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“O texto só ganha vida em contato com outro texto (com 

contexto). Somente neste ponto de contato entre textos é que 

uma luz brilha, iluminando tanto o posterior como o anterior, 

juntando dado texto a um diálogo. Enfatizamos que esse 

contato é um contado dialógico entre textos... por trás desse 

contato está um contato de personalidades e não de coisas”. 

  

  (Bakhtin, apud Koch, Bentes e Cavalcante, 2008). 

 

 



 

 

 

RESUMO 

 

Este trabalho é uma análise de textos que todo momento se entrecruzam para a geração de 

sentido(s) num incessante jogo intertextual. A proposta aqui é, principalmente, analisar os 

anúncios publicitários, dando ênfase às publicidades da Bombril e da Hortifruti por terem de 

algum modo se destacado no mercado, graças à criatividade e originalidade das empresas na 

divulgação dos seus produtos. Propõe-se nesse trabalho uma aproximação de anúncios, 

procurando demonstrar o mecanismo da intertextualidade. Tendo como suporte teórico as 

noções de enunciado, dialogismo e polifonia propostos por Bakhtin e a Semiolinguística de 

Charaudeau, buscaremos analisar mais a fundo o discurso publicitário, procurando mostrar as 

intenções explícitas e implícitas nos textos. Em relação ao conceito de intertextualidade, nos 

apoiaremos nos estudos de Koch, Bentes e Cavalcante, assim como as contribuições de Fiorin 

por serem de extrema relevância na área pesquisada. A presente análise propõe-se também a 

fazer uma reflexão de como esses anúncios publicitários poderiam ser trabalhados na escola, 

pelo fato de exigirem um conhecimento prévio por parte do aluno. Desse modo, a exploração 

dos sentidos e a percepção do intertexto podem contribuir para a sua formação leitora. 

 

 

 Palavras-chave: intertextualidade, publicidade, ensino. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ABSTRACT 

 

This essay is an analysis of texts that, at every moment, mutually cross to generate senses in 

an unstoppable intertextual game. The proposal here is, mainly, analysing publicitary 

advertisements, emphacizing Bombril's and Hortifruti's because they have somehow stood out 

in market thanks to their criativity and originality on the publicity of their products. In this 

research, it's proposed an approach of advertisements in order to demonstrate the mechanism 

of intertextuality. Having as theoretical support the notions of wording, dialogism and 

polyphony proposed by Baktin and the Semiolinguistics of Charaudeau we'll analyze the 

publicitary speech deeper to show the explicit and implicit intentions on the texts shown. 

Concerning to the concept of intertextuality, we will base this essay on the studies of Koch, 

Bentes and Cavalcante, as much on the contributions of Fiorin for their extreme relevance on 

the researched area. The present analysis also proposes a reflection on how these 

advertisements could be worked in schools, as they require previous knowledge from the 

students. This way, the senses exploration and the perception of intertext can contribute to 

their reading education. 

 

Keywords: intertextuality, publicity, teaching. 
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INTRODUÇÃO 

 

Neste trabalho, pretendemos vincular o tema “intertextualidade” à prática 

pedagógica. Será que um leitor comum, um aluno, por exemplo, é capaz de identificar a 

intertextualidade em determinadas propagandas? O que isso pode contribuir para a sua 

formação leitora? É justamente isso que analisaremos. O tema foi fruto das inúmeras 

experiências, em sala de aula, e das contribuições do curso de especialização da UFF. 

Sabemos que os alunos, em sua maioria, demonstram dificuldades em relação à 

leitura, compreensão e produção de textos. Essa dificuldade pode ser minimizada se, em 

nossas aulas, não só trabalharmos gêneros do domínio literário (romances, contos, poemas, 

etc), mas também estendermos o trabalho a gêneros do domínio midiático. 

Para essa reflexão, nessa pesquisa, optamos por trabalhar com algumas propagandas 

atuais das empresas Hortifruti e Bombril. A proposta é a de analisar as estratégias de 

construção de sentido baseadas na intertextualidade. Sabemos que os alunos geralmente 

apresentam dificuldades em verificar essas estratégias. Apesar de constatarmos em nosso 

cotidiano essa dificuldade dos alunos, nesta dissertação, faremos uma pesquisa de ordem 

estritamente qualitativa. Não nos propusemos, nesse momento, a desenvolver uma 

metodologia para ser aplicada em sala de aula.  

De acordo com Maingueneau e Charaudeau (2004: 288-289), a intertextualidade 

“designa ao mesmo tempo uma propriedade constitutiva de qualquer texto e o conjunto de 

relações explícitas ou implícitas que um texto ou um grupo de textos determinado mantém 

com outros textos. Na primeira acepção, é uma variante da interdiscursividade”. Como aponta 

Paulino (2005, p54), “Toda leitura é necessariamente intertextual, pois, ao ler, estabelecemos 

associações desse texto do momento com outros já lidos. Essa associação é livre e 

independente do comando de consciência do leitor, assim como pode ser independente da 

intenção do autor.” Em outras palavras, podemos dizer que, quando lemos, recorremos ao 

nosso “banco de dados”, que é a nossa memória, e captamos, quando possível, a intenção do 

texto. É desse modo que aceitamos o texto do outro, pois não poderíamos estar criando 

sempre dizeres e sentidos novos. Sempre partimos dos “já ditos” pela sociedade. Em sentido 

mais estrito, entendemos por intertextualidade as relações entre textos, isto é, a citação de um 

texto pelo outro. 

Assim, os textos de domínio midiático munidos de processamento intertextual, 

embora revelem ser aparentemente simples, constituem um material demasiadamente rico 
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para trabalhar em sala de aula, pois se pressupõe que, para interpretá-los, o aluno terá que 

recorrer à sua experiência de leitura, à sua visão de mundo, para poder então criar sentidos 

para o texto. Portanto, trata-se de um estudo de extrema relevância aos propósitos 

acadêmicos, especialmente na linha de Estudos Aplicados da Linguagem. Pensando nessa 

proposta, organizamos a pesquisa em quatro capítulos. 

No primeiro capítulo, faremos um estudo mais abrangente sobre a linguagem de 

acordo com a ótica de Charaudeau. Sabemos que a linguagem abrange diferentes domínios, 

portanto nem sempre é fácil delimitá-la. Pretendemos, nesse capítulo, mostrar esse fenômeno 

da comunicação humana, por meio da abordagem da Análise Semiolinguística do discurso. 

Já, no segundo capítulo, procuraremos delimitar o nosso objeto de estudo, 

mergulhando a fundo no conceito de intertextualidade. Para isso, trataremos da concepção de 

linguagem de Bakhtin, enfocando seus principais conceitos: dialogismo, enunciado e 

polifonia. Em seguida, entraremos de fato na origem do termo intertextualidade, dando 

destaque a pesquisas mais recentes e procurando explicar os diferentes tipos de 

intertextualidade. 

O terceiro capítulo abordará o texto publicitário como um todo. Assim, 

trabalharemos as diferentes concepções de texto e mostraremos como o gênero textual 

anúncio publicitário é trabalhado nas escolas dentro do suporte livro didático, ou seja, que 

tipo de tarefas são propostas aos alunos ao analisar o texto publicitário. Por esse motivo, para 

ampliar ainda mais as nossas reflexões, tivemos a preocupação também de fazer um estudo 

sobre o funcionamento da máquina midiática, as estratégias utilizadas para a construção da 

persuasão e no que isso contribui para a construção dos sentidos do texto. 

Por fim, o quarto capítulo busca fazer uma fazer uma análise das propagandas da 

Bombril e da Hortifruti, procurando mostrar na prática como se dá a construção dos sentidos 

do texto. Sabemos que o anunciante quer se sobressair no mercado, não basta para ele vender 

apenas o produto, é preciso vender uma imagem dele, construir um imaginário no interlocutor 

de que o que é oferecido realmente é mais do que eficaz, é “mágico”, como se ele trouxesse a 

solução para os problemas relacionados à casa. Para isso, apela para diferentes estratégias, 

uma delas é a menção a outros textos. Geralmente são textos populares, de conhecimento do 

leitor para que o público imediatamente faça as associações e capte as estratégias utilizadas e 

o sentido que pretendem produzir. É claro que nem sempre a publicidade atinge o efeito 

esperado, tudo são hipóteses construídas pela empresa de quem é o seu interlocutor. Os 

efeitos são variados, pois podem corresponder às expectativas da empresa ou não. 
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Assim, fica o convite de, nas páginas dessa dissertação, investigarmos a fundo como 

ocorre esse incessante diálogo; como suas estratégias podem contribuir para que o ensino de 

língua materna no ensino médio se torne cada vez mais voltado para as situações concretas de 

comunicação, isto é, mais vinculado à realidade. 
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1. A PERSPECTIVA DISCURSIVA: A ÓTICA DE CHARAUDEAU. 

 

              Sobre a perspectiva discursiva, podemos entender como Charaudeau (2008) concebe 

a linguagem. Para ele, o discurso é um fenômeno comunicativo por excelência. Nele, o 

enfoque está nos sujeitos que participam do ato de linguagem, diferente de outras análises do 

discurso que apresentam um sujeito “assujeitado”. Em outras palavras, o “eu” é um ser 

histórico que assume diferentes papéis na sociedade, seja como autor de uma obra, redator de 

um artigo, seja como um grupo responsável por determinada campanha publicitária. Enfim, 

trata-se de um sujeito que interage todo momento na comunicação em sociedade, 

desempenhando diversas funções. Essa, então, é uma das tarefas da Semiolinguística: mostrar 

as diferentes funções desempenhadas pelos sujeitos nos atos de linguagem cotidianos.  

Mas, ao fazer isso, Charaudeau tem consciência de que precisa se apoiar numa base 

linguística, pois é por meio dela que as suas interpretações dos atos de linguagem terão força e 

credibilidade. Cabe ressaltar aqui que ele não considera somente o que está explícito no 

enunciado, mas acredita que na junção do que está explícito com o que está implícito é que o 

analista do discurso pode extrair algum sentido do texto. Assim, um leitor “atento” pode 

perceber “sutilezas” nos usos linguageiros, que vão levá-lo a construir uma imagem desse 

sujeito-autor, ou seja, como ele pensa, a sua visão de mundo, seus valores, crenças e suas 

visões teóricas. Deste modo, os atos de linguagem podem revelar como o indivíduo é de fato.  

A comunicação em sociedade, de certo modo, comanda nossos atos discursivos, por 

isso a AD não ignora o lugar (histórico) de produção de textos. Assim, para se fazer uma 

análise mais coerente, o analista deve levar em conta o papel do eu produtor na época em que 

ele produziu o texto. Quais motivos o levaram a produzir tal texto? Ele produziu para quem? 

Com quais intenções? Qual era o seu papel social? Só assim os analistas do discurso poderão 

fazer um “mapeamento” desse sujeito produtor, por isso a extrema importância do contexto, 

das circunstâncias de comunicação, para poder assim verificar como são construídos os 

discursos. 

Para Charaudeau, o texto é a combinação dos atos de linguagem que, juntos, criarão 

efeitos de sentido para que ele seja construído, por isso não há produção linguageira aleatória, 

todo texto tem, por si, um fundamento, uma visada, nas palavras de Charaudeau. Quando 

escrevemos, criamos expectativas diante da nossa produção, pois esperamos que o texto 

atenda aos nossos objetivos de deixar clara a nossa expressão do pensamento. Da mesma 

forma, cria expectativas também no outro que lê, fala ou ouve, pois este “outro” constrói uma 
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imagem do que seja o “meu texto”. Só assim é que “o outro” estabelece juízos, manifestando 

sua opinião, seja de satisfação ou de desdém. 

Por isso, podemos afirmar que não há ato comunicativo desligado do contexto 

psicossocial. Cabe aos parceiros, nas trocas comunicativas, utilizarem estratégias que 

garantam a eficiência na comunicação. Em outras palavras, o sujeito comunicante, para obter 

sucesso na comunicação, deve dispor de algumas competências. Para isso, Charaudeau 

estabelece três níveis de competência do sujeito: o nível situacional, referindo-se a sua 

competência situacional, o nível discursivo, referindo-se a sua competência discursiva e o 

nível de compreensão dos signos da língua, este último ligado à competência 

Semiolinguística do sujeito. 

Um sujeito comunicante, ao participar de uma troca comunicativa, cria expectativas 

em relação ao outro. Este “outro” pode simplesmente ignorá-lo. Portanto, tomar a palavra é 

sempre uma situação de risco. Se “o outro” não nos responde, tal silenciamento pode nos 

provocar várias indagações. Podemos pensar que nossas expressões linguageiras não foram 

dignas de uma resposta, ou podemos inferir também que o nosso parceiro não nos entendeu. 

Porém, se ele nos responde, aceita participar desse “jogo interativo”, no qual quem toma a 

iniciativa da fala também tem direito à palavra, excluindo o seu parceiro, mesmo que por 

pouco tempo. Do mesmo modo, acontece quando o “outro” tem o direito da fala. Assim, 

trava-se uma espécie de duelo em que temos que moldar nossos discursos em função do outro 

a fim de se adequarem aos propósitos comunicativos do momento. A esse tipo de competência 

do sujeito é que se corresponde ao nível situacional. 

Já o nível discursivo diz respeito à capacidade do sujeito comunicante de “decifrar”,  

ou “interpretar” os atos de linguagem. Em outras palavras, trata-se de uma habilidade que ele 

deve ter de entender e de reconhecer os procedimentos discursivos da encenação linguageira 

que, segundo Charaudeau, são três: enunciativo, enuncivo e o semântico.  

Pode-se dizer que, nas trocas comunicativas, o falante dispõe de certos rituais 

sociolinguageiros, atitudes enunciativas. Em outras palavras, o enunciativo está ligado à 

imagem que o sujeito constrói de si mesmo para os outros em função da situação de 

comunicação, por isso é notório o reconhecimento da noção de ethos. 

Já o segundo procedimento está ligado à noção de “modos de organização do 

discurso”, conceito dado por Charaudeau. Tal conceito se refere à maneira que usamos para 

nos comunicar, se somos mais narrativos, descritivos ou argumentativos ou se usamos todas 
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essas categorias ao mesmo tempo, dependendo do Ato de linguagem do qual estamos 

participando. 

Por último, temos os procedimentos de ordem semântica. Esse procedimento se 

baseia no “meio cognitivo mutuamente partilhado”, ou seja, para que haja uma compreensão 

mútua, é necessário levar em conta os saberes de conhecimento e os saberes de crença. 

Entende-se por “saberes de conhecimento” “certas definições objetivas do mundo” e “saberes 

de crença”, certos valores, conceitos que são partilhados por membros de uma comunidade, o 

que lhes conferem identidade. Para compreensão de certas expressões, raciocínios partilhados 

por eles , é preciso levantar uma série de inferências a fim de construir o sentido do discurso. 

Por isso, é um saber “cultural”, pois quem está de fora, desvinculado desse contexto, não 

compreende os diferentes efeitos de sentido. 

A teoria de Charaudeau leva em conta o ato de linguagem como evento de 

produção/interpretação. Num ato de linguagem, é preciso ter em mente o papel dos 

protagonistas e as circunstâncias de discurso. Assim, numa situação de interlocução tudo 

pode acontecer, ou seja, é algo imprevisível. Geralmente, espera-se que haja uma relação de 

simetria entre os protagonistas, mas pode ocorrer também uma falha na “aposta” do 

enunciador, gerando uma assimetria. Enfim, tudo depende dos saberes supostos pelos que 

detêm a linguagem. É preciso considerar a dupla dimensão Explícito/Implícito do fenômeno 

linguageiro. Imaginemos a seguinte situação: Um colega de trabalho liga para a casa de um 

amigo, porém quem atende é o filho, uma criança de quatro anos. Imediatamente ele pergunta 

se o pai dele está em casa. A criança então responde: - sim, ele está. Ao responder dessa 

maneira, o adulto então perde a “aposta”, pois o seu destinatário só respondeu a pergunta, mas 

não a compreendeu na sua dimensão implícita pelo fato de ser uma criança e desconhecer as 

circunstâncias de discurso. Então sua intencionalidade, ou seja, aquilo que ele esperava que 

seu interlocutor interpretasse (pedido para chamar o pai) não foi bem sucedida, havendo então 

uma relação assimétrica de interlocução. 

Em outros termos, na relação EU-TU, num ato de linguagem, o TU não funciona 

como um mero destinatário, pelo contrário, ele constrói uma interpretação, levando em conta 

as circunstâncias de discurso, assim procura compreender as intenções do EU. Nesse processo 

de interpretação, O TU pode ser bem sucedido ou não. Por outro lado, O EU enunciador 

constrói uma imagem de quem seja o seu TU destinatário, que pode corresponder ou não à 

realidade. 



15 

 

 

 

É preciso esclarecer ainda que o TU interpretante não é o mesmo que TU 

destinatário. Este último atua como o receptor da mensagem, enquanto o outro constrói uma 

imagem, através da interpretação, de quem seja o EU. Por isso, é preciso reconhecer agora 

dois processos inerentes ao ato de linguagem: 

 

    Processo de produção: criado por um EU e dirigido a um TU-destinatário; 

    Processo de Interpretação: criado por um TU’ que constrói uma imagem EU’ do locutor. 

    (Extraído de Charaudeau, 2008, p.44). 

 

Assim, pode-se concluir que o ato de linguagem é construído mediante a quatro 

sujeitos, que participam do processo de interlocução. 

 

1.6. Os sujeitos da linguagem segundo Charaudeau 

 

O sujeito destinatário (TUd) e o sujeito interpretante (TUI) 

 

Podemos dizer que o EU fabrica um TUd e faz uma “aposta”, esperando que o TUd 

compreenda a sua intenção de fala. Por isso, num ato de linguagem, sempre haverá a presença 

do TUd, seja marcado explicitamente ou não. Há casos em que um mesmo ato de linguagem 

está presente dois ou mais TUd. Por exemplo, quando o professor corrige a prova de um aluno 

e afirma: “Você precisa estudar mais” tal afirmação pode estar endereçada diretamente ao 

aluno, pedindo uma maior dedicação ou pode também estar endereçada aos seus pais para que 

eles chamem a atenção do filho para estudar. 

Por outro lado, o TUi não corresponde ao TUd, mas também está presente no ato de 

linguagem, porém fora do ato de enunciação. Cabe ao TUi a responsabilidade de 

interpretação. Assim, ele está fora do domínio do EU e aparece a partir do momento em que 

começa o processo de interpretação. Sendo assim, não aparece na instância do processo de 

produção. Sua principal função é recuperar a imagem de TUd fabricado pelo EU, porém ele é 

relativamente livre, pois pode aceitar ou recusar essa imagem. Pode até mesmo perceber no 

TUd uma imagem que não corresponde à intencionalidade do EU. No entanto, é preciso 

esclarecer que esse TUi não é tão livre assim, há restrições. Tudo vai depender das 

circunstâncias de discurso. Em situações como em uma sala de aula de uma escola, numa 

entrevista, ou perante um juiz recusar o contrato de fala (não responder às perguntas) 
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implicaria uma série de conseqüências. Sendo assim, ele pode recusar o contrato de fala ou 

pode também aceitá-lo. Ao aceitar o contrato, o TUi aceita estar em conformidade com o 

TUd, ocupando o mesmo lugar e espaço. 

Em textos publicitários, por exemplo, o EU fabrica uma imagem de TUd a quem 

falta algo, isto é, que carece de alguma coisa. Para isso, procura convencer o TUi a se 

identificar com a imagem TUd em questão. Em outras palavras, o EU publicitário constrói 

hipóteses de como seria esse TUd, isto é, faz uma aposta que pode dar certo ou não. 

 

 

O sujeito enunciador (EUe) e o sujeito comunicante (EUc) 

 

Num ato de linguagem, o TUi constrói uma imagem de quem seria o seu EU, que 

pode corresponder à imagem que o EU espera que o TUi  possa entender, ou não, produzindo 

uma relação de simetria / assimetria. Assim, designaremos por sujeito enunciador (EUe) o 

sujeito percebido no ato de fala pelo TUi. Tal sujeito está sempre presente numa configuração 

de um ato de linguagem, seja de maneira apagada (“Ele disse que você vai sair”), seja de 

maneira explícita (“Estou dizendo a você que eu vou fazer uma viagem hoje”). Por outro lado, 

todo EU tem uma intencionalidade e, a partir dela, constrói também de si uma imagem e 

espera que o TU “visualize” essa imagem tal qual ele planejou. A esse EU produtor da fala, 

responsável pela imagem transferida para o EUe, designaremos de sujeito comunicante (EUc). 

É preciso esclarecer que as circunstâncias do discurso nem sempre são idênticas às do TUi e é 

por esse e outros motivos que o EUc sofre restrições, não podendo se revelar em sua 

totalidade. Em outros termos, o EUe é apenas uma máscara do discurso que o EUc utiliza. 

Sendo assim, o EUc pode jogar com estratégias, tanto revelando uma relação de transparência 

entre o EUe e EUc, quanto optando pela ocultação. Se um professor escreve na prova de um 

aluno a seguinte afirmativa: “Você deve se esforçar mais”, ele pode estar querendo revelar 

várias intenções. Tudo vai depender das circunstâncias de discurso. Esse mesmo enunciado 

pode revelar: “Esse aluno é inteligente, mas não faz nada, é preciso que estude mais.”, “O 

aluno é tão fraquinho que nem dá pra acreditar”, “Seu filho não estuda”. Enfim, tudo vai 

depender da intencionalidade do EUc. Assim, EUe e EUc não se coincidem e tudo vai 

depender se a abordagem se refere ao ato de produção, ou ao ato de interpretação.  
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Para exemplificar, Charaudeau nos fornece a seguinte situação, desencadeada pela 

frase: “Não se mendiga seu direito. O direito é obtido através de uma luta digna.” Pergunta às 

pessoas que tipo de posição ideológica defende o autor dessa frase. Eis as seguintes respostas: 

 

“É uma pessoa que pertence a um grupo oprimido”. 

“É um militante sindicalista.” 

“É um homem de esquerda” 

“É um revolucionário” 

“É um partidário da luta armada para a conquista dos direitos do trabalhador”. 

 

Como se pode ver, as interpretações das pessoas se inclinaram para a seguinte 

dedução: é um homem que preza por mudanças, revolucionário, de esquerda. Porém, quando 

foi revelado que essa frase é uma adaptação de um aforismo de Hitler, as interpretações 

mudaram completamente e concluíram que o desconhecimento das circunstâncias do discurso 

faz com que se construam imagens de quem seja esse EU, de acordo com as referências sócio-

linguageiras de cada indivíduo. Essa experiência permitiu constatar também que o EUe 

isoladamente não dá o acesso ao EUc e que é o EUe o responsável pela produção dos efeitos 

de discurso da frase. Assim, a noção de autor de uma frase não é tão simples assim, pois há 

nela um sujeito duplo: o EUe e o EUc. Pode-se dizer também, de acordo com o exemplo 

supracitado, que o conhecimento do EUc intervém no processo interpretativo. 

Por exemplo, no enunciado “está encerrada a sessão”, o TUi deve construir a 

hipótese de que a pessoa tem poder para realizar essa ação. Do contrário, o ato de fala não se 

concretiza. Assim, o presidente de uma empresa ou um juiz pode fazer essa declaração, pois 

se acredita que eles tenham o “poder” para isso. Porém, se o TUi ignora uma ação ( uma 

ordem , por exemplo), dada pelo EUe, isso significa que a pessoa não tem a autoridade 

suficiente que pensa que tem. Trata-se então de uma pessoa que não sabe impor sua 

autoridade. 

É importante destacar que o EUc pode traçar n estratégias dentro de um ato de 

linguagem, pois EUc não é um ser único. Ele é o que o TUi diz dele, tudo vai depender do 

conhecimento de cada TUi a respeito do EUc, enfim as interpretações não serão as mesmas. 

Pode ocorrer também uma delegação de fala, quando , por exemplo, o orador diz: “estou 

falando em nome da associação X. Nesse caso, ele desempenha o papel de EUe e o EUc será 
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a associação a qual ele representa.Assim, ocorreu uma espécie de “apagamento” do EU, pois 

ele representa a associação inteira. 

Podemos comentar ainda que a imprensa tem o poder de fazer ou desfazer carreiras. 

Um cantor de música romântica (EUe), por exemplo, pode nem fazer sucesso, porém se a 

imprensa descobre “segredos” de sua vida privada (EUc), poderá rapidamente subir nas 

paradas de sucesso. O contrário também pode acontecer. Se a imprensa condenar um artista, 

mesmo que ele seja inocente, o público vai acreditar na imprensa e não no artista. Por essa 

razão é que dizemos que o EUc ocupa o lugar e o espaço de testemunha do real, mesmo 

quando é ele é uma imagem construída pelo TUi. 

Resumidamente, podemos falar de dois circuitos do ato de linguagem: o circuito da 

fala, que compreende o espaço interno onde se encontram os seres de fala, instituídos como 

EUe e TUd e o circuito externo à fala, configurada onde se encontram os seres agentes, 

instituídos como (EUc) e (TUi) que são responsáveis  pela organização do “real”. Sendo 

assim, há duas maneiras de representação desse espaço onde se encontram esses sujeitos de 

fala. Se considerarmos o circuito de fala, teremos uma representação discursiva; se 

considerarmos o circuito externo, teremos uma representação da situação de comunicação. 

O esquema abaixo ilustra com clareza esses dois circuitos do ato de linguagem e 

apresenta ainda o jogo comunicativo, proposto pelos atores sociais. 

Nesse esquema, estão presentes os quatro representantes do ato de linguagem. No ato 

de enunciação, temos o eu enunciador e o tu destinatário. Fora do ato de enunciação, temos o 

TUi e o seu EUc. É fato que o TUi não corresponde ao TUd, porém é preciso enfatizar que o 

TUd não funciona como mero receptor das mensagens, visto que há intervenções do TUi que 

apesar de estar “fora”, participa também do ato comunicativo. Então esse TUd também 

interage com o EUe. Por outro lado, o EUc, apesar de estar fora do ato de enunciativo, através 

da “aposta”, cria uma imagem de quem seria esse TUi, que pode corresponder ou não, assim o 

o EUe também não é um mero emissor que envia uma mensagem, pois atua em conjunto com 

o EUc. 
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A partir do momento em que se dá um ato comunicativo, o sujeito comunicante dá 

início a um contrato de comunicação. “Comunicar-se” diz o autor, é por em cena um projeto 

de comunicação, ou seja, é proceder à encenação (mise en scene) desse projeto. Charaudeau 

(1992, p. 635). EUc cria expectativas de que o TUi entenda  a sua estratégia, aliás essa é a 

função do EUc : organizar o que estiver disponível dentro do conjunto de suas competências 

para se comunicar. Sendo assim, havendo coincidência de interpretação, significa que EUc 

obteve sucesso em seu contrato e suas estratégias deram certo.  

É preciso esclarecer agora o que queremos dizer com contrato. Pode-se dizer que nós 

desempenhamos papéis sociais. Para Charaudeau (apud Oliveira 2003, p 27), seríamos como 

atores, pois estaríamos sempre encenando (mise en scene). Assim, para cada grupo social de 

que fazemos parte, há um conjunto de práticas sociais que nos permitem realizar atos de 

comunicação com eficácia. A esse conjunto de práticas sociais é que denominamos contrato 

social. Em outras palavras, o EUc deve supor que o TUi compartilhe as mesmas práticas 

sociais  a fim de se estabelecer o contrato. Porém, pode acontecer também, como já 

comentamos acima, de o TUi não aceitar o contrato de comunicação. Assim podemos dizer 

que o ato de comunicação pode ser um “sucesso” ou uma “aventura”. Um médico, por 

Tu Destinatário 
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exemplo, ao examinar um paciente, estabelece um contrato com ele, que é aceitável pelos seus 

pacientes, devido à sua profissão. Em outras palavras, o TUi espera do EUc (o médico) a 

realização de certos procedimentos. No entanto, se o médico decide transformar sua consulta 

numa sessão de assédio, ele poderá ser bem sucedido, caso o paciente aceite, ou fracassar. No 

caso da segunda hipótese, poderá acarretar muitos problemas para a sua vida profissional, 

inclusive perder o direito de exercer a profissão. 

