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Resumo 

 

O objeto de estudo deste artigo é o discurso híbrido, especificamente o que procede da 

fusão de duas formações discursivas – a de mercado e a religiosa. A presença dessa 

heterogeneidade discursiva, característica da literatura da era do consumismo, está 

materializada na narrativa da série Vade Retro (Globo, 2017), a qual tomamos para 

análise com fundamento nos pressupostos teórico-metodológicos de Michel Pêcheux 

(França, 1969). Nosso objetivo é desvelar os efeitos de sentido do discurso do 

personagem principal da série (Abel Zebul) e, para isso, dedicamo-nos aos conceitos 

discursivos essenciais da Análise do Discurso, a exemplo do significado de porta-voz. 

Desse modo, a pesquisa se dedica aos estudos do Consumo e Religião, visto que as 

novas estratégias discursivas da publicidade estão exigindo essas novas linguagens. 
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Introdução 

 

O ditado diz que as aparências enganam e a série Vade Retro (Globo, 2017) 

comprova: o que as pessoas aparentam não representa aquilo que elas realmente são. 

Isso porque, à primeira vista, a imagem que se tem do personagem Abel (Tony Ramos) 

é a de um homem elegante, confiante, inteligente e bom de papo. Porém, com o tempo, 

percebe-se que seu sobrenome Zebul tem muito mais a dizer sobre ele do que se pode 

imaginar. Na verdade, Abel Zebul é um empresário milionário, com negócios de moral 

duvidosa, com alto poder de sedução e que costuma se safar de qualquer obstáculo. 

A série de autoria de Alexandre Machado e Fernanda Young conta a estória de 

Celeste (Mônica Iozzi), uma advogada certinha, que sofre com a falta de clientes, 

quando é contratada pelo poderoso e sedutor Abel Zebul. Celeste não se dá conta de que 

                                                 
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. 
2 Mestre em Linguística pela UFAL, pesquisadora do Programa Voluntário de Iniciação Científica 

(PROVIC/UNIT/AL) e do Grupo de Estudos em Análise do Discurso (GrAD/UFAL), professora dos Cursos de 

Comunicação Social do Centro Universitário Tiradentes – UNIT, AL, e-mail daniellecandido@gmail.com. 
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tudo não passa de uma jogada para ser usada como “laranja” nos negócios suspeitos de 

Abel e cada vez mais se encanta por ele, mesmo alertada de que o empresário pode ser 

na verdade o “tinhoso”. No entanto, ele se apresenta como um executivo que dá 

palestras para empresários alcançarem sucesso em seus negócios.  

Cada episódio começa com uma palestra de Abel que permeia o capítulo inteiro. 

No primeiro episódio, Abel profere uma conferência para ensinar formas de lucrar com 

o medo das pessoas. O discurso desse empresário um tanto inescrupuloso, que não se 

preocupa em esconder sua metodologia nada política de conseguir o que quer, chama a 

atenção para o conceito de porta-voz. Afinal, Abel enuncia a interlocutores que podem 

se (des)identificar com o discurso, o qual tomaremos para análise. 

Quando falamos em discurso, a referência é em relação aos efeitos de sentido 

produzidos no processo de interlocução. No caso deste artigo, vamos nos ocupar 

daquele que permeiam os personagens que simbolizam o porta-voz de Deus (Celeste) e 

do Diabo (Abel Zebul) na sociedade de consumo. Nesse contexto, o estudo que 

interessa à Análise do Discurso (AD)
3
, o da língua funcionando para a produção de 

efeitos de sentido, é o caminho teórico-metodológico escolhido por esta pesquisa para 

desvelar os efeitos de sentido do que podemos chamar de um discurso híbrido (FD do 

Mercado e FD Religiosa)
4
, apresentado pela série Vade Retro.  

