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Resumo 

A partir de presupostos teóricos da Análise do Discurso da linha francesa, o artigo tem o 

objetivo central de fornecer subsídios para uma reflexão sobre a relação entre a imagem 

projetada pela instituição, ao elaborar a comunicação publicitária, e a imagem 

reconhecida pelo idoso naquele ambiente no que se refere ao uso das redes sociais. Para 

tanto, foram analisadas páginas oficiais selecionadas na linha do tempo do Banco 

Santander Brasil e do Banco do Brasil S.A. publicadas no facebook no ano de 2016. A 

análise permitiu conhecer e traduzir por meio do ethos e das sequencias enunciativas as 

formas cenográficas e textuais que as instituições entregam para esse público. 
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Introdução 

 

 Com a grande evolução tecnológica nos últimos tempos, ampliaram-se as 

perspectivas de utilização de instrumentos virtuais para os mais variados fins, inclusive 

no que se refere ao ciberespaço e as redes sociais. O número de pessoas que acessam essa 

rede vem aumentando e, consequentemente, as exigências por parte do usuário crescem, 

principalmente em relação à qualidade das informações disponibilizadas. Com o público 

idosos não é diferente. 

 Com efeito, os indivíduos idosos não vivem somente para contemplar a vida de 

modo pacífico, pois eles têm, na medida do possível, ocupado espaços significativos na 

sociedade, como consumidores potenciais ou, mesmo, profissionalmente, permanecendo 

ativos.   

 Este artigo faz uma análise das sequências enunciativas retratadas pelos idosos 

nas páginas on-line publicadas nos sites oficiais das instituições financeiras aqui 

representadas pelo Banco Santander Brasil, o terceiro maior banco privado do país e o 

                                                 
1 Trabalho apresentado no GP Publicidade e Propaganda do XVII Encontro dos Grupos de Pesquisa em Comunicação, 

evento componente do 40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação. 
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Banco do Brasil S.A., a maior instituição financeira da América Latina. Um objeto que 

se apresenta no estudo da mensagem publicitaria dirigida para o público idoso por meio 

das cenas da enunciação, do ethos e da corporalidade, provocando um sentido dialógico 

entre o enunciador e o usuário, abrindo espaço para o compartilhamento de opiniões, 

críticas e elogios, possibilitando enxergar a reação desse público perante os 

assuntos/temas abordados. 

 A questão da inclusão dos idosos no contexto da democratização da participação 

nas redes sociais on-line e o impacto que esta situação coloca na vida desse usuário, 

justifica a importância deste estudo, conhecendo a realidade nas suas perspectivas e 

diretrizes que podem afetar as instituições financeiras no seu relacionamento com seus 

clientes, neste caso, os idosos. 

 Esse novo relacionamento produzido pelos bancos via internet merece cuidados 

específicos para que não haja um viés comunicativo na prática da mensagem publicitária, 

efetivada por meio da experiência discursiva e compartilhada entre os atores participantes 

dos conteúdos selecionados para este artigo e os usuários idosos. 

 Ao compartilhar suas opiniões, satisfações, desejos, criticas, o usuário idoso 

produz uma forma de linguagem traduzida em dialogo. Esse processo dialógico fica 

caracterizado quando se escreve no ciberespaço, neste artigo, as páginas on-line dos 

bancos, e se lê, dando significado a cada palavra construtora de um resultado tácito. Nos 

termos de Bakhtin (2010, p. 42), “a palavra penetra literalmente em todas as relações 

sociais entre indivíduos.” 

 Baseando-se no que foi exposto, faz-se necessário conhecer as relações no que 

concerne os conteúdos das instituições financeiras existentes nas redes sociais e aos 

idosos, entendendo como ocorrem as manifestações mais efetivas do exercício dialógico 

desse público nos tempos atuais. Assim, apresentamos neste estudo a análise de quatro 

espaços on-line que permitiram observar e traduzir o relacionamento dos idosos com os 

assuntos retratados por meio do compartilhamento de suas mensagens. 

