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RESUMO: Este projeto pretende analisar o discurso da peça publicitária televisiva “Coca-Cola 

para todos”, com vistas a compreender como é construída a imagem da marca como empresa 

aparentemente responsável e ética, preocupada com a heterogeneidade e união entre pessoas e 

sociedades diferentes enquanto, na verdade, preocupa-se apenas com a venda e o consumo de 

seus produtos, que homogeneízam as diferenças entre os sujeitos e as comunidades simulados 

no enunciado concreto de várias de suas campanhas publicitárias. O método a ser utilizado é o 

da filosofia da linguagem do Círculo de Bakhtin. Trabalhar-se-á, em especial, com as 

concepções de diálogo, gênero (composição, forma e estilo), arquitetônica, voz, valor, reflexo e 

refração, responsabilidade, responsividade, ética e estética. A importância da proposta de estudo 

do gênero discursivo publicitário televisivo é a de tentativa de compreensão da produção e 

veiculação de valores sociais por meio da linguagem, vista como simulacro da “realidade” e dos 

valores que interpelam os sujeitos a consumir, via convencimento e persuasão. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Círculo de Bakhtin; Gênero; Discurso; Publicidade; Propaganda; Coca-

Cola. 

 

 

ABSTRACT: This project intends to analyze the speech of the advertising play on TV “Coca-

Cola for Everyone”, with a view to understand how the brand image as a company apparently 

responsible and ethical, concerned about the heterogeneity and union among different people 

and societies while, in fact, it is concerned only about the sale and consumption of its products 

that homogenize the differences among the individuals and communities simulated in the 

concrete statement of various of its advertising campaigns. The method to be applied is that of 

the philosophy of language of the Bakhtin Circle. One will especially work with the conceptions 

of dialogue, kind (composition, form and style), architectonics, voice, value, reflection and 

refraction, responsibility, responsiveness, ethics and aesthetics. The importance of the study 

proposal of the TV advertising discursive kind is on the attempt to understand the production 

and propagation of social values by means of language, seen as simulacrum of the “reality” and 

values that interpellate the individuals to consume by convincing and persuading. 
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INTRODUÇÃO E JUSTIFICATIVA 

 

Esta pesquisa concentra-se na análise da peça publicitária “Coca-Cola para 

todos” – campanha considerada, por diversos críticos de publicidade e pelo público, “o 

melhor comercial da Coca-Cola de todos os tempos” e não veiculada no Brasil – como 

exemplo a partir do qual se pode refletir acerca da arquitetônica do gênero publicitário, 

a fim de compreender seu funcionamento e como uma imagem (de uma marca) é 

(re)construída de acordo com os valores sócio-históricos de dada sociedade por meio do 

discurso. A análise dessa campanha se centrará no diálogo discursivo e nos elementos 

que constituem o gênero (composição, forma e estilo), segundo a perspectiva da 

filosofia da linguagem dos estudos do Círculo de Bakhtin. 

Ao longo de sua existência, a Coca-Cola foi (e, talvez, ainda seja) considerada o 

símbolo do capitalismo ianque. Há décadas, a marca procura mudar essa imagem por 

meio da construção de uma outra. A hipótese desta pesquisa é a de que a campanha aqui 

analisada, de 2002, seja símbolo dessa tentativa por apresentar uma construção 

discursiva típica da contemporaneidade. Afinal, a reconstrução da imagem da marca 

Coca-Cola parte da criação simples da peça que, com um tema da moda, procura 

abarcar todos os sujeitos (de grupos distintos), figurativizados como e pelas embalagens 

do refrigerante, diferentes entre si, entre a homogeneidade que apresentam as 

embalagens (invólucros que envolvem), o “conteúdo”/produto a ser vendido [a Coca-

Cola como o conteúdo (d)o sujeito – o mesmo “conteúdo” em sujeitos-embalagens 

diferentes]. Com isso, a empresa de um dos refrigerantes mais (se não, o mais) 

consumidos no mundo tenta modificar o valor agregado à sua marca (de empresa 

capitalista em companhia sustentável, não discriminatória e ecologicamente correta), via 

(re)construção de uma imagem: a ideia de que a marca (por meio de seu refrigerante 



 

 

mais conhecido) Coca-Cola é responsável e ética, pois interessada em unir pessoas e 

comunidades (mesmo estas sendo vistas como “embalagens” cheias e vazias do mesmo 

conteúdo, a Coca-Cola – visto como união que homogeneíza as heterogeneidades – no 

caso da propaganda analisada), respeitando suas diferenças – sejam elas quais forem. 

