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SINOPSE 

 

Análise de publicidades de produtos de cuidados para crianças, 

sob a luz da Teoria Semiolinguística de Análise do Discurso, 

postulada por Patrick Chauraudeau. Destaque para a construção 

da figura feminina/materna embasada nas representações 

sociais, nos estereótipos e nos imaginários sociodiscursivos. 
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RESUMO  

 

O presente trabalho versa sobre uma aplicação da Teoria Semiolinguística de Patrick 

Charaudeau na análise de um objeto pertencente ao espaço publicitário. Alicerçado nas 

propostas desse autor, buscamos apresentar uma análise sobre as estratégias discursivas 

empregadas em publicidade impressa de artigos voltados para os cuidados para criança. Dessa 

forma, escolhemos doze (12) peças publicitárias, seis ao longo da parte teórica e seis (06) na 

análise do corpus, nas revistas Crescer e Pais & Filhos, da Editora Globo e da Editora 

Manchete, respectivamente, do ano de 2018, com a intenção não só de examinar como são 

realizadas as estratégias do discurso para a venda dos produtos apresentados no gênero em 

questão, mas também, compreender e entender a associação entre forma verbal e forma 

icônica para a constituição de sentidos nos objetos de análise. Verificamos ainda a diversidade 

da publicidade que, em uma análise primária, tem o propósito da venda dos produtos 

anunciados para um público específico, mas que também exteriorizam ideais e valores. Isto 

posto, podemos evidenciar como a publicidade atua não apenas como um instrumento que 

regula as economias de mercado, mas também com um meio de representações sociais e 

culturais. 

 

Palavras-chave: Semiolinguística; Estratégias discursivas; Publicidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

This work discusses an application of Patrick Charaudeau‟s Semiolinguistic Theory in the 

analysis of an object belonging to the advertising space. Based on the author's proposals, We 

aim to present an analysis of the discursive strategies used in print advertising of articles 

focused on child care. Thus, we chose twelve (12) advertisements, six (06) over the 

theoretical piece and six over the corpus analysis, from the 2018 magazines Crescer and Pais 

e Filhos, respectively from Globo and Manchete publishers, with the intention, not only of 

examining how speech strategies are drawn up for the sale of the products presented in the 

genre in question. As well as understanding and comprehending the association between the 

form of speech and form of sign to the formation of meanings in the subject of study. We also 

verified the diversity of which, in a primary analysis, has the purpose of selling the advertised 

products to a specific audience, but also externalizing ideals and values. 

That said, we can point how advertising acts not only as an instrument at regulating market 

economies, but also as a means of social and cultural representation. 

 

Keywords: Semiolinguistics, discursive strategies, advertising. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 Sabe-se que o modo como a linguagem é apresentada, principalmente pelos meios de 

comunicação, sustenta algumas concepções e pensamentos de um coletivo social. Um dos 

instrumentos de comunicação de grande abrangência é a publicidade. Por vezes, a publicidade 

é a ponte que liga um produto a um possível consumidor, assim como, também é responsável 

por creditar a um produto visibilidade, tirando-o do anonimato. 

O título desta pesquisa faz menção ao ditado popular “Quem pariu Mateus que o 

embale”, que traz o significado de que se alguém comete algum erro, automaticamente, será 

responsabilizado por ele. Sua origem não é precisa, mas, uma das hipóteses de sua gênese se 

refere a uma passagem bíblica, na qual Jesus decide acolher Mateus entre seus discípulos, 

mesmo sendo ele um cobrador de impostos para Herodes. Mateus, em retribuição, chama 

Jesus para cear em sua casa, e o convite causa um desconforto com os fariseus, pois não 

aceitam a aproximação com os coletores de impostos e pecadores. Segundo eles, os fariseus, 

só a própria mãe seria capaz de gostar de um cobrador. Somente ela, havendo parido Mateus, 

teria obrigação de embalá-lo. 

Partindo da passagem supracitada, pode-se constatar como o imaginário social está 

voltado para os assuntos que envolvem os cuidados das crianças
1
. Dessa forma,  tendo o 

patriarcado assumindo a soberania no mundo, a mulher tem seu papel destinado a ocupar-se 

apenas do espaço privado, enquanto o homem ocupa-se do espaço público. Isto posto, a 

mulher dedica-se, quase que solitariamente, às demandas de um bebê. Acredita-se que, por ser 

um indivíduo de característica mais sensível e cautelosa, tem a função de proteger e cuidar 

com seu zelo a nova vida gerada, mesmo que essa nova vida tenha sido gerada por dois seres 

distintos. 