 

Níveis de interatividade 

 

A emergência das redes sociais digitais como espaços midiáticos tem amplificado 

os espaços de diálogo entre os atores das relações comerciais e a palavra de ordem tem 

sido interatividade, embora se reconheça que no diálogo estabelecido entre empresas e 

consumidores as vozes não têm os mesmos espaços, os diálogos muitas vezes são quase 
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monólogos. Da mesma forma os processos interativos nem sempre representam ações de 

fatos, mas muitas vezes são reações pautadas e dirigidas por um comando determinado. 

Pesquisadores como Primo e Cassol (1999) se dedicaram a explorar diferentes níveis de 

interatividade propiciados pelas mídias digitais, por exemplo, entre o curtir, o 

compartilhar e o comentar, na medida em que cada passo exige um comportamento e uma 

exposição maior do sujeito na rede.  “As ferramentas disponíveis na internet podem ser 

um grande diferencial na produção/circulação de conteúdos para os diferentes segmentos 

da sociedade, do entretenimento aos negócios, das relações pessoais às profissionais” 

(GONÇALVES; SANTOS, 2016) 

O mundo digital amplia os espaços de participação, compartilhamento, 

colaboração e também da manifestação das decepções e frustrações, de forma que cada 

dia mais as organizações estão expostas aos conflitos, às críticas e às cobranças dos seus 

clientes e consumidores, num embate permanente de cuidar dos traços da sua identidade 

para que sua imagem e reputação não sejam atingidas. Porém, longe de ouvir o 

consumidor de forma eficiente o que se encontra, na maior parte das vezes, é uma reação 

das organizações, com respostas prontas e impessoais. 

 

O diálogo e o ideológico na publicidade 

 

Dialogismo é o que fundamenta o conceito de linguagem para Bakhtin (1997). 

Todas as esferas sociais comportam variedades linguísticas e gêneros composicionais que 

revelam a dialogicidade, a intertextualidade, o ideológico e o estilo nos textos: “qualquer 

enunciado considerado isoladamente é, claro, individual, mas cada esfera de utilização da 

língua elabora seus tipos relativamente estáveis de enunciados, sendo isso o que 

denominamos gêneros do discurso” (BAKHTIN, 1997, p. 279).  

Para o autor os gêneros primários são os simples e os secundários, os complexos, 

sendo atravessados por ideologias variadas que se materializam na enunciação. Os 

gêneros primários seriam aqueles das conversas informais do cotidiano, já o gênero 

secundário seria fruto da comunicação produzida a partir de códigos culturais elaborados 

em situações de troca cultural “mais complexa e mais evoluída”, constituídos pelos 

gêneros principalmente da escrita, desenvolvidos nas áreas artística, científica, 

sociopolítica. No nosso contexto de pesquisa, quando abordamos a publicidade, estamos 

frente a um gênero secundário, pois, trata-se de um texto oriundo de uma relação 

comercial, de uma organização para um público, porém elaborada com uma enunciação 
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que envolve gêneros primários, conversas do cotidiano, a exemplo do que fazem os 

romances (gêneros secundários) quando retratam personagens do dia a dia para compor 

as cenas dos diferentes quadros dos capítulos da obra ou das cenas da enunciação. No 

caso da publicidade, trata-se de um contexto ideológico claramente marcado pelas 

relações de mercado, de interesse e de persuasão, traduzido nas e pelas palavras. 

 

Cenas da enunciação, ethos e corporalidade 

 

Este estudo se propõe a realizar uma análise do material selecionado do Banco 

Santander Brasil e Banco do Brasil S.A., representantes respectivamente de instituição 

financeira particular e pública brasileira, com subsídios teóricos da Análise do Discurso 

da linha francesa, em especial no que se refere às questões, das cenas enunciação, do 

ethos e da corporalidade. 

Analisando o perfil corporativo dos dois bancos, observamos que o Banco 

Santander Brasil obteve rápido crescimento no país. Em agosto de 2008 o Banco realizou 

a incorporação de ações do Banco Real, na época o quarto maior banco privado brasileiro 

em termos de ativos. Quando da aquisição, o Banco Santander era o quinto maior banco 

não estatal do Brasil em termos de ativos. Hoje é o terceiro maior banco privado do país 

com uma estratégia de crescimento pautada no foco em Varejo, na diversificação 

geográfica, no controle e gestão de risco, na eficiência e na disciplina4. Importante 

acrescentar a realização do Projeto Talentos da Maturidade, uma iniciativa do Santander 

Cultural e o Ministério da Cultura, tendo como objetivo valorizar e incentivar a produção 

e memória cultural de homens e mulheres com mais de 60 anos, buscando proximidade 

com esse público no seu discurso publicitário na divulgação dessa iniciativa. 