Para reforçar ainda mais a noção de contrato como sucesso ou aventura, vejamos 

alguns exemplos: 

 
 

Nessa tira, é possível perceber que o rapaz apresenta um conhecimento erudito sobre 

música e tenta impressionar seus ouvintes (amigos e uma mulher que possivelmente quer 

conquistar). Na função de EUc, estabelece um contrato de comunicação, tentando 

impressioná-los, achando assim que obterá sucesso. Porém, não leva em conta que o grau de 

informatividade do seu discurso é alto demais e que seus colegas e a moça não partilham do 

mesmo conhecimento. A comunicação, como se pode ver, resultou em fracasso, pois seus 

ouvintes não viam a hora de encerrar o assunto. Assim, o EUc constrói uma imagem do seu 

TUd com o objetivo de formular uma hipótese de quem seja o TUi , que, como podemos ver, 
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não corresponde à realidade, resultando assim em fracasso. Aproveitando da situação, um dos 

seus colegas à mesa tenta também impressionar a menina, utilizando de igual modo 

conhecimentos sobre música. Ao enunciar “Quem acha, vive se perdendo”, ao mesmo tempo 

em que remete a um trecho de samba conhecido, ironiza o outro que, por “achar” demais, 

(“Acho que este saxtenor tem um pouco de Sony Rollins...”, “Acho até um Wayne Shorter dos 

últimos tempos...”, “Acho que perdi a chave”), além de perder a chave, acabou perdendo o ato 

comunicativo realizado com seus colegas e a oportunidade de conquistar a moça. O que está 

implícito nessa mensagem é que “eu não acho nada, tenho certeza do que quero”. A moça, 

compreendendo então a mensagem implícita aceita o jogo comunicativo e assim o rapaz acaba 

conquistando-a, utilizando apenas poucas palavras. 

Para Charaudeau, a situação comunicativa é de fundamental importância para a 

compreensão de um texto. Nessa tira, o primeiro rapaz não leva em conta os elementos da 

situação comunicativa. Uma roda de amigos numa mesa de bar não é lugar para repetir 

conhecimento erudito. Por outro lado, o outro rapaz, na função de EUc, obteve sucesso 

porque levou em conta as circunstâncias do discurso.Mesmo utilizando poucas palavras, 

consegue conquistar a menina. É claro que ambos utilizaram de estratégias, mas só o segundo 

é que conseguiu interagir. Podemos perceber isso não só no que ele diz (trecho da música 

apropriado para a ocasião), mas na maneira de ele olhar para ela, pegar no seu braço e falar 

pertinho do ouvido. 

Analisemos agora a tirinha abaixo, que reporta outra situação: 

 

 

A tirinha parte de uma afirmação muito simples: “O marido da Irma parou de beber”. 

Para fazer a seguinte afirmação, pressupõe-se que ele já bebia antes. Entretanto, o inesperado 

acontece no segundo quadrinho quando a personagem que conversa com Helga responde: 

“Sinto muito... quando é o enterro?”. Normalmente quem faz essa afirmação quer informar 

que o indivíduo decidiu parar de beber, todavia pela análise da tira, não é isso que acontece, o 
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que gera o humor da tira. Helga revela também não estar surpresa com a pergunta da colega e 

responde: “Amanhã”. Pressupõe-se então que ele nunca pararia de beber, só morrendo 

mesmo. Nesse caso, o contrato de comunicação estabelecido pelo sujeito comunicante 

resultou em sucesso, pois o TUi, por compartilhar das mesmas práticas sociais, sabia de quem 

estava falando e por isso compreendeu a mensagem irônica. 

Segundo Charaudeau( 1983:98), existem no discurso, além do “eu” e “tu”, “eles”, 

“elas”, isto é, as pessoas , coisas e fatos de que se fala. Os personagens numa narração são 

exemplo disso. São os referentes e por isso têm força de evidência. Assim, é fundamental 

saber quem são os sujeitos da comunicação, principalmente na interpretação de textos. 

Perguntas como “Que quis o autor dizer”, “Qual é a intenção do autor?” não são suficientes. 

Charaudeau sugere: “Quens o texto fez falar?” o “Quens” aqui seria qual é a voz presente no 

texto, que pode ser a do EUc, EUe e , no caso do EUe, esta poder vir representada como a voz 

de um indivíduo, de uma instituição, “a voz do povo”,( está última, em francês, representada 

pelo pronome indeterminador do agente on) 

Em conferência na UFRJ (apud Oliveira 2003), em 1996, Charaudeau fala ainda de 

um “ça”. O que vem a ser isso? O “eu”, quando fala com suas características pessoais, é porta 

voz também do seu segmento social, da sua faixa etária, do seu grupo profissional etc. Há 

correntes da análise do discurso que priorizam a ideologia como em Pêcheux. Portanto, nesse 

tipo de corrente, a ênfase dada nessas questões será bem maior. O “eu” aqui, no entendimento 

de Charaudeau, é o menor dos “ças”. Para retratar a cultura de um povo, teríamos que ver as 

várias culturas regionais, grupos etários, socioeconômicos, profissionais, decompondo até 

chegar ao indivíduo, que é a reunião de todos esses aspectos, por isso o indivíduo é o menor 

dos “ças”. De acordo com Oliveira, na literatura, o personagem-tipo é um ça e o personagem-

indivíduo é um eu propriamente dito. 

 

 

1.7. Concepções de linguagem no ensino de Língua Portuguesa 

 

Costuma-se ouvir hoje que a solução para o desenvolvimento do país está na 

educação, ou seja, se quisermos um país mais justo, mais humano e mais igualitário, é a 

educação o caminho que se deve trilhar. Porém, é apontado no sistema educacional brasileiro 

o baixo nível do desempenho linguístico no uso da língua por parte dos nossos jovens, tanto 

na modalidade oral, quanto na escrita. Não faltam críticas ou julgamentos a esse respeito. 
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Como exemplo, são apontadas as redações dos vestibulandos, o vocabulário dos jovens 

carregado de gírias, a dificuldade de articular ideias e emitir opinião, a baixa tiragem dos 

jornais que, diante da problemática, tiveram que adequar a sua linguagem para que pudessem 

ser entendidos pelos leitores. 

Isso quer dizer que o ensino de língua portuguesa tem fracassado nas escolas, pelo 

menos na maneira como tem sido abordado. Nas aulas, tem prevalecido ainda o estudo da 

gramática pela gramática. Por meio desse estudo, os alunos são obrigados a saber quais são as 

funções do “que” e do “se”, fazer divisão e classificação do período, conjugar verbos e mais 

verbos que muitas vezes nem os usarão na comunicação, decorar listas de conjunções, entre 

outros. O que tem sido feito na realidade é um ensino de metalinguagem e não um ensino de 

análise e reflexão da língua. Então poderíamos pensar: não é necessário ensinar gramática, já 

que todos os falantes possuem as suas gramáticas registradas em seus cérebros, por isso não 

podem cometer “erros” como pensam alguns estudiosos que utilizam esse argumento para 

provar a inutilidade do estudo da gramática.  

Acontece que, justamente pelo fato de todos falarem ou escreverem, usando suas 

gramáticas, é o que faz validar esse estudo. O falante, a todo o momento, precisa interagir 

com o outro em diversas situações de comunicação as quais exigirão dele o domínio de 

diferentes linguagens. A gramática então atua nesse contexto como uma importante 

ferramenta para aperfeiçoar a linguagem do indivíduo para que ele seja o sujeito do processo. 

Para que isso aconteça, é preciso abordar um estudo mais reflexivo e contextualizado da 

gramática. Em outras palavras, é preciso considerar as situações cotidianas de comunicação, 

ou seja, considerar tudo aquilo que ele precisa para interagir em sociedade. Podemos citar, 

como exemplo, algumas “noções” que o indivíduo deveria aprender na escola para melhor 

interagir: 

 

 Identificar as ideias pressupostas e implícitas, assim como a ironia presentes nos 

textos argumentativos encontrados em jornais e revistas; 

 Saber diferenciar os tipos de texto e suas diferentes estruturas e respectivamente 

as suas funções sociais; 

 Saber debater ideias, emitir opinião, argumentar e contra-argumentar; 

 Redigir currículo, correspondência oficial, memorandum, ata, ou seja, gêneros 

indispensáveis na vida profissional de um indivíduo; 
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 Adequar a sua linguagem às situações de comunicação que exijam uma língua 

mais culta, daquelas que exigem uma linguagem mais informal. 

 

São essas algumas habilidades e competências, dentre muitas, que podem ser 

ensinadas nas escolas. Para isso, de nada adianta “decorar” inúmeras regras se de fato o aluno 

não souber para que usá-las. A gramática precisa ser ensinada sim, mas o professor precisa 

mostrar como ela atua na construção de textos, na emissão das opiniões, ou seja, mostrar ao 

aluno a sua real utilidade e não de uma forma mecânica e descontextualizada. É preciso 

acrescentar que nesse ensino “decorado” da gramática o que tem prevalecido é a 

predominância da norma culta considerada como a única forma correta, disseminando os 

preconceitos em relação a quem fala outra variedade. É indiscutível que a escola deva ensinar 

a variedade padrão, pois essa é a mais prestigiada socialmente. Não ensiná-la significa 

reproduzir a desigualdade sócio-econômica presente na sociedade que também reflete na 

linguagem. Dessa forma, o indivíduo estaria excluído de várias práticas sociais. Porém, tal 

ensino pode (deve) ser feito de maneira menos preconceituosa. O professor deve aproveitar a 

bagagem trazida pelo aluno para a escola e mostrar que a variedade que ele domina é tão 

língua portuguesa quanto à variedade que ele vai aprender na escola, basta apenas saber 

adequar cada variedade às diferentes situações de comunicação. É preciso saber que o bom 

falante de língua portuguesa não é aquele que fala culto o tempo todo e sim aquele que sabe 

adequar a sua linguagem. Agindo assim, o ensino de língua portuguesa toma outra direção. 

Segundo Geraldi (2011, p.40), “toda e qualquer metodologia de ensino articula uma 

opção política- que envolve uma teoria da compreensão e interpretação da realidade- com os 

mecanismos utilizados em sala de aula”. Quer dizer, nossa postura em sala de aula, assim 

como a seleção dos conteúdos, o relacionamento com os alunos refletem na realidade uma 

escolha nossa. Nossas práticas pedagógicas nada mais são do que uma “opção política” que 

seguimos. Dependendo da nossa escolha, estaremos contemplando uma determinada 

concepção de linguagem. Isto é, a maneira como cada um concebe a linguagem vai refletir 

nas nossas práticas-pedagógicas. Geraldi (2011, p. 41) aponta três diferentes concepções que 

veremos daqui em diante. 

A primeira concepção afirma que a linguagem é a expressão do pensamento. 

Geralmente é essa concepção que predomina na mente dos professores que optam pelos 

estudos tradicionais. O problema dessa concepção, bem apontado por Geraldi, é que se as 

pessoas não conseguem se expressar, na realidade elas não pensam. Isso contribui para 
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reforçar ainda mais a exclusão social. Poderíamos achar que um analfabeto, por exemplo, não 

pensa pelo simples fato de não saber se expressar de acordo com as camadas sociais mais 

privilegiadas. Em outras palavras, é muito mais fácil culpar o indivíduo por não saber se 

expressar em vez de refletir sobre o real problema: as desigualdades sociais que imperam 

nesse país, fazendo com que nem todos tenham a mesma oportunidade de estudo para adquirir 

a norma dita padrão. Poderíamos imaginar ainda uma sala de aula repleta de alunos com 

realidades totalmente diferentes, portanto com linguagens diferentes. Nesse sentido, aquele 

aluno que não consegue se expressar adequadamente é taxado com qualificativos 

depreciativos como “burro”, “lesado”, “mula” pelos próprios “colegas”, tudo por que a visão 

que construíram sobre ele é a de um ser não pensante, que não raciocina. O professor também 

pode refletir essa estrutura quando começa a diferenciar os alunos por critérios valorativos em 

sala de aula. De acordo com essa concepção, “o homem representa para si o mundo através da 

linguagem” (Koch, 2007, p.07), assim, por meio da língua, representamos o nosso 

pensamento e o nosso conhecimento de mundo. 

A segunda concepção entende que a linguagem é instrumento de comunicação. Para 

ela, a língua seria um código, isto é um conjunto de signos que deveriam ser transmitidos ao 

receptor através de uma mensagem. A crítica a essa teoria refere-se o seu caráter linear e 

mecanicista da linguagem, pois o receptor seria considerado uma espécie de “objeto”, de 

“depósito”. O ensino é entendido como acúmulo de informações pelo receptor em vez de se 

construir conhecimento. Em outras palavras, o receptor só recebe a mensagem, mas não há a 

possibilidade de trocas comunicativas entre emissor e receptor. Por meio dessa concepção é 

que houve o predomínio de exercícios como de completar as frases, preencher lacunas, 

reescrever as frases adequando sua estrutura  através de exercícios como “siga o modelo” etc. 

Finalmente a terceira concepção afirma que a linguagem é uma forma de interação. 

Nela não há a relação de emissor- receptor, pois ambos são os sujeitos do processo. O falante 

age sobre o ouvinte criando compromissos. Assim a linguagem é construída socialmente 

através da interação. Tal concepção baseia-se na linguística da enunciação. Ao falarmos, 

criamos compromissos, vínculos, pois o falante modifica suas relações com o ouvinte. 

Conforme afirma Geraldi, a língua é um jogo e ela só tem existência nesse jogo que jogamos 

na sociedade, chamado interlocução.  

A título de exemplificação, analisaremos agora alguns tipos de exercícios que 

contemplam cada uma dessas concepções. Suponhamos que a matéria ministrada fosse o 
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substantivo. Dependendo da concepção de linguagem adotada, o professor poderia passar os 

seguintes exercícios. Observemos a primeira listagem de exercícios: 

 

1) Qual a diferença entre substantivos comuns de dois gêneros e sobrecomuns? 

2) Por que o plural de “guarda-roupa” é “guarda-roupas” e o plural de “guarda civil” é “guardas 

civis”?  

3) Conhece alguns substantivos que só se usam no plural?  

4) Preencher os parênteses com o artigo masculino ou feminino, de acordo com o gênero dos 

substantivos: 

(    ) telefonema                (   ) análise 

(    ) champanha               (   ) faringe 

(   .) omoplata                  (   ) laringe 

           (Extraídos de TERSARIOL, 1966, pág. 42). 

 

Como se vê, nessa listagem predominam os exercícios que buscam fixar a teoria 

aprendida. E para conseguir esse resultado, o enunciador apela para inúmeras maneiras, seja 

por meio de questionários, visando à “decoreba” de conceitos, seja por meio de classificações. 

Constata-se então um excessivo apelo à nomenclatura gramatical, um ensino que prioriza a 

gramática teórico-normativa. Seu foco é conceituar, classificar, assim o que é cobrado do 

aluno é que ele siga as prescrições para que venha dominar “o bom uso” da língua portuguesa. 

Tal ensino tem, por base, a primeira concepção de linguagem e, embora enfatizado no Brasil 

até a década de 60, ainda hoje encontramos “vestígios” desse ensino nas salas de aula, como 

prática acentuada tanto no ensino fundamental, quanto no ensino médio, apesar do avanço dos 

estudos linguísticos e das novas teorias existentes. 

A nova listagem de exercícios tem, como fundamento, a segunda concepção e há de 

notar que já houve algumas mudanças na abordagem. 

 

1) Reescreva as frases, substituindo os verbos destacados por substantivos abstratos, como no 

modelo: 

a) Começaram a discutir e a brigar. 

Começaram a discussão e a briga. 

 

b) Já é hora de sair. 

R: ____________________________________________ 
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c) Está na hora de chegar. 

R: ____________________________________________ 

 

c) Caiu no momento de fugir. 

R: _____________________________________________ 

 

2) Siga o modelo: 

Pé-de-moleque: pés- de- moleque 

 

a) Estrela- do- mar: _____________________ 

b) João-de-barro: _______________________  

c) Sinal-da-cruz: _______________________ 

d) Pão-de-ló: _________________________ 

e) Mula-sem-cabeça: ___________________ 

f) Cara-de-pau: _______________________ 

g)  Queda-d’água: _____________________  

 

Nota: Pluraliza-se somente o primeiro elemento quando ocorrer substantivo+ preposição + 

substantivo.  

(Extraídos de SILVA & BERTOLIN, 1990, pág.148 ) 

 

 

A segunda concepção, baseada no Estruturalismo, enfatiza a comunicação, porém 

entende a linguagem como um código. Em relação ao ensino gramatical, não abandona a 

gramática tradicional, mas prioriza os chamados “exercícios estruturais”, pois se acredita que 

haverá a internalização, mesmo de forma inconsciente, da norma culta. É o que observamos 

na lista de exercícios acima, que priorizam as atividades de “siga o modelo”. Com essa 

atividade, o aluno é visto apenas como mero receptor da mensagem, pois ele terá que “seguir 

direitinho o modelo”, ou seja, realizar a atividade conforme o exemplo, sem haver, portanto, 

nenhuma possibilidade de reflexão sobre a língua. Assim, trata-se de exercícios mecânicos de 

repetição. 

Em relação à terceira concepção de linguagem, notamos que houve uma grande 

mudança na abordagem dos exercícios. O professor, baseando na gramática tradicional ou 

não, vê a linguagem como uma forma de construção entre sujeitos. Dessa forma, os exercícios 
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aparecem mais contextualizados, exigindo do aluno algumas habilidades, e não a mera 

repetição de estruturas. É o que se observa na próxima listagem.  

 

1) Leia esta tira: 

 

 

 

a) Classifique os seguintes substantivos da tira: temeridade, intrepidez. 

R: ____________________________________________________________  

b) Consulte o dicionário e responda: Qual é o significado da palavra temeridade? 

R: ____________________________________________________________ 

c) Hagar é casado, e o aniversário a que ele se refere pode ser o dele próprio, o de sua mulher ou do 

casamento. Observe a expressão facial de Hagar no 1º quadrinho e levante hipóteses: de que resultou o 

“significado” que Hagar atribuiu à palavra temeridade? 

 

R: ________________________________________________________________________  

 

2) Leia a tira abaixo para responder às questões de 1 a 3. 

 

 

 

1) No 2º quadrinho, na fala da cobrinha, há um substantivo composto.   
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a) Essa palavra está grafada de acordo com as normas ortográficas da língua? Justifique sua resposta. 

R: _________________________________________________________________________ 

b) Considerando as regras de flexão de número dos substantivos compostos, qual é o plural dessa 

palavra? Justifique sua resposta. 

R: __________________________________________________________________________ 

2) Observe a situação retratada na tira. 

a) Qual é a provável relação existente entre as personagens? 

R: __________________________________________________________________________ 

b) Considerando o locutor do 2º quadrinho, por que, na sua opinião, o cartunista colocou entre aspas o 

substantivo composto?  

R: __________________________________________________________________________ 

3) Observe o 3º e 4º quadrinhos. 

 

a) O adulto responde à pergunta das crianças?  

R: _______________________________________________ 

b) Por que, na sua opinião, isso acontece?   

R: _______________________________________________ 

(Extraídos de CEREJA, 2005, pág.39) 

 

Como se pode perceber nos exercícios acima, apesar de algumas questões ainda 

preservarem resquícios da abordagem tradicional, tais como aparecem nas letras, a ênfase não 

é a classificação, mas a reflexão sobre a língua. O que percebemos é que tais exercícios dão 

ao aluno a capacidade de pensar, por isso lhe oferecem a oportunidade de ser o sujeito do 

processo. Assim, o aluno é convidado a inferir, comentar, comparar, levantar hipóteses, 

manifestar a sua opinião etc. Outra mudança é que houve a inserção de situações cotidianas de 

comunicação. Há uma maior exploração dos gêneros textuais, próprios do dia-a-dia das 

pessoas, como o uso de tiras no exercício acima, fazendo com o que o ensino não seja 

desvinculado da realidade. Perceba que o autor não se desprende da tradição gramatical, mas 

dá a ela uma roupagem nova, mais reflexiva dos fatos gramaticais. Com essa nova roupagem, 

mudam-se os objetivos. Enquanto na segunda concepção o objetivo é transmitir 

conhecimento, na terceira concepção é construir o conhecimento. 

Dentro dessa terceira concepção, os exercícios poderiam explorar ainda a 

intencionalidade discursiva. Por intencionalidade discursiva entendemos ser as intenções 

explícitas e/ ou implícitas que os falantes assumem numa dada situação comunicativa. Através 

da tirinha a seguir, analisaremos como isso acontece.  
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Como se vê, a tira retrata uma situação do cotidiano. Trata-se de duas pessoas 

interagindo por meio da linguagem. O homem alto faz comentários não muito elogiosos 

acerca do carro, pela forma como ele fala, parece que está avaliando o veículo, assim pode-se 

deduzir pelo contexto que se trata de um possível comprador. Porém, o 4º quadrinho nos 

apresenta uma informação nova. O “suposto” comprador, na realidade, é o dono do carro e é 

aí que se dá o humor da tira. Com isso, percebemos que a intenção comunicativa do dono do 

carro, desde o início, era fazer o outro desistir da compra. Para isso, fazia várias críticas ao 

estado do carro. Pela resposta do comprador, é possível afirmar que ele não acreditou nos 

comentários do outro ao afirmar que “mesmo assim” queria comprar o carro. Como se trata de 

um texto humorístico, Laerte só revela a real intenção do dono, no final da tira, justamente 

para surpreender o leitor e assim provocar risos. O proprietário do carro, ao afirmar: Não!! Eu 

amo ele!! revela a sua real intenção. Dessa forma, para compreender esse texto, não basta 

apenas analisar os enunciados, pois não são os únicos responsáveis pela construção dos 

sentidos, mas é preciso atentar para os fatores que formam a situação de comunicação como 

os papéis sociais dos interlocutores, a intenção do locutor, o conhecimento de mundo e as 

circunstâncias históricas ou sociais. Em outras palavras, é preciso considerar os elementos 

extraverbais para uma melhor apreensão do texto. 
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2. O DESENVOLVIMENTO DO CONCEITO DE INTERTEXTUALIDADE 

 

Neste capítulo, discutiremos o conceito de dialogismo, proposto por Bakhtin e outros 

conceitos que estão atrelados a ele como o de enunciado e o de polifonia. Embora os 

conceitos de intertextualidade não sejam trabalhados no ensino médio, os abordaremos aqui 

com o objetivo aprofundarmos a nossa análise no Capítulo 4. 

 

 

2.1. A perspectiva dialógica de Bakthin 

 
                                                                      Autopsicografia 

                     
                                                                O poeta é um fingidor 

                                                                            Finge tão completamente  

                                                                            Que chega a fingir que é dor 
                                                                            A dor que deveras sente 

 

                                                                            E os que lêem o que escreve, 

                                                                            Na dor lida sentem bem, 

                                                                            Não as duas que ele teve, 

                                                                            Mas só a que eles não têm 

                                                                 

                                                                            E assim nas calhas de roda 

                                                                            Gira, a entreter a razão, 

                                                                            Esse comboio de corda 

                                                                            Que se chama o coração 

 
                                                                      (Fernando Pessoa) 

 

 

Em “autopsicografia”, o poeta procura mostrar toda a sua interioridade, 

subjetividade, pois esse é o meio que ele encontrou para sair do exílio de si mesmo. Para isso, 

traduz a sua própria dor, isto é, a dor efetivamente vivida. Porém, ao fazer isso, acontece o 

paradoxo. Aquilo que é mais íntimo objetiva-se, o poeta tenta mostrar que, quando se passa 

para o papel a dor vivida, não é mais a sua dor e sim, a dor fingida (a dor “escrita”). Em 

outras palavras, é a representação da sua dor por meio da palavra, assim, aquilo que é mais 

íntimo sai de dentro dele para o papel, tornando-se alguma coisa que não é mais o sentimento 

dele, mas sim a dor fingida para os outros lerem.  

Sabemos, no entanto, que para o poema ter validade é preciso que ele seja lido e 

apreciado pelos leitores (“E os que leem o que escreve”), pois é o leitor que dará sentido à 

obra, motivado pela leitura do texto escrito pelo poeta. E serão variadas as suas interpretações, 

pois cada o um lerá de acordo com as suas experiências de vida, ideologias, valores, entre 
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outros aspectos, por isso o leitor percebe outra dor, diferente das duas do poeta (“Não as duas 

que ele teve / Mas só a que eles não têm”). 

Dentro dessa ótica, podemos entender como funciona o conceito de dialogismo de 

Bakhtin. Segundo o filósofo, o discurso não se constitui sobre si mesmo, mas sim tendo em 

vista o outro. Assim, o discurso do outro está presente na voz de qualquer falante. Nesse 

poema, podemos perceber que são os leitores é que vão dar sentido(s) para o poema. E o poeta 

tem essa noção de que não escreve para si mesmo. É o outro que o completa, que o define. 

Mesmo que esse “outro” seja o próprio poeta. Sobre esse último conceito, Bakhtin (2003, 

p.328) afirma: “A auto – objetificação (na lírica, na confissão, etc) como auto-alienação e em 

certa medida como superação. Ao objetificar a mim mesmo (isto é, colocar de fora a mim 

mesmo) ganho a possibilidade de uma relação autenticamente dialógica comigo mesmo . 

É preciso ressaltar que não estamos falando de “diálogo”, como uma “forma 

composicional do discurso” (Bakhtin, 2003), mas sim de relações semânticas que ocorrem nos 

diversos tipos de enunciados na comunicação discursiva. Se dois enunciados forem 

confrontados, num plano de sentido, estabelecerão relações dialógicas entre eles. Não estamos 

dizendo que a conversa do cotidiano, a discussão científica, a discussão política não se 

fundem em relações dialógicas, mas esses são os tipos mais notórios e simples dessas 

relações, pois elas, na verdade, são bem mais amplas e complexas. Mesmo que os enunciados 

sejam distantes um do outro no tempo e no espaço, podem estabelecer relações dialógicas se 

entre eles houver relações de sentido. 

Como se pode ver, o enunciado ocupa um lugar privilegiado nas reflexões de 

Bakhtin, pois, para ele, é o objeto dos estudos da linguagem, assim “concebe o enunciado 

como matéria lingüística e contexto enunciativo”. (BARROS, 2003, p.1) Como representantes 

de tais enunciados, estão as palavras. Podemos dizer que a língua e a palavra são de extrema 

importância na vida humana.  É através delas que o enunciador expõe seu ponto de vista, sua 

visão de mundo. Dessa forma, para ele, a língua não pode ser objeto de apenas uma ciência, a 

linguística. 

Segundo o filósofo russo, “os elementos da língua dentro do sistema da língua ou 

dentro do ‘texto’ (no sentido rigorosamente linguístico) não podem entrar em relações 

dialógicas”. Para o autor, a linguística se preocupa apenas com o material e não com a 

comunicação discursiva propriamente dita, isto é, estuda apenas as relações dos elementos no 

interior do sistema, deixando de lado o enunciado e suas relações com a realidade e com a 
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pessoa falante (o autor). Para estudar o enunciado e suas relações dialógicas, temos que 

estudar a linguagem, que não existe no sistema da língua. 

Outro ponto a comentar é que a palavra não é exclusiva de um único falante. Todos 

que participam do ato de comunicação têm seus direitos sobre ela. Assim, tanto o ouvinte, 

quanto “as vozes”, presentes na palavra, encontrada de antemão pelo autor, possuem os seus 

direitos. Em outros termos, “não existem palavras sem voz” (Bakhtin 2003, p.330) E isso 

independe se elas são distantes, anônimas, quase imperceptíveis, quase impessoais, ou 

próximas. 

Cabe agora comentar aqui que, para Bakhtin, toda observação competente e 

imparcial, ou seja, toda posição crítica feita por um observador qualquer, tem o seu valor e o 

seu significado, não importa de que ponto de vista ou de que ângulo de visão ele possa partir, 

mas é preciso dizer também que os “outros” podem auxiliar e até completar o ponto de vista 

do mesmo. 

Assim, analisando por essa perspectiva, vemos que o discurso nunca está completo, 

pois sempre há “brechas” que terão que ser preenchidas pelo  outro. O discurso constitui-se 

então da relação palavra-pessoa /palavra do outro e seus participantes utilizam a linguagem 

como forma de interação, provocando um processo dialético. Em outros termos, as palavras, 

as ideias de outrem tecem o discurso individual, fazendo com que as vozes presentes se façam 

ouvir, ou que simplesmente permaneçam “mascaradas” num discurso monologizado. 

Logo, é possível afirmar que há textos polifônicos e textos monofônicos. Sabemos 

que o diálogo é a condição de toda linguagem e de todo discurso, por isso podemos dizer que 

todo texto é dialógico. No entanto, certos procedimentos discursivos parecem “esconder” as 

vozes sociais presentes nele, fazendo-se pressupor que há apenas uma única voz. É o caso, por 

exemplo, dos discursos autoritários, diferentes dos discursos poéticos em que as vozes 

deixam-se escutar, por isso o objetivo central de Bakhtin é estudar o discurso poético, 

contemplando primeiramente o romance por acreditar que “todo romance geralmente é pleno 

de tonalidades dialógicas (nem sempre com as suas personagens, é claro)” (Bakhtin, 2003, 

p.318). 