Esta pesquisa nasceu junto com os meus filhos gêmeos. Por meio deles, consegui ter 

contato com essa nova realidade, a maternidade e a paternidade. Consequentemente, ter 

também um olhar mais analítico às publicidades destinadas a esse público infantil. 

Kathryn Woodward salienta sobre as relações familiares contemporâneas: 
 

As relações familiares também têm mudado, especialmente como impacto das 

mudanças na estrutura do emprego. Tem havido mudanças também nas práticas de 

trabalho e na produção e consumo de bens e serviço. É igualmente notável a 

emergência de novos padrões de vida doméstica, o que é indicado pelo crescente 

número de lares chefiados por pais solteiros ou por mães solteiras bem como pelas 

taxas elevadas de divórcio. [...] Outros conflitos surgem das tensões entre as 

                                                   
1Segundo o ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente), é considerado criança o cidadão que tem até 12 anos 

incompletos. Aqueles com idade entre 12 e 18 anos são adolescentes. 
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expectativas e as normas sociais. Por exemplo, espera-se que as mães sejam 

heterossexuais. Identidades diferentes podem ser consideradas “estranhas” ou 

“desviantes”. (WOODWARD, 1997, p. 31-32) 

 

 Portanto, esta pesquisa tem o intuito de investigar, à luz dos pressupostos teóricos de 

Patrick Charaudeau, nas asserções da Teoria Semiolinguística da Análise do Discurso, como 

são construídas as publicidades de artigos para cuidados de criança, por meio dos imaginários 

sociais, e a quem de fato é destinada tais publicidades, quem é o público-alvo consumidor. 

 Para essa análise do discurso, assume-se que o homem é um ser social, pois é 

envolvido em uma determinada sociedade, com uma determinada cultura, ao passo que 

também é um ser psicossocial, logo, o que lhe confere uma singularidade, individualidade. 

Assim, a Teoria Semiolinguística preocupa-se com análises dos diferentes discursos sociais e 

de suas possíveis modulações, atestando a linguagem como o importante canal de 

comunicação. 

A pertinência dessa pesquisa para o campo dos estudos linguísticos se faz através das 

análises de peças publicitárias, que podem difundir valores culturais e/ou ideológicos 

implícitos ou explicitamente. Sabe-se que a leitura proporciona a extensão de horizontes de 

um leitor, já que o ato de ler verifica-se conjuntamente com uma habilidade intelectual e uma 

prática social. Dessa maneira, a pesquisa torna-se importante por ajudar a revelar e a desvelar 

na leitura das mensagens e das imagens o que a publicidade quer transmitir. 

Os objetivos desta pesquisa são: analisar o contrato comunicativo nas peças 

publicitárias com artigos para cuidados de crianças, bem como averiguar o público-alvo de 

tais publicidades. 

 Nas hipóteses, destacamos a investigação do apagamento da figura masculina 

(paterna) na primeira fase de vida da criança e a observação da sobrecarga emocional e de 

incumbências sobre a figura materna. 

Por fim, para atingir os objetivos propostos nesta pesquisa, abordaremos, no próximo 

capítulo, a teoria que alicerça este trabalho, a Teoria Semiolinguística de Análise do Discurso, 

disposta na seguinte ordem: ato de linguagem, os sujeitos do contrato, o processo de 

semiotização de mundo e seus princípios e visadas discursivas. 

 No terceiro capítulo, trataremos da Tipologia textual, do gênero e do domínio 

discursivo. Para tanto, destacaremos, de forma resumida, o conceito de gênero desde sua 

origem até os dias atuais.  
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 Já no quarto capítulo, apresentaremos a publicidade, assim organizado: publicidade e 

propaganda, e publicidade e suas composições, com o propósito de citar a diferenciação das 

nomenclaturas e os possíveis componentes que norteiam a noção de publicidade. 

 No capítulo quinto, analisaremos a construção da imagem do sujeito, sob o viés da 

ideologia, das representações sociais, dos imaginários sociodiscursivos, dos estereótipos, da 

identidade social e identidade discursiva e do ethos. 