O Banco do Brasil S.A., se apresenta como um banco “bom pra todos”, que 

consegue atender todos os públicos. É a maior instituição financeira da América Latina, 

oferecendo soluções, serviços e produtos nos segmentos bancário, de investimento, 

gestão de recursos, seguros, previdência e capitalização, meios de pagamento, entre 

outros. Além disso, se posiciona como líder em diversos segmentos e referência em 

sustentabilidade e governança, diferenciando-se pela força de sua marca e por adotar 

                                                 
4 Informações recortadas do site institucional Santander Brasil. Disponível em: 

<https://www.santander.com.br/portal/wps/script/templates/GCMRequest.do?page=6415>. Acesso em 

29/6/2017. 

https://www.santander.com.br/portal/wps/script/templates/GCMRequest.do?page=6415
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tecnologia de ponta em suas operações5. O Banco ajuda as pessoas com mais de 60 anos 

a planejarem a sucessão patrimonial no formato de previdência complementar que, 

segundo o Banco, deixou de ser vista como sinônimo de complemento da aposentadoria, 

além de promover a integração social e estimular a prática de atividades físicas para 

idosos. 

Na terminologia de Maingueneau (2008) o discurso publicitário, objeto deste 

estudo, é a cena englobante, ou seja, pode ser identificada como pertencente a um tipo de 

discurso distinto de qualquer outro. Identificar a peça publicitária como pertencente a um 

suporte e não a outro, no caso a mídia digital ou à mídia televisiva, a recorta em suas 

características de gênero, ou segundo o autor de cenas genéricas. Porém, o que 

particulariza cada uma das peças é a forma de manifestar a mensagem em cada gênero do 

discurso publicitário – na cenografia, na roupagem que a mensagem recebe na 

enunciação, momento em o enunciado torna-se ato, no tempo e no espaço, pela ação do 

sujeito. Maingueneau (2008, p. 71) entende que a cenografia “legitima um enunciado que, 

por sua vez, deve legitimá-la, deve estabelecer que essa cena da qual vem a palavra é 

precisamente a cena requerida para enunciar nessa circunstância”. 

 

Banco do Brasil S.A. e Banco Santander Brasil: uma proposta de análise da prática 

discursiva compartilhada  

 

Neste item, a prática discursiva se encontra com a prática mercadológica, 

considerando a retratação do idoso como objeto de bancarização6 pertencente ao sistema 

financeiro, tornando-se parte dela. Na situação de participante de uma página em uma 

rede social, usuários idosos e outros usuários representados como clientes e as instituições 

representadas pelos bancos são sujeitos diferenciados do Sistema Financeiro Digital. Eles 

constroem, juntos, um processo dialógico concreto por meio de suas enunciações em seu 

relacionamento. Nesse processo dialógico, via internet, existem, de um lado, aquele que 

escuta e, às vezes, diz, legitimando sua própria posição; do outro, aquele que diz e, às 

vezes, influencia.  

                                                 
5 O posicionamento do banco aparece em seu perfil corporativo. Disponível em: 

<http://www45.bb.com.br/docs/ri/ra2012/port/ra/01.htm>. Acesso em: 29/6/2017. 

 
6 Conforme apresentado no II Forum Banco Central sobre Inclusão Financeira de 2010, não existe um 

conceito universalmente aceito para a bancarização, no entanto, firmou-se a proposta que bancarização é o 

cidadão ter uma conta corrente, qualquer que seja sua modalidade, uma conta de aplicação (poupança) e 

algum tipo de empréstimo. 

 

  

http://www45.bb.com.br/docs/ri/ra2012/port/ra/01.htm
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Nessa relação dialógica e dialética, usuários e instituições vão fazendo fluir o 

processo de participação e compartilhamento no âmbito do Sistema Financeiro público e 

privado. Destacamos que esse processo está construído com críticas e elogios, não 

traduzindo um cenário harmonioso entre os participantes do sistema. Desse cenário, 

nascem as seguintes questões: quais as características da ação comunicativa que efetiva e 

define o diálogo entre usuários idosos e outros usuários e as instituições Banco do Brasil 

S.A. e Banco Santander Brasil, via internet, nas páginas do facebook no ano de 2016? 