A essa campanha, outras se agregam, como, por exemplo, a peça “Viva as 

diferenças” (esta, também veiculada no Brasil), que traz a mesma ideia de 

responsabilidade, ética e globalização encontrada na campanha “Coca-Cola para todos”. 

Por isso, esta pesquisa também dialoga com outras campanhas, ainda que a proposta 

seja centrar-se numa única peça, a acima mencionada. 

Para justificar a importância de uma pesquisa como a aqui proposta, parte-se da 

concepção do que explica Bakhtin/Medvedev (1994): o homem vê o mundo com os 

olhos do gênero (e dos discursos a ele ligados) – e não do texto, embora este seja a 

realidade imediata que o analista encontra em seu trabalho e dele deva partir. Afinal, 

não há gênero ou discurso que se realize sem texto, bem como não há texto que exista 

sem discurso e sem gênero – logo, estudar a constituição genérica de dada produção, de 

certa forma, significa refletir sobre os valores veiculados em determinada sociedade. 

Para destacar o valor da definição de gênero discursivo do Círculo, 

Bakhtin/Medvedev (1994), ao reconhecer o valor do estudo dos aspectos da literatura 

em que se concentram os formalistas, destaca seu caráter restrito e busca demonstrar 

que não basta considerar o sentido de cada componente da obra para chegar ao sentido 

da totalidade formada a partir deles. Ele aponta para o fato de os formalistas, ao 

separarem a série literária das demais séries da construção da “realidade” sócio-

histórica, e distinguirem a linguagem poética da linguagem cotidiana, perderem de vista 

o aspecto fundamental do literário, que é sua construção específica enquanto discurso, 

visto ser nisso que a literatura difere de outros discursos. Ressalta-se que “construção” 



 

 

aqui se refere a uma atividade dinâmica de análise da arquitetônica do corpus deste 

projeto, visto em sua totalidade discursiva.  

Para dar conta do caráter de totalidade que constitui a obra (e, de modo geral, 

todo discurso), Bakhtin/Medvedev (1994) acentua que esta é marcada por uma “unidade 

temática” que não advém das palavras ou frases nem de suas combinações por si só, 

embora as tenha como um de seus elementos, configurando-se como o tema do discurso 

como um todo. Na obra, unem-se os elementos lingüísticos e a situação em que o 

discurso é produzido, as circunstâncias histórico-sociais de tempo e espaço, 

configuradas na relação específica entre os interlocutores nela envolvidos.  

O caráter constitutivo das formas de interlocução revela que o centro da 

formação e do uso de gêneros é a realidade em que surgem os enunciados concretos, o 

intercâmbio social, seja nos gêneros primários seja nos gêneros secundários. A 

textualização, nesse sentido, é um dos componentes a ser considerado no estudo de 

discursos, ao lado da discursivização e da inserção, formação e mobilização de gêneros, 

que constituem a base da arquitetônica dos discursos. 

Da arquitetônica do gênero, que advém de uma dada esfera de atividade (e não 

pode ser pensada sem ela), decorrem os demais processos que criam discursos. O 

gênero não é uma forma fixa, mas algo sujeito a alterações as mais diversas, havendo, 

naturalmente, graus maiores e menores de liberdade do sujeito, entendido como 

mediador entre o socialmente possível e o efetivamente realizado e cujo papel varia 

conjunturalmente, nos termos de suas circunstâncias específicas.  

Em vez de haver um conjunto de signos de sentidos determinados de uma vez 

por todas, imutáveis, há antes um conjunto de possibilidades de produção de sentidos, a 

par de significações (no sentido bakhtinano). Essas possibilidades, indefinidas até que 

alguém se expresse, só se tornam “realidade” na interação. 



 

 

O projeto enunciativo de criação de unidades de sentido, fundado nas 

possibilidades das interações entre sujeitos específicos que advêm das especificidades 

das esferas de atividade, é a base da formação, desenvolvimento e consolidação dos 

gêneros. Estes se realizam em discursividades e estas têm por material os textos, 

entendidos como textualidades (ou formas de textualização). Uma análise de gênero 

pressupõe o texto, mas não se restringe a seus segmentos, pois estes só se organizam em 

discurso. Assim, gênero discursivo envolve texto e discurso.  