 Sobre o processo de simbolização na linguagem publicitária e sobre a construção 

imagética no gênero textual em foco, dissertaremos no sexto capítulo. 

 A metodologia que embasa a pesquisa será tratada no sétimo capítulo. Serão 

analisadas doze peças publicitárias, seis ao longo da parte teórica e seis no capítulo destinado 

à análise. Assim, faremos uma teoria atrelada ao corpus. 

 No oitavo capítulo, debruçaremos sobre a análise de seis peças publicitárias, de forma 

mais detida, selecionadas das revistas Crescer e Pais & Filhos, do ano de 2018. Por fim, o 

nono capítulo receberá as considerações finais. Assim, em seguida, no décimo capítulo 

apresentaremos as referências bibliográficas. 
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2. SEMIOLINGUÍSTICA: A TEORIA ALICERCE DA PESQUISA 

  

  A Teoria Semiolinguística, criada pelo pesquisador Patrick Charaudeau, é uma 

importante corrente de base comunicativa, que concebe o discurso como multidimensional - 

entre os planos situacional e linguístico - decorrente da interação entre o mundo (realidade) e 

a linguagem (produção social). Assim, essa teoria tem o intuito de trabalhar com o linguístico 

e o extralinguístico. 

 Charaudeau acredita que a linguagem é própria do homem, sendo esta o seu “primeiro 

poder”. 

 

É a linguagem que permite ao homem pensar e agir. Pois não há ação sem 

pensamento, nem pensamento sem linguagem. É também a linguagem que permite 

ao homem viver em sociedade. Sem a linguagem ele não saberia como entrar em 

contato com os outros, como estabelecer vínculos psicológicos e sociais com esse 

outro que é, ao mesmo tempo, semelhante e diferente. Da mesma forma, ele não 

saberia como constituir comunidades de indivíduos em torno de um “desejo de viver 

juntos”. A linguagem é um poder, talvez o primeiro poder do homem. 

(CHARAUDEAU, 2008, p. 7) 

 

Para Charaudeau, uma análise semiolinguística do discurso é semiótica por haver uma 

construção de sentido, ou seja, há uma composição entre forma e sentido do discurso. E é 

linguística, pelo instrumento que é utilizado para tal análise, as línguas naturais. Logo, uma 

investigação no campo semiolinguístico contemplará o explícito e o implícito, o dito e o não 

dito.  

O termo Semiolinguística é explicado pelo autor da seguinte forma:  

 
Semio-, de “semiosis”, evocando o fato de que a construção do sentido e sua 

configuração se fazem através de uma relação forma-sentido (em diferentes sistemas 

semiológicos), sob a responsabilidade de um sujeito intencional, com um projeto de 

influência social, num determinado quadro de ação; linguística para destacar que a 

matéria principal da forma em questão - a das línguas naturais. Estas, por sua dupla 

articulação, pela particularidade „ combinatória de suas unidades (sintagmático-

paradigmática em vários níveis: palavra, frase, texto), impõem um procedimento de 

semiotização do mundo diferente das outras linguagens. (CHARAUDEAU, 2005, p. 

13) 
 

 O ato de linguagem, os sujeitos do contrato, o processo de semiotização de mundo e 

seus princípios, as visadas discursivas são alguns dos conceitos da teoria semiolinguística, os 

quais abordaremos no decorrer deste capítulo. 
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2.1 Ato de linguagem 

 

Para Charaudeau (2008), o que se pretende é tratar do fenômeno da construção psico-

sociolinguageira do sentido, o qual se realiza através da intervenção de um sujeito, sendo ele 

próprio psico-sociolinguageiro. Portanto, o ato de linguagem, independente em qual 

configuração se apresente, quer dizer, pela oralidade ou pela escrita, e da forma como se 

concretize (palavra, frase, texto, discurso), é sempre realizado por um sujeito determinado, em 

um dado contexto sócio-histórico.  

A linguagem é um objeto opaco, não transparente, logo, nenhum ato comunicativo é 

resultante de uma única intencionalidade. „É imprescindível, nessa interação, a construção de 

efeitos de sentidos, não apenas o que poderiam ser os objetivos evidentes do sujeito, mas 

também o que o ato de linguagem diz sobre a relação particular que liga o sujeito ao receptor. 