 

Porta-voz, um conceito do discurso 

  

“Deus é bom (de marketing)”
5
 é o nome da palestra de Abel Zebul exibida no 

episódio 10 da série Vade Retro. Nessa conferência, Abel pontua que os padres, 

sacerdotes e demais religiosos são os responsáveis por propagar uma boa imagem de 

Deus, ou seja, exercer o papel de porta-voz. Dessa mesma forma, Abel também 

representa um discurso a um interlocutor que pode se (des)indentificar com uma forma-

sujeito e ocupar uma posição-sujeito, a partir de um lugar social, e enunciar – apoiado 

                                                 
3 Fundada por Michel Pêcheux, na década de 1960, na França. 
4
 Pêcheux (2014, p. 147, grifo do autor) define formação discursiva (FD) como “[...] aquilo que, numa formação 

ideológica dada, isto é, a partir de uma posição dada numa conjuntura dada, determinada pelo estado de luta de 

classes, determina o que pode e deve ser dito”. Amaral (2016) explica a FD de Mercado a partir de seus elementos de 

saber, que estão ancorados em fundamentos da formação Ideológica do Capital e seguem as determinações do 

mercado, apontadas como o único caminho para a felicidade e a liberdade do homem. Mas, faz isso negando e 

ocultando o conflito de classes e simulando evidências de homogeneidade na sociedade. Sobre a FD Religiosa, 

Orlandi (2003, p. 243) ressalta que o discurso religioso é caracterizado “como aquele em que fala a voz de Deus: a 

voz do padre - ou do pregador, ou, em geral, de qualquer representante seu - é a voz de Deus”. 
5 Disponível em < https://globoplay.globo.com/v/5942651/programa/>. Acesso em 23 jun. 2017. 
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em um lugar discursivo. A partir desses conceitos em destaque, propomos um caminho 

teórico para pensar sobre a noção de porta-voz do discurso. 

Começamos pelo conceito de discurso propriamente dito. O sujeito da Análise 

do Discurso (AD) não é o indivíduo, mas o sujeito do discurso. Mas, o que é o discurso? 

De acordo com a definição de Orlandi (2015, p. 20), “o discurso é efeito de sentidos 

entre locutores”, que carregam consigo as marcas do social, do ideológico e do 

histórico, mas que têm a ilusão
6
 de ser a fonte (o centro) do sentido. Em resumo, os 

indivíduos são interpelados em sujeitos de seu discurso pelas formações ideológicas (FI) 

que lhes correspondem e que representam nas formações discursivas (FD), por meio da 

linguagem. 

Segundo os pressupostos teóricos da AD, não há discurso sem sujeito e não há 

sujeito sem ideologia. Então, entendemos que o sujeito é sempre afetado pela ideologia 

na formação discursiva (FD). Consequentemente, o sentido é determinado pelas 

posições ideológicas colocadas em jogo no processo sócio-histórico em que o discurso é 

(re)produzido. Dessa forma, as palavras mudam de sentido segundo as posições 

sustentadas por aqueles que as empregam. 

 Então, quem é o sujeito do discurso? O sujeito é um conceito abstrato que se 

(des)identifica com uma forma-saber (1) e se posiciona discursivamente (2). Ou seja, o 

sujeito é uma abstração, materializada por meio de um porta-voz, que vai trazer outras 

vozes/saberes no seu dizer a partir de uma (des)identificação para então se posicionar 

como sujeito do discurso do capital e/ou do trabalho, segundo a concepção marxista.  

No primeiro ponto, a identificação do sujeito do discurso com a formação 

discursiva que o domina constitui a forma-sujeito. A partir desse conceito, Pêcheux 

(2014) afirma que coexistem interpelação (ideológica), identificação (formação 

discursiva) e produção de sentido, visto que o sentido só se produz pela relação do 

sujeito com a forma-sujeito do saber e, por conseguinte, pela identificação do sujeito 

com uma determinada FD. Com esse entendimento, Ferreira (2005, p. 15), define a 

forma-sujeito como: 