Bakhtin (apud Beth Brait, 2003), no texto intitulado “Discourse in Life and 

Discourse in Art”, no ano de 1926, faz uma crítica ao ideologismo estreito e ao enfoque 

meramente formalista dado ao discurso poético. Em seus escritos, ele deixa claro que seu 

objetivo era analisar os enunciados no campo da arte. Porém, para fundamentar as suas 

reflexões sobre o poético, ele percebe que o caminho era analisar os enunciados que estão 
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presentes fora do campo da arte, isto é, os enunciados extraídos da vida cotidiana, pois 

acredita que neles está a essência do discurso verbal. 

Desse modo, conclui que o discurso não pode ser autossuficiente, como entendiam os 

formalistas, isto é, não pode ser entendido isoladamente, desprovido de um contexto. É 

preciso analisar a situação social na qual esse discurso foi construído. Além disso, entende 

que ele estabelece diálogos com outras formas de comunicação, por isso o autor acredita que 

vincular o enunciado ao meio social do qual ele faz parte constitui um material mais fiel para 

a análise. 

Ao analisar o discurso verbal, leva em consideração o que ele chama de discurso da 

vida cotidiana, discursos estes que mantêm uma relação imediata com as situações em que são 

produzidos. Nesse ensaio, o autor afirma que o discurso nasce de uma situação extra-verbal e 

estabelece conexões bem próximas com essa situação. Assim, podemos dizer que o discurso é 

informado pela vida e não pode ser analisado separadamente dela, pois perderá sua 

significação.  

Para explicar essa afirmação, Bakhtin faz a seguinte pergunta a si mesmo: “Como o 

discurso verbal se relaciona com a situação verbal que o engendrou?” E para responder a essa 

pergunta, ele parte de exemplos, analisando uma situação conversacional muito simples, na 

qual duas pessoas estão em silêncio e uma delas diz de repente: “Bem!” A outra permanece 

sem responder. 

Se analisássemos essa situação nos baseando apenas pelo material que a linguística 

nos fornecia naquele momento, não conseguiríamos avançar em direção à construção do 

sentido. De nada adianta analisar aspectos fonéticos, morfológicos e semânticos da palavra 

bem. Vemos, neste exemplo, que a palavra foi pronunciada com certa entoação, portanto 

possui significação. O autor chega então à conclusão de que é preciso conhecer o “contexto 

extraverbal” no qual esse enunciado foi produzido, pois só assim seria feita uma boa análise 

do enunciado. Segundo ele, esse contexto seria composto de três fatores básicos (BRAIT, 

2003, p.19): 

 

 A extensão espacial comum aos interlocutores (a unidade do visível, que no caso citado seria a sala, 

a janela etc.). 

 O conhecimento e a compreensão comum existente entre os interlocutores. 

 A avaliação comum dessa situação. 
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No exemplo analisado, seria preciso levar em consideração que ambos olhavam para 

a janela, no momento da conversação e viam que estava começando a nevar. Havia um 

conhecimento partilhado entre os interlocutores, pois eles sabiam que era o mês de maio e, 

portanto, hora de chegar a primavera. Como se pode perceber, ambos, no processo de 

interação, construíram a significação. E, para que isso ocorresse, não foi preciso depender da 

articulação e da precisão verbal, pois os interlocutores, a partir do elemento posto bem, se 

valeram dos pressupostos para construir a significação. Cabe lembrar que esse texto é de 

1926, ou seja, uma época em que ainda não existia a teoria dos pressupostos. Bakhtin, para 

explicar como o dito se relaciona ao não dito, afirma que, no exemplo analisado, não é a 

articulação verbal que reflete a situação extraverbal, mas o discurso analisa a situação para 

poder assim produzir uma conclusão avaliativa. 

 

2.2. Conceitos de dialogismo 

 

Agora nosso próximo passo será discutir os conceitos de dialogismo propostos por 

Bakhtin, analisando-os em suas especificidades. 

 

Primeiro conceito de dialogismo 

 

Conforme já foi visto acima, todo enunciado tem a sua natureza dialógica, pois ele 

sempre se constrói a partir de outros enunciados. Desse modo, pode-se dizer que todo 

enunciado exige uma réplica e nele está presente ao menos duas vozes. 

No enunciado, revelam-se duas posições, a sua, e a outra com a qual ele se constrói 

em oposição. Ao afirmar, por exemplo: “Ele é gay”, vemos que esse enunciado está carregado 

de sentidos, inclusive de juízos de valor, apregoados por uma sociedade. Assim, de acordo 

com o contexto enunciativo, ele pode expressar um respeito a determinados seres humanos 

com orientações sexuais diferentes do padrão da sociedade ou pode significar simplesmente 

um desdém, isto é, pode significar um tipo de zombaria aos homossexuais. Como se pode ver, 

há duas vozes com posições diferentes. 

Da mesma maneira, ao afirmarmos que “Negros e brancos têm a mesma capacidade 

intelectual”, esse enunciado constitui-se em oposição a outro existente na sociedade, que 

afirma a superioridade da capacidade intelectual dos brancos. Se na sociedade não houvesse 

racismo, tal enunciado não teria cabimento de existir.  
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Ao falarmos de diálogo, poderíamos entender que Bakhtin é um filósofo de grande 

conciliação entre os homens, já que esse termo pode significar “entendimento” “consenso”, 

“solução de conflitos”. Não é isso em que se fundamenta a teoria bakhtiniana. Entende-se, por 

relações dialógicas, uma “extensão maior” do que o simples diálogo da fala cotidiana que 

abrangeria todos os tipos de relações possíveis, sejam as contratuais ou polêmicas, de 

aceitação ou de recusa, de entendimento ou desinteligência, etc. Tudo vai depender da relação 

do indivíduo com os outros ou de que maneira ele se posiciona dentro de uma sociedade. Por 

exemplo, ao nos relacionarmos com o outro, podemos simplesmente não entendê-lo, seja 

porque nossa bagagem cultural não foi suficiente para nos ajudar na compreensão, seja 

também pelo fato de o outro não conseguir exprimir com clareza o seu pensamento. Isso não 

quer dizer que não houve relações dialógicas aqui, pois, no caso, elas se basearam numa 

relação de desentendimento. 

Por outro lado, haverá uma relação contratual, se aderirmos a uma determinada 

“visão crítica”, presente na sociedade. Podemos entender, como “visão crítica”, os diferentes 

posicionamentos, ideologias, visões de mundo, manifestados por determinados grupos sociais. 

Se vivemos em sociedade, é fato que há interesses divergentes. Assim, ao escolhermos 

determinado grupo social, sempre entramos em “choque” com outros grupos com 

posicionamentos diferentes. Dessa forma, fica claro que todo enunciado é o ponto de encontro 

de vozes em disputa. 

Em época de eleições, várias vozes circulam, veiculando posicionamentos que 

manifestam interesses de determinados segmentos políticos. Nesse período de “escolhas”, 

estabelecemos diferentes tipos de relações. Podemos aderir às ideias de um determinado 

partido, desde que tais ideias estejam de acordo com a nossa forma de pensar. Do contrário, 

simplesmente as rejeitamos. Essa “aceitação” leva em conta toda a nossa formação social, 

intelectual e religiosa. 

Para exemplificarmos isso, vejamos o seguinte enunciado, veiculado por um 

determinado partido político: “Juntos em defesa do RJ”. Nesse enunciado, estão presentes ao 

menos duas vozes em contradição. Quer dizer, se essa voz se posiciona em “defesa” do Rio de 

Janeiro, é porque existe uma outra voz que “ataca” a cidade. Assim, o partido surge, 

veiculando a ideia de que são os grandes “protetores” da cidade, e que não vão deixar que ela 

seja destruída. É claro que se trata de uma “jogada política” para a promoção de um 

determinado partido, pois em época de eleições é natural que isso aconteça. Quem lê esse 

enunciado, pode aderir a ele ou simplesmente recusá-lo. 
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Examinando as relações contratuais na literatura, podemos tomar, como exemplo, as 

várias escolas literárias. Sabemos que o artista tem que se adequar ao seu tempo, isto é, 

procura responder aos questionamentos de seus leitores, numa dada época. Dessa forma, o 

Romantismo não é como o Realismo, por serem de épocas diferentes. Enquanto o 

Romantismo exaltava os valores burgueses (casamento, igreja, família), enobrecidos pela 

Revolução Francesa, e por essa razão, apregoava valores como liberdade, intuição, 

sentimentalismo, valorização do passado histórico, nacionalismo, o Realismo, depois de meio 

século, critica os valores burgueses, mostrando a realidade nua e crua, revelando novos 

aspectos da realidade social, até então encobertos pelo Romantismo. Dentro dessa ótica, o 

homem vai ser visto como um “caso” a ser analisado. O olhar do escritor é como se fosse o 

olhar do cientista que observa e analisa detalhadamente. Toda essa mudança de “postura” em 

relação à arte se deve às mudanças sociais, políticas, econômicas, tecnológicas e aos avanços 

científicos o que faz com que a literatura ganhe ares de objetividade. Como se pode ver, as 

vozes que dialogam nesse período estabelecem relações contratuais, pois compartilham a 

mesma visão de mundo, os mesmos procedimentos estéticos em relação à arte. Isso não quer 

dizer que não haja outras vozes, nesse período, com visões de mundo diferentes, que não 

possam estabelecer relações polêmicas. Inclusive pode haver vozes no período do Realismo 

que estabelecem relações polêmicas até mesmo com o próprio movimento, caso queiram 

refutá-lo. 

Cabe agora esclarecermos que as vozes que aparecem nas relações dialógicas, 

segundo Bakhtin, podem ser sociais ou individuais. Segundo o filósofo, Adão, do mito 

bíblico, foi o produtor do primeiro enunciado, portanto só ele estaria livre das relações 

dialógicas. Assim, podemos estabelecer tais relações com um locutor imediato ou com visões 

de mundo de ordem política, estética, religiosa, econômica, filosófica, etc. Analisando o 

social e o individual, ele pode examinar não somente as relações dialógicas presentes nas 

visões de mundo das diferentes áreas, como também permite analisar a fala cotidiana, 

mostrando como nós estruturamos e reestruturamos nossos enunciados a fim de se adequarem 

ao outro e como também nos apropriamos da fala do outro, dando entonações distintas, como 

zombaria, admiração, ironia, entre outros. 

Porém, é preciso ressaltar aqui que as fronteiras entre o social e o individual não são 

tão estanques. Bakhtin mostra que a maioria das opiniões dos indivíduos é social, pois, na 

verdade, cada enunciado produzido não se dirige somente a um destinatário imediato, mas a 

um superdestinatário, responsável pela compreensão responsiva e pela produção discursiva. 
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Imaginemos então que o enunciado que produzimos pode ser lido ou interpretado por 

determinado grupo social, segmento religioso, ou até mesmo ser interpretado em diferentes 

épocas, isto é, no decorrer dos séculos, como é o caso da literatura. É esse superdestinatário 

que dará sentido ao que falamos ou escrevemos, sentido este tido por Bakthin, como correto, 

por isso os enunciados são sociais. 

Tal conceituação poderia nos fazer pensar que estaríamos “assujeitados” aos 

discursos sociais, o que não é verdade. “No dialogismo incessante, o ser humano encontra o 

espaço de sua liberdade e de seu inacabamento. Nunca ele é submetido completamente aos 

discursos sociais” (FIORIN, 2006, p 55), por isso o ser humano é considerado um ser social e 

individual. 

Em síntese, o primeiro conceito de dialogismo leva em consideração como os 

enunciados são constituídos na presença de outros. Nessa constituição, levam-se em conta os 

enunciados em circulação, que exploram os temas sociais, os do passado, mantidos pela 

tradição e que influenciam os da atualidade e os do futuro, quando se consideram as utopias, 

os projetos e as grandes realizações. Pode-se dizer que os enunciados sempre esperam uma 

resposta, ou seja, que alguém o compreenda e extraia dele algum sentido, o que chamamos de 

compreensão responsiva, que pode ser de aceitação ou de recusa. 

 

Segundo conceito de dialogismo 

 

Nesse segundo conceito, o dialogismo é entendido como uma forma composicional. 

Trata-se de um discurso que mostra as outras vozes presentes, por isso Bakhtin o denominou 

de concepção estreita de dialogismo, no sentido de que fica nítido para o leitor o diálogo 

presente no texto através das várias vozes visíveis e explícitas. Em outras palavras, é uma 

maneira de o falante se apropriar da voz ou das vozes do outro para assim constituir o seu 

enunciado. Existem várias maneiras de nos apropriarmos das vozes do outro como, por 

exemplo,  

 

 Citar abertamente o discurso do outro, separando-o do nosso. É o que acontece 

quando utilizamos o discurso direto, discurso indireto, aspas e a negação. 

 Não separar muito nitidamente o enunciado citante, do citado. Neste caso, o 

discurso é bivocal, pois há uma dialogização interna. É o que acontece quando 
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utilizamos a paródia, a estilização, a polêmica clara ou velada e o discurso 

indireto livre. 

   

Sobre essa questão, o poeta Ferreira Gullar tem clara consciência, conforme ele nos 

mostra no seguinte poema: 

 

Muitas vozes 

 

 Meu poema  

 é um tumulto: 

        a fala 

...que nele fala 

... outras vozes 

arrasta em alarido. 

 

(estamos todos nós 

Cheios de vozes 

que o mais das vezes 

mal cabem em nossa voz: 

 

   se dizes pêra 

 acende-se um clarão 

um rastilho 

de tardes e açúcares 

ou 

se azul disseres, 

Pode ser que se agite 

O Egeu 

Em tuas glândulas) 

 

 

 

 

 

rumores no capim 

................o sabor 

              do hortelã 

(essa alegria) 

a boca fria 

da moça 

          o maruim 

na poça 

 hemorragia 

      da manhã 

       tudo  isso em ti 

se deposita 

e cala. 

Até que de repente 

Um susto 

        ou uma ventania 

 ( que o poema dispara) 

         chama 

esses fósseis à fala. 

 

Meu poema 

  é um tumulto, um alarido: 

  basta apurar o ouvido. 

 

A água que ouviste 

      num soneto de Kilke 

os ínfimos 

(GULLAR apud FARACO, 2003, p. 392). 
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Conforme lido no texto, o poeta tem plena consciência de que não escreve a partir do 

nada, pois, em seus escritos, há uma dialogização interna, ou seja, muitas vozes em conflito. 

Seu poema nada mais é do que uma retextualização do que disseram outras vozes, em 

diferentes momentos, em diferentes épocas. “Meu poema é um tumulto: a fala que nele fala 

outras vozes arrasta em alarido”. Porém, cabe esclarecer aqui que, ao mencionarmos a 

retextualização, em hipótese nenhuma estamos dizendo que o autor fez uma cópia de outros 

textos, ou simplesmente os parafraseou. Na realidade, ao fazer a retextualização, o poeta o 

emoldurou a sua maneira, dando um outro sentido, construiu o novo através da reiteração e é 

assim que ele constrói a sua autonomia. Enfim, o texto novo, original, mas que mantém uma 

relação dialógica com os textos anteriores que ouviu ou leu. Assim, o poeta conclui que basta 

o leitor ter essa percepção para fazer uma leitura muito mais apurada do texto: “Basta apurar o 

ouvido”. 

Tendo dito isso, passemos a analisar os diferentes procedimentos de inserção do 

discurso alheio no enunciado. 

 

1) Discurso alheio demarcado 

 

 O uso dos discursos direto e indireto 

 

Nas nossas conversas cotidianas, várias vezes nos reportamos às falas do outro nas 

nossas próprias falas. Construções como: “O professor perguntou se...”, “Maria havia 

declarado que...”, “Eles disseram que...”, “O pastor da igreja recomendou que...”, “A torcida 

gritava: Vascoo!”, “Todos insistiram em votar naquele candidato”. Enfim, o que dizemos 

remete ao que os outros dizem continuamente.  

Segundo Faraco (2003, p. 253), há duas razões básicas para isso: 

  

a) ou estamos narrando os acontecimentos ( e aí, temos de reportar o que os outros disseram, porque os 

acontecimentos, é óbvio, estão sempre recheados com as falas dos participantes); 

b) ou porque estamos respondendo àquilo que os outros disseram ( o dizer dos outros estimula o nosso dizer e, 

para reagir a ele, precisamos informar o interlocutor sobre o que foi dito pelo outro). 

 

Na escrita, ocorre o mesmo procedimento. Se fizermos um registro textual (literal) da 

fala do outro, estaremos utilizando o recurso conhecido como discurso direto. Mas se com 

nossas palavras registrarmos o que o outro nos disse, estaremos utilizando o discurso indireto. 
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Assim, ao escrevermos um texto narrativo, por exemplo, poderemos usar esses dois recursos 

para isolar as falas dos personagens. Tais falas virão separadas por travessão e por aspas, (esse 

último quando não houver réplica ou representação do pensamento). Nesse caso, no discurso 

direto, é notório o uso dos verbos dicendi: perguntar, afirmar, declarar, dizer, responder, entre 

outros. Porém, se utilizarmos o discurso indireto, estaremos “redizendo”, com nossas palavras 

o que o outro disse, assim tais verbos não são utilizados nessas construções. No lugar, 

faremos uso das conjunções integrantes: que e se. 

  

 O uso de aspas 

  

As aspas também servem para demarcarmos a fala do outro. Em textos científicos, 

por exemplo, é um importante recurso para que o crítico recorra às citações com o objetivo de 

embasar o seu texto, o que chamamos de argumento de autoridade. Ou então podem ser 

utilizadas para nos fazer valer da palavra do outro para criticá-lo ironicamente. Aliás, trata-se 

de um expediente argumentativo muito vigoroso. Primeiro apresentamos os argumentos dos 

outros, para logo, em seguida, argumentarmos. Assim, invalidamos o argumento do outro, 

mostrando que o nosso argumento é mais convincente por termos feito uma observação mais 

completa dos fatos. 

 

 Negação 

 

Ricardo Bonalume Neto, na Folha, diz que George Orwel (...) não dedurou 
intelectuais e artistas para o governo britânico. Bonalume acha que Orwel 

“simplesmente fez uma lista e intelectuais notórios de esquerda, pró-

soviéticos, para que fossem reconhecidos como tais”. Ah, ta.
1
 (FIORIN, 

2006, p.37). 
 

 

Nesse texto, há vários recursos que mostram a inclusão da fala do outro. Por 

exemplo, logo no início, vemos Daniel Piza citar, em discurso indireto, um enunciado de 

Ricardo Bonalume, negando que George Orwel tenha dedurado intelectuais e artistas para o 

governo britânico. Em seguida, utiliza o recurso das aspas para mostrar o posicionamento de 

Bonalume. Porém, ao fazer a apreciação (“Ah ta”), mostra a discordância de Daniel Piza. Na 

verdade, o enunciado de Bonalume diz o mesmo, mas com palavras mais polidas, utilizando 

                                                
1  PIZA, Daniel. O Estado de São Paulo, 25/ 12/2005, D3. 
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eufemismos, pois “fazer uma lista de intelectuais notórios de esquerda” é o mesmo que 

“dedurar”. 

 

2) Discurso alheio não demarcado 

 

Há casos em que as vozes estão presentes, mas não são muito nítidas, pois se 

misturam. Assim as palavras são chamadas de bivocais, pois, mesmo que não sejam nítidas as 

vozes, podemos percebê-las claramente. 

 

 Discurso indireto livre 

  

Ocorre quando as falas, os pensamentos da personagem são incorporados ao discurso 

do narrador. Podemos dizer que, na realidade, justapomos as palavras do outro as nossas. 

Vejamos os seguintes enunciados: 

 

a) João observou uma certa movimentação ao longe e pensou: “Maria estará ainda no jardim?” 

b) João observou uma certa movimentação ao longe e pensou se Maria ainda estava no jardim. 

c) João observou uma certa movimentação ao longe.  Maria estaria ainda no jardim? 2 

 

Nesse caso, dizemos que o terceiro enunciado encontra-se em discurso indireto livre, 

pois o narrador deixa a voz do outro entrar, sem transcrevê-la literalmente. 

Tomemos ainda, como exemplo, o seguinte texto: 

 

(...) 

    Segunda pancada no relógio. Uma hora? Uma e meia? Só vendo. Erguia-

me, pisava com força. Madalena continuava a dormir. 
     Destrancava e trancava a porta do corredor. Tornava a destrancar, tornava 

a trancar. E examinava o rosto de Madalena. Que sono! Ali descansada, e eu 

me roendo por dentro. Descansada como se tudo estivesse muito direto. 
Tinha desejo de acordá-la, recomeçar a contenda em que vivíamos. Dormir 

assim, quando eu estava preocupado, seriamente preocupado, não era justo. 

Preocupado com quê? Afinal que fazia ali, com a mão na chave e os olhos 

esbugalhados para Madalena? 
    - Por que diabo estou mexendo nisto? - Ah! Sim! Ver as horas. Empurrava 

a porta, atravessava o corredor, entrava na sala de jantar. Sempre era alguma 

coisa saber as horas.  
 

                                                
2 FARACO, (2003, p.257) 
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Esse trecho foi extraído do romance São Bernardo, de Graciliano Ramos. O texto é 

narrado em 1ª pessoa. É Paulo Honório que conta as suas “memórias”. Neste trecho, ele conta 

todas as suas angústias provocadas por um ciúme doentio que tem pela esposa Madalena. 

Assim ele cria certos devaneios, pondo em questão a fidelidade de Madalena. 

Podemos perceber, no trecho citado, duas vozes: a do narrador e a voz de Paulo 

Honório. Nos trechos: “Destrancava e trancava a porta do corredor”. “Tornava a destrancar, 

tornava a trancar”, percebe-se claramente a voz do narrador. Mas os trechos “Uma hora?”, 

“Uma e meia?” traduzem não uma indagação do narrador, mas do personagem. Em outras 

palavras, o narrador relata, mas a sua voz se confunde com a do personagem, como se o 

narrador pudesse entrar na cabeça do personagem e dela extrair seus pensamentos. Podemos 

dizer que, apesar de conter marcas de espontaneidade, como as interrogações, exclamações, 

reticências, marcas típicas de discurso direto, não contém os verbos dicendi. 

 

 Polêmica clara 

 

Em determinados textos, as vozes aparecem não para reafirmar um ponto de vista, 

mas para polemizar com ele. Isto é, são vozes que manifestam ideias contrárias a da outra. Os 

debates constituem um bom exemplo de atuação delas, pois, ao debatermos, as vozes deixam 

se ouvir, são vários pontos de vista em confronto. É comum ocorrer também em textos de 

opinião como artigos, editoriais, cartas de leitor, por isso textos em que há vozes que 

polemizam são denominados de dialéticos. 

 

 Polêmica velada 

 

Em alguns casos, estabelecemos uma polêmica, sem expressá-la abertamente. Porém, 

o texto pode apresentar determinadas construções que nos façam perceber as vozes em 

oposição. 

 

 Paródia 

 

É um tipo de recurso que procura imitar o texto original, com o objetivo de lhe fazer 

críticas ou simplesmente negá-lo. Por isso o sentido construído é outro, diferente do texto 

original. É o que acontece com a “canção do exílio” e suas diversas paródias. 
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 Estilização 

 

É um tipo de recurso que também procura imitar o texto original, porém, segue a 

mesma orientação de sentido, diferente da paródia, pois seu principal objetivo não é negar, 

ridicularizar ou questionar o texto fonte, mas reafirmar suas ideias, mostrando seus traços 

mais essenciais. 

 

Terceiro conceito de dialogismo 

 

Para exemplificarmos esse terceiro conceito, tomemos o seguinte trecho, extraído de 

um artigo do filósofo brasileiro Leandro Konder, publicado no Jornal do Brasil, do Rio de 

Janeiro: 

 

O indivíduo singular é formado socialmente, ele se individualiza na relação 

com os outros. Sua singularidade (originalidade?) se desenvolve com base na 

incorporação crítica das experiências alheias, num movimento incessante de 
ir ao outro para crescer. 

(KONDER apud FARACO, 2003, pág. 388). 
 

 

Leandro Konder, em seu artigo intitulado “O ‘idion’ e o ‘idiotes’”, comenta como as 

pessoas se relacionam socialmente e estabelece duas condições prévias para que elas possam 

dialogar. Segundo ele, é preciso que sejam indivíduos diferentes e que tenham alguma coisa 

em comum. Do contrário, o diálogo se torna inviável. Por outro lado, senão houver nenhuma 

diferença significativa e o outro repetir exatamente a mesma coisa, não teremos um diálogo e 

sim, um monólogo. Assim, o autor afirma que o indivíduo é singular, tem uma identidade 

própria, uma personalidade específica. E isso é que os antigos gregos chamavam de ‘idion’, 

mas ele é formado pela sociedade, ou seja, é construído perante a relação com os outros, 

depende do grupo. Para o autor, é preciso entender que o ser humano vive em comunidade 

(‘koinonia’, segundo os gregos), mas como essa é muito grande não conseguimos percebê-la e 

assim recorremos a comunidades menores como escolas de samba, clubes de futebol, 

organizações religiosas, entre outras, por isso é importante a tolerância e o espaço para o 

diálogo. 

Quando o indivíduo insiste em ficar isolado, recusando-se a participar de qualquer 

‘koinonia’, pode pensar que está desenvolvendo uma reflexão original, bastante 

enriquecedora, mas na realidade está emburrecendo devido à falta de interlocutores. Sobre 
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esse problema, os antigos gregos já alertavam. Na língua deles, o superlativo de 

‘idion’(singular), era ‘idiotes’, conforme afirma Konder. 

Desse artigo, destacamos o trecho acima que afirma a singularidade do indivíduo, 

mas essa singularidade é formada socialmente e assim ele a desenvolve através da 

“incorporação crítica das experiências alheias”. 

Levando em consideração as ideias do texto, podemos dizer que elas estabelecem 

uma profunda relação com o pensamento bakhtiniano. Para Bakhtin, o sujeito constrói a sua 

subjetividade de acordo com as relações sociais das quais participa. Isso significa dizer que 

ele não é assujeitado, submisso às pressões sociais, nem sua subjetividade pode ser autônoma 

em relação à sociedade. Assim, o sujeito está sempre em relação com os outros, e é a partir 

deles que se constitui como sujeito. Por isso, podemos afirmar que o dialogismo é o princípio 

da constituição do indivíduo. 

Através da comunicação social, o indivíduo constrói a sua consciência, por isso a 

apreensão do mundo é situada historicamente. Desse modo, o sujeito apreende as vozes 

sociais ao seu redor e as inter-relações dialógicas simultaneamente e assim ele vai 

constituindo o seu mundo interior. Porém, o sujeito não apreende uma única voz social, mas 

várias, logo o seu mundo interior é repleto de vozes em relações de concordância e 

discordância e o seu mundo exterior nunca se acaba, mas está em processo constante de 

evolução, de assimilação de outras vozes, pois o indivíduo sempre está em relação com o 

outro. 

Podemos dizer que a consciência do indivíduo está sempre mudando, devido às 

inúmeras vozes que ele assimila, mas essas nunca são assimiladas da mesma maneira. O 

indivíduo pode assimilar vozes de autoridade quando ele as adere de maneira incondicional, 

impedindo com que outras vozes venham a estabelecer o diálogo. Como exemplo, podemos 

citar a voz do time de futebol, da Igreja, do partido, entre outras. Por outro lado, se a 

constituição do indivíduo for formada de vozes internamente persuasivas, isto é, aquelas que 

são impregnadas por outras vozes, mais a sua consciência será dialógica. 

Em síntese, o terceiro conceito de dialogismo afirma que os indivíduos são 

constituídos socialmente, formando assim a sua individualidade. Como ele está em constante 

relação com o outro, as vozes do seu mundo interior são diferentes. “Os enunciados, 

construídos pelo sujeito, são constitutivamente dialógicos, pois são uma resposta viva às 

vozes interiorizadas.” (FIORIN, 2006, p.55). 
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2.3. Os Diferentes Conceitos de Intertextualidade 

 

Explorar o fenômeno da intertextualidade é uma tarefa sobretudo enriquecedora, pois 

através desse estudo veremos como ela atua na construção de sentidos do texto. 