Seguindo essa premissa, para o autor, o homem é uma combinação, um amálgama do 

individual com o coletivo. Defende, em sua teoria, a intencionalidade do sujeito, que é dono 

do seu próprio dizer, mas é persuadido também pela sociedade na qual vive, distanciando-se, 

assim, da Análise do Discurso francesa de Michel Pêcheux, em que o sujeito é “assujeitado” 

pela ideologia e não um “sujeito intencional”. 

Para a Semiolinguística, o ato de linguagem é uma encenação, nas palavras de 

Charaudeau, mise en scène, e implica uma intencionalidade dos sujeitos falantes, parceiros de 

uma troca comunicacional. Consequentemente, esse ato obedece a uma identidade dos 

parceiros, com suas apresentações sobre o mundo. Ademais, efetiva-se num tempo e num 

espaço definidos, portanto, chamado de situação. 

Acredita-se que todo ato de linguagem é uma aposta e, para que a comunicação se 

processe, é imprescindível que haja uma condição de contrato entre os parceiros. Charaudeau; 

Maingueneau definem o contrato como: 

 

Um conceito central, definindo-o como o conjunto das condições nas quais se 

realiza qualquer ato de comunicação (qualquer que seja sua forma, oral ou escrita, 

monolocutiva ou interlocutiva). É o que permite aos parceiros de uma troca 

linguageira reconhecerem um ao outro com os traços identitários que os definem 

como sujeitos desse ato (identidade), reconhecerem o objetivo do ato que os 

sobredetermina (finalidade), entenderem-se sobre o que constitui o objeto temático 

da troca (propósito) e considerarem a relevância das coerções materiais que 

determinam esse ato (circunstâncias). (CHARAUDEAU; MAINGUENEAU, 2004, 

p. 132) 

 

O referido contrato abarca variadas convenções, limitações, estratégias e manobras 

presentes entre os parceiros envolvidos, as quais são estabelecidas pelas instâncias de 

produção e recepção discursivas. Isto é, nota-se que todo ato de comunicação sugere a 
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presença de duas instâncias: uma de produção e uma de recepção. Assume-se, ainda, que tais 

instâncias são de aparência dupla e organizam-se em dois circuitos: o circuito da palavra, 

onde se encontram os “seres do dizer” e o circuito externo à palavra, onde estão os seres 

psicossociais, logo, os sujeitos da ação, do fazer, competentes para organizar o mundo real em 

um mundo linguageiro. 

Por fim, define-se o ato de linguagem como: 

 
Originário de uma situação concreta de troca, dependente de uma intencionalidade, 

organizando-se ao mesmo tempo num espaço de restrições e num espaço de 

estratégias, produzindo significações a partir da interdependência de um espaço 

externo e de um espaço interno [...] (CHARAUDEAU, 2007, p. 18)  

 

Dessa forma, podemos afirmar que todo ato de fala necessita de uma ou várias 

condições, sendo estas determinantes para que haja sucesso na interação. Logo, faz-se 

necessário que os parceiros da troca linguística se identifiquem e se reconheçam como tais, 

caso contrário, a comunicação não atingirá a finalidade pensada pelo sujeito falante. 

Pensando no corpus da pesquisa, é importante que os sujeitos leitores saibam que 

encontrarão produtos destinados aos cuidados, únicos e exclusivos, de bebês nas peças 

publicitárias, e não artigos pessoais para homens, mulheres ou utensílios para casa, por 

exemplo, pois, caso contrário, não será possível estabelecer um contrato de comunicação 

satisfatório. Veremos a seguir como fundamentam-se os sujeitos no contrato de comunicação. 

 

2.2 Os sujeitos do contrato  

 

Em princípio, faz-se necessário entender que os sujeitos da linguagem, como cerne das 

teorias linguísticas, é um pensamento recente.  

Por muito tempo, a língua foi vista como um objeto abstrato, e era imperativo 

descrever seus sistemas internos. Sendo assim, o termo sujeito é novo e tem seu surgimento 

na Teoria da Enunciação. 