Qual a relação entre a imagem projetada pelos Bancos e a imagem reconhecida pelo idoso 

nesse ambiente? 

Para responder às questões colocadas, precisa-se descrever cada página 

selecionada, para depois à análise qualitativa das sequências enunciativas dessas páginas 

e seus respectivos comentários feitos pelos usuários idosos, material empírico que poderá 

revelar a estrutura da interação verbal que efetiva ou não o diálogo entre os Bancos e seus 

clientes, via internet. 

 

As quatro páginas digitais no facebook: descrição e análise do contexto empírico 

 

No espaço enunciativo das páginas publicadas no facebook em 2016, foram 

materializadas quatro fontes de enunciação relacionadas e representadas pelo idoso: a 

primeira sobre o “Dia Nacional do Idoso”, a segunda apresenta o “Serviço de SMS 

gratuito para Beneficiários do INSS”, ambas pertencentes ao Banco do Brasil S.A., a 

terceira página mostra o caso do “Dr. Irati”, um dentista que resolveu virar fazendeiro e 

a quarta página relaciona o idoso com o patrocínio do “Museu do Amanhã”, essas duas 

páginas publicadas pelo Santander. 

O usuário idoso, para participar desse espaço dialógico virtual, recebia o post do 

Banco em sua rede social e acessava a página inicial da instituição, observando a 

enunciação e comentando sobre esse conteúdo. Vale informar que todos os comentários 

se colocavam na condição de clientes das instituições selecionadas. 

Os resultados quantitativos das quatro páginas digitais no facebook podem ser 

visualizados no quadro, a seguir: 
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Quadro 1 – Resultados quantitativos das páginas pesquisadas 

 

Espaço 

enunciativo 

Comentários 

sobre a 

enunciação -  

usuários 

idosos 

Comentários 

sobre a 

enunciação - 

outros 

usuários  

Curtidas Compartilhamentos 
Total de 

comentários 

“Dia Nacional 

do Idoso” 
2 5 270 22 90 

“Serviço de 

SMS gratuito 

para 

Beneficiários 

do INSS” 

1 5 239 55 36 

 

“Dr. Irati” 

 
4 4 423 46 39 

“Museu do 

Amanhã” 
12 15 51.000 387 237 

Fonte: Linha do tempo Banco Santander Brasil e Banco do Brasil S.A. - facebook 2016 

 

O quadro colabora com a visualização da quantidade das relações dialógicas em 

cada página publicada pelos Bancos no período pesquisado, observando na última coluna 

o total de comentários, sendo essa soma diferente da soma de comentários dos usuários 

sobre a enunciação apresentada na página. Destacamos que ocorre essa diferença porque 

os demais comentários tratam de reclamações e insatisfações sobre os serviços prestados 

pela instituição, informando que para o levantamento dos comentários não foi usado 

nenhum tipo de filtro. 

Considerando o que se apresentou até agora, vamos analisar os comentários sobre 

a enunciação feitos pelos usuários idosos, com todos os seus elementos, para dar conta 

do contexto empírico. 

 

Análise dos comentários do corpus: o dialogismo verbal on-line 

 

Para dar efeito ao nosso estudo, apresentamos aqui, os comentários de forma a 

possibilitar o entendimento desse quadro dialógico verbal on-line. Vamos mostrar os 

quatro enunciados publicados pelos Bancos acompanhados dos comentários feitos pelos 

usuários idosos, sendo os comentários representados com seus principais apontamentos, 

favoráveis ou não ao discurso da enunciação, informando que os protocolos elaborados 



 

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

 

 8 

para a análise e desenvolvimento desta pesquisa estão disponíveis para consulta num 

espaço virtual de acesso público7. 

 

Página 1 - “Dia Nacional do Idoso” - O que diz o Banco: 

“Realizar mais projetos, conhecer todos os lugares que ainda não conhece e muito mais. 