Assim, estudar os gêneros significa buscar uma maneira que combine 

coerentemente discursivização (os textos vistos em situação) e textualização (os 

discursos do ponto de vista de sua estruturação textual), sem cair em correspondências 

espúrias texto-situação nem hipertrofiar quer a textualização ou a discursivização.    

Se cada pequena alteração de aspectos quer da produção, da circulação ou da 

recepção, der origem a novos gêneros discursivos, cairemos no imponderável, na 

irrepetibilidade total e absoluta, e mesmo abissal. Se, pelo contrário, as alterações por 

que passam os gêneros ou sua(s) esfera(s) forem desprezadas, em nome da dominância 

da “memória” do gênero, sério é o risco de transformarmos todos os gêneros em 

fórmulas fixas, em vez de “relativamente” estáveis, para não falar da confusão que por 

vezes se faz entre “forma” e “conteúdo” do enunciado, o que equivale a transformá-los 

em frases. Entre a camisa-de-força e a liberdade absoluta, há por certo níveis nos quais, 

seguindo a dialógica bakhtiniana, unem-se o estável e o instável, o enunciado e a 

enunciação, o cognitivo e o sócio-histórico.   

Este projeto congrega parâmetros do chamado “trato textual” a parâmetros do 

que se poderia chamar de “trato discursivo” e “trato genérico”, no âmbito das relações 

sociais, entendendo estas últimas como configuradas em linguagem e, ao mesmo tempo, 

como a base do sentido que a linguagem assume em seus diferentes contextos, porque 



 

 

não há texto nem discurso cujo sentido não venha das relações sociais entre sujeitos (o 

que mostra que uma análise discursiva envolve formas de composição e de interlocução 

– registros, variedades e variantes linguísticas, formas de inserção social dos discursos, 

estrutura sintática e semântica da língua e outros aspectos que são mobilizados cada vez 

que há um intercâmbio por meio da linguagem).  

Na peça “Coca-Cola para todos”, corpus desta pesquisa, a marca usa diversas 

embalagens do seu produto mais conhecido (de nome homônimo ao da marca) para 

caracterizar os diferentes sujeitos que o consomem: altos e baixos, gordos e magros, 

homens e “elas”, etc. Enfim, todos consomem Coca-Cola, de acordo com o que quer e 

diz este comercial, uma vez que o refrigerante em questão alcança e iguala a todos.  

Em outras palavras, o que parece democracia, liberdade, tratamento igual e 

respeito às diferenças, é, na verdade, homogeneização a todos, tanto é que, depois de 

ressaltar as diferenças amenizadas, nas penúltima e última cenas do vídeo, como 

mostram as imagens a seguir, respectivamente, com as diferentes embalagens de Coca-

Cola usadas na propaganda e a fala do narrador dizendo “Para nós” (imagem 1, que 

inclui todos, inclusive o narrador do comercial) e, depois, na cena seguinte, apenas a 

embalagem clássica de uma garrafa de Coca-Cola com a voz “Para todos” (imagem 2, 

que homogeneíza a todos num só, o produto a ser consumido, o refrigerante carro-chefe 

da marca Coca-Cola, de nome homônimo a ela), o refrigerante abarca tudo, assola as 

diferenças e especificidades, logo, anula a heterogeneidade, com um tom de aparente 

respeito que desaparece, principalmente, ao se considerar que o refrigerante anunciado é 

o “único” anunciado, destacado como o “melhor” e exclusivo.  

 



 

 

 
Fig.01: Penúltima do comercial “Coca-Cola para todos” 

 

 
Fig.02: Cena final do comercial “Coca-Cola para todos” 

 

Ao humanizar as embalagens, caracterizadas como tipos (todos os enunciados 

narrados começam ou por “Para os” ou por “Para aqueles que”), o comercial remete ao 

apelo persuasivo ao seu consumidor, uma vez que faz com que os sujeitos consumidores 

(público ao qual se dirige a peça publicitária) tendam a se identificar com um (ou alguns 

dos) grupo(s) ali representado(s) e, automaticamente, com o produto (refrigerante), dada 

a manipulação (/querer/ e /dever/), competência (/saber/ e /poder/) e performance 

(/fazer/) da construção da imagem da marca Coca-Cola.  



