após 
desligar a música, ele começa a falar. Logo em 

seguida vê-se os seguintes dizeres na imagem: 

‘Escutem aqui, bebês. A vida não é justa. Vocês 

não decidem seus nomes’. Ouve-se de fundo um 
som que indica uma expectativa e tensão. O 

texto aparentemente, trata-se de um discurso 

realista e motivacional.  
 

 

 
ND: O homem em questão, trata-se de Roberto 

"Bobby" Cannavale. Ele é um ator 

estadunidense famoso por interpretar o 
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PLANO 6. Tempo: (18’’) 

 
 

PLANO 7. Tempo: (27’’) 

 
 

paramédico Bobby Caffey na série televisiva da 

década de 90: Third Watch, também interpretou 
Vince D'Angelo na série Will & Grace. Um 

homem vestido dessa forma, pode remeter à 

vários personagens, com algum tipo de respeito, 
importância, reputação, responsabilidade, como 

por exemplo, um técnico europeu de futebol, um 

palestrante, um professor universitário, um 

psicólogo, etc. Então qual seria o sentido de se 
utilizar esse elemento? Poderia se tratar de um 

discurso – como um técnico falando com seus 

atletas.     

 

PLANO 8. Tempo: (28’’) 

 
 

 

OD: Na cena em questão, um bebê está em pé, 
olhando o que o sujeito está falando. Nota-se que 

uma placa com um nome (Neymar Jr.) está 

afixada no berço. Ouve-se de fundo um som que 
gera uma expectativa e tensão. 

 

ND: A placa afixada apresenta um nome: 
Neymar da Silva Santos Júnior (Mogi das 

Cruzes, 5 de fevereiro de 1992), mais conhecido 

como Neymar Jr. ou Neymar, é um jogador 

brasileiro de futebol. Atualmente defende o 
Barcelona e a Seleção Brasileira. Pode-se inferir 

que se trata de uma encenação do atleta quando 

bebê. 

 

PLANO 9. Tempo: (31’’) 

 
 

 

 

 

 

 

OD: Na cena em questão, um bebê está deitado, 

olhando o que o sujeito está falando. Logo em 
seguida vê-se os seguintes dizeres na imagem: 

‘Não decidem de onde vêm’. Ouve-se de fundo 

um som que gera uma expectativa e tensão. 
Nota-se em seguida que uma placa com um 

nome (Serena Williams) está afixada no berço. 
 
ND: A placa afixada apresenta um nome: Serena 

Jameka Ross Evelyn Williams ou simplesmente 

Serena Williams (Saginaw, Michigan, 26 de 
setembro de 1981) é uma tenista profissional 

norte-americana. Considerada uma das melhores 

e mais vitoriosas tenistas da história do esporte 

por especialistas e público em geral. Pode-se 
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PLANO 10. Tempo: (32’’) 

 

inferir que também se trata de uma encenação da 

atleta quando bebê. 

 

PLANO 11. Tempo: (34’’) 

 
 

 

 

OD: Na cena indicada, um bebê está de joelhos 
no berço, olhando o que o sujeito está falando. 

Logo em seguida vê-se os seguintes dizeres na 

imagem: ‘Não decidem se têm um lugar para 

chamar de casa’. Ouve-se de fundo um som que 
gera uma expectativa. Nota-se uma placa com 

um nome (Lebron James) está afixada no berço. 

 
ND: LeBron Raymone James ou LeBron James 

(Akron, 30 de dezembro de 1984) é um jogador 

de basquete norte-americano que joga pelo 

Cleveland Cavaliers da NBA. Foi selecionado 
como a primeira escolha geral do Draft de 2003 

da NBA pela equipe de sua cidade natal, os 

Cleveland Cavaliers (OHIO). Em 2010, deixou 
os Cavaliers e foi para o Miami Heat 

(FLÓRIDA). Em 2016, liderou os Cavaliers para 

o seu primeiro título da NBA e terceiro de sua 
carreira, como havia prometido quando voltou a 

equipe em 2014. Tem um contrato de patrocínio 

vitalício com a empresa de materiais esportivos 

Nike. 