Essas são algumas maneiras de comemorar o #DiaNacionalDoIdoso. E sabe qual é o 

melhor? Nós podemos te ajudar. #OBancoDoBrasil” 

 

O que comenta o usuário idoso: 

Ao analisarmos os dois comentários, percebemos que ocorrem semelhanças no conteúdo 

compartilhado dentro da página, diretamente ligado a críticas sobre a existência do 

Estatuto do Idoso, as humilhações enfrentadas dentro das agências e comparações feitas 

com outros bancos, “O idoso é tratado feito lixo...”, comenta um dos usuários. 

 

Página 2 - “SMS gratuito para Beneficiários do INSS” - O que diz o Banco: 

“Receba mensagens gratuitamente no seu celular quando o benefício estiver disponível, 

quando fizer compras ou saques. Para fazer a adesão ao serviço, é necessário receber via 

cartão Previdência Social. #OBancodoBrasil.”  

 

O que comenta o usuário idoso: 

Em apenas um comentário feito, ao contrário da página 1, o cliente elogia o serviço e o 

atendimento do Banco: “Eu gosto muito de trabalhar com o BB, sempre sou bem 

atendida”. Vale ressaltar que o comentário não tem nenhuma relação com o enunciado da 

página, não existe compromisso entre o que o Banco oferece e o comentário 

compartilhado. 

 

Página 3 - “Dr. Irati” - O que diz o Banco: 

“Dentista há 35 anos, o Dr. Irati resolveu dar uma guinada em suas atividades e investir 

no setor mais promissor da economia nacional: o agronegócio. Comprou 60 hectares de 

terra em Cascavel, no Paraná, e conta com a ajuda de nossos especialistas sobre crédito e 

técnicas agrícolas sustentáveis. 

                                                 
7 Disponível em: 

<https://docs.google.com/document/d/1uEaXCvINGLLgYqyV054zPWysoNtjuHxyxYDmGxuzeP4/edit?

usp=sharing>. Acesso público compartilhado. 

https://www.facebook.com/hashtag/dianacionaldoidoso
https://www.facebook.com/hashtag/obancodobrasil
https://www.facebook.com/hashtag/obancodobrasil
https://docs.google.com/document/d/1uEaXCvINGLLgYqyV054zPWysoNtjuHxyxYDmGxuzeP4/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1uEaXCvINGLLgYqyV054zPWysoNtjuHxyxYDmGxuzeP4/edit?usp=sharing
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Sabe quando começamos a pensar em mudar de vida ou profissão? Nosso cliente dentista-

fazendeiro mostrou que nunca é tarde para começar uma nova história, 

#ComoTudoDeveSer.” 

 

O que comenta o usuário idoso: 

O comentário observado trata também de um elogio, desta vez não para o Banco e sim 

para a personagem retratada na página: “Admirável esse ser humano! Parabéns!!!”. 

Novamente, o comentário não contempla a “ajuda” do Banco na questão de oferecer 

crédito e outros serviços, mas sim, na qualidade humana da personagem retratada como 

uma pessoa vitoriosa, que encontrou um novo desafio, apesar da idade demonstrada na 

imagem da página. 

 

Página 4 - “Museu do Amanhã” - O que diz o Banco: 

“ ‘Vocês são a geração que vai chegar aos 150 anos’. Foi com essa frase que o Antônio 

Lopes Lourenço, presidente de um clube de remo no Rio de Janeiro, abordou dois jovens 

que estavam conhecendo o Museu do Amanhã, um lugar que inspira seus visitantes a 

pensarem nas possibilidades que os amanhãs podem trazer.  Aos 77 anos, Antônio 

convida você a refletir sobre o futuro: nós, seres humanos, viveremos mais (e melhor)?” 

 

O que comenta o usuário idoso: 

Aqui aconteceram 12 comentários, todos relacionados ao enunciado publicado pelo 

Banco. Não vamos apresentar todos os comentários neste espaço do nosso estudo, mesmo 

porque os protocolos se encontram disponiveis conforme informado anteriormente. 

Porém, destacamos que os comentários se dividiram entre falar sobre a possibilidade de 

“chegar aos 150 anos” e “refeletir sobre o futuro” conhecendo o Museu do Amanhã8. 