 

2.4. A origem do termo “intertextualidade” 

 

É preciso esclarecer que quem disseminou esse conceito de intertextualidade ao 

universo bakhtiniano foi a semioticista Julia Kristeva (FIORIN, 2006, p.51). Bakhtin, em seus 

escritos, fala de relações entre textos, mas não as nomeou como ‘intertextualidade’. Em 1967, 

na revista Critique, Kristeva afirma que o discurso literário dialoga com várias escrituras. 

Trata-se de um cruzamento de superfícies textuais em que predominam diferentes citações. 

Kristeva chama de “texto” o que Bakhtin reconhece como “enunciado”, então, para 

diferenciar, ela nomeia como intertextualidade a concepção de dialogismo de Bakhtin. A 

partir daí, o termo “dialogismo” é substituído por “intertextualidade”. Desse modo, todo tipo 

de relação dialógica pode ser entendida como uma relação intertextual. Quem difundiu o 

pensamento de Kristeva foi Roland Barthes, o que fez com que o termo de fato se 

estabelecesse.  

Porém, se entendermos que toda relação dialógica é uma relação intertextual, 

cometeremos um grande equívoco, pois Bakhtin separa texto de enunciado. Na concepção do 

filósofo russo, o enunciado é um todo de sentido que procura mostrar a posição de uma voz 

dentro da sociedade, por isso mesmo ele exige uma réplica, isto é, uma resposta. Isso quer 

dizer que o enunciador assume uma posição, portanto o enunciado é um sentido, uma 

orientação. Já o texto “é a manifestação do enunciado, é uma realidade imediata, dotada de 

materialidade, que advém do fato de ser um conjunto de signos” (FIORIN: 2006 p, 53). Em 

outras palavras, o texto é a materialização do enunciado, um conjunto de signos. E o 

enunciado são os sentidos construídos pelos interlocutores, quando participam da troca 

comunicativa. É preciso esclarecer que, para Bakhtin (apud Fiorin: 2006), o enunciado pode 

ser verbal ou não verbal, contanto que seja coerente, qualquer conjunto de signos configura 

um enunciado. Este pode ser uma pintura, uma expressão gestual, etc. 

Assim, podemos dizer que o enunciado é um sentido que se constrói socialmente e 

individualmente e exige uma resposta. E o interlocutor é essa resposta. Se este se manifesta de 

forma materializada, constituir-se-á o que chamamos de texto. Como se vê, há relações 
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dialógicas entre textos e enunciados e, para diferenciá-las, diremos que ocorrerá uma 

interdiscursividade quando houver uma relação de enunciados e uma intertextualidade, 

quando houver relações dialógicas materializadas em texto. Segundo Fiorin (2006) “toda 

intertextualidade implica a existência de uma interdiscursividade, mas nem toda 

interdiscursividade implica uma intertextualidade.” Há textos que não mostram o discurso do 

outro. Neste caso, não teremos intertextualidade, mas sim interdiscursividade. É preciso 

comentar ainda que Bakhtin (apud Fiorin:2006) afirma que pode haver relações entre textos e 

dentro dos textos. Assim chamaremos de intertextualidade as relações entre textos, pois a 

condição para que ela ocorra é que um texto seja independente do outro. Se, no texto, 

aparecem várias vozes, representadas pelo uso do discurso direto, indireto ou indireto livre, 

diremos então que no interior do texto ocorreu o que chamados de intratextualidade. Fica 

claro, então, com base nessa divisão, a diferença entre texto e discurso. 

 

 

2.5. Conceitos de intertextualidade 

 

Koch, Bentes & Cavalcante (2008) propõem uma distinção entre os conceitos de 

intertextualidade, separando-os em dois grandes blocos: a intertextualidade stricto sensu e a 

intertextualidade lato sensu. A partir daí, abrangendo esses dois blocos, as autoras fazem 

subdivisões a fim de darem conta das especificidades do conceito. E é sobre esses conceitos 

que nos basearemos aqui. 

 

Intertextualidade stricto sensu 

 

Para que ocorra esse tipo de intertextualidade, é necessário que, no texto lido, o leitor 

possa reconhecer a presença de um outro texto ou de fragmentos produzidos anteriormente, 

que estabelecem relação com ele. Em outras palavras, é preciso que haja a presença de um 

intertexto. Dentro dessa ótica, ainda podemos delimitar alguns tipos de intertextualidade: 

intertextualidade temática, intertextualidade estilística; intertextualidade explícita, 

intertextualidade implícita; autotextualidade ou intratextualidade, intertextualidade 

intergenérica, intertextualidade tipológica. 
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 Intertextualidade temática 

 

Ocorre quando os textos partilham um tema em comum. Nesse tipo de intertexto, 

temas que até então pareciam “gastos”, são retomados e adquirem uma roupagem nova, um 

novo modo de dizer. É o caso, por exemplo, do tema “amor” na literatura. Esse tema foi 

retomado diversas vezes, ao longo dos séculos, por poetas, escritores, entre outros. Porém, 

assumindo concepções diferentes de acordo com o momento histórico. É o que ocorre 

também com textos literários pertencentes a uma mesma escola ou a um mesmo gênero, que 

compartilham as mesmas visões de mundo, as mesmas ideologias. Pode ocorrer ainda que o 

tema não tenha sido demasiadamente “explorado”, mas, no momento, se encontra em 

repercussão. É o caso, por exemplo, da mídia em geral, das matérias dos jornais, das revistas 

semanais que tratam do mesmo assunto. Na área científica também pode ocorrer, desde que 

partilhem assuntos em comum entre uma determinada área do saber ou determinada corrente 

de pensamento. Enfim, são inúmeras as possibilidades de ocorrência de intertextualidade 

temática. 

 

 Intertextualidade estilística 

 

Trata-se, na realidade, da retomada de um estilo pelo produtor do texto. Assim ele 

pode imitar: o estilo de um determinado escritor, uma variedade lingüística, um jargão 

profissional, a linguagem bíblica, determinados gêneros ou segmentos da sociedade, sempre 

com a intenção de atingir seus objetivos. 

 

 Intertextualidade explícita 

 

Ocorre quando o texto deixa clara a sua fonte de pesquisa, isto é, o intertexto. Assim, 

são frequentes as citações, menções, referências, resumos, traduções. No caso de textos 

argumentativos, para fazerem valer nossas ideias, muitas vezes citamos autoridades 

renomadas, reconhecidas no assunto ou então nos baseamos em leis, teorias etc. a esse tipo de 

estratégia, denominamos de argumento de autoridade (“Segundo o filósofo russo”, “como diz 

o povo...”, “de acordo com a pesquisadora...”, “devemos agir conforme a lei do...”). Em casos 

de interação face-a-face, podemos retomar o texto do parceiro para refutar as suas ideias ou 
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simplesmente para reafirmá-las, complementá-las, “demonstrar atenção ou interesse na 

interação” (no dizer das autoras citadas). 

 

 Intertextualidade implícita 

 

Neste caso, introduz o texto do outro, mas não é feita a menção explícita da fonte. E 

os objetivos são variados. O produtor pode seguir a mesma direção argumentativa, ou seja, a 

mesma linha de pensamento, ou pode confrontá-la, criticá-la, ridicularizá-la etc. Os principais 

recursos utilizados são a paráfrase, quando se reafirmam as ideias do outro, e a paródia, 

quando se quer contestá-las. Ao primeiro recurso, Grésillon e Maingueneau (1984, apud 

Koch, Bentes e Cavalcante 2008, p.30) denominam de captação. Ao segundo, de subversão. 

Assim, nesse tipo de intertextualidade, o produtor do texto joga a responsabilidade para o 

leitor, esperando que ele reconheça o texto-fonte através de sua memória discursiva, pois é 

por meio dela é que se fará a construção do sentido do texto. 

No caso da paráfrase, como se trata de uma reprodução mais próxima, quase fiel ao 

texto original, torna-se mais fácil para o leitor a recuperação do texto original. No caso da 

intertextualidade com valor de subversão, é imprescindível a recuperação do texto-fonte, do 

contrário o leitor não entenderá a construção de sentidos do texto. Para isso é preciso que o 

leitor tenha uma boa bagagem cultural, que seja informado, enfim que seja “antenado” em 

relação ao que acontece ao seu redor. Normalmente o que é retomado são afirmações 

declaradas pela mídia (políticos, artistas,entre outros) trechos de letras de música, provérbios 

etc. 

É preciso comentar que o que chamamos de “plágio” também constitui um tipo de 

intertextualidade implícita. Nesse caso, as intenções do produtor do texto são outras. Ele 

espera que não reconheçam o texto-fonte, por isso é comum certos apagamentos, alterações 

sintáticas, substituições de termos etc. 

 

Um caso especial de intertextualidade implícita: “o détournement”  

 

Segundo Grésillon e Maingueneau(1984), citados por Koch, Bentes e Cavalcante, “o 

détournement consiste em produzir um enunciado que possui as marcas linguísticas de uma 

enunciação proverbial, mas que não pertence ao estoque de  provérbios reconhecidos”. 



50 

 

 

 

Quem faz uso do détournement, normalmente o utiliza para um determinado fim, 

para expor um raciocínio ou veicular uma ideologia. Trata-se de um caso típico de 

intertextualidade porque o interlocutor, para compreender as ideias disseminadas nele, terá 

que ativar a sua memória em prol da recuperação do enunciado original e só assim construir 

novos sentidos para o texto. 

Vejamos alguns enunciados abaixo (provérbios, canções, frases feitas, poemas etc) e 

a sua retextualização (no dizer de Marcuschi, 2000; Travaglia, 2003), extraídos de Koch, 

Bentes e Cavalcante (2008): 

 

          1) 

 “Prepare-se para levar um susto.” 

 “Prepare-se para levar um surto” (substituição de fonemas). 

            (matéria relativa ao tema “Não jogue lixo nas ruas”, com a qual a MPM Propaganda participou 

de concurso promovido pelo jornal “Folha de São Paulo”, sobre “Os maiores pecados do Brasileiro”, 

tendo obtido o primeiro lugar). 

           2) 

 “Quem vê cara, não vê coração”. 

 “Quem vê cara, não vê AIDS.” (substituição de palavras). 

          (Veja, 16/03/1988, publicidade dos relógios Citizen). 

 

        3) 

 “Devagar se vai ao longe”. 

 “Devagar se vai ao longe, mas leva muito tempo”. (acréscimo de formulação 

adversativa). 

 

       4) 

 “O que os olhos não vêem, o coração não sente”. 

 “O que os olhos vêem o coração sente” (supressão). 

         (Veja, Suplemento Publicitário, publicidade de Brinquedos Estrela). 

 

 Intertextualidade Intergenérica 

 

Hoje podemos dizer que está “na moda” estudar os gêneros textuais, porém tal 

estudo não é novo. Platão foi o primeiro a tratar da questão dos gêneros, mas coube a 

Aristóteles um estudo mais sistemático. 
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Por muito tempo, esse estudo esteve restrito ao âmbito literário, enfocando o que foi 

denominado de gêneros literários. Sabemos hoje que a noção de gênero é bem mais 

abrangente, pois se estende a textos vinculados a determinadas práticas sociais, conforme 

afirma Swales (1990:33), citado por Marcuschi (2008, p.13): “hoje gênero é facilmente usado 

para referir uma categoria distintiva de discurso de qualquer tipo, falado ou escrito, com ou 

sem aspirações literárias.” Enfim, os gêneros são os textos que circulam na sociedade, 

desempenhando uma função comunicativa. Assim, constituem-se gêneros: uma carta em suas 

diferentes acepções, uma receita, uma bula de remédio, um curriculum, um anúncio 

publicitário, entre outros. Cada gênero cumpre um propósito em uma determinada esfera 

social e, conforme vão surgindo necessidades, na falta de um, novos gêneros vão surgindo 

para atender à demanda social. 

É preciso esclarecer que todo gênero tem uma forma e uma função, assim como um 

estilo e um conteúdo, mas o que vai determiná-lo é a sua função, por isso de nada adianta uma 

teorização dos gêneros, pois eles não são estanques, não se deixam aprisionar em esquemas 

rígidos, pelo contrário seus limites e demarcação são fluidos. 

Outro ponto a comentar é a questão da denominação dos gêneros. A forma como os 

denominamos não são invenções pessoais, sua designação constituiu-se histórica e 

socialmente. O grande problema é que eles se misturam, constituindo-se assim novos gêneros. 

Isso significa dizer que a noção de gênero se difere de forma textual, pois é notório 

encontrarmos exemplos de gêneros que atuam com a função do outro. Como é o caso das 

epígrafes que podem ser um poema, uma frase, um conto. Nesse caso, o que vai determiná-las 

é a sua localidade, pois não têm uma característica específica. Podemos citar ainda a 

publicidade que, para atingir aos seus propósitos, mistura os gêneros. Assim, esse tipo de 

intertextualidade denomina-se intertextualidade intergenérica ou intergenericidade. Marcuschi 

(2008, p.15) denomina de intergenericidade e a entende como um fenômeno de hibridização, 

“... violação dos cânones subvertendo o modelo global...”. Para a compreensão desses textos, 

o leitor precisará ter um conhecimento prévio dos gêneros. 

 

 Intertextualidade tipológica 

 

Também denominada de “heterogeneidade tipológica” por Marcuschi (2008, p.15) 

consiste em dizer que, no interior de um gênero, podem aparecer sequências textuais de vários 

tipos. Em outras palavras, trata-se de “um gênero com a presença de vários tipos” 
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(Marcuschi). Assim, um romance, por exemplo, pode conter uma narrativa, espaços para a 

descrição do ambiente ou para caracterização dos personagens, inclusive para defender 

determinados pontos de vista, o autor pode se valer da argumentação. 

Segundo Beaugrande e Dressler (1981- apud Koch, Bentes e Cavalcante 2008, p. 

76), o falante constrói, em sua memória, um conjunto de características que o permitam 

identificar um determinado tipo de sequência textual. Características como seleção lexical, 

uso de tempos verbais, advérbios, uso de outros elementos dêiticos etc. Por isso, devido a uma 

exposição freqüente dos textos no seu dia-a-dia, o falante começa a compará-los e dessa 

forma cria modelos mentais e isso é que o possibilita reconhecer os diversos tipos textuais. 

 

 Intertextualidade lato sensu 

 

Entende-se por intertextualidade, em sentido amplo, o fato de o texto se construir 

através de um mosaico de citações. Assim, todo texto se baseia em outros textos para ganhar 

sua individualidade, isto é, o texto novo construído. Nas palavras de Kristeva (1974), 

“qualquer texto se constrói como um mosaico de citações e é a absorção e transformação de 

um outro texto”. (Extraído de Koch, Bentes e Cavalcante, 2008). 

Segundo Bauman e Briggs (1995), (apud Koch, Bentes e Cavalcante, 2008, p. 85), as 

relações intertextuais não ocorrem apenas com enunciados isolados, mas com modelos gerais 

e/ ou abstratos de produção e recepção de textos/ discursos”. E, de acordo com a perspectiva 

dos autores, esse processo de apropriação dos discursos podem ser analisados do ponto de 

vista sincrônico ou diacrônico. 

Do ponto de vista sincrônico, podemos citar, como exemplo, os gêneros textuais. 

Podemos dizer, baseando-nos no que comentamos sobre Bakhtin, que os gêneros são 

intertextuais, pois sempre ao confeccionarmos um novo gênero, este estabelece ligações com 

textos/discursos anteriores. Dessa forma, podemos dizer que a manipulação dos gêneros 

confere tanto ordenação, unificação e limitação para os textos, quanto serve para mostrar “seu 

caráter fragmentado, heterogêneo e aberto” (In Koch, Bentes e Cavalcante 2008). Qualquer 

leitor, ao ler um texto, que inicie pela expressão “era uma vez” já cria expectativas sobre a sua 

forma e seu conteúdo. Em outras palavras, qualquer leitor proficiente vai reconhecer que tal 

expressão é característica de uma fábula e da mesma maneira, vai criar expectativas, ou seja, 

ele tem em mente como se constrói uma fábula, que conteúdos ela agrega e qual a sua 

finalidade. O mesmo acontece em relação aos outros gêneros: carta, artigo de opinião, 
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editorial, conto. Enfim, o leitor constrói uma espécie de modelo de texto e isso possibilita a 

coesão e a coerência de um texto, pois permite ao leitor ler, interpretar e produzir textos 

adequadamente, dentro da perspectiva do gênero em questão. Nas palavras de Bauman e 

Briggs (1995), tais modelos são intitulados recursos de formatação genérica. 

Do ponto de vista diacrônico, podemos analisar os gêneros em termos históricos e 

sociais. Isso quer dizer que ordenamos ou estruturamos certos discursos de acordo com a 

natureza do gênero. Assim uma lenda, provérbios, contos de fada são ordenados / estruturados 

por uma outra perspectiva se compararmos com os e-mails, os blogs. Aqueles remetem a um 

passado tradicional, enquanto estes à modernização do presente. É preciso comentar ainda que 

alguns gêneros possam estar ligados a determinados grupos sociais como é o caso do rap, por 

exemplo. 

Há ainda um outro tipo de estabelecimento de relações intertextuais. Agora nosso 

objetivo é discutir as estratégias de manipulação de intertextualidade tipológica. De acordo 

com esse tipo de estratégia, podemos dizer que o produtor do texto pode se aproximar ou se 

distanciar de determinados tipos textuais ao fazer uso de um gênero. 

Para esclarecermos isso, analisaremos o tipo narrativo, enfocando aqui o seguinte 

gênero textual: as estórias contadas pelos narradores da Amazônia paraense as quais, baseado 

em Bentes da Silva (2000), chamaremos de conto popular. Histórias como a do boto, que vira 

um rapaz sedutor para conquistar as meninas, a lenda da cobra grande, as histórias da matinta-

perera são estórias que povoam o imaginário coletivo. Assim, o contador de histórias pode se 

fazer valer de diferentes estratégias para confeccionar a sua narração oral. Como se trata de 

um conhecimento partilhado entre os interlocutores, espera-se do narrador que ele preserve os 

conteúdos e as estruturas textuais tradicionais, isto é, que ele seja capaz de reproduzir 

oralmente toda uma cultura que é passada de geração em geração sem fazer grandes 

modificações. Em outras palavras, os interlocutores esperam que ele narre algo que seja 

conhecido, desse modo cria-se a expectativa de que o produtor do texto seja dotado dessa 

habilidade, o ato de contar estórias. E é justamente isso que lhe confere autoridade. 

Conforme já foi dito, o produtor do texto pode se aproximar da corrente da tradição 

ou simplesmente se distanciar dela. Essa relação entre o enunciado que produzimos e o 

modelo genérico de construção do texto de narrativas orais, preservado pela tradição, Bauman 

e Briggs (1995 apud Koch, Bentes e Cavalcante, 2008, p. 101) chamam de gap intertextual. 

De acordo com os autores, ao minimizar o gap intertextual, há uma aproximação da tradição e 

ao maximizar, há um distanciamento da mesma. Quando o objetivo é conservar o que é 
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tradicional, o narrador procura evitar uma individualização dos referentes para reproduzir a 

cultura. Para isso, ele emprega alguns recursos como, por exemplo, expressões nominais 

indefinidas, já que os personagens representam apenas protótipos da espécie, não são os 

indivíduos de fato. Por isso podemos dizer que nos contos populares geralmente há uma 

sequência de eventos, ordenadas de acordo com o produtor do texto. É claro que pode haver 

pequenas variações por parte de quem conta a história em relação à ordem de apresentação 

dos conflitos, mas isso não possibilita alterações profundas na estrutura textual, não modifica 

a natureza dos conflitos. 

É o que acontece, por exemplo, na estória da cobra grande. Diz-se que uma mulher 

estava grávida e, ao dar à luz, em vez de nascer uma criança, nascem duas cobras, uma macho 

e outra fêmea. Na estória, a cobra macho chama-se Honorato. As duas são colocadas num rio 

para que possam crescer. Porém, elas divergem quanto ao caráter, enquanto Honorato é 

bonzinho, sua irmã é má, pois gosta de assustar as pessoas. Ambos brigavam muito, até que, 

já irritado, Honorato mata a sua irmã. A partir de então, começa a aparecer para as pessoas, 

pedindo-lhes que o desencantem. Há diferentes versões para essa estória, mas a sequência de 

eventos é a mesma. Em algumas versões, Honorato realiza seu desejo: consegue se 

desencantar; em outras, não.  

Porém, tudo depende das escolhas do produtor do texto. Há também a possibilidade 

de querer se distanciar da corrente da tradição. Neste caso, pode optar pela não utilização de 

um enredo fixo, mas sim por inová-lo, utilizando a sua criatividade. Quando isso acontece, 

tem-se então a configuração narrativa que Bentes (2000) denomina de estória oral. Por 

exemplo, na estória da cobra grande, o narrador poderia desmitificar, afirmando que ela 

realmente existiu e que, na verdade, em vez de ter nascido do ventre de uma mulher, ela foi 

criada desde pequena e depois colocada no rio para que pudesse se desenvolver. Como se vê, 

não há uma garantia para a sequência de eventos ser a mesma, mas permanecem ainda aquelas 

características presentes nos contos maravilhosos. Como recurso para se distanciar das 

“fórmulas da tradição”, o narrador pode utilizar estratégias como pronominalização, 

expressões nominais definidas, nomes próprios. E isso possibilita até mesmo que os inícios 

das estórias sejam contados em primeira pessoa, manifestando o ponto de vista do autor, 

diferente das narrativas tradicionais. 
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2.6. Práticas Intertextuais: “O Pingue-Pongue” Do Texto 

 

É preciso enfatizar que todo texto é um intertexto. E o fenômeno da intertextualidade 

pode acontecer entre textos expressos por diferentes linguagens. Sendo assim, é de suma 

importância para a construção do sentido. Neste capítulo, iremos ver como isso ocorre na 

prática, analisando alguns textos e verificando como se estabelece o possível diálogo com 

outros textos. Para isso, nos apropriamos da metáfora utilizada pelo professor Maurício da 

Silva (2002), pois acreditamos que não existe texto neutro. Conforme já foi abordado, a 

palavra é dialógica, ou seja, tudo que é dito em um texto é em resposta a algo que já foi dito 

em outros textos. Assim, para a construção do sentido, é necessário recuperar o intertexto. 

Nas palavras do professor Maurício da Silva (2002), assim como num jogo de “pingue-

pongue”, trata-se de “um jogo de idas e voltas. Passados e futuros. Retomadas e 

prosseguimentos. Produção e criatividade. Intertexto que ilumina e revigora o dizer e o faz 

prosseguir”.  

 

Um mesmo tema e suas relações intertextuais  

 

Nesse jogo de atribuição de sentido, é preciso que o leitor faça alguns “saques”, 

conforme veremos a seguir.  

 

      Monte Castelo 

     (Renato Russo) 

 

Ainda que eu falasse a língua dos homens 

e falasse a língua dos anjos, 

sem amor eu nada seria. 

é só o amor, é só o amor 

que conhece o que é verdade 

o amor é  bom, não quer o mal. 

Não sente inveja, ou se envaidece. 

Amor é fogo que arde sem se ver 

é ferida que dói e não se sente 

é um contentamento descontente. 

É dor que desatina sem doer. 

Ainda que eu falasse a língua dos homens 
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e falasse a língua dos anjos,  

sem amor eu nada seria? é um não querer mais que bem querer 

é solitário andar por entre a gente 

é um não contentar-se de contente 

é cuidar que se ganha em se perder 

é um estar-se preso por vontade 

é servir a quem vence o vencedor; 

é ter um com quem nos mata lealdade. 

Tão contrário a si é o mesmo amor. 

Estou acordado e todos dormem todos dormem todos dormem 

agora vejo em parte 

mas então veremos face a face. 

É só o amor, é só o amor 

que  conhece o que é verdade. 

Ainda que eu falasse a língua dos homens 

e falasse a língua dos anjos, 

sem amor eu nada seria. 

 

 

               PINGUE-PONGUE DE FERAS 

 

                   Saque do apóstolo Paulo 

               ( Na Grécia, século I, para os coríntios) 

    

      “Se eu falar as línguas dos homens, e dos Anjos, 

              e não tiver caridade, não sou nada.” 

 

                   Saque de Renato 

             ( No Brasil, século XX, para os brasileiros) 

        

        “Ainda que eu falasse a língua dos homens 

            e falasse a língua dos anjos,  

           sem amor eu nada seria.” 

 

                  Saque de Camões 

           ( Em Portugal, século XVI, para os portugueses). 
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      “Amor é fogo que arde sem se ver 

         é ferida que dói e não se sente 

        é um contentamento descontente 

        é dor que desatina sem doer 

        é um não querer mais que bem querer...” 

(Camões, 1963, p.270)  

 

(Exemplos extraídos de SILVA, 2002, p. 107). 

      

Renato Russo, em sua canção, se apropria de vários textos para construir o seu. É 

como se o cantor fizesse uma “colagem”, porém não podemos dizer que houve um plágio. Ao 

remeter às diferentes fontes, Renato Russo criou o seu texto, novo e original, constituindo 

assim uma resposta aos outros produzidos anteriormente. Percebe-se que os textos partilham 

um tema em comum: o amor, mais precisamente a definição de amor. Podemos notar ainda a 

convergência de ideias, isto é, apontam para uma mesma direção argumentativa. Conforme já 

foi visto, esse tipo de relação intertextual constitui o que chamamos de intertextualidade 

temática. No entanto, pode haver textos que, apesar de explorarem o mesmo tema, caminham 

em uma outra direção. É o que acontece, por exemplo, no poema abaixo, de Gregório de 

Matos. 

 

                              O amor é finalmente 

                              Um embaraço de pernas 

                              Uma união de barrigas 

                              Um breve tremor de artérias. 

                              Uma confusão de bocas, 

                              Uma batalha de veias, 

                              Um reboliço de ancas, 

                              Quem diz outra coisa, é besta. 

                             <http://pensador.uol.com.br/frase/NjAxMjc0/>. 

 

Como podemos ver, ao lermos o texto de Gregório nos lembramos dos outros 

mencionados anteriormente. Entretanto, não podemos dizer que se trata de uma mera citação, 

porque, na verdade, contrapõem dois discursos, duas formas de ver o mundo. Nesse caso, 

existe entre eles o que chamamos de interdiscursividade. Nesse texto, é possível perceber 
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que o poeta não define o amor como sendo algo idealizado, sublime, elevado, espiritual, mas 

sim ressalta o aspecto carnal. O poeta apresenta uma sequência enumerativa que unidas 

formam a imagem do corpo. E diferente do poema de Camões, o poeta nos mostra uma certa 

convicção em sua definição como podemos ver nos seguintes versos: “O amor é finalmente”, 

“Quem diz outra coisa é besta”. Camões tenta definir o amor, mas acha dificuldades para 

exprimir com palavras um sentimento que ele considera tão sublime e por causa disso entra 

em conflito, manifestado claramente no texto, através dos paradoxos, ou seja, o amor é 

conceituado em Camões de maneira contraditória, uma síntese de uma oposição. É preciso 

esclarecer que isso reflete a época em que ele estava vivendo, o maneirismo. Trata-se de um 

período em que o homem percebe que é impossível harmonizá-lo no mundo, o que vai 

ocasionar a perda das certezas, o homem não vai mais se guiar pelo equilíbrio, harmonia e a 

perfeição, nem tão pouco dar destaque ao racionalismo e à lógica, parâmetros considerados 

relevantes para o homem do Renascimento. Já Gregório nos apresenta uma outra realidade. 

Embora a maioria de seus textos reflita a temática do Barroco, há também os que exploram 

outras temáticas, mais de acordo com a realidade brasileira da época. O texto citado, por 

exemplo, reflete a poesia burlesca do poeta. Nesse tipo de poesia, o poeta ressalta a figura da 

mulata, entendida como objeto de desejo pelo poeta, fala de um amor mais “brejeiro”, isto é, 

amor entendido apenas como realização dos desejos carnais. 

Como podemos observar, cada época explora o tema de uma maneira diferente, 

contemplando suas ideologias, valores, pontos de vista e convicções. Podemos citar ainda, 

como exemplo, a letra de uma música contemporânea (século XXI) como forma de 

refletirmos como o amor é entendido atualmente. 

 

 

 

 
Amor e sexo 
Rita Lee 

Composição: Rita Lee / Roberto de Carvalho / 

Arnaldo Jabor 

 

Amor é um livro 

Sexo é esporte 

Sexo é escolha 

Amor é sorte... 

 

 

 

 

 

 

Amor é pensamento 

Teorema 

Amor é novela 

Sexo é cinema... 
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Sexo é imaginação 

Fantasia 

Amor é prosa 

Sexo é poesia... 