 

 

Como já foi mencionado, outras campanhas da marca seguem este estilo. A peça 

publicitária “Viva as Diferenças”, de 2007, mostra um rapaz que, ao dividir seu 

refrigerante com pessoas diferentes e até mesmo com animais, adquire características 

desses outros como suas. Esse comercial tenta persuadir seu público a consumir o seu 

refrigerante mais conhecido, novamente, ao colocá-lo como produto que representa a 

imagem de democracia e respeito à heterogeneidade dos sujeitos e culturas destacados 

na peça. Para isso, afirma-se pela construção do tom positivo da mistura entre sujeitos e 

culturas. A Coca-Cola, colocada como produto universal, consumido por todos, é vista 

como uma forma (a do consumo) de “unir” (ou unificar/homogeneizar?) grupos 

culturais heterogêneos ao apresentar uma fusão entre sujeitos – o que representa uma 

espécie de transculturação, como mostra a cena abaixo, retirada do comercial citado: 

  

 
Fig. 03: Última cena do comercial “Viva as diferenças” 

 

Em suma, por meio dos fragmentos de análise expostos, tenta-se demonstrar que 

esta proposta tem como ponto relevante a reflexão, a partir do estudo da constituição do 

gênero publicitário televisivo, acerca de como a (re)construção de uma marca, realizada 



 

 

numa determinada peça e numa dada campanha, considera as relações interlocutivas 

como construções semióticas que “refletem e refratam” valores sócio-culturais e as 

utilizam para se firmar, bem como para convencer e persuadir. 

 

OBJETIVOS 

 

Os objetivos desta pesquisa se dividem em Geral e Específicos: 

 

Objetivo Geral 

. Analisar a imagem da marca Coca-Cola produzida e veiculada na peça “Coca-Cola 

para Todos” como exemplar do gênero publicitário em sua composição, forma e estilo. 

 

Objetivos Específicos 

. Analisar as estratégias discursivas utilizadas pela Coca-Cola para reconstruir sua 

imagem e, com isso, persuadir o público a consumir seus produtos; 

. Dialogar a peça em questão com outras, da mesma empresa, para verificar a estratégia 

discursiva utilizada em sua arquitetônica publicitária; 

. Compreender como a marca em questão tem sido eficiente em seu objetivo. 

 

PLANO DE TRABALHO E CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO 

 

O plano de trabalho deste projeto será desenvolvido no período de 12 meses (de 

setembro de 2011 a agosto de 2012), com as atividades a serem realizadas em seis (6) 

bimestres, conforme descrito a seguir: 

 



 

 

. Primeiro Bimestre: Embasamento teórico; 

. Segundo Bimestre: Continuação do embasamento teórico e pesquisa acerca da história 

da produção de comerciais da Coca-Cola; 

. Terceiro Bimestre: Elaboração e entrega do Relatório Científico de Progresso à 

FAPESP. 

. Quarto Bimestre: Análise da peça publicitária televisiva “Coca-Cola Para Todos”; 

. Quinto Bimestre: Reflexão acerca da construção de uma imagem da marca Coca-Cola 

como democrática e igualitária; 

. Sexto Bimestre: Elaboração e entrega do Relatório Científico Final à FAPESP.   

 

Os encontros de orientação e a continuação da participação da aluna nas 

reuniões do GED – Grupo de Estudos Discursivos serão semanais.  

Além disso, os sujeitos envolvidos com este projeto (orientadora e orientanda) se 

comprometem a participar de, pelo menos, quatro (4) eventos expressivos da área no 

decorrer do desenvolvimento da pesquisa e vigência da Bolsa.    

Para a melhor visualização do cronograma de execução proposto, segue a tabela: 

 

Etapas 1º Bim 2º Bim 3º Bim 4º Bim 5º Bim 6º Bim 

       

Embasamento teórico X X X    

Contextualização  X X    

Análise do corpus    X X X 

Relatório Parcial   X    

Relatório Final      X 

Eventos  X X  X X 

GED X X X X X X 

Orientação X X X X X X 

 

 

 



 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 

Propõe-se aqui uma pesquisa de caráter interpretativista analítico-descritivo, 

composta por etapas de análise que partem do texto, mas o vêem sempre no âmbito de 

sua mobilização pelo gênero, por meio do discurso. Para isso, parte-se das concepções 

de gênero (composição, forma e conteúdo), esfera de atividade, sujeito, diálogo e 

arquitetônica da filosofia da linguagem do Círculo de Bakhtin. 