Importante dizer que existem criticas sobre a questão da longevidade: “Duvido que a nova 

geração chegue a viver tanto! Malham e usam esteróides, comem tudo que não presta, 

tomam drogas até morrer!”, compartilha um dos usuarios idosos; sobre o Museu do 

Amanhã, coloca-se: “Museu do Amanhã 10, saúde, segurança e trabalho 0”. Observamos 

que existe forte equilibrio entre elogiar e criticar as duas situações. 

                                                 
8 O Museu do Amanhã oferece uma narrativa sobre como poderemos viver e moldar os próximos 50 anos. O Banco se 

apropria dessa proposta para relacionar a longevidade com o futuro. 

https://www.facebook.com/hashtag/comotudodeveser?source=feed_text&story_id=10153270761225588
https://www.facebook.com/museudoamanha/
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O ethos é parte constituinte das cenas da enunciação. Por meio da cenografia se 

instaura a figura do enunciador e do seu co-enunciador, que atuam em um tempo e em 

lugar com objetivos determinados. 

No que se refere às instituições financeiras, objeto de nossa análise no presente 

estudo, podemos observar que o ethos projetado do anunciante é de um fiador que busca 

o bem estar do investidor que precisa da sua ajuda para uma vida melhor, para sua 

segurança, para a projeção de uma vida segura, haja vista que se trata de um idoso. 

Portanto, ao se colocar como enunciador e traçar sua autoimagem, projeta a imagem do 

outro, seu co-enunciador, seu possível consumidor. Ao tomar a palavra o enunciador 

passa ocupar um lugar social e, automaticamente, atribui ao seu interlocutor um lugar 

social correlato. A imagem que ele construirá de si será orientada pelas suas intenções no 

momento da enunciação. Pêcheux (1997, p. 82) propôs essa perspectiva ao afirmar que 

“o que funciona nos processos discursivos é uma série de formações imaginárias que 

designam o lugar que A e B se atribuem cada um a si e ao outro, a imagem que eles se 

fazem de seu próprio lugar e do lugar do outro”. Na dinâmica desse processo de jogo de 

imagens nem sempre o enunciador é visto da forma como gostaria de ser visto e nem 

sempre o consumidor se reconhece naquela imagem projetada ou construída sobre ele. 

Nos espaços das redes sociais é possível observar momentos de dissimulação, de 

redirecionamento e de desconstrução do simbólico das instituições financeiras em relação 

ao público idoso. 

 

Análise do ethos das instituições financeiras: os enunciadores 

 

Os dados qualitativos sobre o tom9, por meio do qual o enunciador se apresenta, e 

sobre a valorização que ele constrói a respeito do tema da página on-line publicada, 

aparece no corpus por meio de recursos inclusos na mensagem publicitária (prática da 

persuasão) que indicam a relação de valor e a contextualização do enunciador com o 

assunto. Com efeito, a partir do que foi escrito e compartilhado, pôde-se identificar a 

variabilidade de produção de sentido, por meio de críticas e/ou elogios contidos nas 

relações formadas pelos sujeitos enunciadores que participam das páginas on-line 

analisadas neste estudo. 

                                                 
9 O tom de uma mensagem não depende das características e experiências de quem escreve, mas sim de um 

posicionamento. 
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Na condição de aproximar-se do público idoso como potencial usuário de 

produtos e serviços, o enunciador, representado pelas instituições financeiras Banco 

Santander Brasil, terceiro maior banco privado do país e Banco do Brasil S.A., maior 

instituição financeira da América Latina – constituem-se com o ethos do fiador, na 

medida em que se coloca como aquele que é capaz de consolidar a realização de projetos 

e acesso aos benefícios oferecidos, ainda que as condições sociais dos idosos não sejam 

as mais favoráveis. Do outro lado do processo, o co-enunciador, possível cliente do banco, 

é representado como aquele que se beneficia das ações apresentadas e, por isso, reconhece 

o valor da instituição. São estereótipos explorados pela relação mercadológica 

estabelecida, responsável pela concepção do cenário e busca da adesão aos conteúdos 

apresentados. Na referência de Ayesteran e Pãez (apud MARTINS; RODRIGUES, 2001, 

p. 249), o estereótipo é “uma representação social sobre os traços típicos de um grupo, 

categoria ou classe social”. Caracteriza-se por ser um modelo lógico para resolver uma 

contradição da vida cotidiana, e serve, sobretudo, para dominar o real.  Nas páginas 

analisadas exploram-se algumas imagens desse contexto estereotipado: o idoso com a 

barba grisalha, esboçando um sorriso tímido, a idosa de cabelos brancos, o uso de óculos. 