 

PLANO 12. Tempo: (37’’) 

 
 

 

OD: Na cena indicada, um bebê está deitado no 

berço, olhando o que o sujeito está falando. Logo 
em seguida vê-se os seguintes dizeres na 

imagem: ‘ou se a sua família vai ser obrigada a 

sair do país’. Nota-se uma placa com um nome 
(Mo Farah) está afixada no berço. 

 

ND: Mo farah - Sir Mohamed Muktar Jama 

"Mo" Farah CBE (Mogadíscio, 23 de março de 
1983) é um fundista campeão olímpico e 

mundial britânico, especialista nos 5000 e 10000 

metros. Nascido na Somália, de onde fugiu ainda 
criança com a família, primeiro para o Djibouti e 

depois para a Inglaterra por causa da guerra civil 

no país, foi eleito Atleta Europeu do Ano por 
dois anos consecutivos e pelos serviços 

prestados ao esporte britânico foi condecorado 

pela rainha Elizabeth II com o título de 

Comandante da Ordem do Império Britânico. 
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PLANO 13. Tempo: (44’’) 

 
 

PLANO 14. Tempo: (48’’) 

 
 

OD: Nas cenas indicadas, vê-se o sujeito 

caminhando pelo berçário. Logo em seguida vê-se 

os seguintes dizeres na imagem: ‘Não decidem 
como o mundo vai julgar vocês’. Na cena 

posterior, um bebê está sentado no berço, olhando 

o que o sujeito está falando. Nota-se uma placa 

com um nome (Zhou Qi) está afixada no berço. 
 

ND: Zhou Qi (Xinxiang, 16 de janeiro de 1996) é 

um jogador de basquete chinês que atualmente 
joga pelo Xinjiang Flying Tigers disputando a 

Liga Chinesa de Basquetebol. Em julho de 2016, 

ele foi selecionado no Draft da NBA pelo Houston 

Rockets, mas, não assinou contrato com a equipe, 
sendo consequentemente enviado de volta a Liga 

Chinesa. Pode-se inferir que também se trata de 

uma encenação do atleta quando bebê. 
 

 

 

PLANO 15. Tempo: (50’’) 

 
 

PLANO 16. Tempo: (54’’) 

 

OD: A cena que segue, o sujeito está em pé na sala, 

falando com os bebês. Pode-se ler os seguintes 
dizeres na imagem: ‘Vocês não decidem o começo 

da história de vocês. Mas, vocês podem decidir o 

final’. Ao pé da letra, o texto apresentado refere-
se a um discurso motivacional. Toda criança pode 

decidir final e ter grandes conquistas. 

 
 

ND: Nesta cena, pode-se inferir que a mensagem 

está se referindo aos atletas e à suas atividades, 

suas conquistas. Todos esses atletas não puderam 
decidir o começo de suas histórias, mas, já 

obtiveram grandes conquistas em seus esportes.  

 
 

 

 

 

PLANO 17. Tempo: (1’03’’) 

 
 

OD: Logo em seguida, ouve-se um som 

contagiante de pano de fundo e vê-se os seguintes 

dizeres em um plano todo preto com letras em 
branco: ‘Futuro sem limites’. ‘Vem Junto’. Em 

seguida, um símbolo todo colorido é apresentado 

ao centro do plano.   
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PLANO 18. Tempo: (1’05’’) 

 
 

PLANO 19. Tempo: (1’07’’) 

 
 

ND: Os dizeres apresentados: ‘FUTURO SEM 

LIMITES’, ‘VEM JUNTO’, seguidos pelo 
logotipo da Nike, indica que a marca pode lhe 

proporcionar um futuro ilimitado. A marca está 

associada à vestuário e equipamentos esportivos, 
desta forma, o discurso vem construir uma relação 

de busca por conquistas, através do esporte.  

 

PLANO 20. Tempo: (1’12’’) 

 
 

 

OD: O filme apresenta em sua cena final, o braço 

sendo levantado com o punho cerrado. Pode-se ler 
no canto superior direito os seguintes dizeres na 

imagem: ‘COMECE SUA HISTÓRIA AQUI’. 