 
[...] a forma pela qual o sujeito do discurso se identifica com a formação 

discursiva que o constitui [...] Também chamado de sujeito do saber, sujeito 

                                                 
6 Quando falamos ilusão, estamos nos referindo à ideologia e é importante retomar a noção de esquecimentos (E). O 

processo inicia no E1, quando o sujeito rejeita/apaga qualquer elemento que remeta ao exterior da sua formação 

discursiva (FD). Assim, o sujeito tem a ilusão de que é dono do saber (nível interdiscursivo). No E2, a seleção 

linguística que todo falante faz entre o que é dito e deixa de ser dito elege algumas formas e sequências em relação de 

paráfrase, e esquece/oculta outras. Logo, o sujeito tem a ilusão de que escolhe as palavras (nível intradiscursivo).  
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universal ou sujeito histórico de uma determinada FD, a forma-sujeito é 

responsável pela ilusão de unidade do sujeito. 

 

No segundo ponto, a posição-sujeito é conceituada por Ferreira (2005, p. 20) 

como o “resultado da relação que se estabelece entre o sujeito do discurso e a forma-

sujeito de uma dada formação discursiva”. Nesse sentido, Courtine (1982, p. 252) 

retoma as reflexões de Pêcheux acerca da posição-sujeito e propõe que pensemos a 

“descrição de um conjunto de diferentes posições de sujeito em uma FD”. 

 

Uma posição-sujeito não é uma realidade física, mas um objeto imaginário, 

representando no processo discursivo os lugares ocupados pelos sujeitos na 

estrutura de uma formação social. Desse modo, não há um sujeito único mas 

diversas posições-sujeito, as quais estão relacionadas com determinadas 

formações discursivas e ideológicas (FERREIRA, 2005, p. 20). 

 

É ainda possível pensar na noção de lugar discursivo, segundo Grigoletto (2008), 

como uma categoria de análise, que está no entremeio do lugar social, da forma-sujeito 

e da posição-sujeito. Segundo a autora, o lugar social (ocupado pelo sujeito empírico) 

remete para o interior de uma formação social. Já o lugar discursivo (ocupado pelo 

sujeito do discurso) constitui a passagem para o espaço discursivo desses lugares 

sociais, ou ainda, a materialização na prática discursiva.  

O lugar social que o sujeito ocupa numa determinada formação social e 

ideológica, que está afetada pelas relações de poder, vai determinar o seu lugar 

discursivo, através do movimento da forma-sujeito e da própria formação discursiva 

com a qual o sujeito se identifica. Isso porque o sujeito sempre fala de um determinado 

lugar social, o qual é afetado por diferentes relações de poder, e isso é constitutivo do 

seu discurso.  

Em síntese, como ilustra a figura a seguir, a formação social compreende o 

espaço empírico que, por sua vez, abriga as diferentes formações ideológicas, as quais 

interagem com as relações de poder institucionais, determinando o lugar social que o 

sujeito ocupa na sociedade - é a práxis social. Já a formação discursiva compreende o 

espaço discursivo, que, por sua vez, abriga o lugar discursivo que se relaciona tanto com 

a forma-sujeito quanto com as diferentes posições-sujeito que operam no discurso a 

partir dele – é a prática discursiva (GRIGOLETTO, 2008).  
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FIGURA 1 – RESUMO DA DISTINÇÃO ENTRE LUGAR SOCIAL E LUGAR DISCURSIVO 

FONTE: Grigoletto (2005, p. 161). 

 

No entanto, espaço empírico e espaço discursivo não devem ser tomados de 

forma fragmentada. De acordo Grigoletto (2008, p. 58), “eles estão em constante 

intrincamento, já que o lugar social é efeito da prática discursiva ao mesmo tempo em 

que o lugar discursivo é efeito/está determinado pela prática social”. 

Grigoletto pontua ainda que a partir de um lugar-social podem-se ocupar 

diferentes lugares discursivos. E a partir do lugar discursivo, podem-se ocupar 

diferentes posições-sujeito, incorporando ou aderindo a diferentes discursos como 

poderemos ver no exemplo apresentado na próxima figura. 