Vale destacar que uma das páginas on-line selecionadas traz em sua enunciação uma 

citação adequada para enunciado apresentado, porém questionável fora daquele cenário, 

como por exemplo, a frase do idoso dirigida para dois jovens no Museu do Amanhã: 

“vocês são a geração que vai chegar aos 150 anos”. Uma ação artificial em se tratando de 

tamanha longevidade. 

Ao compartilhar os temas apresentados, os idosos reagem sob dois aspectos 

distintos no espaço para tecer seus comentários, ora criticando como forma de desabafo 

ou elogiando, no intuito de mostrar identificação com o enunciador, exemplificando: “O 

idoso é tratado feito lixo enquanto em algumas agência (agências) tem guardas que 

organizam as filas serven (serve) chá cafezinho biscoito, pães e água, tem alguns assentos 

ainda nunca vi um banco do Brasil ofereçer (oferecer) ao menos água além de fazer parte 

da equipe de trabalho pessoas despreparadas que desrespeitam e até agridem clientes ..é 

uma vergonha!!”10. Ora elogiando: “Eu gosto muito de trabalhar com o BB, sempre sou 

bem atendida”. 

                                                 
10 Os comentários foram retirados diretamente das páginas on-line selecionadas para este estudo, não sofrendo nenhum 

tipo de revisão.  
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Importante dizer que a reação dos idosos no sentido da crítica ocorre mais vezes 

com o banco público, neste caso, Banco do Brasil S.A., em detrimento do banco privado, 

neste estudo, Banco Santander Brasil, não sendo objeto deste trabalho as causas ou 

motivos de tal ocorrência. 

 

Corporalidade 

 

Na produção da mensagem publicitária, tal como estas que analisamos, o 

enunciador possui uma posição privilegiada em relação ao seu interlocutor, uma posição 

que tem a garantia do poder de fala, de tomar a palavra e de instaurar a imagem que faz 

do outro, de conduzir o jogo de sedução. Portanto, na relação dialógica o diálogo fica 

mais favorável a essa parte. O enunciador tem uma imagem pré-construída pela sua 

atuação social e um reconhecimento prévio que autoriza sua fala: “a imagem de si é, 

assim, ancorada em estereótipos, um arsenal de representações coletivas que determinam, 

parcialmente, a apresentação de si e sua eficácia em uma determinada cultura” 

(CHARAUDEAU; MAINGUENEAU, 2004, p. 221). Por outro lado, há uma imagem 

também pré-concebido do público a que se destina tal mensagem – uma imagem 

construída na sociedade segundo padrões estéticos, econômicos valorizados em uma 

determinada época.  Para que esse jogo de imagens seja viável e se concretize não bastam 

as palavras da mensagem publicitária, é preciso um conjunto de elementos que 

componham a cena:  um corpo para personificar os conceitos, criar um mundo. Dessa 

forma, a escolha do cenário, dos objetos cenográficos, dos atores, da iluminação, do foco, 

do figurino entre outros elementos funcionam para dar corpo ao discurso. Na concepção 

dos autores: 

A incorporação funciona em três dimensões indissociáveis: (1) mediante 

a leitura ou a audição, o discurso dá corpo ao seu enunciador – que 

exerce o papel de fiador – de uma fonte legitimante – que permite ao 

destinatário construir uma representação dinâmica dele. (2) O 

destinatário incorpora, assimila os esquemas característicos desse 

fiador, sua maneira de habitar seu corpo, de se mover no mundo. (3)  

Esse duplo processo permite a incorporação imaginária do destinatário 

à comunidade dos que aderem a esse discurso, que com ele fazem corpo 

(CHARAUDEAU; MAINGUENEAU, 2004, p. 272). 