O texto traz em sua superfície marcas de gênero de modo imediato, mas não de 

maneira transparente. A discursividade é, assim, uma mediação constitutiva entre 

gênero e texto, ou seja, o discurso é mobilizado pelo gênero e mobiliza o texto.   

Em consonância com a metodologia utilizada no projeto de pesquisa de Paula 

(2010), o percurso metodológico a ser seguido calca-se em três etapas. Como as etapas 

descritas seguem uma seqüência de aumento de amplitude, a última é o levantamento 

geral do exame analítico a ser realizado.  

As etapas a serem seguidas nesta pesquisa podem ser descritas como descritiva, 

analítica e interpretativa. A primeira se refere à descrição do objeto, que vai do material 

que lhe serve de suporte físico à sua “aparência” geral, e inclui um levantamento 

sumário dos elementos essenciais de sua esfera, tal como manifestos no texto. A 

segunda é a análise discursiva do corpus, que apresenta seus vários procedimentos 

discursivos. A terceira é a interpretação propriamente dita, que busca identificar, dadas 

a esfera, a materialidade e os recursos discursivos e textuais do corpus, que efeitos de 

sentido são nele criados. Essa seqüência marca o momento em que o analista tem diante 

de si o objeto. Segui-las é um procedimento metodológico que tem dado bons frutos. 

Não obstante, isso não quer dizer que a apresentação do exame do objeto vá seguir 

necessariamente essa seqüência ou tenha de mostrar resultados de cada etapa.  



 

 

Considera-se, segundo Sobral (2006), a etapa de análise interpretativa, vinculada 

mais estritamente com o procedimento de junção entre o textual e o discursivo, a síntese 

do exame bakhtiniano do objeto discurso e, mais do que isso, do gênero discursivo. É 

nela que fica demonstrada como a concepção da especificidade da abordagem 

bakhtiniana do gênero, do discurso e do texto, nos termos aqui propostos, a torna 

distinta de outras propostas.  

Quando se descreve os elementos de um exemplar de gênero, aborda-se as 

interrelações entre seus elementos e se identifica efeitos de sentido nele produzidos, o 

que remete à interdiscursividade e à intertextualidade do e no objeto, bem como, no 

caso do corpus desta pesquisa, à construção da imagem da marca Coca-Cola.  

Ao se seguir implicitamente as etapas descritas acima, não se pode perder de 

vista o caráter totalizante do exame do gênero em função da demarcação ou 

apresentação de cada uma delas, uma vez que, segundo Paula e Stafuzza (2010), a teoria 

bakhtiniana é “inclassificável”. Logo, a ênfase é a interseção, necessária e positiva, 

entre essas etapas, dado que o olhar do analista não consegue fixar-se estritamente num 

dado “ponto” do corpus, e, mais do que isso, deve, necessariamente, a fim de preservar 

a unidade do discurso, ter presente os vários aspectos que o constituem, à luz do 

universo de sua discursividade e genericidade. 

 

FORMA DE ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

Os instrumentos de análise do corpus desta pesquisa se voltarão para as 

dimensões linguística e translinguística da peça da Coca-Cola em questão e do trabalho 

com o gênero discursivo publicitário televisivo. 



 

 

A análise dos resultados será feita de maneira qualitativa e terá, como 

fundamento, os estudos do Círculo de Bakhtin e de pesquisadores da área (como 

Amorim, Bezerra, Brandist, Brait, Bubnova, Faraco, Fiorin, Grillo, Machado, 

Marchezan, Paula, Ponzio, Rojo, Sobral, Vauthier, Zavala, entre outros).  

Os resultados desta pesquisa serão divulgados por meio de apresentações de 

trabalhos em eventos da área e publicações (artigos e capítulos de livros). 

 Acredita-se que o empenho em demonstrar a importância do estudo e da análise 

do gênero publicitário, com o intuito de compreender o mais profundamente possível 

sua constituição e abrangência, por meio da busca dos elementos linguísticos e 

translinguísticos que compõem a sua tessitura textual e discursiva, permitirá contribuir 

com os estudos dos gêneros e sua relação com compreensão da construção da imagem 

de uma marca e de um produto, exemplificada com a Coca-Cola (para todos?). 
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