 

Lugar-social:                       Padre, 

Forma-sujeito:                     ele se identifica com a forma-saber (FD) do sujeito 

universal, Deus. 

Lugar-discursivo:                 Logo, em sua prática discursiva, ela pode falar como 

católico neo-tradicional ou tradicional (autêntico). 

Posição-sujeito:                   ocupando, na FS, a posição-sujeito de católico que 

incorpora o discurso bíblico ou o discurso do cotidiano. 
FIGURA 1 – EXEMPLO ACERCA DOS CONCEITOS DE LUGAR SOCIAL E LUGAR 

DISCURSIVO 

FONTE: A autora. 

 

 Entendemos, então, que o discurso é a síntese de múltiplas determinações, as 

quais a AD se dedica a questionar quais são. Uma delas é o conceito de porta-voz, a 

qual, para o nosso argumento de um discurso híbrido (FD de Mercado e FD Religiosa) 

apresentado pela série Vade Retro, identificamos nas relações de produção capitalistas 
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algumas mudanças nas figuras tradicionais que personificam o Outro
7
: desde a Igreja ao 

Capital.  

Esse deslizamento do Grande Outro é resultado do presente contexto de uma 

sociedade de consumo, na qual as marcas assumem o lugar dos representantes religiosos 

como porta-vozes do discurso, que agora enuncia um desejo representado pela 

necessidade do homem em acumular bens e riquezas (é o grande Outro simbolizado 

pelo Capital), e não mais em almejar a salvação (como enunciava a Igreja, por meio do 

medo do inferno ou da esperança do céu).  

Esses preceitos salvadores da Igreja foram metamorfoseados, num espaço de 

significação da ideologia dominante, no labor na comunicação do mercado – a 

publicidade. Esta que, por meio de argumentos suasórios e ideológicos, estimula o 

desejo pelos bens de fortuna – assim como explora o medo de perder essas riquezas, 

poderes e prazeres (CARRASCOZA, 2003).  

Segundo Pêcheux
8
 (1990, p. 17), o porta-voz assume “dupla visibilidade (ele 

fala diante dos seus e parlamenta com o adversário) que o coloca em posição de 

negociador potencial, no centro de um „nós‟ em formação”. Indursky (1999) 

complementa que o porta-voz inscreve-se em uma FD que legitima o dizer e as suas 

demandas. Para a autora, a função enunciativa de porta-voz é exercida por um sujeito 

político que tem as seguintes características:  

 

[...] líderes que, ao tomarem a palavra, não o fazem em seu próprio nome, 

mas em nome da coletividade, ou seja, o fazem na qualidade de sujeitos 

políticos que falam em nome dos [...], resultando seu discurso em um 

enunciado político (INDURSKY, 2000, p. 20). 

 

Com esse entendimento, afirmamos o argumento de que as formas de 

comunicação (e aqui tratamos particularmente acerca da publicidade) funcionam como 

porta-vozes da ideologia dominante. Elas orientam a sociedade de consumo através do 

controle que se expressa, dentre outras maneiras, por meio da ideologia da felicidade 

proporcionada pelo consumo – e, para isso, muitas vezes se utilizam do discurso do 

medo como forma de convencimento, a exemplo do que enunciou o porta-voz do 

                                                 
7 O Grande Outro é entendido nesse trabalho como toda conjuntura histórica e social envolvida. A abordagem 

conflituosa exposta parte dos pressupostos lacanianos da relação entre o Eu, o seu outro imaginado, o seu outro 

simbolizado e o Grande Outro (LACAN, 2008). 
8 Pêcheux retoma o conceito de “sujeito porta-voz” em relação à Revolução Francesa, à Revolução Socialista e às 

revoluções do século XX com o objetivo de analisar os paradoxos próprios do discurso político. 
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Capital/Diabo, Abel Zebul, personagem da série Vade Retro, cujo discurso vamos 

analisar a seguir. 