 

 

O amor nos torna 

Patéticos 

Sexo é uma selva 

De epiléticos... 

 

 

Amor é cristão 

Sexo é pagão 

Amor é latifúndio 

Sexo é invasão 

Amor é divino 

Sexo é animal 

Amor é bossa nova 

Sexo é carnaval 

Oh! Oh! Uh! 

Amor é para sempre 

Sexo também 

Sexo é do bom 

Amor é do bem... 

Amor sem sexo 

É amizade 

Sexo sem amor 

É vontade... 

Amor é um 

Sexo é dois 

Sexo antes 

Amor depois... 

Sexo vem dos outros 

E vai embora 

Amor vem de nós 

E demora... 

Amor é cristão 

Sexo é pagão 

Amor é latifúndio 

Sexo é invasão 

Amor é divino 

Sexo é animal 

Amor é bossa nova 

Sexo é carnaval 

Oh! Oh! Oh

 

 

Amor é isso  

Sexo é aquilo 

E coisa e tal! 

E tal e coisa! 

 

 

 

Uh! Uh! Uh! 

Ai o amor! 

Hum! O sexo! 
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Nesta canção, o eu lírico separa aparentemente o amor do sexo como se ambos se 

tratassem de dois atos diferentes. Segundo o eu lírico, da mesma forma que nos textos 

anteriores, o amor é algo sublime, um sentimento mais elevado, puro. Por isso ele o associa, 

por meio de metáforas, a uma série de figuras e temas que, em seu conjunto, enobrecem o 

amor. Abaixo, destacamos essas metáforas relacionadas ao amor com o objetivo de tentar 

esclarecer as devidas associações. Assim, de acordo com a canção, amor é: 

 

 Livro = ressalta o caráter duradouro do sentimento. 

 Sorte = não é possível escolher, simplesmente acontece. 

 Pensamento, teorema = destaca a característica do amor como sendo algo de difícil 

definição. 

 Novela, prosa = ressalta o caráter duradouro da relação. 

 Cristão = Mostra se tratar de um sentimento nobre, puro, de caráter divino. 

 Latifúndio = mostra que o amor tem propriedade, isto é, pertence a alguém. 

 Bossa Nova = Trata-se de um sentimento leve, harmonioso que, assim como o estilo 

musical, é para ser apreciado e contemplado. 

 

Paralelamente a essas figuras e temas direcionados à temática amorosa, há também 

outras relacionadas à temática sexual. De acordo com a letra, sexo é:  

 

 Esporte = remete à idéia de algo feito para lazer, curtição. 

 Escolha = refere-se ao fato de poder escolher o parceiro. 

 Cinema = remete à ideia de algo que prende a atenção em curto tempo. 

 Imaginação, fantasia = destaca o papel da mente como criadora de situações para 

estimular o desejo sexual. 

 Poesia = refere-se ao fato de ser algo que, assim como a poesia, é breve e proporciona 

prazer, suspiros em curto tempo. 

 Pagão = ressalta a ideia de que o sexo já foi visto como um desejo profano. 

 Invasão: remete a ideia de que,diferente do amor, o sexo não tem dono, tudo depende 

exclusivamente do desejo. 

 Animal = destaca a ideia de que a pessoa é vista apenas como objeto de desejo. 
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 Carnaval = remete a ideia de liberdade, livre escolha, assim como acontece no 

carnaval, onde não há leis, convenções. 

 

No entanto, se analisarmos atentamente o texto, perceberemos que é possível haver 

uma coexistência de amor e sexo numa mesma relação e isso reforça a tendência 

contemporânea. Para o eu lírico, o sexo é um complemento do amor conforme afirmam 

implicitamente os versos: “Amor sem sexo é amizade / sexo sem amor é vontade”. Quer dizer, 

se não existir o sexo no amor, isto é, numa relação conjugal, não há amor ali, só amizade, pois 

para haver amor é preciso ter o componente sexo, como se fosse uma espécie de tempero 

numa relação. Por outro lado, se há apenas o sexo, também não há amor, é apenas um desejo 

carnal que pode ser realizado com qualquer um, sem precisar assumir um compromisso sério. 

Desse modo, amor/ sexo são inseparáveis. Na verdade, segundo o eu lírico, são os outros que 

procuram estabelecer essa dicotomia, entendendo sexo como pura realização do desejo e amor 

como algo idealizado. Dessa forma, o amor seria duradouro e o sexo temporário. Mas como o 

sexo está embutido no amor, estes se tornam um, fazendo com o que o amor se torne 

duradouro. Esse é o verdadeiro amor segundo o eu lírico, o que vem acompanhado do sexo. 

Se considerar somente o amor divinizado, idealizado, haverá apenas uma relação de amizade 

e não amor de fato. Essa canção permite-nos ver como é a tendência contemporânea de 

entender o amor, que é menos dicotômica, um pouco diferente de outras épocas. 

Pois bem. Tendo analisado textos que exploram o mesmo tema, agora nosso papel 

será mostrar a relação intertextual existente entre textos literários e textos que priorizam a 

imagem.  

 

A relação intertextual texto-imagem 

 

Para mostrar essa relação intertextual, tomemos como exemplo o seguinte poema de 

Carlos Drummond de Andrade:  

 

                  No meio do caminho 

 

       No meio do caminho tinha uma pedra 

      Tinha uma pedra no meio do caminho 

        Tinha uma pedra 
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        No meio do caminho tinha uma pedra 

 

       Nunca me esquecerei desse acontecimento 

       Na vida de minhas retinas tão fatigadas. 

       Nunca me esquecerei que no meio do caminho 

       Tinha uma pedra 

       Tinha uma pedra no meio do caminho 

       No meio do caminho tinha uma pedra 

                   (http://www.algumapoesia.com.br/drummond/drummond04.htm). 

 

Neste poema, o eu lírico reflete sobre a sua vida. A palavra “pedra” aqui significa 

“obstáculo”, algo que o eu lírico passou e que foi marcante (“Nunca me esquecerei desse 

acontecimento / na vida de minhas retinas tão fatigadas”). É preciso ressaltar também que a 

repetição neste texto é um recurso enfático, para frisar o acontecimento marcante da vida do 

eu lírico.  

Agora observemos o texto abaixo para estabelecer suas possíveis ligações com o 

texto de Drummond: 
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Nesta tira de Caulos (1995, apud CEREJA, 1999, pág 33), mesmo ela não fazendo 

referência direta ao texto de Drummond, percebemos que ela estabelece intertextualidade com 

o poema. Há aí não uma intertextualidade temática, mas uma intertextualidade implícita. E 

isso que faz a tira ser mais engraçada, o humor é construído através dos implícitos. Para que o 

leitor entenda mais profundamente a tira, é preciso que ele tenha conhecimento do texto de 

Drummond. Do contrário, fará apenas análises superficiais da tira. Em outras palavras, o 

repertório textual do leitor é de suma importância para a construção de sentidos do texto. Na 

tira analisada, percebemos ainda que ela caminha numa direção argumentativa diferente do 

texto de Drummond, trata-se de um caso de subversão. Enquanto o texto de Drummond 

ressalta o problema, mostrando algo que o impediu na sua caminhada, a tira de Caulos mostra 

que podemos superar os problemas e seguir adiante (o pássaro pulou a pedra). 

Para finalizar nossas análises, é preciso reforçar a ideia de que qualquer texto pode 

estabelecer relações intertextuais com o outro, não apenas textos literários, mas a publicidade 

também frequentemente recorre à intertextualidade como estratégia de persuasão, assim 

também como textos humorísticos podem se valer das relações intertextuais e até mesmo 

utilizando a publicidade para obter o humor. É o que veremos a seguir. 

 

Paródias de propagandas 

 

Tomemos, como exemplo, o seguinte texto, que imita o texto publicitário.  

 

 

(kibeloco.com.br) 
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Percebemos, nesse texto, a criatividade do seu produtor ao elaborá-lo. Embora 

possua as características de um texto publicitário, tais como: verbos no imperativo, o slogan, 

a função apelativa da linguagem, entre outros, seu objetivo maior é gerar humor em seus 

leitores. Por isso mesmo, podemos dizer que se trata de um texto humorístico e não de um 

texto publicitário.  Assim, podemos dizer que esse texto atua com a função de um outro. 

Trata-se então de um caso de intertextualidade intergenérica, pois há uma mistura de dois 

gêneros com finalidades completamente diferentes. Pelo slogan do texto, a forma do “S”, por 

exemplo, percebemos que ele dialoga com a propaganda da “Sadia”. Isso se pode perceber 

também pelas cores utilizadas, que remetem à propaganda. Porém, seu intuito não é o de 

vender um produto, mas sim, além do humor, tem, como objetivo, promover a 

conscientização das pessoas em relação à prevenção contra a aids. O mesmo acontece com o 

texto abaixo: 

 

(kibeloco.com.br) 

 

Esse texto dialoga com a propaganda do “tang”, um tipo de refresco. Porém, utiliza 

estratégias de subversão, pois enfatiza o trabalho da dona de casa, em vez de dar o refresco, 

que é algo relaxante, a ideia é dar mais trabalho à dona de casa. (“De um TANQ para ela”), ou 

seja, um tanque para ela lavar roupas. Isso que confere ao texto o humor que está presente nas 

contradições entre “tang”, significando aqui descanso, relaxamento e “tanque”, significando 

esforço, trabalho braçal, cansaço. 

Em última análise, é preciso enfatizar que a construção de sentidos vai depender da 

memória discursiva do leitor, ou seja, do seu repertório textual. No caso das propagandas, isso 

se torna bem mais acessível, pois vivemos numa geração que prioriza a imagem em 
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detrimento da escrita, assim é muito mais fácil recorrer ao repertório textual proveniente de 

algo que viu do que algo que leu. 
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3. ENTENDENDO O TEXTO PUBLICITÁRIO 

 

Neste capítulo, iremos analisar o texto publicitário como um todo. A presente análise 

discutirá as características estruturais desse gênero, assim como as estratégias persuasivas 

utilizadas por meio dele. 

 

3.1. Algumas considerações sobre a noção de texto 

 

Sem dúvida, a palavra texto é bem familiar às pessoas, embora nem todos saibam 

exatamente o seu conceito. Na escola, principalmente, é o lugar onde mais a ouvimos quando, 

por exemplo, o professor pede para que o aluno leia o texto. É comum ouvirmos expressões 

como “o texto não está tão claro”, “houve problemas de coesão no texto”, “o texto da peça é 

ruim”, entre outros. Em outras palavras, todos já têm uma noção do que significa texto. 

O problema é que há várias concepções de texto, assim tudo depende da forma como 

se encara o material linguístico. Antes de traçarmos essas considerações, é preciso fazer uma 

reflexão. De acordo com os estudos modernos de texto, pode-se dizer que ele só existe em 

uma determinada situação de comunicação e tem como objetivo realizar a intenção de quem 

produz. Sendo assim, é conveniente levantar questões como, por exemplo, quem é o 

interlocutor, que idade ele tem, o que ele já sabe sobre o assunto, se deve assumir um tom 

mais íntimo ou distanciado, em que situação o texto será usado, entre outros. Essas 

indagações levam em conta a situação de comunicação dos interlocutores. Se levarmos em 

consideração também a intenção de comunicação, poderíamos perguntar, por exemplo, se o 

objetivo do texto é defender um ponto de vista, argumentar, relatar uma experiência, narrar 

uma estória etc; e de que forma organizar o texto para atingir esse objetivo. 

É preciso enfatizar agora que a concepção de texto depende também de uma 

concepção de língua, de sujeito e de sentido. Tais concepções, apontadas por Koch (2002), 

são complementares às concepções de linguagem reconhecidas por Geraldi (2011), já 

explicitadas nesse trabalho no capítulo primeiro. Assim, na concepção de língua como 

representação do pensamento, temos um sujeito psicológico, dono de suas vontades e de 

seu dizer. É ele que é responsável pelo sentido do texto, não há, pois, a interação entre os 

interlocutores no momento da leitura. O sujeito simplesmente constrói uma representação e 
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deseja que o interlocutor receba esse texto da mesma maneira que o emissor concebeu, 

assumindo assim uma postura muito passiva. Nesse tipo de concepção, o texto é visto como 

um produto lógico do pensamento do autor, cabendo ao leitor somente a captação das ideias e 

a intenções do autor. Dessa forma, o sentido está centrado no autor, ou seja, não há nada que o 

leitor faça senão tentar descobrir o “planejamento” do autor. Questões como a experiência do 

leitor e o conhecimento partilhado, considerados tão importantes para a atribuição de sentido, 

são deixados de lado. 

Em contrapartida, na concepção de língua como estrutura, código, o sujeito, 

diferentemente da concepção anterior, não possui um consciência individual, não é dono do 

seu dizer e nem sabe o que fala ou o que diz. Na posição de locutor, é apenas um mero 

repetidor de um sujeito anônimo, social. Trata-se então de um sujeito “assujeitado” pelo 

sistema. A resposta para todo tipo de comportamento individual estaria no sistema, tanto 

linguístico, quanto social. Esse é o ponto de vista defendido pela A.D (análise do discurso), de 

origem francesa, de Pêcheux. Assim, o “sujeito” seria apenas o fruto, o porta-voz dos 

discursos proferidos em sociedade. Ninguém pensa, ninguém reflete, pois nossos 

pensamentos  e o nosso dizer são frutos de uma ideologia proferida antes.O sentido não é 

construído no ato de comunicação por um sujeito e sim faz parte de uma formação discursiva. 

O texto passa a ser um ato de codificação pelo emissor e cabe ao leitor o domínio do código 

para que ele possa decodificá-lo, uma vez que tudo está dito no texto. Assim, o papel do leitor 

é somente reconhecer o sentido das palavras e a estrutura do texto. Trata-se de uma 

interpretação focada apenas nos elementos linguísticos, sem levar em conta o extralingüístico. 

Na concepção interacional, dialógica de língua, inspirada em Bakhtin, não há uma 

relação unidirecional entre emissor e receptor. Ambos são sujeitos, os atores sociais. Somente 

na interação entre os sujeitos é que o(s) sentido(s) do texto é/são construído(s). Desse modo, o 

texto não é visto apenas como um código a ser decifrado pelo leitor, mas se permite agora 

verificar as informações implícitas as quais só são detectáveis quando se leva em conta o 

contexto sociocognitivo dos interlocutores. A leitura passa a ser uma atividade cuja produção 

de sentidos é construída com base na interação. O leitor observa os elementos linguísticos e a 

sua organização do texto, mas mobiliza um conjunto de saberes apropriados para a construção 

dos sentidos, o que chamamos de conhecimento prévio. 

A título de exemplicação dessa concepção interacional da língua, é válido citar o 

poema de João Cabral de Melo Neto: 
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Tecendo a Manhã  

João Cabral de Melo Neto 

"Um galo sozinho não tece a manhã:  
ele precisará sempre de outros galos.  

De um que apanhe esse grito que ele  
e o lance a outro: de um outro galo  
que apanhe o grito que um galo antes  
e o lance a outro; e de outros galos  
que com muitos outros galos se cruzam  
os fios de sol de seus gritos de galo  
para que a manhã, desde uma tela tênue,  

se vá tecendo, entre todos os galos.  

E se encorpando em tela, entre todos,  

se erguendo tenda, onde entrem todos, no toldo  

(a manhã) que plana livre de armação.  

A manhã, toldo de um tecido tão aéreo  

que, tecido, se eleva por si: luz balão".  

(http://www.portalsaofrancisco.com.br/alfa/joao-cabral-de-melo-neto/tecendo-o-amanha.php) 

 

Conforme afirma o poeta, um galo sozinho não é responsável pela construção do 

amanhecer. É no trabalho de equipe com outros galos que isso acontece. Da mesma forma, 

entende-se a concepção dialógica da língua, na medida em que “precisará sempre de outros 

galos” para a construção dos sentidos do texto. Tais “galos” podem estar pertos ou distantes, 

presentes ou ausentes no tempo ou no espaço. Em outras palavras, não importa se o autor e 

leitor estejam distantes temporalmente ou espacialmente, pois sempre se manterá a relação 

dialógica. No contato com o texto, é preciso entender que o sentido construído ali é fruto de 

um texto/ discurso produzido antes em sociedade. No processo constante do dialogismo, o 

leitor lê o texto, dá novos sentidos a ele de acordo com a sua experiência de mundo e produz a 

partir deste, um novo texto, rico de sentidos, perpetuando o diálogo mantido com os textos/ 

discursos anteriores. Para isso, é preciso que haja o conhecimento partilhado, a mobilização 

de uma série de estratégias. Só assim “teceremos essa manhã” que se chama texto. 

 

3.2. O Processamento textual: a ativação do conhecimento 

 

Para compreender o texto, o leitor precisa acionar o seu conhecimento prévio. Mas o 

que é conhecimento prévio? Trata-se de todo conhecimento que o leitor adquiriu antes da 
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leitura. O leitor, para interpretar o texto, utiliza o que ele já sabe. Kleiman (2011) aponta que 

o conhecimento linguístico, o conhecimento de mundo e o conhecimento textual contribuem 

para a construção de sentidos do texto. Segundo a autora, o conhecimento linguístico consiste 

no conhecimento que o falante tem de sua língua e das habilidades de manejá-la corretamente. 

Assim, é o tipo de conhecimento que possibilita ao falante nativo falar português, a 

pronunciá-lo adequadamente e principalmente conhecer as regras de uso da língua. No 

entanto, mesmo conhecendo essas regras, o não entendimento de determinados conceitos ou o 

desconhecimento do nome de determinados objetos pode acarretar problemas de 

compreensão. Uma criança de dez anos pode entender perfeitamente uma história de contos 

de fadas, porém é bem possível que não entenda os romances clássicos da literatura, tais como 

os escritos por Machado de Assis ou Clarice Lispector, voltados para o ensino médio como 

Dom Casmurro e Água Viva, por exemplo. Isso porque o vocabulário empregado, os 

conceitos, enfim a estrutura do romance é difícil demais para ela.  

Em alguns casos, o desconhecimento de palavras é na realidade o desconhecimento 

de conceitos. Se o indivíduo tem pouca familiaridade com o assunto, terá dificuldades de 

compreender. Uma pessoa que nunca estudou as disciplinas de Direito, por exemplo, terá 

dificuldade de compreensão porque, além de desconhecer as palavras, desconhece os 

conceitos específicos dessa área. Pode-se dizer que, para essa pessoa, falta o conhecimento de 

mundo ou conhecimento enciclopédico. Esse tipo de conhecimento pode ser adquirido 

informalmente através das experiências da vida, com as pessoas que interagimos, pois sempre 

aprendemos com o outro, ou pode ser adquirido através de livros. Sendo assim, quanto mais a 

pessoa exercita a sua leitura, mais vocabulário ela adquire e mais bagagem ela tem para 

interpretar diferentes tipos de texto.  

Em relação ao conhecimento baseado na experiência, adquirido no convívio social, 

podemos dizer que é de suma importância para a compreensão do texto quando a situação 

exige que ele seja ativado. Tal conhecimento é previsível, mutuamente partilhado. É o 

conhecimento que nos permite, por exemplo, saber que no banco, podemos enfrentar filas, 

como se proceder numa consulta médica, entre outros. Se encontrarmos dois carros numa 

pista, parados e amassados com vidros estilhaçados e, mais adiante, dois policiais, logo 

deduzimos que se trata de um acidente. Dentro dessa colocação, poderíamos fazer mais 

inferências sobre o ocorrido, como por exemplo, que haverá engarrafamentos. O esquema 
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pressupõe economia e seletividade, pois nem tudo é necessário explicitar, o interlocutor 

entende claramente o que é típico da situação. 

Dentro dessa ótica, pode-se dizer que o leitor deve ser exposto a todo tipo de texto 

para que possa melhorar a sua compreensão. O leitor precisa saber, por exemplo, que uma 

charge se diferencia de uma tirinha, tanto pela estrutura quanto pelo propósito comunicativo. 

A esse conjunto de noções e conceitos sobre o texto, damos o nome de conhecimento textual, 

que também faz parte do conhecimento prévio. Através desse tipo de conhecimento, é 

possível diferenciar uma estrutura narrativa de uma expositiva e de uma descritiva. O leitor 

precisa saber que narrar é contar uma história e que nela predomina a marcação. Quanto aos 

verbos, geralmente se usa o pretérito perfeito e o imperfeito. Há também, nas narrativas, uma 

relação de causa e efeito. Nesse tipo de estrutura, os personagens são os agentes das ações. 

Pode-se reconhecer ainda, em narrativas canônicas, a seguinte estrutura: cenário, lugar onde 

se apresentam os personagens e o lugar onde acontecem os fatos, complicação, que é a trama 

do texto e resolução, ou seja, o desenrolar dos fatos. 

Diferentemente da narração, a exposição e a descrição possuem algumas 

particularidades. Na exposição, a ênfase não está nos personagens como agente das ações, 

mas sim nas ideias, na temática desenvolvida por meio de relações lógicas como tese e 

evidência, premissa e conclusão, causa e efeito, analogia, comparação, definição e exemplo. 

Por outro lado, a descrição procura apresentar uma listagem de características do objeto, por 

isso possui um efeito de qualificação devido à grande quantidade de adjetivos e orações 

adjetivas. O objeto será descrito de modo que se possa visualizá-lo por meio das adjetivações. 

É preciso acrescentar que raramente a descrição é independente, salvo as charges e os 

manuais de instrução, pois geralmente aparece numa narração ou numa exposição. Enquanto 

na narração, o tempo é marcado, na descrição diremos que é atemporal, não há uma 

preocupação com a sequência cronológica. 

Segundo Kleiman (2011, p.19), outra maneira de diferenciar os discursos narrativos, 

descritivos e expositivos está na interação autor-leitor. Na narração, o autor pede a palavra e 

procura contar algo, um fato que valha a pena, que seja instigante para o leitor. Do contrário, 

ele não aceita, recusa o “tempo perdido”. Já na descrição, o que predomina é a informação. 

Por meio das palavras do autor, o leitor deverá sentir, avaliar, visualizar a imagem. É preciso 

entender também que o autor não pode descrever exaustivamente. A descrição é seletiva e os 
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critérios de seleção vão depender do texto no qual ela está inserida, já que é considerada uma 

forma independente. 

O texto abaixo nos permitirá ver na prática como se dá a ativação do conhecimento 

prévio, pois, devido a sua complexidade, exigirá do leitor diferentes tipos de estratégia. 

 

O assassino era o escriba 

 

Meu professor de análise sintática era o tipo do sujeito inexistente. Um pleonasmo, o principal 

predicado de sua vida, regular como um paradigma da 1ª conjugação. 

Entre uma oração subordinada e um adjunto adverbial, ele não tinha dúvidas: sempre achava um jeito 

assindético de nos torturar com um aposto. 

Casou com uma regência. 

Foi infeliz. 

Era possessivo como um pronome. 

E ela era bitransitiva. 

Tentou ir para os EUA. 

Não deu. 

Acharam um artigo indefinido em sua bagagem. 

A interjeição de bigode declinava partículas expletivas, conectivos e agentes da passiva o tempo todo.  

Um dia, matei-o com um objeto direto na cabeça. 

(Paulo Leminsk <http://www.casadobruxo.com.br/poesia/p/paulol24.htm>). 

 

Estamos diante de um texto que exige do leitor a ativação do conhecimento prévio 

em todas as suas unidades discretas, seja o conhecimento linguístico, o textual, ou o 

conhecimento de mundo/ enciclopédico. Somente na interação desses três níveis de 

conhecimentos é que extrairemos dele algum sentido. 

Não há dúvidas de que se trata de um texto humorístico. Quem lê logo se identifica 

com os personagens (professor e aluno) e o contexto (a sala de aula). Porém, a criatividade 

começa no uso dos elementos linguísticos: objeto direto, sujeito, predicado, adjunto adverbial, 

aposto, entre outros. Elementos que nos fazem lembrar as inúmeras aulas de análise sintática 

que, na maioria das vezes eram cansativas devido ao excessivo apego à nomenclatura. O 

leitor, ao ler esse texto, terá que reconhecer esses elementos linguísticos como sendo 

familiares a ele. Do contrário, terá dificuldades de compreensão. 
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Em relação à estrutura, trata-se de um poema, por causa da forma com que ele se 

organiza em versos e do uso criativo e simbólico das palavras. No entanto, um olhar mais 

atento nos faz perceber que ele está organizado em forma de narrativa, mais precisamente 

obedece à estruturação de um romance policial, a começar pelo título. Quem é o assassino? E 

mais adiante, quem é o escriba? Essa palavra não é de uso corrente, o que já nos traz um certo 

mistério. Pesquisando no dicionário, pudemos ver que “escriba” significa aquele que copiava 

manuscritos ditados por alguém. Isso nos faz lembrar e muito as aulas de análise sintática nas 

quais os alunos agiam como “escribas”, copiando cada função dos termos da oração, 

conforme eram ditados e explicados pelo seu mestre, exercendo assim uma função passiva, de 

mero reprodutor do conhecimento, sem utilizar-se da reflexão. 

Utilizando a técnica do suspense, própria das narrativas policiais, a trama vai se 

construindo até que se ache o “culpado”. Vejamos o que nos conta a história. O poema nos 

mostra a história de um professor caracterizado como “sujeito inexistente”, isto é, um 

professor ausente, distante dos alunos, que não interage com eles. A história nos é contada em 

1ª pessoa. Podemos perceber isso logo no início do poema pelo uso do pronome possessivo 

“meu”, de primeira pessoa, atuando como determinante de “professor”. Com essa 

identificação, vemos que a história é contada sob o ponto de vista do aluno, apresentando o 

perfil e as qualidades do professor. Nesse relato, segundo o aluno, o “eu lírico” de nossa 

história, o professor age como um torturador e o aluno como um torturado. Do oitavo ao 

décimo sexto verso, nos é apresentado um relato de fracassos da vida desse professor. O nono 

verso “foi infeliz” resume os demais e reitera a vida de derrotas. Os dois últimos versos, assim 

como em um romance policial, tem-se o desvendar dos fatos. O assassino era o próprio aluno, 

conforme nos diz o seguinte verso: “matei-o com um objeto direto na cabeça”. Nesses últimos 

versos, há uma inversão de papéis. O aluno, mesmo reconhecendo ser torturado pelo 

professor, demonstra que aprendeu a lição, sabe manejar bem a sintaxe, representada aqui 

pelo “objeto direto”. Assim, ele passa a ser o sujeito ativo do processo. Já o professor, de tão 

distante dos alunos, de fazer tudo de forma mecânica, transmitindo conhecimento sem a 

devida reflexão (“regular como um paradigma”), é agora o objeto da ação, como podemos ver 

na própria construção sintática: “Matei- O”. De sujeito, ele vira pronome objeto. 

Aliás, isso é de fato muito pertinente no poema. A criatividade no uso do léxico faz 

com que o texto seja lido de várias maneiras, ou seja, vários sentidos podem ser extraídos do 

texto, já que a maneira como é colocada o léxico gera ambigüidade. Com isso, podemos ver 



73 

 

 

que, para interpretar esse texto, tivemos que apelar para diversas estratégias, algumas vezes 

apelando para a nossa memória discursiva, outras vezes verificando e interpretando os 

sentidos do léxico, analisando a estrutura do texto, fazendo assim uso do conhecimento prévio 

nas suas variadas acepções. 

 

3.3. Publicidade e Persuasão: a instância midiática e seus efeitos 

 

No discurso da modernidade, estão presentes ao menos três palavras que se 

relacionam entre si: informação, comunicação e mídias. Apesar disso, o que predomina é a 

falta de clareza na distinção dos três conceitos. Diz-se que informação e comunicação são 

noções que se referem a fenômenos sociais. A mídia se organiza e se apodera dessas noções 

para relacioná-las à lógica econômica, tecnológica e simbólica. Por esse motivo, é alvo de 

atenções e de interesse de estudo para as diversas áreas que a abordam com pontos de vista de 

análise diferentes. Para analisar o discurso de informação, é preciso abordar o discurso 

midiático, não pela ótica comercial, visando apenas a estudos tecnológicos ou de marketing, 

mas priorizando o simbólico, pois é por meio dele que os indivíduos regulam o sentido social 

e constroem valores. 

Dentro dessa ótica, é possível dizer que as mídias de informação funcionam de 

acordo com uma lógica econômica, já que procuram agir como uma empresa, utilizando 

meios tecnológicos para garantir que determinado produto ocupe seu lugar no mercado de 

troca de bens de consumo e de acordo também com uma lógica simbólica, já que ajudam a 

participar da construção da opinião pública. 