Charaudeau postula assim o conceito de sujeito: 

 

O sujeito pode ser considerado como um lugar de produção da significação 

linguageira, para o qual esta significação retorna, a fim de constituí-lo. O sujeito não 

é pois nem um indivíduo preciso, nem um ser coletivo particular; trata-se de uma 

abstração, sede da produção/interpretação da significação, especificada de acordo 

com os lugares que ele ocupa no ato linguageiro. (CHARAUDEAU, 2001, p. 30) 

 

Todo ato de linguagem dispõe de, no mínimo, quatro sujeitos, dois presentes do campo 

do fazer que, por conseguinte, criarão mais dois sujeitos, sendo estes, no campo do dizer, só 
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presentes no mundo falado ou escrito. Dessa forma, quando se utiliza a semiolinguística como 

fonte teórica de pesquisa, tem de se admitir a duplicidade do sujeito falante, o seu lado 

coletivo, vinculado e “imposto” pelas práticas sociodiscursivas e o seu lado discursivo, que o 

permite dialogar e se posicionar. 

Para Charaudeau, a princípio, há no mínimo quatro sujeitos no ato de linguagem, 

assim distribuídos: o Eu-comunicante (EUc), o Eu-enunciador (EUe), o Tu-destinatário (TUd) 

e o Tu-interpretante (TUi). O EUc e o TUi estão engendrados no espaço externo, são sujeitos 

agentes no circuito do fazer. Já o EUe e o TUd estão estruturados no espaço interno, sendo 

protagonistas no circuito do dizer, assim dispostos no quadro: 

 

Quadro 1: Contrato de comunicação 

 

Fonte: Charaudeau (2008, p. 77) 

 

 Pensando no espaço externo, pode-se dizer que este é construído pelos elementos 

situacionais pertinentes ao ato de comunicação, são os sujeitos do mundo real, de carne e 

osso, que se materializam no interior do texto em sujeitos discursivos, estabelecendo com o 

outro certos “contratos de palavra”, para fins comunicativos. Já o espaço interno é a área 

linguística propriamente dita; aqui os sujeitos discursivos são imaginários, são as vozes que 

aparecem no discurso, é o mundo criado pelo uso da linguagem.  
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 Ao considerar o corpus desta pesquisa, evidencia-se a presença dos dois circuitos 

propostos pela Semiolinguística, o circuito externo e o circuito interno, respectivamente 

representados pelo EUc – a marca propagandista e a empresa de publicidade responsável 

pela criação da referida propaganda – e pelo TUi – consumidores/compradores do produto 

para criança – estes compondo o espaço externo, e, no espaço interno, apresentam-se o EUe, 

representado pela mãe/mulher, e o TUd, pela mãe. Abaixo, apresentamos os sujeitos que, 

normalmente, encenam as publicidades destinadas aos cuidados da criança:  

 

Quadro 2: Contrato de comunicação nas publicidades destinadas aos cuidados de crianças 

 

Fonte: Adaptação nossa, a partir de Charaudeau (2008, p.77) 

 

 Desse modo, o teórico Patrick Charaudeau conclui que, no ato de linguagem, não há 

apenas a existência de um único sujeito, mas a existência de quatro, sendo dois com a 

performance ativa às práticas psicossociais e ocupando o espaço externo, e dois interiores ao 

ato de linguagem, verdadeiramente desenvolvidos pelo sujeito comunicante - EUc. 

Ao aplicar o contrato de comunicação na publicidade, assume-se o EU enunciador 

como o EU anunciante (EUa). A expressão “„anunciante‟ é semanticamente multifacetada. 

Aparece sempre sob a máscara de um enunciador de um „enunciador‟ (assim como o autor de 

um romance aparece sob a máscara de um narrador)” (MONNERAT, 2003, p. 23). O 

importante é salientar que, independente da forma que escolher representar, este sujeito 
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tentará sempre o papel de benfeitor, como aquele que doa um bem que permite realizar 

desejos e necessidades do consumidor. 

 Monnerat (2003) afirma que, no domínio do receptor da comunicação publicitária, o 

sujeito é de alvo-duplo, ou seja, um consumidor potencial (TUd) e um consumidor efetivo 

(TUi), o primeiro sendo de um produto de mercado e o segundo de um objeto de consumo 

cultural. Os objetos que adquirimos passam a informação do que somos ou gostaríamos de 

ser, deixando de ter apenas o valor de objeto de uso. Nessa procura, o sujeito destinatário, 

efetivado no interpretante, é posto explícita ou implicitamente a acreditar na “necessidade” da 

aquisição do produto sob pena de frustração, tornando-se o “agente da busca”, sendo o 

próprio beneficiário. A partir daí, o “objeto de busca” passa a ser o “auxiliar mágico”, aquele 

que trará preenchimento ao vazio deixado pela necessidade. 