 

Discurso híbrido: consumo e religião 

 

O termo hibridismo, originário da biologia, que está presente no campo de 

estudos literários através das obras de Bakhtin, é utilizado ainda para designar fusões. 

Canclini (2013, p. 19) também prefere o termo hibridação, no lugar de sincretismo ou 

mestiçagem, “porque [hibridismo] abrange diversas mesclas interculturais [...] e permite 

incluir melhor as formas modernas de hibridação”, não se restringindo às raciais 

(limitadas ao termo “mestiçagem”), nem se referindo apenas a fusões religiosas ou de 

movimentos simbólicos tradicionais (restritas ao termo “sincretismo”). 

O hibridismo é um termo que permite abarcar as misturas contemporâneas de 

um modo geral. Nesse sentido, concordamos com os dizeres de Domingos (2008, p. 39), 

ao afirmar que o discurso híbrido é característico de nossa contemporaneidade e pode 

mesmo ser enfeixado sob o rótulo de “literatura da era do consumismo”, a exemplo da 

fusão narrativa apresentada pelos autores da série Vade Retro. 

 

Acreditamos mesmo estar aqui diante de um novo tipo de literatura: a 

literatura da era do consumismo, feita com hibridismo de linguagens, 

intertextualidades, busca do imaginário pelo ficcional, metáforas feitas por 

imagens e assim por diante. Afinal, as novas tecnologias estão exigindo 

novas linguagens e o discurso híbrido parece ser aquele que mais tem 

caracterizado essa nova era (DOMINGOS, 2008, p. 39-40). 

 

 Vale citar que Vade Retro, nome da série da Globo, é uma expressão latina que 

significa “afasta-te”, “vai para trás”, sendo “vade” uma forma de imperativo do verbo 

“vado” (ir) e “retro” um advérbio que significa “para trás”. A expressão é usada na 

Bíblia, no Evangelho de São Mateus (Mt 4.10), quando Cristo, no deserto, praticando o 

jejum, é tentado três vezes pelo Satanás.  

 Já o nome do protagonista da série (Abel) também é originário do texto bíblico, 

mais especificamente da história dos irmãos Caim e Abel, narrada no livro de Gênesis 

(Gn 4), que relata sobre um homicídio motivado pelo ciúme. A Bíblia conta que Caim e 

o seu irmão mais novo Abel apresentaram ofertas a Deus. Mas, apenas a oferta de Abel 

teria agradado, enquanto que a de Caim não, caindo-lhe o semblante. Possuído por 
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ciúmes, Caim armou uma emboscada para seu irmão: sugeriu a Abel que ambos fossem 

ao campo e, lá chegando, Caim matou Abel. 

 Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício verdadeiro comparado ao de Caim. 

Então, por que na série Vade Retro o personagem de Abel é, segundo os autores 

Alexandre Machado e Fernanda Young, “um verdadeiro capeta” (RICCO, 2016)? 

Porque a proposta é passar a imagem de que as aparências enganam e, por isso, o 

sobrenome Zebul. Logo, o personagem é descrito como um sujeito charmoso, 

cavalheiro e rico
9
, mas também capaz de infringir qualquer regra e, para isso, só pensa 

em seduzir as pessoas para conseguir o que quer. 

 Já a personagem Celeste, cujo nome é relativo ao que está ou aparece no céu (em 

contraponto ao Zebul – relativo ao inferno), é uma advogada, do tipo que acredita no 

lado bom do ser humano até que se prove o contrário. Ela tem um andar despretensioso, 

meio doce, meio atrapalhado e é conhecida por ter sido beijada, ainda bebê, pelo Papa 

João Paulo II, em uma das visitas do Pontífice ao Brasil. Celeste passa por um momento 

que não é lá dos melhores, mas a chegada de Abel Zebul, um misterioso empresário, 

tem tudo para chacoalhar sua vida e assim ela se deixa levar pela “lábia” de Abel, a 

exemplo da conferência exibida no episódio 1, Abel dá palestra sobre o medo
10

, a qual 

nos dedicamos para análise. 