 
ND: O gesto de levantar o punho cerrado remete à 

vitória, à resistência e reivindicações. A imagem 

também faz alusão à saudação dos Panteras 

Negras – movimento socialista negro americano, 
que combatia a discriminação nos Estados Unidos. 

Os atletas americanos Tommie Smith e John 

Carlos fizeram o gesto num pódio dos Jogos 
Olímpicos de 1968, no México. 

 
Figura 4: Jogos Olímpicos de 1968 

 
Fonte: Google Imagens, 2017 

 

 

Considerações finais 

O objetivo central deste estudo foi compreender as instâncias e os caminhos da 

produção de sentido. Saussure em seu tratado define que a língua pode ser considerada 
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como elemento fundamental que caracteriza um grupo de pessoas. Se a língua é o 

elemento constitutivo da linguagem, para Pêcheux o discurso é a representatividade do 

sujeito. É através dos discursos que os sujeitos se tornam sujeitos transformadores. 

Qualquer tipo de discurso, implica em uma rede de elementos sociais, culturais e políticos 

que auxiliam na instituição identitária de sujeito. 

Assim, a linguagem nesse âmbito representa muito mais de que um conjunto de 

regras que delimitam a constituição da comunicação - haja vista que a língua ou fala – 

pensando na dicotomia Saussuriana -, e os personagens que a utilizam, de alguma forma 

a ressignificam, e assim reconstrói e transforma o mundo ao seu redor. 

A formação discursiva de Foucault refere-se ao que, podemos assim chamar, de 

uma construção ideológica e identitária que extrapola os níveis de mensagens. Ou seja, 

uma mensagem não é apenas uma comunicação de uma mensagem, já que a forma e quem 

a fala, a marca de alguma forma com elementos que a diversificam de outras tantas. 

Qualquer tipo de mensagem deve ser concebido dialogicamente, entre aquele que 

a emite e aquele que a recebe e vice-versa. Quem a recebe, recebe de formas diferentes. 

Pois, sua realidade lhe impõe chaves de decodificação que a diferenciam. É nesse 

paradoxo que surgem alguns questionamentos. Se cada sujeito vai interpretar ou 

decodificar uma mensagem de forma diferente, em decorrência de seu repertório, de sua 

experiência ou de conhecimento sócio-histórico, isso pode indicar que a mensagem 

pensada pelo criador ou enunciador, na maioria das vezes, é de alguma forma 

reinterpretada ou ressignificada. A mensagem quando não decodificada, da maneira 

objetivada pelo autor, ela é certamente, aproximada ou relacionada a algo ou objeto 

conhecido pelo enunciatário.  

Desta forma, a materialidade simbólica age de formas diversas, produzindo efeitos 

de sentidos diversos. Ao analisar o filme Unlimited Future pode-se inferir que muitos dos 

elementos, com algum tipo de simbolismo, só poderiam gerar alguma significação caso 

os enunciatários pudessem interpretar, e, assim se reconhecer como sujeito diante do 

discurso. Se o discurso não produz os sentidos elucubrados pelo enunciador, sobretudo, 

sob olhar de abordagem do não dito (ND), pode-se inferir que o enunciatário o irá 

ressignificá-lo dialogando com sua realidade e contextos. 

Pensando nos caminhos da produção de sentido, o filme da campanha publicitária 

intitulada Unlimited Future (Futuro Ilimitado) foi veiculado nas Olimpíadas de 2016. O 
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mote do anúncio remete ao filme veiculado na Copa do Mundo de 2010, intitulado Write 

The Future (Escreva o Futuro), em que o jogador é o autor de seu próprio futuro.  

É importante salientar que esses discursos, instaurados anteriormente, indicaram 

o caminho para o discurso atual. Em Unlimited Future temos as versões bebês dos 

principais atletas da marca Nike. Atualmente, tendo como base o mesmo mote, vemos os 

atletas já adultos, agindo em seus esportes, como por exemplo, Unlimited Serena, 

Unlimited Lebron, etc. 
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