 Os anúncios de publicidade querem sempre vender a imagem daqueles que consomem 

seu produto. Logo, pode-se inferir que, como todo contrato de comunicação, há restrições. 

Recorrendo ao corpus da pesquisa, nada adiantará elaborar uma publicidade de venda de 

mamadeiras utilizando crianças mais velhas, visto que esse produto é destinado 

majoritariamente a bebês e/ou crianças ainda muito novas 

 Todo ato de linguagem, pela perspectiva de sua produção, pode ser avaliado como 

uma expedição e uma aventura. É uma expedição por ser referente à intencionalidade do 

sujeito comunicante (EUc), pois esse sujeito estrutura, a partir de seu conjunto de 

competências, escolhas pertinentes à sua “liberdade vigiada” – livre para suas escolhas, mas 

limitado em seus contratos – cunhando o sucesso de seu ato. A certificação de tal sucesso se 

apresentará na coincidência de interpretações do sujeito interpretante (TUi) e com o que foi 

pensado pelo sujeito comunicante para o sujeito destinatário (TUd). E, aventura, por dizer 

respeito ao que está inscrito no campo do imprevisível. Nas palavras de Charaudeau: 

 
Se de um lado, o sujeito comunicante é senhor de sua encenação, do outro lado (o da 

recepção propriamente dita), ocorre o contrário: (i) o sujeito interpretante pode não 

dominar completamente os efeitos produzidos na instância de comunicação do 
sujeito comunicante; a lembrar que EUc tem controle total apenas somente sobre o 

destinatário, ou seja TUd; (ii) mas, pode também ocorrer que o sujeito comunicante 

não seja capaz de dominar seu próprio inconsciente e deixe transparecer evidências 

que não estão contidas em seu ato de linguagem; em outras palavras, pode produzir, 

no sujeito-interpretante efeitos não previstos ou desejados; e, por fim, cabe lembrar 

(iii) que, muitas vezes, o sujeito-interpretante não está totalmente consciente do 

contexto sócio-histórico que deu origem ao ato de comunicação, o que pode alterar, 

consideravelmente, sua interpretação. (CHARAUDEAU, 2008, p. 57) 
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 Ainda no campo da expedição, o sujeito comunicante faz uso de contratos e de 

estratégias para sedimentar seu ato comunicacional. O conceito de contrato é muito pertinente 

na Semiolinguística. Machado (2004, p. 28) comenta que “o contrato parte da pressuposição 

de que indivíduos que pertençam ao mesmo corpo de práticas sociais se entenderão entre si. 

Ou seja: eu me „reconheço‟ na fala do outro”. Dessa forma, há uma questão de influência na 

interação e identificação e cumplicidade com o “texto”.  

O conceito de estratégias estrutura-se em torno da hipótese de que o EUc coloca em 

cena suas intenções, conscientemente ou não, para que haja certos efeitos no TUi. Tais efeitos 

estão intrínsecos à sedução, pois almejam a identificação do leitor real com o leitor ideal. 

Charaudeau organiza, em três campos, estratégias que são múltiplas e que representam um 

tipo de condição para a mise en scène discursiva, a saber: estratégias de legitimação, de 

credibilidade e de captação. Para Charaudeau (2009, p. 314) elas “não se excluem umas às 

outras, mas que se distinguem por sua finalidade”. 

 No tocante às estratégias de legitimação, Charaudeau salienta a importância de não 

confundir com legitimidade. A legitimidade refere-se ao princípio de alteridade do sujeito 

comunicante, é uma conquista atribuída previamente pela situação de comunicação. A 

estratégia de legitimação reside em corroborar que a fala do enunciador é legítima. Nas 

palavras de Charaudeau e Maingueneau, 

 
A legitimação é o processo ao fim do qual um indivíduo está legitimado. 