 

Eu sei o segredo: você sente medo! E você, você, você. Todos sentem medo. 

Medo é o único sentimento realmente universal. Non abbiate paura! Não tenha 

medo! Foi o que disse João Paulo II ao se tornar Papa. Depois ele levou um tiro 

e mandou fazer um papamóvel blindado. Vamos lá! Vocês querem ganhar 

dinheiro? Hein? Querem, né? Querem, querem, querem! Então bole um jeito de 

lucrar com o medo das pessoas. Assuste as pessoas com uma doença, depois 

venda o remédio. É o medo que faz as pessoas, por não estarem na moda, 

comprar uma roupa nova. É o medo! As pessoas se casam por medo de ficarem 

sozinhas. Elas trabalham por medo de perder o emprego. Medo, medo. É o 

medo que move o mundo. Não é o amor. Não! All you need is... medo.
11

  

 

Abel tem uma acidez voraz nas palavras e diz, sem pudor, verdades tão cruas 

quanto seu senso de humor. Assistir a algumas das palestras que costuma dar a 

empresários e interessados em seu sucesso é ter a certeza de que, por trás do terno 

                                                 
9 Vale ressaltar que “rico” é uma característica apresentada pelos autores da série como o lado “Abel” (ou seja, bom; 

mas apenas na aparência) do personagem interpretado por Tony Ramos. Já para o nosso entendimento, a posse de 

riquezas indica um lugar na formação social. 
10 Disponível em: <https://globoplay.globo.com/v/5816492/programa/>. Acesso em: 02 jun. 2017. 
11 Transcrição da palestra do Abel exibida no episódio 1 da série Vade Retro. 
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sempre muito bem cortado, o cabelo e a barba alinhados, anel de ouro e lenço no bolso, 

ele (um homem distinto e bem-sucedido) enuncia comentários nada polidos. 

Abel fala a uma plateia que passa, nas palavras de Spinoza (2016), pelo ciclo da 

privação (adversidade), quando se tornam intensas as paixões da esperança e do medo – 

inflamado e dominado pela ausência dos bens de fortuna almejados. Logo, quando o 

homem passa a perder as riquezas, poderes e prazeres, “ele começa a considerar não 

apenas os outros homens como oráculos, mas as suas próprias sensações ou imagens 

como sinais ou informações acerca do futuro” (ROCHA, 2008, p. 86). 

Mas, essa persuasão apenas ocorre pela inconstância passional, que depende de 

desejos imoderados pelos bens de fortuna. Esses mesmos desejos são presentes 

atualmente na sociedade de consumo, que remonta à ideia de superstição
12

 (mais 

precisamente, sob a perspectiva de um processo ideológico) e que assim é regida com 

eficácia para o seu controle. Isso porque, complementa Rocha (2008, p. 97), “o amor 

aos bens de fortuna [está] acima de todas as coisas”. 

Essas paixões imoderadas pelos bens de fortuna ocupam também espaço no 

discurso da publicidade, visto que o medo de perder a vaidade inerente a essas paixões e 

também a esperança de alcançá-las faz com que os consumidores operem de forma 

obediente para continuar com a sorte ou afastar o azar de perder os bens necessários 

para viver feliz numa sociedade de consumo (NASCIMENTO, 2017).  

Chauí (2011) esclarece que, em torno do medo, a ideologia dominante faz 

circular o dizer de que a coragem é posta como uma virtude natural dos poderosos, 

enquanto a obediência é uma virtude própria da massa trabalhadora. É nesse sentido que 

a divisão social é reconstruída com o intuito de controlar a sociedade, para que ela não 

seja oprimida pelos grandes, nem entregue a si mesma e aos seus medos e desordens. 

No entanto, a burguesia percebe que o medo da plebe é perigoso, pois ela pode 

mudar de lealdade, servindo a novos senhores mais capazes de protegê-la. Além disso, 

se a massa trabalhadora perder o temor, ela pode derrubar quem ouse governá-la. Logo, 

Chauí (2011, p. 141) conclui que “o medo da plebe (a plebe temerosa) engendra um 

imaginário político às avessas: o medo à plebe (a plebe temível)”. 