Há quem acuse a mídia de ser manipuladora e de constituir o quarto poder. Será que 

isso é pertinente? Conforme afirma Charaudeau (2010, p. 18-19), “as mídias não são uma 

instância de poder”, pois o indivíduo tira forças da instância em que se encontra, assim o 

poder não depende de um único indivíduo. Além disso, a instância utiliza meios restritivos, 

pois impõe regras de comportamento, leis, sanções para reger os comportamentos dos 

indivíduos numa sociedade. A igreja, que impõe regras de comportamento; a justiça, que 

impõe leis; o exército, que impõe regras disciplinares e táticas, são considerados instância de 

poder. Porém, esse só se efetiva conforme uma vontade coletiva de seguir essas regras. 

Ainda segundo Charaudeau, a mídia não dita regras de comportamento, não tem 

nenhuma intenção em orientar, não cria leis etc, pelo contrário, ela faz concessões. Entretanto, 
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a designação de “quarto poder” não é aleatória. A mídia, como discurso de informação, 

procura atingir o maior número de interlocutores, propagando um saber, tendo em vista criar 

determinados efeitos. Surge então um dilema. Se ela parte do pressuposto de que seu alvo é 

pouco esclarecido, tem-se uma “hipótese fraca”, pois o público, por ser heterogêneo, não 

recebe a informação da mesma maneira. O que pode ser informação “forte” para alguns, pode 

ser “fraca” para outros. No entanto, se procurasse veicular uma informação forte, uma vez que 

seu alvo estivesse esclarecido, teria poucos receptores para continuar a propagar sua 

informação. A única saída da mídia para esse impasse é justamente repetir as mesmas 

fórmulas, os mesmos clichês, as mesmas simplificações utilizados no mundo inteiro, 

utilizando estratégias para despertar o interesse e tocar a afetividade do destinatário. Com 

isso, estariam sendo manipuladoras e também automanipuladoras, pois estariam criando um 

efeito de “mídia pela mídia”, corroendo a si mesma. As mídias não reproduzem com exatidão 

o que ocorre no espaço público, mas sim constroem uma imagem desse espaço, segundo seus 

próprios interesses. Em outras palavras, o que a mídia divulga, na realidade, constitui uma 

visão particular de mundo, um sentido específico. 

Assim, a comunicação midiática é produtora de um sentido social. Trata-se de um 

estudo bastante complexo, pois segundo Judith Schangler (apud Charaudeau 2010, p.16), “o 

sentido põe em jogo a mistura, a pluralidade, o fato de que vivemos em muitas esferas ao 

mesmo tempo, de que circulamos de uma esfera para a outra”. Os meios utilizados para 

analisá-lo não se restringem a uma única disciplina, embora hoje percebamos que haja uma 

forte especialização. Também é possível verificar, nos dias atuais, a interdisciplinaridade 

como tentativa de conexão entre as disciplinas para tornar mais clara a complexidade do 

objeto. É preciso esclarecer que o objeto da ciência é construído com base nos próprios 

pressupostos teóricos da disciplina. Nenhum discurso científico procura descrever a totalidade 

de uma realidade, ou seja, não pretende expor a verdade absoluta, nem a profecia. Cabe ao 

analista certo distanciamento para poder compreender como funciona esse mecanismo de 

produção de sentido social. Assim, descrever o fenômeno e as interpretações possíveis, 

buscando a relatividade e não a totalidade é o papel do analista. 

Pode-se dizer que o sentido é sempre construído ao término do processo de 

transformação e de transação em uma situação de troca e só é perceptível através de formas. A 

forma remete ao sentido e vice-versa. Por processo de transformação, entende-se como o 

processo que transforma “o mundo a significar” em “mundo significado” através de 



75 

 

 

categorias que se referem aos seres do mundo, seja nomeando, qualificando, narrando, 

argumentando ou modalizando. Por processo de transação, entende-se que o sujeito atribui 

um objetivo ao seu ato de linguagem, obedecendo a alguns parâmetros para poder interagir 

com o seu interlocutor, tais como, a identidade do outro, o saber do outro, seu estado 

psicológico, suas aptidões, o efeito que pretende produzir no outro etc. Assim, no ato de 

informar, um dos parceiros da troca possui um objeto de saber e procura transmiti-lo ao outro 

que, por sua vez, recebe, compreende e interpreta, modificando seu estado inicial de 

conhecimento.  

Entretanto, algumas questões poderiam ser levantadas aqui. Quem é o benfeitor? 

Qual é a natureza do saber e de onde ele vem? Quais são seus motivos de seu ato de 

informação? Quem é esse outro pelo qual se transmite a informação e que relações mantêm 

com o sujeito informador? É preciso entender que a informação é pura enunciação e é por 

meio dela que o saber é construído. Esse, por sua vez, depende de alguns fatores, tais como: o 

campo de conhecimento no qual está inserido, a situação de enunciação e o dispositivo. O 

saber não tem natureza. O homem o constrói através da linguagem e isso vai depender 

também do olhar do ser humano, pois pode construir saberes de conhecimento ou saberes de 

crença. Se o objetivo é descrever o mundo de maneira mais objetiva, mais racionalizada, 

levando em consideração as experiências do dia a dia, dados científicos e técnicos, ele 

constrói saberes de conhecimento. Se o objetivo é lançar um olhar subjetivo no mundo, de 

apreciação ou avaliação, o sujeito constrói saberes de crença. Quando isso acontece, sempre 

se espera que o outro compartilhe os julgamentos em relação ao mundo, aderindo ou não à 

posição do locutor. Desse modo, através das trocas sociais, é que surgem as representações. 

Por meio das experiências dessas trocas, constroem-se valores que serão tidos como norma de 

referência, revelando não só a “desejabilidade” do grupo, mas também criando discursos que 

reafirmem seu posicionamento. 

O ato de informar apresenta alguns questionamentos como, por exemplo, a validade 

das informações, a autenticidade de um fato, a pertinência da informação. São questões que, 

na hora da troca comunicativa, o receptor poderia pensar. Pode-se dizer que a mídia sempre 

imagina o receptor como alvo ideal, utilizando estratégias para poder atingi-lo. Em outras 

palavras, a mídia espera provocar determinados efeitos no receptor (efeito visado), porém tais 

efeitos nem sempre condizem com o efeito produzido, pois o receptor interpreta de acordo 

com suas próprias condições de interpretação. 
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É de compreender que a mídia, a favor da democracia, procura tornar público aquilo 

que está oculto ou secreto. Dessa forma, age com o intuito de prestar serviço ao cidadão em 

prol da cidadania. Entretanto, apresenta uma finalidade ambígua ao se definir também como 

uma lógica comercial, por isso a intenção de gratuidade e filantropia nem sempre 

correspondem à realidade. Uma empresa, para se destacar da outra, utiliza diferentes 

estratégias cujo objetivo é alcançar o maior número de consumidores possível. Para isso, a 

instância midiática apela para a sedução, comprometendo assim a sua função principal que 

seria servir ao cidadão e em muitos casos, perdendo inclusive a credibilidade. Além disso, A 

informação dada sobre acontecimentos do espaço público, na maioria das vezes, está 

carregada de posições ideológicas. Entendemos que todo discurso carrega ideologias, assim a 

ideia de “grau zero” de informação está descartada. Para Charaudeau (2010, p.59), as 

informações que se aproximam dessa ideia são os anúncios classificados, a programação de 

cinema, as farmácias, ainda assim entende que se vierem carregadas por uma explicação, não 

estarão isentas do valor de crença. 

O que está em jogo aqui, em relação aos propósitos das mídias, é o efeito que 

pretendem produzir. Em outras palavras, o efeito visado, já que entendemos que tais efeitos 

nem sempre correspondem aos que foram produzidos no receptor, pois o fato de ele 

interpretar de acordo com suas experiências pessoais, crenças e ideologias, causa uma espécie 

de “frustração” às expectativas da fonte de informação. Os efeitos podem ser diversos 

(banalização, saturação, dramatização), por isso vemos que as notícias dos jornais não são 

dadas da mesma maneira se compararmos as manchetes produzidas em cada um deles. Cada 

uma pretende produzir um efeito diferente no seu alvo, mesmo sabendo que pode não haver 

correspondência. As mídias sempre imaginam um receptor ideal e não o real. Em alguns 

casos, para tentar se aproximar mais do seu consumidor, apelam para sondagens, pesquisas, 

com o intuito de conseguir a captação de grande parte do seu público. 

É preciso fazer uma distinção entre discurso propagandista e discurso informativo, 

embora ambos estejam centrados na busca de conseguir conquistar o seu alvo, a partir de 

hipóteses relativas sobre ele. O discurso propagandista recorre à sedução, procurando 

persuadir o seu alvo a adquirir determinado produto. Geralmente vem sempre com uma 

promessa, um “dom mágico (“a eterna juventude”, o “bem-estar social”) e para isso se 

efetivar basta adquirir esse “dom” anunciado. Trata-se de um discurso que se sustenta pelo 
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desejo que desperta no alvo e não pela prova como no informativo, ou seja, não procura 

transmitir saber e sim criar a imagem de um “produto perfeito, sensacional, inigualável”.  

Apesar disso, pode-se dizer que o discurso informativo tem uma posição central, pois 

o discurso propagandista, assim como o discurso didático e outros possuem uma parte 

informativa. Quem informa, de certo modo, possui um poder, uma autoridade, um saber que o 

outro não possui. Quando isso acontece, nos tornamos reféns dessa fonte de informação. Em 

outras palavras, quem busca seduzir, persuadir, demonstrar ou explicar exerce um poder sobre 

o outro por ser detentor de um determinado saber. O discurso em si não possui a verdade, mas 

esta está nos efeitos que ele produz. 

Cabe agora distinguir valores de verdade e efeitos de verdade. Em muitos casos, 

verdade e crença, nos grupos sociais, são quase inseparáveis, principalmente nas sociedades 

ocidentais. Embora se entenda que a verdade seja exterior ao homem, ela só pode ser 

construída a partir de suas crenças, deixando para o homem duas alternativas de escolha: ou 

criar meios para fundar um sistema de valores de verdade, ou simplesmente se conformar 

com os efeitos de verdade. O valor de verdade está mais ligado a uma explicação elaborada 

com base em instrumentos científicos e na pesquisa de textos fundadores. Por outro lado, o 

efeito de verdade está mais voltado para a convicção do que para a evidência. A intenção não 

é provar que algo é verdadeiro e sim “acreditar” que algo é verdadeiro. Trata-se de algo que 

se torna “verdade” a partir do momento em que é compartilhado por outras pessoas (o saber 

de opinião). Desse modo, a “pesquisa” não é feita em fontes com explicação de cunho 

científico, mas sim em textos portadores de julgamentos.  

 

3.4. Publicidade e ensino 

 

É preciso enfatizar agora a questão persuasiva do discurso publicitário. Sabemos que 

podemos falar com um interlocutor real ou virtual, presente ou ausente. Podemos entender 

então que todo texto se insere numa situação de interlocução o qual deve ter um alocutário 

instituído, mesmo que suas marcas não venham explícitas. 

Nosso trabalho está voltado principalmente para esse interlocutor virtual, presente no 

discurso de propaganda. Como já dissemos, esse tipo de discurso tem como alvo o alocutário, 

trata-se de um discurso persuasivo, que vai procurar de todas as maneiras convencê-lo a 

adquirir o produto que se apresenta. Dissemos também que, para atingir essa meta, a 
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propaganda lança mão de variados recursos. Utiliza pronomes como “você”, por exemplo, 

fazendo com que o alocutário se situe como sujeito. Além disso, vale lembrar que a escolha 

do léxico é importantíssima e utilizar as formas verbais no imperativo contribui para a 

persuasão. 

Tendo dito isso, precisamos aprofundar um pouco mais a teoria sobre essas 

estratégias argumentativas. Sabe-se que os meios de comunicação em massa atuam hoje como 

formadores de opinião e disputam o espaço com diferentes instituições atuantes nas esferas 

sociais como as jurídicas, as educacionais, as religiosas, entre outras. Tais meios procuram 

modificar conceitos, comportamentos tradicionais, ditados até então por essas instituições. 

Por isso, a relevância de tal estudo, pois não há mais como negligenciar o texto midiático 

como objeto de estudo.  

Dentro dessa ótica, escolhemos como suporte teórico a perspectiva da Análise 

Semiolinguística do discurso, pois essa linha procura mostrar como interagem os 

interlocutores nas diferentes situações comunicativas. Por meio do discurso publicitário, 

disseminam-se formas culturais e também contribui para a formação de identidades sociais. 

Sabe-se hoje que o discurso midiático contribui para a construção das relações 

interpessoais. Ao promover a divulgação de um produto, o anunciante procura observar 

previamente quem é esse interlocutor, como ele é. Só depois disso, é que ele traça estratégias. 

Em outras palavras, o anunciante faz uma “aposta”, assim pode ser bem sucedido ou não. 

Cabe então analisarmos agora os elementos linguísticos e extralingüísticos usados para 

construir a imagem do produto veiculado e a do destinatário virtual, pois são eles que 

asseguram a força argumentativa do texto e direcionam o interlocutor, fazendo-o com que ele 

adira ao produto. 

Segundo Charaudeau (apud Oliveira, 2003), o ato de linguagem é uma encenação 

(mise-en-scene). Nele seríamos como atores sociais por cumprirmos um papel social, dentro 

das perspectivas sobredeterminadas por um contrato comunicativo. Assim, para ele, são 

quatro seres que atuam na comunicação. Os seres sociais considerados “reais”, dotados de 

uma intencionalidade, que produzem e interpretam as mensagens (eu comunicante e tu 

interpretante) e os seres fictícios, próprios do discurso, projetados pelo locutor para atender 

seus objetivos comunicativos (eu enunciador e tu destinatário). No caso da publicidade, o eu 

comunicante é o fabricante e a agência de divulgação atuando em conjunto. Eles, devido ao 

contrato de comunicação, não podem obrigar o Tu destinatário a comprar o produto. Assim, 
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resta a eles somente a persuasão. De vendedores, comerciantes, passam a ser os “benfeitores” 

e na função de eu comunicante tentarão construir uma imagem de um destinatário ideal que 

será convencido por suas estratégias. Dessa forma, constroem-se identidades de seres 

discursivos, teremos um benfeitor e um beneficiário, pois o produto oferecido transforma-se 

numa ferramenta capaz de preencher a carência desses destinatários virtuais (cf. Monnerat, 

2003 apud Pauliukonis, 2006). 

Por isso, é preciso esclarecer que a propaganda não só constrói a imagem idealizada 

do produto anunciado, mas também, junto com ele, é construída a imagem do interlocutor, 

visando mudar o seu perfil de mero consumidor real de textos para consumidor de produtos. 

Segundo Pauliukonis (2006), na tentativa de difundirem “verdades” socialmente aceitas sobre 

o produto, “o discurso publicitário procura sempre se ater aos imaginários culturais, ao 

sistema de valores da sociedade, aos estereótipos já consagrados pelo social, enfim, aos 

“topoi”, ou aos lugares já aludidos por Aristóteles, em sua Retórica, e que constituem o 

conjunto de crenças socialmente aceitas”. 

É preciso comentar agora a respeito do dispositivo argumentativo como estratégia de 

construção textual, proposto por Charaudeau (1992, apud Pauliukonis, 2006). Segundo o 

analista do discurso, o dispositivo argumentativo, peça fundamental para que todo texto possa 

estar inserido no modo de organização argumentativo do discurso, contém três componentes 

básicos: (Pauliukonis, 2006). 

 

  a) o assunto ou o conteúdo da propaganda; 

  b) o posicionamento do sujeito em relação em relação à proposta; 

  c) as provas (argumentos) que permitem embasar o ponto de vista defendido. 

 

Pode-se dizer que as provas contribuem para dar credibilidade ao produto. Assim, 

elas auxiliam na imagem da representação do produto como “benfeitor”, pois seus benefícios 

preencherão a carência desse interlocutor virtual, que será o maior beneficiado. Dessa forma, 

o interlocutor aceita esse contrato e acaba se tornando um cúmplice, fazendo efeito então o 

processo persuasivo. 

Nesse processo de (re)construção de sentidos, não podemos deixar de lado os 

aspectos extralinguísticos, que tanto contribuem para a persuasão. Esses devem estar 

coerentes com a imagem idealizada do produto e com esse interlocutor ideal. Por isso, 
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acreditamos que uma análise deve levar em conta os aspectos linguísticos, mas paralelamente 

a eles, os aspectos situacionais. 

Pauliukonis (2006), baseada em Bernardez (1995), afirma ainda que compreender os 

sentidos de um texto equivale a um processo de resolução de problemas. Para ela, existem 

mecanismos mais ou menos automatizados que estão vinculados a um contexto e é a isso que 

ela denomina de estratégia. Ainda segundo a autora, existem princípios básicos que 

fundamentam os movimentos de uma operação estratégica: objetividade, ofensiva, 

cooperação, concentração, economia de força, manobras, surpresa, segurança, simplicidade 

e credibilidade. 

Se relacionarmos ao texto, podemos dizer que o autor, ao construí-lo, pode selecionar 

instrumentos que sejam facilmente recuperados pelo leitor no processo de intelecção de 

textos. Isso pode ajudar o aluno a entender e a interpretar melhor os textos. Assim, em vez de 

buscar um sentido hegemônico, isto é, totalizante do texto, seria interessante mostrar ao aluno 

como o texto foi construído, que estratégias o autor utilizou para a sua construção, lembrando 

aqui que o termo ‘estratégia’ não comporta somente os elementos puramente linguísticos, mas 

também os sócio-situacionais. Na interação do linguístico com o extralingüístico, o aluno 

pode não só obter um melhor desempenho na escrita, como também pode estabelecer relações 

de sentido vinculadas a um contexto, fazendo uso do seu conhecimento prévio e relacionando-

o com o seu conhecimento novo (linguístico, cultural, histórico etc) adquirido na leitura, 

aumentando assim seu repertório textual. 

Enfim, analisar as estratégias utilizadas para a construção dos sentidos do texto 

publicitário em sala de aula pode contribuir para aumentar a percepção do leitor, 

principalmente quando os anúncios se valem da intertextualidade, pois ele terá que recorrer a 

sua memória, procurando buscar o que sabe do assunto. É apostando nisso que propagandas 

como as da Hortifruti e Bombril se sobressaem em suas divulgações. É claro que, se um texto 

faz referência a outro, o leitor terá que ter um bom repertório textual, do contrário não 

perceberá as relações intertextuais. Assim, quanto mais se lê, maior a capacidade do leitor de 

abstrair os diferentes efeitos de sentido. É o que afirma Paulino (2005, p.54), “os textos, por 

isso são lidos de diversas maneiras, num processo de produção de sentido que depende do 

repertório textual de cada leitor, em seu momento de leitura”. 

Por isso também a importância de se trabalhar com esse tipo de texto em sala de aula. 

Por ser um texto presente no dia-a-dia dos alunos, facilita a abordagem e, consequentemente, 
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a compreensão pelos alunos. Assim, trabalhar a intertextualidade na propaganda,contribui 

para formarmos alunos leitores e produtores de textos, conscientes do seu papel na sociedade, 

pois não serão objetos e sim sujeitos do processo. 

Assim, a utilização desse material é importante não só para se tratar da questão 

ideológica da interpelação do locutor como também para se tratar, num plano discursivo, de 

questões como a polissemia e a paráfrase. Em última análise, tal abordagem pode despertar o 

interesse do aluno, fazendo com que as aulas de Língua Portuguesa se tornem mais 

agradáveis. 

 

3.5. O gênero anúncio publicitário na escola 

 

Trabalhar com os gêneros textuais na escola é um dos tópicos apontados nos PCNS 

sobre o quesito ensino inovador. Segundo os parâmetros, o estudo dos gêneros e a maneira 

como se articulam, possibilitam uma visão ampla dos usos da linguagem, inclusive o texto 

literário, pois estudando sua origem contribui para abordar a criação de estéticas que refletem 

nos textos o contexto do campo de produção, marcas estilísticas, num incessante jogo 

intertextual e intratextual. 

O que está em jogo aqui é como são trabalhados esses gêneros na escola, 

especialmente o anúncio publicitário, foco de nossa análise. Para isso, precisamos analisar 

com mais detalhe o livro didático e nos concentrar nos livros do ensino médio, objeto de 

nossa pesquisa. Sabe-se que agora as obras são avaliadas quanto à sua qualidade pelo PNLD 

(Plano Nacional do Livro Didático). Assim, nos deteremos aqui em analisar somente algumas 

aprovadas pelo PNLD 2012, observando as abordagens e os diferentes caminhos traçados. De 

acordo com a última avaliação, das 18 obras avaliadas, foram aprovadas apenas 11. Nelas foi 

possível detectar dois diferentes tipos de livro: o compêndio e o manual. Por compêndio, 

entende-se que se trata de um livro que procura apresentar os conhecimentos mais importantes 

da disciplina através da exposição e discussão de todos os objetos de ensino de um dado 

segmento escolar. Além disso, traz subsídios para o trabalho em sala de aula. Os exercícios, 

textos complementares, são apenas modelos para serem adaptados e replicados. Em suma, um 

tipo de livro que visa à recomendação de práticas pedagógicas que estejam conforme os 

objetivos da obra. Por outro lado, o manual define-se como uma “sequência de atividades” 

que se estruturam de acordo com um determinado tópico. Nessa sequência de aulas, cada 
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unidade ou seção corresponde a uma aula. Esse tipo de livro já vem com um planejamento 

próprio, mas nada impede que o professor faça alguns ajustes nas atividades de modo que 

estejam de acordo com a realidade da escola. 

Em relação à metodologia, de acordo com o PNLD, pode-se dizer que, na análise 

desses livros, houve a constatação de duas correntes metodológicas: a transmissiva e a 

reflexivo-construtiva. É claro que precisamos salientar que nenhuma obra é totalmente 

transmissiva ou reflexivo-construtiva, mas o que se percebe é uma espécie de “mescla” de 

ambas ou a predominância de uma delas. A metodologia transmissiva, como o próprio nome 

já diz, é o tipo de ensino que acredita na transmissão “direta” dos conteúdos os quais devem 

ser assimilados pelos alunos. Assim, bastaria os alunos entenderem a “lógica” da matéria. Por 

outro lado, a orientação reflexivo-construtiva, através de uma série de atividades 

sequenciadas, procura em cada passo fazer com que o aluno construa o seu próprio 

conhecimento, ativando para isso seus conhecimentos prévios, levando-o a criar hipóteses e a 

construir inferências, a sequência permite a reprodução do movimento natural de 

aprendizagem. 

Sendo assim, como os livros têm abordado o gênero anúncio publicitário? Que 

estratégias, metodologias eles recorrem? Que ideologias estão presentes? Quais objetivos os 

autores pretendem alcançar com essas atividades? É isso que pretendemos investigar, 

analisando o livro mais de perto. Para o cumprimento dessa tarefa, selecionamos algumas 

obras que, embora visem à formação de leitores competentes, traçam diferentes caminhos.  

Em Português – Linguagens, de Cereja e Magalhães, percebemos o engajamento dos 

autores em trabalhar sob a perspectiva dos gêneros, porém não se descuidam da tipologia 

textual. Entendem que o aluno aprendendo uma sequência narrativa e descritiva facilita a 

apreensão de gêneros ficcionais, assim como o ensino de técnicas de argumentação/ contra-

argumentação facilita a apreensão de gêneros argumentativos. Essa obra busca ainda trabalhar 

com a exploração de gêneros orais, tais como: o debate regrado, a entrevista, a mesa-redonda, 

as peças teatrais, entre outros. Em suma, os autores procuram aproximar os gêneros 

produzidos na escola a sua realidade de circulação, pois quem escreve uma notícia espera que 

ela seja publicada, quem escreve uma carta de solicitação ou de reclamação, espera que ela 

seja lida pelas autoridades. Assim, mudam-se também as práticas dos professores em sala de 

aula. Antes se passava um tema, mesmo que algumas vezes contextualizado, para se produzir 

um texto e entregar ao professor a fim de fazer as devidas correções. Por essa nova ótica, o 
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professor passa a ser um especialista, um profissional capaz de ensinar as diversas 

modalidades de textos que circulam numa sociedade. Dessa forma, os critérios de avaliação 

também mudam. Não se pode basear apenas em aspectos meramente gramaticais, mas 

questões como a adequação ao gênero proposto, a coesão e coerência, a situacionalidade 

devem ser levadas também em consideração. 

Posto isso, a obra em questão se esforça para propor atividades em que se mesclam 

textos verbais e não verbais. É frequente em toda a obra, a utilização da publicidade para a 

realização de inúmeras tarefas, seja as que são voltadas para os usos da língua, seja as que são 

destinadas ao ensino de literatura. Há também um capítulo reservado para a o ensino da 

produção de textos, sempre pautados na escolha de um gênero. Analisaremos aqui o capítulo 

que aborda o gênero anúncio publicitário, mostraremos como é feita a sua abordagem e que 

tarefas são propostas aos alunos. 

O capítulo começa com a seção trabalhando o gênero em que é apresentado o 

seguinte anúncio publicitário: 
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Após isso, são propostas algumas atividades de análise do anúncio em questão. As 

atividades têm como objetivo o reconhecimento do gênero, ou seja, elas fazem com que o 

leitor venha a construir hipóteses sobre sua caracterização. Assim, constituem sequências 

didáticas as quais culminarão na síntese de características relativamente estáveis do gênero 

(questão 07). 

Colocamos abaixo as questões elaboradas pelos autores sobre o texto: 

 

1) O anúncio publicitário é um gênero textual que tem a finalidade de promover uma 

ideia ou a marca de um produto ou de uma empresa. Os anúncios mais conhecidos são 

os comerciais, que circulam na TV, no rádio, em jornais, festas e em sites da internet. 

a) O anúncio lido promove uma ideia ou a marca de um produto? 

b) Que produto ou ideia ele promove? 

2) O anúncio publicitário geralmente é constituído de linguagem verbal e de linguagem 

não verbal. Que relação há entre a linguagem e o texto principal do anúncio? 

3) 4) O anúncio publicitário é um gênero textual do grupo dos argumentativos, pois tem a 

finalidade de convencer o leitor a consumir determinado produto ou aderir a certa ideia. 

a) Qual é o principal argumento utilizado para convencer o leitor? 

b) Na sua opinião, esse argumento é suficiente forte para persuadir o interlocutor? Por 

quê? 

4) O anúncio publicitário não tem uma estrutura rígida. Contudo, ele geralmente apresenta 

um título, às vezes seguido de um subtítulo, o corpo do texto, que amplia o argumento do 

título, e a assinatura, logotipo, ou marca do anunciante. 

a) O título do anúncio em estudo apresenta intertextualidade com uma frase de um 

conhecido anúncio comercial. Qual é esse anúncio? Qual é a frase? 

b) No anúncio lido, o texto disposto ao lado da imagem constitui o corpo do texto. Qual é 

a função desse texto? 

c) Esse texto cita os usos mais comuns da água. Qual deles poderia ser dispensado, em 

caso de escassez? 

d) Troque ideias com os colegas: O que podemos fazer para não desperdiçar água no dia-a 

dia? 

e) Quem é o locutor desse anúncio, ou seja, de quem foi a iniciativa de publicar esse 

anúncio? Justifique a sua resposta 
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Como se vê, são perguntas que vão desde a caracterização do gênero até àquelas cuja 

resposta é pessoal, levando a reflexão sobre o tema do anúncio (4.d). A abordagem das 

relações intertextuais também aparece, ainda que de forma um pouco tímida, na questão 4.a. 

Quando se faz a associação de “use com moderação” com “beba com moderação”, frase 

muito utilizada nos comerciais. Sabemos que o conceito de intertextualidade é muito mais 

amplo e que não há intertextualidade apenas em frases, mas em imagens, poemas etc. A 

última questão leva o aluno a fazer uma síntese das características apontadas em cada 

atividade, fazendo com que haja uma espécie de sistematização. Entretanto, os autores 

poderiam explorar atividades que apresentam “modelos comuns” como outros autores 

exploram. Afinal, ninguém aprende fazer um currículo sem ter visto um modelo antes. Assim 

como, um artigo de opinião, uma resenha, uma carta de reclamação e de solicitação. Nem 

sempre o aluno consegue abstrair apenas lendo instruções ou reconhecendo características 

comuns. Cabe ao livro didático e na ausência dele o professor ensinar o “passo a passo” até o 

aluno adquirir segurança no gênero. Defendemos aqui uma abordagem mais natural possível, 

embora o gênero ao ser transferido para a esfera escolar em materiais didáticos, ganhe um 

pouco de “artificialidade”. A obra apresenta um ponto positivo ao começar com a exposição 

do gênero em vez de traçar meras “teorizações” O capítulo termina com a produção de um 

anúncio publicitário e apresenta instruções para que isso se efetive. Conforme apontamos 

aqui, a proposta é pertinente, mas seria mais produtivo se contivesse atividades que 

apresentassem modelos de produção conforme faz a próxima coleção analisada. 