  

Nessa direção, ao analisarmos a corporalidade apresentada pelas instituições 

financeiras selecionadas para este trabalho, nos deparamos com uma variabilidade de 

concepções que direcionam os efeitos pretendidos pelo enunciador e fundamentam o 
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conteúdo da enunciação. Para facilitar o entendimento desta análise, temos a seguinte 

representação: 

 

Quadro 2 – Principais aspectos das cenas do corpus 

 

 
Elementos da cena 

Banco do Brasil S.A. Banco Santander Brasil 

Cenário Residencial/Urbano 
Exterior da agência/ 

Interior do Museu 

Objetos cenográficos Vasos/Smartphone 
Painel com logomarca do Banco/ 

Mural de apresentação do Museu 

Atores Idoso/Idosa Idoso 

Figurino Conservador Conservador 

Fonte: cenas das páginas selecionas – facebook 2016 

 

Essa corporalidade retratada nas duas instituições financeiras analisadas nos 

permite algumas reflexões sobre o uso de determinados elementos na composição da 

cena: o Banco do Brasil S.A. coloca seus atores num cenário residencial/urbano, trazendo 

a relação do cotidiano, da simplicidade dessa imagem projetada na condição de 

reconhecimento do público idoso, facilitando a divulgação da mensagem e seu 

compartilhamento. Destacamos que o enunciador se apropria da imagem masculina e/ou 

feminina para enfatizar as sequências enunciativas publicadas. Em detrimento da cena 

anterior, o Banco Santander Brasil apresenta um cenário diretamente atrelado às suas 

sequências enunciativas, construídas na forma testemunhal dos atores, ambos masculinos. 

O dizer desses atores coloca-os em uma ação para positivar o enunciador, ora parceiro de 

uma atividade profissional, ora patrocinador de uma obra construída para a sociedade. 

Objetos cenográficos e figurinos acompanham as propostas dos enunciadores, 

caracterizando os atores e as locações escolhidas para ilustrar as mensagens. 

 

Considerações finais 

 

O envelhecimento da população brasileira tem diversas dimensões e dificuldades, 

sendo assim, nada é mais justo do que garantir ao idoso a sua integração na comunidade, 

Instituições Financeiras 
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seja por meio do consumo ou por acesso às tecnologias. Esse segmento da população 

influencia o sistema financeiro, participativo das relações com as instituições bancárias 

justificado principalmente pelo recebimento de aposentadorias ou outros benefícios da 

seguridade social, fazendo que o idoso tenha um novo papel na organização da família. É 

um processo normal, inevitável e irreversível, uma vez que a medicina moderna tem 

proporcionado um acréscimo substancial na expectativa de vida do brasileiro. Portanto, o 

idoso não deve ser tratado apenas como quem carece de soluções médicas, mas também 

por fazer parte de uma sociedade econômica mercadológica. 

É incontestável o progresso que a sociedade atual tem conseguido nas últimas 

décadas, porém não podemos abandonar a existência da fragilidade, da incompreensão, 

das perdas progressivas e dependência dos nossos idosos.  

Há alguns anos, a representação social do idoso era a do dependente, inválido, que 

teme o futuro, não gosta de se divertir, ou mesmo alguém inútil. Nos termos de Beauvoir 

(1990, p. 8), “para a sociedade, a velhice aparece como uma espécie de segredo 

vergonhoso, do qual é indecente falar”. Temos muito preconceito com relação à velhice, 

mas estamos evoluindo. Essa evolução ocorre porque o crescimento da população idosa 

é significativo e, naturalmente, a sociedade vai sendo obrigada a se transformar para 

quebrar esses estereótipos. 

O estudo das páginas on-line possibilitou refletir não apenas sobre as cenas 

enunciativas publicadas pelos Bancos selecionados para este trabalho, possibilitou 

também refletir sobre as mensagens compartilhadas pelos idosos, sua reação ao que foi 

retratado nos temas apresentados. Ressaltamos que alguns compartilhamentos ocorrem 

em tom de desabafo, sendo o nível de crítica ao enunciador bastante acentuado, 

transformando esse ciberespaço em verdadeira ágora na faculdade de julgar. 

A Análise do Discurso revela alguns dos múltiplos sentidos que emanam da 

mensagem publicitária (sedução, persuasão) e do compartilhamento das mensagens, 

ficando em consenso com o que o presente artigo pretende compreender. Mesmo atento 

a essa multiplicidade de sentidos, muitos elementos cenográficos podem ser observados, 

promovendo interpretações diferenciadas em conformidade com o objetivo deste estudo. 
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