Com o surgimento do modo de produção capitalista, Chauí (2011, p. 140) 

observa que “o Mal terá seu ser na massa trabalhadora e esta passará a dar medo”. Isso 

                                                 
12 Quando nos referimos à superstição, analisamos a conjunção subordinativa condicional “se”, que estabelece um 

sentido de condição e pode equivaler-se a “caso não”. A construção linguística lembra o processo de composição da 

superstição, no qual é preferível buscar a sorte e afastar o azar, como uma decisão presente que pode mudar o futuro, 

num “se (presente)...então (futuro)”. 
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porque, justifica a autora, a plebe é temível quando não teme. Portanto, era preciso 

inventar um novo inimigo para reter e conter a população. Logo, para conter a massa 

trabalhadora, a classe dominante vai dispor de um recurso ideológico que vai da 

persuasão à docilidade laboriosa ou à virtude do trabalho – como podemos identificar na 

atual sociedade de consumo. 

Com efeito, o discurso do personagem Abel Zebul, assim como a proposta 

narrativa da série Vade Retro, evidencia como funciona a presença de saberes próprios à 

formação discursiva religiosa num discurso ideológico de mercado que veicula o apelo 

ao desejo do ser humano – entre eles o de consumir e, antes disso, incitar o desejo pelo 

consumo no outro. 

 

Considerações finais 

 

O discurso híbrido que argumentamos neste artigo é denominado pela AD de 

heterogeneidade discursiva, que destaca que “todo discurso é atravessado pelo discurso 

do outro ou por outros discursos” (FERREIRA, 2005, p. 16). A partir desses conceitos, 

entendemos que está presente na narrativa da série Vade Retro, e também no discurso 

do personagem Abel, as formações discursivas de mercado e religiosa. Logo, estamos 

diante de um discurso híbrido, que fazem o sentido deste ora circular como um dizer 

mercadológico; ora, religioso. 

É importante ressaltar que a ideologia funciona por meio da linguagem desde 

quando a propaganda foi utilizada pela Igreja Católica: buscava-se convencer dos 

preceitos salvadores da Igreja por meio da negação do éden (medo) ou da promessa dele 

(esperança). Depois, a publicidade (como porta-voz das marcas) também exerce o papel 

de disciplinar e controlar a sociedade por meio de doses cotidianas de um desejo 

insaciável que está presente na espera e é embutido diariamente como uma necessidade 

de consumo (NASCIMENTO, 2017). 

Então, assim como a linguagem e a estratégia discursiva são adaptadas às 

transformações da sociedade e do mercado; o medo e a intimidação também cedem 

lugar à esperança e à promessa de felicidade. Mas, o objetivo continua o mesmo: 

direcionar a multidão desgovernada para as necessidades do capital, em meio a um 

universo lúdico no qual a publicidade encobre os interesses da ideologia burguesa. 
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Esse processo de interpelação ideológica pode produzir, no funcionamento do 

discurso que utiliza o medo e/ou a esperança como estratégia de persuasão, mecanismos 

de evidência para a constituição dos consumidores enquanto sujeitos que estão ou terão 

seus desejos realizados Isso porque, conforme explanam Vestergaard e Schroder (2004), 

a publicidade vincula as relações e os sentimentos a mercadorias, estabelecendo limites 

e cerceando a espontaneidade.  

Assim, é provável que a ressignificação do medo e da esperança apresente-se 

como um processo natural, desvinculado da luta de classes. Isso explica que, calar o 

produto em sua história social e falar do bem de consumo de um objeto imerso em 

imagens é, nos dizeres de Rocha (1995), um artifício atravessado pela ideologia. Nesse 

sentido, os processos discursivos da redução dos problemas e a imposição de uma 

normalidade de comportamento são o mecanismo de maior conteúdo ideológico da 

publicidade.  
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