Na coleção Viva Português, de Campos, Cardoso e Andrade (editora Ática), no 

manual do professor, as autoras afirmam que “trabalhar recursos de escrita não é trabalhar 

com os esquemas composicionais dos gêneros selecionados (...). Ensinar a escrever por meio 

de gêneros é levar o aluno a compreender que, embora o trabalho de redigir ocorra sem a 

presença do leitor, nossas escolhas são determinadas pela imagem que temos desse 

destinatário e por modelos sedimentados socialmente, no caso, os gêneros”. Assim, ensinar 

produção de texto vai muito além da provocação de um tema ou da explicitação de um 

contexto social. As autoras acreditam que, mesmo com essa explicitação, “falta ao aluno saber 

como dizer o texto”. Baseando-se no conceito de sequência didática de Schneuwly, a obra 

apresenta atividades de produção, que não se limitam ao acesso a textos, mas sim apresenta 

atividades, tais como completar, reescrever, para poder depois chegar à produção de autoria. 

Por esse método, o ensino de produção não parte de temas, mas sim do reconhecimento da 
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voz do outro, pois somente assimilando outras vozes é que se aprende a escrever de fato. A 

proposta desse livro é também iniciar com a apresentação do gênero, mas não se limita a seus 

aspectos composicionais e sim a outros voltados à produção, à circulação social e à recepção 

de tais textos. Assim, o aluno é convidado, em cada capítulo, a ler no mínimo dois modelos de 

texto do mesmo gênero e são propostas atividades que exploram os recursos gramaticais que 

organizam esses gêneros. Além disso, no item de produção de texto, o aluno é convidado a 

realizar mais atividades que exploram recursos os quais contribuirão para a produção de bons 

textos. Somente depois desse processo, é que há a produção de autoria. 

Em relação ao capítulo dessa coleção, intitulado anúncio publicitário, são propostos 

dois anúncios com suas respectivas atividades de interpretação. Separamos aqui um desses 

anúncios e as tarefas propostas. 
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Questões 

1) Observe, inicialmente, como são distribuídas as informações nas duas páginas da 

revista: na da esquerda, há um texto e, na da direita, uma imagem com duas frases. A 

página da direita é a que primeiro atrai o leitor, e na da direita, uma imagem com duas 

frases. A página da direita é a que primeiro atrai o olhar do leitor. É nela que estão 

dispostas a imagem e as duas frases. Escreva no caderno quais são os elementos 

impactantes da imagem, ou seja, aqueles que podem comover ou emocionar o leitor. 

2) Explique a correspondência entre a imagem e a frase do alto da página. 

3) A que tipo de crime o anúncio faz referência? 

4) Com esse anúncio, o que se espera conseguir do interlocutor?   

5) Releia o texto principal do anúncio, publicado na página da esquerda. Diversas 

informações desse texto ajudam o leitor a compreender a gravidade do problema que o 

comércio da fauna silvestre representa. 

a) Na própria organização do texto, qual é o primeiro dado destacado e que dá a essa 

prática o caráter de um crime? 

b) Além do caráter criminoso, o texto especifica vários aspectos cruéis dessa prática. 

Identifique-os e copie-os no caderno. 

6) Releia: 

 

  Nem sempre é o criminoso quem vai parar atrás das grades. 

  Denuncie o tráfico de animais silvestres! 

  Ao combinar essas duas informações, podemos deduzir que o anúncio publicitário em 

estudo sugere que... 

Complete a frase no caderno com uma das alternativas a seguir: 

a) existe impunidade no Brasil porque o criminoso nunca vai parar atrás das grades.  

b) a denúncia é necessária, pois sem ela os criminosos não são identificados e, portanto, 

não podem ser presos, continuando a apreender animais.  

c) se os criminosos forem parar atrás das grades, todos os animais silvestres presos serão 

libertados; 

d) se as denúncias forem feitas, não haverá mais animais silvestres atrás das grades, pois a 

solução do problema depende exclusivamente disso. 
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7) Em sua opinião, o anúncio publicitário consegue ser informativo e, ao mesmo tempo, 

sensibilizar o leitor? 

 

As questões propostas acima procuram trabalhar determinadas habilidades nos 

alunos, visando ao desenvolvimento da leitura. As primeiras questões buscam verificar se o 

aluno é capaz de extrair sentidos ao relacionar os elementos verbais aos visuais, trabalhando 

assim a linguagem verbal e a não verbal simultaneamente. Já a questão 5 busca trabalhar 

excepcionalmente o texto verbal da esquerda do anúncio. Nele o aluno deve ser capaz de 

detectar qual é o objetivo do anúncio. A questão 6 procura trabalhar com inferências, 

levantamentos de hipóteses sobre as duas frases: “Nem sempre é o criminoso quem vai parar 

atrás das grades” e “Denuncie o tráfico de animais silvestres”. Ao unir esses dois enunciados, 

o leitor deverá utilizar o seu conhecimento prévio do senso comum sobre o que entende por 

“criminoso” e “atrás das grades” e associar tal ideia à imagem do anúncio e a partir daí inferir 

determinados sentidos, a saber: “criminoso é quem faz o tráfico de animais silvestres, assim 

era ele quem deveria estar atrás das grades e, no entanto, é o animal que acaba ficando quando 

pego pelo homem para realizar o tráfico de animais”. Feito isso, tendo realizado uma 

consistente análise do texto, o aluno está apto para expor o seu ponto de vista sobre o assunto 

tratado, é o que pede a questão 7. 

É preciso destacar, nessa obra, a seção “Antes de ler”, que funciona como se fosse 

uma preparação para o trabalho com o gênero. Nessa seca o, são apresentados alguns 

logotipos conhecidos os quais os alunos devem pesquisar na internet para saber a que 

organizações e projetos cada um deles pertence. Em seguida, são propostas tarefas com o 

objetivo de se criar uma campanha publicitária. Nessa etapa, estabelecem-se os objetivos da 

campanha, a criação de logotipos e associação com imagens.  

Nesse percurso de análise, analisamos também a obra Ser protagonista, de Barreto 

(2010) que, apesar de seguir alguns parâmetros já comentados acima em outros materiais 

didáticos, também apresenta algumas peculiaridades. A obra também é pautada no ensino dos 

gêneros, porém se estrutura trabalhando com os seguintes grupos: narrar, relatar, expor e 

argumentar, pois o autor acredita encontrar neles gêneros relevantes para a construção da 

cidadania, exclui dessa lista o grupo descrever ações. Segundo o autor (p.23.), “estabelecer 

uma lista exaustiva de gêneros é desnecessário para os alunos entenderem o fundamental: que 

eles podem compreender os mecanismos de produção de textos orais e escritos, e a partir 
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disso, qualificar as formas pelas quais estabelecem as situações de interação através dos usos 

da linguagem nos domínios sociais onde preferencialmente se exerce a cidadania”, quer dizer 

o objetivo não é fazer um repertório de todos os gêneros do discurso existentes na sociedade 

contemporânea e sim mostrar a sua funcionalidade como forma de reflexão sobre os 

mecanismos de produção dos textos orais e escritos. Baseando em Bakthtin, quando afirma 

que são “relativamente estáveis”, a coleção não os apresenta como modelos rígidos, mas sim 

apresenta outros exemplos de realização do mesmo gênero. 

No capítulo referente ao anúncio publicitário, percebemos outra forma de abordagem 

do conteúdo. O capítulo parte da leitura de dois anúncios para que assim os alunos possam ver 

as especificidades do texto. Após isso, são trabalhadas algumas questões de interpretação e, a 

partir delas, o livro traz algumas reflexões como forma de complementar a aprendizagem, 

como no exemplo abaixo: 

 

1) Quem é o público-alvo do anúncio da página anterior?   

 

Reflexão: As características de um anúncio publicitário são definidas a partir do seu público-

alvo. Para atingir determinado público, o anúncio utilizará sua linguagem verbal, veiculará 

seus valores, imitará suas roupas e acessórios, tentará aludir a seus gostos e referências 

culturais. 

Dessa forma, o aluno não só responde à questão, mas amplia sua resposta ao ler as 

reflexões presentes no boxe “anote”. Convém destacar ainda que um dos anúncios 

publicitários utilizados para a realização das atividades corresponde a uma das propagandas 

da Bombril, que inclusive nesse anúncio, apela para o recurso da intertextualidade. Abaixo 

selecionamos essa propaganda e algumas atividades propostas pelo autor para esse anúncio. 

 

1) Leia esse anúncio publicitário: 
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<http://www.izip.com.br/blog/barack-obama-interpretado-por-carlos-moreno-em-anuncio-da-

bombril-produzido-pela-wbrasil.html>. 

 

1) a) Qual é o público-alvo desse anúncio? 

b) Que fato político serviu de inspiração ao anúncio? Escreva o que você sabe sobre 

ele. 

     2) Observe o uso da expressão “CASA BRANCA”. 

     a) Quais são os dois sentidos diferentes da expressão? 

     b) Explique por que a opção por formatar todo o texto em maiúsculas (caixa alta) contribui 

para preservar o duplo sentido da frase 

 

Conforme foi dito aqui, essas perguntas vêm seguidas de um boxe com reflexões que 

ampliam a resposta do aluno. Além disso, há também o boxe intitulado “situação de 

produção” que discute a sedução da linguagem publicitária e a realização de desejos. Nele, 

explica-se como é feito o planejamento, a criação e a posterior avaliação do impacto do 

anúncio, conforme o número de vendas e o modo como o consumidor se lembra deles. 
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Como complemento do estudo, na seção “observatório da língua”, são apresentados 

os conceitos de intertextualidade e interdiscursividade, pois sabemos que o discurso da 

publicidade às vezes se aproveita de outros discursos como a poesia, o jornalismo ou de 

outros textos num diálogo incessante. Como se vê, o estudo feito dessa forma torna-se mais 

abrangente, pois não se concentra apenas nos elementos composicionais, mas também nas 

situações de produção e circulação. 

Em seguida, o aluno é convidado a produzir um anúncio publicitário para ser colado 

num mural de alta visibilidade da escola. A proposta oferece duas possibilidades de produção. 

A primeira consiste na criação de produtos inovadores no mercado destinados à venda, como 

o laptop e o celular. A segunda já é voltada para criação de produtos sustentáveis, tais como 

uma nova marca de roupas que aposta na sustentabilidade ou na criação de uma marca 

reconhecida mundialmente cujo objetivo é iniciar uma campanha de conscientização de 

preservação do meio ambiente ao vender seus produtos. Para que isso de fato se efetive, a 

coleção apresenta as etapas do planejamento, mas não na forma de meras instruções, mas sim 

recorrendo ao “passo a passo”, baseando-se nas seguintes propriedades do texto: público-alvo, 

finalidade, meio, linguagem e também no que deve se incluir ou evitar na composição desse 

gênero. Após a elaboração do anúncio, há também o destaque para a avaliação e a reescrita 

como forma de sedimentar os conhecimentos adquiridos. O objetivo ao reescrever o texto é 

atingir com maior precisão o público-alvo imaginado por eles. Assim, subentende-se que é de 

suma importância considerar o interlocutor durante a produção do texto. 

Ao analisar a coleção Linguagem e Interação, de Faraco e Moura (2011), 

percebemos algumas diferenças em relação à abordagem anterior, sobretudo na elaboração 

das questões interpretativas que não se limitam à abordagem dos elementos composicionais. 

As questões partem da reflexão do aluno sobre os textos em questão e em seguida, 

aproveitam-nos para a exploração do que convencionalmente chamou-se de gramática textual 

ou gramática no texto, ou seja, uma abordagem mais contextualizada do ensino de gramática 

cuja ênfase não recai na análise e classificação de frases isoladas, mas sim exploram-se os 

recursos gramaticais como mecanismos de construção do sentido do texto. Abaixo, 

selecionamos os textos e as questões de exploração do gênero que se encontram na seção 

intitulada Para entender os textos e aquelas que recorrem à gramática textual. 
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Para entender os textos 

 

1) O que chama sua atenção ao ler atentamente os textos 1 e 2? 

2) O texto 1, embora seja um anúncio publicitário, não faz propaganda de nenhum produto. O que esse 

texto anuncia? 

3) A mesma coisa ocorre no texto 2? Explique. 

4) Para uma empresa como a Petrobrás, qual seria a finalidade de publicar numa revista de grande 

circulação como a Isto é, uma propaganda como a do texto 1? 

5) Analise atentamente o texto 2 e responda em seu caderno:  

a) O que representam as mãos que seguram um sabonete cor-de-rosa, um pão, um tomate e um calçado 

infantil? 

b) O sabonete, o pão, o tomate e o calçado infantil representam metaforicamente o mesmo objeto. 

Qual? 

c) A posição das mãos nos faz lembrar uma ação muito comum na vida de diversas pessoas que 

trabalham ou estudam. Que ação é essa? 

d) Que relação há entre a ação representada pelas mãos e o produto anunciado? 

e) Há no texto outros elementos que tenham alguma relação com essa ação? Explique.   

 

 Gramática textual   

  

 1) Releia o texto 1, em seguida, responda no caderno:  

 

 a) Em sua opinião, por que se utilizou a imagem de uma grande árvore que “encobre” a criança, ao 

pôr do sol? 

b) O que a criança faz em relação à árvore?  

  

 c) Que ideias a imagem do sol e da cor amarela que se espalha pelo fundo da imagem despertam em 

você?   

  

 2) Releia atentamente o texto verbal que aparece na lateral direita da publicidade da Petrobras. Em 

seguida, responda em seu caderno:    

 

a) O texto verbal menciona duas “personagens” principais: a empresa Petrobrás e o júri composto de 

60 mim pessoas. Observe o que essas personagens representam no anúncio e verifique: a imagem da 

criança parece mais próxima de qual delas? Justifique sua resposta com base no texto.    
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b) Sabe-se que vegetais têm a capacidade de extrair a energia do sol, permitindo que essa energia seja 

convertida em substâncias que servem de alimento para outros seres vivos. Pense nessa ideia e 

explique: por que a árvore poderia representar metaforicamente a empresa Petrobras?  

 

3) Com exceção de a gente ( expressão empregada no início do texto verbal do lado direito do 

anúncio), as formas de modalização presentes no texto não referem explicitamente ao enunciador. 

Mesmo assim, podemos dizer que o texto é fortemente argumentativo.   

 

a) Existe uma questão polêmica ou tese no texto? Explique. 

b) Que afirmativas do texto têm caráter opinativo? 

c) Se não há um enunciador claramente explícito ao longo do texto, quem se responsabilizaria pelas 

opiniões apresentadas? Explique.      

d) Localize no texto exemplos de argumentos. Com base nas respostas aos itens anteriores desta 

questão, explique a formulação desses argumentos com base na ideia de tensão argumentativa.  

 

 

Como se vê, as questões não abordam explicitamente aspectos composicionais do 

gênero como o público-alvo, o logotipo, título, subtítulo, corpo do texto, os slogans etc como 

nas outras coleções, mas sem recorrer a perguntas digamos “automáticas”, a presente coleção 

leva o aluno à reflexão, fazendo com que construa hipóteses sobre o gênero estudado. Por 

exemplo, com o exercício da questão 1, o professor pode perceber que elementos chamam 

mais a atenção dos seus alunos num anúncio publicitário, o que pode contribuir para a 

realização de inúmeras tarefas, inclusive  destinadas à gramática textual. Já as questões 2 e 3 

abordam os diferentes tipos de anúncio, pois  os textos 1 e 2 não são de mesma natureza. O 

primeiro apresenta o resultado de uma pesquisa na qual a Petrobras é reconhecida como a 

empresa que mais se preocupa com a questão socioambiental, enquanto o segundo mostra a 

propaganda de um serviço oferecido gratuitamente por um órgão público brasileiro 

(SEBRAE). A questão 4 aborda a situação do contexto de circulação, da importância de uma 

empresa como a Petrobras publicar  um anúncio numa revista de grande circulação. Há de se 

destacar aqui a questão 5, porque trabalha com a simbologia, a linguagem figurada. Assim, 

explora a linguagem verbal e a não verbal.    
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Dando continuidade à exploração de simbologias, as questões 1 e 2 da seção 

gramática textual procuram associar o texto verbal ao não verbal, levando o aluno a construir 

hipóteses interpretativas. Nessa imagem da “grande árvore”, que “encobre” a criança ao pôr 

do sol, podemos inferir que a árvore representa a Petrobras por atuar no fornecimento de 

matérias energéticas, no caso o processamento de petróleo, e a criança representa o júri, citado 

no texto verbal, que avaliou a empresa e a elegeu a empresa mais admirada do mundo a qual 

coloca o desenvolvimento sustentável em primeiro lugar. 

Em relação à questão 3, há uma novidade. Um conteúdo que ainda não havia sido 

explorado nas coleções anteriores e que talvez seja pouco abordado no ensino médio: as 

formas de modalização. A modalização engloba conjuntos de palavras ou expressões que 

permitem o enunciador se posicionar em relação ao que é dito, sem precisar haver um 

enunciador claramente explícito. É o que acontece em alguns trechos desse anúncio como, por 

exemplo: “o resultado não poderia ser melhor...” / E uma boa notícia sempre leva a outra” / 

“...concluiu o que todo brasileiro já sabe...” etc. Os anúncios publicitários podem carregar 

marcas de posicionamento do autor, por isso a importância da abordagem desse tipo de 

conteúdo em gêneros textuais que se valem da argumentação. A presente coleção atentou para 

esse fato e investiu em questões  as quais os alunos precisam inferir para construir os sentidos 

do texto.   

Sobre as propostas de produção de texto, a coleção também inova. A partir de 

trabalhos feitos pelos alunos ao longo do bimestre, no caso, uma representação visual de uma 

paisagem urbana e um dossiê, os alunos são convidados a participar de um evento, intitulado 

Paisagens urbanas, que envolverá toda a comunidade escolar. Para a divulgação do evento, 

os alunos deverão se reunir como os colegas de grupos para a produção de um anúncio 

publicitário, levando em consideração tudo o que foi estudado sobre esse gênero textual. 

Dessa forma, o gênero cumpre a sua função social a qual consiste em divulgar um produto, 

ganhando assim uma finalidade prática.   

Levando em consideração os aspectos mencionados e as coleções analisadas, 

pudemos perceber com mais nitidez como o gênero anúncio publicitário é trabalhado nas 

escolas. Embora traçando caminhos diferentes, as coleções investem na formação do leitor, 

porém algumas se limitam apenas a análise dos aspectos composicionais do gênero, ou seja, 

do reconhecimento de suas características. Outras vão além, estão preocupadas em fazer com 

que o gênero adquira uma finalidade prática, ou seja, que “saia das folhas” do livro didático e 
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realmente “tome vida”, deixando de ser apenas conteúdo de uma lição para realmente adquirir 

uma função social. Também é relevante comentar as inúmeras possibilidades de conteúdos 

que podem ser explorados no anúncio publicitário. Conteúdos que vão desde a análise de 

conhecimentos linguísticos até aos que abrangem uma dimensão discursiva. Em nossa análise 

das atividades, por exemplo, podemos mencionar alguns: intertextualidade e 

interdiscursividade, figuras de linguagem, ambiguidade, uso do modo imperativo, formas de 

modalização etc. 

Em suma, trabalhar com textos publicitários em sala de aula é bastante enriquecedor, 

devido às múltiplas possibilidades de abordagem existentes e aos inúmeros conteúdos que 

podem ser trabalhados. Trata-se de um texto presente no cotidiano do aluno, encontrado em 

todos os lugares e veiculando diferentes ideologias. Com sua linguagem persuasiva e com 

vocabulário de fácil acesso, atrai a atenção do aluno e faz com que ele se aproxime do texto 

para vê-lo e analisá-lo mais de perto. Tal gênero pode ser o ponto de partida para outros os 

quais, num primeiro olhar, não atraiam de imediato o aluno. É o caso das propagandas que 

apelam para personalidades históricas, conhecimentos científicos ou filosóficos na divulgação 

de seus produtos. Para a construção do sentido desses textos, o leitor terá que apelar para o 

seu conhecimento prévio e aí é que o professor entra em cena, ativando esse conhecimento 

que o aluno já traz e ampliando através de pesquisas. Dessa forma, o aluno pode adquirir 

conhecimentos históricos, filosóficos, linguísticos, de maneira construtiva, ampliando a sua 

visão de mundo. 
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4. ANÁLISE DE TEXTOS PUBLICITÁRIOS: O OLHAR CRÍTICO 

   

 

Este é um capítulo de prática. Nele, analisaremos as propagandas da Bombril e da 

Hortifruti, tendo por base os conceitos abordados. Essas análises servem como modelos de 

leitura eficazes para a apreensão da intertextualidade.  

 

 

4.1. As propagandas da Bombril: breve histórico 

 

De acordo com dados extraídos do site “Mundo das Marcas”, a história da Bombril 

começa no ano de 1948, quando Roberto Sampaio Ferreira recebeu como pagamento de uma 

dívida uma máquina de extração de esponjas de lã de aço, produto importado e pouco 

conhecido no Brasil. Nesse período, surgiram as panelas de alumínio que estavam ocupando o 

lugar das tradicionais panelas de ferro, por serem mais leves e práticas. Porém, as donas de 

casa reclamavam que as esponjas comuns não davam brilho, não areavam, era preciso então 

um produto que realmente pudesse dar brilho nas panelas. Foi aí que ele decidiu fundar a 

empresa Abrasivos Bombril, no bairro do Brooklin em São Paulo, iniciando assim a 

fabricação das lãs de aço.  

O resultado é que o lançamento do produto foi um sucesso, pois além de dar brilho 

nas panelas, limpava vidros, mármores etc., por isso foi conhecido como “1001 utilidades”. O 

produto era vendido solto, de modo que não havia como saber se realmente era da “Bombril” 

ou se era da “concorrência”, que poderia surgir devido ao seu esplêndido sucesso. Para 

contornar essa situação, as esponjas de lã de aço passaram a vir numa caixa de papelão 

vermelha com a imagem de uma dona de casa limpando panelas, dando o “Bom brilho”, daí 

surgiu o nome do produto. Mais tarde, em 1978, o produto tornou-se mais conhecido graças à 

criação do garoto propaganda, interpretado pelo ator Carlos Moreno. 

A partir daí, a imagem do produto associou-se a dele, fazendo com que as vendas 

estourassem. Logo depois, outros produtos foram criados com o intuito de expandir a marca, 

no entanto permaneceu a mesma figura do “garoto propaganda” como divulgador dos novos 

produtos. Selecionamos abaixo as embalagens da Bombril. Primeiro, o produto era vendido 

solto, sendo acompanhado apenas de um selo vermelho para identificar a marca, depois veio a 
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caixa de papelão vermelha e, por último, a embalagem amarela, que é a que permanece até 

hoje. 

 

<http://mundodasmarcas.blogspot.com.br/2006/05/bombril-1001-utilidades.html> 

 

Abaixo, analisaremos algumas das propagandas da marca Bombril, percebendo que 

recursos foram utilizados para alcançar o sucesso das vendas. 

 

4.2 Análise do Corpus 

 

Selecionamos aqui algumas propagandas da Bombril às quais o anunciante recorre. 

Ele se utiliza de diferentes estratégias para convencer o seu público-alvo. Reconhecendo essas 

estratégias, o aluno pode adquirir maior percepção na leitura. 

 

1)  
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<http://www.3mosqueteiros.com/blog/?cat=49>. 

 

Se observarmos o conjunto de elementos que formam a figura central do anúncio (a 

roupa, o meio sorriso da pessoa e o cenário de fundo), perceberemos que o anunciante apela 

para o conhecimento prévio do leitor. Assim, espera-se que o leitor ou o público-alvo saiba 

que ali há a presença de outro texto, isto é, precisa reconhecer o intertexto. No caso, a figura 

representada é a Mona Lisa, considerada a obra-prima de Leonardo da Vinci. Como já foi 

dito, o fabricante, juntamente com a agência de divulgação do produto, na função de eu 

comunicante, constrói uma imagem de quem seria esse destinatário ideal, porém sabemos que 

o anunciante corre riscos, pois o seu interlocutor pode não conhecer a obra de Da Vinci. É 

preciso esclarecer que o produto anunciado é um amaciante de roupas, portanto um produto 

refinado que nem todos utilizam e seu público-alvo são mulheres geralmente de classe média. 

Assim, as chances de obter sucesso com a estratégia do uso da polifonia discursiva são 

grandes. 

Na parte inferior do anúncio, lê-se: “Mon Bijou deixa sua roupa uma perfeita obra-

prima”. Como se vê, o anunciante “mascara” a sua real intenção que é a de vender o produto e 

assume o papel social de “benfeitor”, ou seja, o produto oferecido trará benefícios para o seu 

destinatário. Entende-se que, “deixar sua roupa uma perfeita obra-prima”, significa dizer que 

deixará a sua roupa macia e perfumada e, indo um pouco além, a propaganda implicitamente 

pretende dizer que, assim como a obra prima de Da Vinci, a roupa ocupará uma posição de 

destaque, tornando-se ímpar em relação às demais e isso só a Bombril faz. Com a Bombril, 

sua roupa torna-se única, com tratamento exclusivo. 

Analisemos agora outra propaganda que, apesar de usar também a relação 

intertextual, utiliza outros recursos. Perceba também que essa propaganda dialoga com a foto 

postada abaixo: 

 

2) 
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<http://www.propagandaemrevista.com.br/produtos/138/Limpeza/>. 

 

 

<http://pordentrodaciencia.blogspot.com.br/2012/02/einstein-ainda-esta-correto-os.html>. 

 

Nessa propaganda, em vez de recorrer à pintura como na anterior, o anunciante 

recorre a uma conhecida foto de Einstein (em destaque) na qual ele aparece com a “língua de 

fora”. Isso pode ser comprovado também na propaganda, pois o cenário de fundo com as 
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fórmulas matemáticas e a vestimenta da figura central do anúncio confirmam a relação 

intertextual existente. 

Observando ainda o enunciado verbal na parte inferior do anúncio, temos: “A 

fórmula perfeita: Pinho Bril = germes + mortos que nunca”. 

Pela disposição das palavras, percebemos que a propaganda dialoga, no plano verbal, 

com as fórmulas matemáticas de Einstein. Assim Pinho Brill é a “formula perfeita para acabar 

com os germes”. A propaganda oferece assim o produto como se fosse “um grande invento”, 

criado por um “cientista renomado”.  

Entendendo o texto publicitário também como um texto argumentativo, por ser um 

texto que procura convencer o leitor, podemos dizer que uma das principais estratégias 

utilizadas aqui foi o argumento de autoridade, pois se tratando de “uma fórmula de Einsten”, 

o desinfetante ganha credibilidade. Porém, como já dissemos, o anunciante corre riscos de o 

interlocutor não saber quem é Einsten. Desse modo, é notório que esse texto publicitário seja 

direcionado a um público de classe média e talvez sua circulação seja mais adequada em 

revistas ou jornais especializados. 

É preciso comentar agora que encontramos essa propaganda numa atividade de um 

livro didático o que é de suma importância e de grande contribuição para as atividades de 

interpretação de texto. Dessa forma, o aluno aprende o conteúdo não mais de uma maneira 

desvinculada da realidade, podendo assim estabelecer inúmeras relações de sentido, ativando 

o seu conhecimento prévio. 

 

3)   
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<http://www.youtube.com/watch?v=BSk2RIzLMnY>. 

 

Para Charaudeau, todo ato comunicativo está ligado a um contexto psicossocial, por 

isso, nas trocas comunicativas, os parceiros utilizam estratégias para garantir a eficiência na 

comunicação. Assim, todo texto tem um fundamento, uma visada. É o que percebemos na 

publicidade acima. Com o slogan “imitação não dura nada, só Bombril é inimitável”, o garoto 

propaganda faz uma crítica a todos que procuram copiar o produto, afirmando que tais 

“imitações” não durarão no mercado como a Bombril, que se perpetuou durante todos esses 

anos, destacando-se como um produto ímpar em relação aos demais. Podemos dizer que essa 

“crítica” constituiu a visada da propaganda. Mas para garantir a eficiência na comunicação, o 

anunciante fez uma “aposta”, isto é, observou previamente quem era o seu interlocutor e 

assim inseriu a propaganda em um determinado contexto psicossocial. Em outras palavras, o 

anunciante espera que o público alvo partilhe os mesmos conhecimentos que ele, por isso 

“apostou” em um personagem histórico: “Charles Chapplin”, também conhecido como 

Carlitos. Como se sabe, espera-se que o seu interlocutor saiba que se trata de um personagem 

do cinema mudo, isto é, precisa ter certo conhecimento enciclopédico ou de mundo, do 

contrário terá dificuldades para a compreensão da mensagem. É preciso comentar ainda as 

diversificadas estratégias empregadas. Procurando “imitar” o personagem “original”, a 

publicidade também recorre ao “cinema mudo”, com direito à imagem em preto e branco e 

frases aparecendo na tela, veiculando a mensagem. Ao afirmar que “imitações não duram 

nada”, o anunciante destaca a eficiência e a qualidade de Bombril como um produto que até 
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hoje está no mercado e também como um produto realmente “duradouro” na hora do uso, 

diferente das “imitações”, que acabam mais rápido. 

 

4) 

 

 

<http://www.izip.com.br/blog/barack-obama-interpretado-por-carlos-moreno-em-anuncio-da-

bombril-produzido-pela-wbrasil.html>. 

 

Havíamos dito anteriormente que existe um determinado tipo de conhecimento 

baseado na experiência e no nosso convívio social. Tal conhecimento é de extrema 

importância em situações as quais exijam que esse conhecimento seja ativado. É o caso da 

publicidade acima. É comum o discurso publicitário empregar referências a outros discursos 

sociais, de modo que haja identificação por parte do leitor. Para permitir essa identificação, 

podem-se mencionar acontecimentos históricos e políticos, personalidades mais famosas, 

programas televisivos de maior audiência etc. Nessa propaganda, o leitor, para construir 

sentidos, será preciso ativar conhecimentos construídos no convívio social. Terá que saber 

que o anúncio faz referência a Barack Obama, primeiro presidente negro eleito nos Estados 

Unidos em 2008. Assim, pode-se dizer que o anúncio dialoga com esse acontecimento 

político por meio de intertextualidade implícita, isto é, o leitor precisa ativar esse 
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conhecimento prévio para a construção de sentidos do texto. Na parte inferior do anúncio, lê-

se: “SE VOCÊ TAMBÉM QUER A CASA BRANCA, USE GOOD BRIL”. Como se pode 

ver, o texto foi escrito em caixa alta e há razões para essa escolha. Há uma ambiguidade nessa 

frase. “CASA BRANCA” é a residência oficial do presidente dos Estados Unidos da América 

e é lá também a sede do governo, portanto como se trata de um substantivo próprio, só pode 

ser escrito com iniciais maiúsculas. O duplo sentido ocorre porque no contexto da frase “casa  

branca” também pode significar “casa limpa”. A opção por deixar toda a frase em caixa alta 

foi justamente para criar propositadamente esse duplo sentido. Percebe-se também a presença 

do tom humorístico a partir da troca de “bom” por “good” (bom), mostrando, nesse 

trocadilho, novamente a eficácia do produto. 

 

5) 

 

 

<http://agenciapontocom.wordpress.com/2010/10/29/972/>. 

 

Essa publicidade dá continuação ao tema “presidenciáveis”. O recurso utilizado aqui 

é o mesmo da anterior. Há também a intertextualidade implícita. É preciso que o leitor 

reconheça aí a presença de outro texto, isto é, o intertexto. Trata-se da época de eleições em 

2010, quando os candidatos à presidência Dilma e Serra foram para o segundo turno. O 
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slogan “Nem situação, Nem oposição. Para um Brasil limpo, Bombril é a solução” faz 

referência esse contexto político. Na época, havia vários escândalos de corrupção. Assim, a 

propaganda aproveita essa situação e faz uma “aposta”, mostrando Bombril como a solução, 

isto é, o único que pode remover toda essa “sujeira” do cenário político brasileiro. Mais uma 

vez a publicidade destaca a eficácia do produto. Implicitamente significa afirmar que Bombril 

consegue limpar tudo. Na parte inferior do anúncio, lê-se: “Bombril, preferido por 1001% dos 

brasileiros”. Há aí também uma relação intertextual. De certo modo, imita as pesquisas 

realizadas nessa época que mostram a preferência do povo por determinado candidato. 

Podemos dizer que tal slogan se aproxima do détournement, ou seja, certo tipo de enunciado 

que possui marcas linguísticas de uma enunciação proverbial, mas que não pertence aos 

provérbios reconhecidos. Normalmente, quando se faz uso do détournement, utiliza-o para 

determinado fim, geralmente para expor um raciocínio ou para veicular uma ideologia. O 

leitor, para perceber as ideias disseminadas nele, terá que recuperar o enunciado original. Ao 

mencionar “preferido por 1001% dos brasileiros”, é possível recuperar o slogan que ressalta 

as qualidades da Bombril como produto que serve para limpar vários objetos: “Bom Bril, 

1001 utilidades”, o que justifica a constatação do recurso do détournement. 

 

6) 

 

<http://www.kaolive.com/html/propaganda.htm>. 

 

Nessa publicidade, o anunciante recorre ao conhecimento de mundo do seu 

interlocutor, apostando em uma história muito conhecida no imaginário popular. Assim, esse 
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anúncio estabelece uma relação intertextual com esse imaginário. Trata-se da figura do gênio 

da lâmpada que, segundo a história, ele concedia três desejos para quem o libertasse da prisão 

da lâmpada ao esfregá-la. A publicidade aproveita isso a partir da imagem em que o garoto 

propaganda aparece vestido de gênio e do slogan, na parte inferior do anúncio: “Você tem 

direito a três desejos: Citrus, Pinho e Novo Lavanda”. O objetivo era divulgar outros produtos 

da mesma empresa. Repare que os três desejos aqui se referem aos três tipos de perfumes 

possível, disponíveis no mercado. É como se o consumidor “desejasse” adquirir um desses 

produtos concedidos pelo “gênio da Bombril”. 

 

7) 

 

<http://adwebfreak.wordpress.com/category/arte/>. 

 

Essa é, talvez, uma das propagandas mais criativas da Bombril. Para entendê-la, o 

leitor terá que acionar o seu conhecimento prévio, mais precisamente o conhecimento 

enciclopédico. No caso, esse anúncio exige um pouco mais do leitor, não aceita qualquer 

leitor, mas um leitor letrado, possuidor de conhecimentos, especialmente no campo das artes 

ou da literatura. Por meio da intertextualidade implícita, a publicidade dialoga com um dos 

movimentos de vanguarda: o cubismo. Trata-se de um movimento que questionava a 

descrição clássica, herança do século XIX. Os cubistas acreditavam que as coisas nunca 
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aparecem como são, mas deformadas em todos os sentidos, seja pelo jogo de luzes ou pela 

reação das formas entre elas. Assim, os artistas pretendiam apresentar relações e não formas 

acabadas. Ao olharmos um objeto por diferentes ângulos de visão, proporcionaríamos uma 

visão do objeto como um todo. Desse modo, se pintássemos na tela diferentes ângulos de 

visão simultaneamente, teríamos formas geométricas. Essa era a proposta cubista: A 

decomposição em formas geométricas, proporcionando uma visão da pintura como um todo. 

Com isso, eles pretendem questionar a realidade, mostrando que não existe uma única 

interpretação possível. Cabe lembrar que a arte cubista se situa em um período de guerras, 

conflitos, assim admitir diferentes pontos de vista de abordagens constitui uma das saídas para 

a solução do problema. Nessa publicidade, o anunciante recorre à técnica cubista para falar do 

amaciante da Bombril. Com isso, ele pretende dizer que o produto deixará a roupa uma 

perfeita obra-prima em todos os sentidos. O slogan “Gênio na arte de limpar” retoma os 

conceitos de “Genialidade” e “arte”, que associados ao produto, ressaltam a sua qualidade e 

superioridade. 

 

8) 

 

<http://fontecom.com/category/elizangela-lizardo/page/2/>. 

 

No discurso publicitário, já foi dito aqui que, para fazer uma aproximação do seu 

leitor, é comum empregar referências a outros discursos sociais, dentre eles, personalidades 
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mais famosas. No caso, para entender esse anúncio, o leitor precisa acionar o seguinte 

conhecimento prévio: a visita do papa ao Brasil. Assim, pode-se dizer que há uma 

intertextualidade temática, pois a publicidade partilha do mesmo tema, divulgado em jornais, 

revistas, sites, etc. Na imagem, vemos o ator vestido de papa e na parte inferior o seguinte 

slogan: “É Deus no céu e ele na Terra”. É interessante comentar aqui que o “ele” pode se 

referir tanto à “imagem do papa”, já que, ao ativarmos a nossa memória discursiva, temos o 

conhecimento de que o papa é considerado o representante de Deus na terra pelos católicos, 

quanto pode se referir à esponja de lã de aço da Bombril. Nesse caso, a ambiguidade é 

intencional, pois promove o produto, dando a entender que, abaixo de Deus todo-poderoso, se 

encontra o produto, considerado muito eficaz na resolução de muitos problemas relacionados 

à limpeza, já que tem “1001 utilidades”. 

     

9)  

 

<http://www.janela.com.br/anteriores/Janela_2002-12-06.html>. 

 

Essa publicidade, assim como outras da empresa, aposta no lado humorístico. 

Também faz referência a personalidades famosas. Na época de divulgação da campanha, a 

personagem que estava em alta era a “Tiazinha”, interpretada por Suzana Alves. Tratava-se de 

uma personagem que vestia roupas íntimas de cor preta e utilizava um chicote. Seu trabalho 

era “depilar” as pessoas com cera quente. Era considerada uma figura muito sensual e erótica, 
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um dos motivos da sua popularidade. Perceba que o anunciante procura reproduzir, por meio 

da paródia, a figura da Tiazinha. O humor se dá justamente aí, já que o garoto propaganda não 

possui o mesmo corpo dela. O slogan “Compra Bombril, tia, compra” nos remete à fala das 

crianças quando pedem aos pais ou tios para comprar algum produto de que eles gostam. No 

caso, o duplo sentido da palavra “Tia”, remetendo às tias em geral ou a personagem Tiazinha, 

também gera humor. 

 

10) 

 

   

<http://escrevalolaescreva.blogspot.com.br/2011/03/campanha-da-bombril-e-o-homem.html>. 

 

Podemos perceber, nessa publicidade, algumas mudanças. A começar pela 

substituição do garoto-propaganda por outros artistas. Havíamos dito que o contexto é de 

fundamental importância para a construção do sentido. Nesse caso, é ele que nos ajuda a 

compreender essas mudanças. Trata-se de uma época em que Carlos Moreno, o garoto 

propaganda da Bombril, realmente “sai de cena”, isto é, não trabalha mais para a empresa. 

Porém, “o show deve continuar”, assim o anunciante aproveita o momento histórico que o 

Brasil estava vivendo (O país elege a primeira mulher presidente da sua história) e “aposta” 
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também na mudança de sua publicidade, colocando mulheres vestidas de terno e gravata para 

fazer o comercial. O uso de terno e gravata geralmente pertence ao vestuário masculino. Ao 

fazer isso, a publicidade sugere igualdade entre os sexos. O slogan: “Bombril, os produtos 

que evoluíram com as mulheres” reforça essa assertiva, dando-nos a entender que Bombril 

também acompanha o tempo e as inovações, isto é, evolui. Em outras palavras, assim como as 

eleições presidenciais outrora só faziam homens eleitos e agora elegeu uma mulher 

presidente, o comercial também não ficou atrás. Por longos anos, estando à frente um homem, 

estava na hora também de “evoluir” e “passar o bastão” para as mulheres. 

 

4.3. As propagandas da Hortifruti: breve histórico 

 

Trata-se de uma das maiores redes varejistas de hortifutigranjeiros e está localizada 

no Rio de Janeiro e no Espírito Santo. Tudo começou em 1982 com a união de dois jovens 

que buscavam vencer na vida. Casualmente se viram sócios de uma grande loja em forma de 

“sacolão” e, a partir daí, decidiram inovar a forma das vendas. Títulos de filmes, letras de 

música, tudo era motivo para usar a criatividade como forma de se destacar e de se expandir 

em um mercado tão competitivo. Abaixo selecionamos alguns desses materiais para objetivos 

de análise. 

 

4.4. Análise do corpus 

 

Como se pode ver, a publicidade aposta na criatividade, destacando o humor através 

das paródias. Com o slogan “Aqui a natureza é estrela” a rede procura mostrar que os seus 

produtos não são qualquer coisa, mas são especiais. É a garantia de frutas e legumes frescos e 

saudáveis. Para entender cada publicidade, é preciso que o leitor faça a recuperação do texto-

fonte, do contrário não entenderá a construção de sentidos presente nesses anúncios. Em 

outras palavras, é preciso recuperar o intertexto, isto é, com quem esse texto dialoga. Assim, 

nesse trabalho, ao fazermos a nossa análise, buscaremos recuperar o texto original a fim 

construirmos significados para o texto. Para isso, selecionamos quatro categorias que 

ganharam ênfase na divulgação dos produtos: títulos de filmes, letras de música, revistas e 

deliveries. 
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 Títulos de filmes:  

1) 

 

<http://devoncomunicacao.blogspot.com.br/2010/10/propagandas-hortifruti.html>. 

 

Como se vê no anúncio, ocorre a intertextualidade implícita tanto na parte verbal 

como na visual. O trecho “dois rivais e uma certeza” e a imagem de uma alface nos remete ao 

filme abaixo. É necessário comentar ainda o trocadilho presente entre: “a outra alface” e a “a 

outra face” que nos lembra o détournement. 

 

Intertexto recuperado:  

 

<http://dubfilmes.blogspot.com.br/2010/04/aoutrafacedvdripxviddublado.html>. 

2) 
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<http://devoncomunicacao.blogspot.com.br/2010/10/propagandas-hortifruti.html>. 

 

Nesses anúncios, é interessante observar que eles não fazem propagandas da 

“empresa Hortifruti” somente, mas sim em cada publicidade um hortifrutigranjeiro é posto em 

evidência, como é o caso da batata. Aqui ela aparece com uma vestimenta (um lenço) e duas 

espadas colocadas em forma de “X” o que nos faz lembrar os piratas. A frase “Uma batalha 

pelos Tesouros da Hortifruti” também é sugestiva. As palavras “batalha” e “tesouros” são 

ambíguas, pois admitem duas possibilidades de interpretação dentro do contexto da frase. 

“Batalha” pode tanto nos remeter ao “fascinante mundo dos piratas” como também pode ser 

um trocadilho de “batata”, a protagonista do anúncio. O mesmo ocorre com “tesouro”, que 

pode nos remeter a “joias”, “ouros”, “diamantes” como também às frutas e legumes da 

empresa, considerados de grande valor. Quando acionamos o nosso conhecimento prévio 

proveniente das nossas vivências, vemos que “batalha”, “tesouro” são enunciados que 

pertencem ao mesmo campo semântico. Assim o enunciado sugere que o motivo da batalha, 

isto é, da luta é em prol de conquistar “os produtos” da Hortifruti, associados aqui a um 

grande tesouro, digno de luta.  

 

Intertexto recuperado:  
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<http://www.baixaki.com.br/papel-de-parede/465-piratas-do-caribe.htm>. 

 

3) 

 

<http://devoncomunicacao.blogspot.com.br/2010/10/propagandas-hortifruti.html>. 

 

Essa publicidade estabelece intertextualidade implícita com um filme mais antigo, 

porém o anúncio aposta que esse filme é de conhecimento  da maioria dos leitores ao afirmar 

que se trata de um “clássico”. Com isso, espera-se provocar humor nos leitores e atingir o seu 

objetivo que é vender o produto em questão. Perceba também a associação e a aproximação 

fônica entre “coentro” e “vento”. 
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Intertexto recuperado: 

 

   

 

<http://livraria.folha.com.br/catalogo/1148313/e-o-vento-levou-edicao-de-colecionador>. 

 

4) 

 

<http://devoncomunicacao.blogspot.com.br/2010/10/propagandas-hortifruti.html>. 

 

Nessa publicidade, percebe-se que o diálogo intertextual ocorre tanto no plano verbal, quanto 

no visual. O produto em destaque é a rúcula, porém inserida no contexto da frase, “A incrível rúcula” 
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nos faz lembrar o Hulk. Observe também o formato da rúcula, colocada como se fosse a mão e a cor 

verde também é bem sugestiva. Em relação à parte verbal, “ganhar superpoderes” também nos remete 

e esse mundo fantástico da ficção dos filmes do Hulk. 

Intertexto recuperado: 

 

 

<http://cidadesaopaulo.olx.com.br/dvd-o-incrivel-hulk-como-a-fera-nasceu-iid-218602569>. 

 

 Letras de música 

  

Apostando sempre na inovação, na criatividade e no humor, a Hortifruti lança a 

campanha “ritmos”, utilizando trechos de letras de música populares, facilitando assim o 

contexto para que o leitor possa entender a mensagem veiculada e extrair “sentidos” da 

publicidade. 

 

5)  
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<http://vieouviporai.blogspot.com.br/2010/09/entre-no-ritmo-da-hortifruti.html>. 

 

O título do anúncio “O que é que a banana tem?” nos remete à conhecidíssima 

música “O que é que a baiana tem?”, interpretada por Carmen Miranda. 

 

“O que é que a baiana tem? 

O que é que a baiana tem? 

Tem torso de seda tem (tem) 

Tem brinco de ouro tem (tem) 

Corrente de ouro tem (tem) 

Tem pano da Costa tem (tem) 

Tem bata rendada tem (tem)  

Pulseira de ouro tem (tem) 

E tem saia engomada tem (tem) 

Tem sandália enfeitada tem (tem) 

E tem graça como ninguém...!” 

<http://letras.terra.com.br/carmen-miranda/259221/>. Data de acesso: 22 / 05/ 2012. 

 

Como se vê, trata-se de um caso de intertextualidade implícita, pois o anunciante não 

faz menção à fonte, isto é, a letra de música. Assim, cabe ao leitor descobrir o contexto para 

entender os sentidos do texto. Perceba a aproximação fônica entre “banana” e “baiana”, nos 

aproximando ainda mais do texto original.  

 

6) 
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<http://vieouviporai.blogspot.com.br/2010/09/entre-no-ritmo-da-hortifruti.html>. 

 

O título da publicidade “descobri que morango é demais” nos remete à letra de 

música “descobri que te amo demais”, interpretada por Zeca Pagodinho.  

 

“Descobri que te amo demais 

Descobri em você minha paz 

Descobri sem querer a vida 

Verdade!...” 

<http://letras.terra.com.br/zeca-pagodinho/43672/>. 

 

Em relação à parte visual do anúncio, temos um morango sentado na cadeira e um 

microfone a sua frente. Atrás também vemos uma parede azulejada. Pode-se depreender daí 

que o ambiente é um bar, local onde normalmente as pessoas se reúnem para uma roda de 

samba ou pagode, como é o caso de Zeca Pagodinho. 

 

7) 
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<http://www.mppublicidade.com.br/trabalhos.php?pg=9&order=desc&param=data&cliente=

16&classico=&midia=&ano=&case=#>.Data de acesso: 22/ 05/ 2012 
 

O título do anúncio “Gosto muito de você, limãozinho” faz referência à letra de 

música “O leãozinho”, composição de Caetano Veloso, interpretada por ele e por Maria 

Bethânia.   

 

“Gosto muito de te ver, leãozinho 

Caminhando sob o sol. 

Gosto muito de você, leãozinho” 

<http://letras.terra.com.br/caetano-veloso/43881/>. Data de acesso: 22/05/2012. 

 

Vale ainda comentar a parte visual do anúncio. Na imagem, vemos que o limão 

parece conter uma “juba” de leão e as cores fortes amarelas e vermelhas nos fazem 

subentender que sejam os “raios solares”, assim sugerem a imagem do sol, característicos do 

conteúdo da canção, que fala de um leãozinho que caminha sobre o sol. Também, nesse 

anúncio, percebe-se a aproximação fônica entre “limãozinho” e “leãozinho.”  

 

8)  

 

 

<http://qiideias.blogspot.com.br/2010/04/o-repolhation.html>. 

 

Essa publicidade faz referência a uma música baiana que estava nas “paradas do 

sucesso”: “rebolation”, interpretada pelo grupo Parangolé.  
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“Bota a mão na cabeça que vai começar 

O Rebolation, tion. O rebolation. 

O rebolation, tion, rebolation! 

O Rebolation, tion o rebolation. 

O rebolation, tion, rebolation” 

<http://letras.terra.com.br/parangole/1589700/>. Data de acesso: 25/ 05/ 2012. 

 

 

Como já era de se esperar, a Hortifruti, considerada uma empresa que investe na 

inovação, não “ficou pra trás” e criou também o seu “ritmo”, o “repolhation”. Na parte visual, 

vemos um repolho com um microfone semelhante ao do cantor Leo Santana, vocalista do 

grupo. O ambiente com o lustre e as múltiplas cores também nos lembra os bailes de carnaval, 

época em que essa música fez mais sucesso. 

 

 Revistas 

 

A Hortifruti também lançou uma “revista”, a revista “Cascas”. Sempre com muito 

humor, dessa vez parodia a revista Caras, revista conhecida por falar de celebridades. 

 

9)  

 

<http://obscureideas.blogspot.com.br/2008/08/campanha-nota-10.html>. 

 

Analisando os textos dos anúncios dessas duas capas, percebe-se que o anunciante 

apela para a memória discursiva do leitor. Em outras palavras, ele terá que estar a par dos 

últimos acontecimentos para promover a construção dos sentidos do texto. Na primeira capa, 
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o título “Uva comemora vaga na seleção da parreira”, o uso dos termos “seleção” e “parreira” 

ativa o nosso conhecimento que temos sobre a escolha de jogadores para atuar na seleção 

brasileira. E o técnico responsável por essa seleção, na época, era Carlos Alberto Parreira, é o 

que também sugere o anúncio com a utilização do termo “Parreira”. Assim, com a paródia, a 

publicidade faz uma associação entre “uvas numa parreira” e “jogadores com o técnico 

Parreira”. Em relação à segunda capa, pode-se dizer que há a presença da polifonia, isto é, 

trata-se de um texto cuja presença de várias vozes ajuda-nos a reconstruir os seus sentidos. O 

título “ovo declara: ‘Eu nasci primeiro’” é polifônico. É preciso analisar detalhadamente mais 

de perto, com uma lupa, para podermos detectar essas vozes. Em “ovo declara”, o uso dos 

verbos discendi nos remete ao contexto dos conteúdos das revistas de “fofocas”, em que 

artistas fazem declarações “bombásticas” sobre a sua vida pública ou pessoal. Já em “Eu 

nasci primeiro”, a publicidade, com um tom humorístico, nos remete ao contexto da célebre 

indagação: “Quem nasceu primeiro foi o ovo ou a galinha?”. O humor está justamente aí por 

se tratar de uma indagação difícil de se dar uma resposta precisa. Assim ao ser “publicada” 

em uma revista, essa “declaração” parece ser uma “revelação bombástica”, uma “grande 

descoberta”, ou seja, o que realmente o público espera que se saia nessas revistas. 

 

 Delivery 

 

A hortifruti, para divulgar os seus serviços de delivery, lançou uma campanha em 

outdoors cujo conteúdo eram mensagens amorosas de uma pessoa para a outra. Analisemos 

agora uma dessas publicidades. 
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<http://muitohorrorshow.files.wordpress.com/2008/02/hortifruti02a.jpg>. Data de acesso: 22/ 

05/2012. 

   

O anunciante recorre aqui a um tipo especial de intertextualidade: a intertextualidade 

intergenérica. Como se sabe, consiste na utilização de um gênero que atua com a função de 

outro. Nessa publicidade, o que vemos é a utilização do gênero carta pessoal. Percebemos 

isso pela sua estrutura: O vocativo e assinatura. O humor já começa logo aí. Quem assina é o 

“Cebolão”, um dos produtos da hortifruti. No lado direito da segunda imagem, lê-se: “A 

hortifruti quer se entregar para você”. Ao lermos isso, percebemos que o texto ganha novos 

sentidos. Deixa de ser uma simples carta amorosa e passa a ser uma estratégia de venda, no 

caso o de entrega rápida. É o que justifica o título “Distância não é problema. Saudades, sim. 

Me chama!” Consiste em um forte apelo emocional ao leitor para que adquira os seus 

produtos, bastando apenas ligar. Emocional no sentido de o anúncio utilizar a estrutura de 

uma correspondência amorosa para transmitir a sua mensagem. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Terminamos aqui o nosso percurso reflexivo. Com esse trabalho, pretendemos 

mostrar o estudo da intertextualidade em seus diversos ângulos, apoiando-nos nas mais 

recentes pesquisas desenvolvidas, enfocando as propagandas da Bombril e da Hortifruti. 

Trabalhar em busca do desenvolvimento e ampliação do tema não foi uma tarefa 

fácil, pois exige pesquisa aprofundada e detalhada sobre os diversos aspectos aqui levantados. 

Assim investigar um tema constitui-se tarefa árdua, mas que no fim proporciona momentos de 

prazer ao ver o trabalho concluído. 

Buscamos todo momento promover uma articulação entre teoria e prática. Dessa 

forma, tudo que foi exposto no trabalho foi fundamentado com exemplos de textos extraídos 

do cotidiano como tirinhas, poemas, trechos de romances, letras de música, anúncios 

publicitários etc. Entendemos que a teoria pela teoria não consegue atingir proporções mais 

concretas no que se refere a mudanças no ensino de língua materna. É preciso dar visibilidade 

a essa teoria, ou seja, é preciso aplicá-la, mostrando assim a sua finalidade prática. Com isso, 

esta dissertação pretendeu não ser um espaço de teorizações apenas, mas, ao promover essa 

articulação, quisemos que fosse um trabalho leve, de leitura atraente e prazerosa. Acreditamos 

assim facilitar o entendimento dos leitores acerca dos conceitos explanados. 

Vimos também como os Estudos da Linguagem foram evoluindo. Antes, quando se 

faziam as análises do texto para a construção do sentido e a obtenção da coerência, bastava 

apenas verificar os elementos linguísticos da superfície textual. Mais tarde, com os 

pragmaticistas, é que foi preciso considerar também o contexto, isto é, as situações concretas 

de comunicação. No entanto, foi somente com Bakhtin que a Teoria da Enunciação foi 

propagada e aprofundada, ganhando impulso. O enunciado leva em conta a frase dita numa 

determinada situação de interlocução. Para Bakhtin, o discurso é dialógico e nunca está 

completo, pois sempre há brechas que terão de ser preenchidas pela fala do outro. Assim, o 

outro é de suma importância para a construção dos sentidos, pois é “o outro” que completa o 

discurso do “eu”. 

Charaudeau, em sua Análise Semiolinguística, afirma que o discurso é um fenômeno 

comunicativo por excelência e é a comunicação em sociedade que comanda os nossos atos 

discursivos. Por isso, tendo como base os estudos de Bakhtin, Charaudeau chega à reflexão de 

que em um ato de linguagem deve-se ter em mente o papel dos protagonistas e as 
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circunstâncias do discurso, na realidade tudo é imprevisível, pois nem sempre há uma relação 

de simetria entre os protagonistas. O enunciador faz uma “aposta”, o que não significa dizer 

que obterá o efeito desejado. É nesse sentido que verificamos como se constrói a relação entre 

os anunciantes das propagandas da Bombril e da Hortifruti com os seus respectivos públicos-

alvo. Para isso, foi preciso uma sistematização de como funciona a máquina midiática e o que 

ela faz para poder atingir seus efeitos. 

Como conclusão, vimos que a estratégia recorrente, em ambos os anúncios, era a 

utilização da intertextualidade como forma de persuasão, gerando humor ao fazer menção, de 

uma maneira implícita, a outros textos, promovendo assim uma maior aproximação do 

público com os produtos. 

Nas propagandas escolhidas como corpus, pudemos constatar que a maioria delas 

estabelece intertextualidade com letras de música, filmes, histórias do saber popular como 

lendas, mitos etc. Poucas são as que exploram um intertexto que exige um grau elevado de 

informatividade. Explorar esse diálogo entre textos, assim como as inúmeras estratégias 

usadas para a construção do sentido, constitui-se um poderoso recurso para dinamizarmos as 

nossas aulas, pois esse jogo intertextual pode ser um ponto de partida para a exploração de 

inúmeros conhecimentos culturais, aumentando assim o repertório textual do aluno. 
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