Em análise do discurso, a noção de legitimação pode ser utilizada para significar que 

o sujeito falante entra em um processo de discurso, que deve conduzir a que 

reconheça que tem direito à palavra e legitimidade para dizer o que diz. (...) As 

estratégias de legitimação visam a determinar a posição de autoridade que permite 

ao sujeito tomar a palavra. Essa posição de autoridade pode ser o resultado de um 

processo que passa por dois tipos de construção: “(a) a de autoridade institucional, 

que é fundada pelo estatuto do sujeito, que lhe confere autoridade de saber (perito, 

erudito, especialista), ou de poder de decisão (responsável por uma organização); (b) 
a de autoridade pessoal, que é fundada na atividade de persuasão e de sedução do 

sujeito que lhe dá uma autoridade de fato, que pode, além disso, sobrepor-se à 

precedente”. (CHARAUDEAU; MAINGUENEAU, 2004, p. 295) 

 

Já a estratégia de credibilidade é utilizada pelo sujeito comunicante quando ele 

necessita que seu interlocutor acredite nele - o fazer crer - de que o que é dito é verdadeiro. 

Dessa forma, ele lançará estratégias para criar uma imagem de si (ethos), por exemplo, nas 

palavras de Charaudeau (2010a, p. 314), “de pessoa séria que raciocina com calma, é 

ponderada, sabe pesar os prós e os contras, prova aquilo que diz, relata fatos comprovados 

etc.”. Logo, dessa maneira, o sujeito comprovará a capacidade de seu poder de persuasão. 

O sujeito falante pode creditar sua confiabilidade a partir de três atitudes enunciativas: 

a neutralidade, o distanciamento e o engajamento, apresentadas da seguinte forma: a 
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neutralidade sendo a tentativa de apagamento de qualquer vestígio de julgamento ou 

avaliação de cunho pessoal; o distanciamento é evidenciado por meio da narração fria, sem 

emitir qualquer juízo de valor do sujeito, como faria um expert; e, por último, o engajamento 

realiza-se quando o sujeito toma posição na escolha, de maneira mais ou menos consciente, de 

seus argumentos ou de suas palavras. 

 Por último, a estratégia de captação é definida por Charaudeau e Maingueneau da 

seguinte forma:  

 
As estratégias de captação visam a seduzir ou a persuadir o parceiro da troca 
comunicativa, de tal modo que ele termine por entrar no universo do pensamento 

que é o ato de comunicação e assim partilhe a intencionalidade, os valores e as 

emoções dos quais esse ato é portador. Para tal feito, o sujeito falante pode escolher 

dois tipos de atitude: (a) polêmica, que o leva a questionar certos valores que seu 

parceiro defende (ou um terceiro a que faz referência), ou a questionar a própria 

legitimidade do parceiro; (b) dramatização, que leva o sujeito a colocar em prática 

uma atividade discursiva feita de analogias, de comparações, de metáforas etc., e 

que se apoia mais em crenças do que em conhecimentos para forçar o outro a 

experimentar certas emoções. (CHARAUDEAU; MAINGUENEAU, 2004, p. 93) 

 

  

Assim, para que o sujeito comunicante se beneficie da estratégia de captação, é 

necessário que seu interlocutor esteja consciente e compartilhe também de suas ideias, ou, que 

se sensibilize com o projeto de fala criado. 

Por fim, conclui-se que, ao utilizar as estratégias discursivas, o sujeito comunicante 

possui maiores chances de sucesso e de amplitude em sua fala, ou seja, em sua comunicação 

com seu parceiro.  

 

2.3 O processo de semiotização de mundo e seus princípios 

 

 Entendendo que o discurso é instituído pela dupla forma-sentido, logo, pode-se 

considerar que o mundo só existe na linguagem e pela linguagem. Dessa forma, Charaudeau 

(2007, p. 11) acredita que o processo de semiotização de mundo é responsável pela 

“construção psico-sócio-linguageira do sentido, a qual se realiza através da intervenção de um 

sujeito, sendo, ele próprio, psico-sócio-linguageiro”. 

Partindo desse princípio, a semiotização do mundo concretiza-se por meio de um 

duplo processo, o processo de transformação e o processo de transação. O processo de 

transformação acontece quando o mundo a significar transforma-se em mundo significado por 

meio da ação do sujeito falante. Já o segundo processo, o de transação, ocorre quando o 

mundo significado passa a um objeto de troca com um outro sujeito que executa o papel de 
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destinatário desse objeto. Portanto, na semiotização de mundo, o sujeito comunicante pertence 

à instância de produção e, o seu parceiro, o sujeito interpretante, à instância de recepção. 

 

Gráfico 1: O duplo processo de semiotização de mundo 

 

Fonte: Charaudeau (2007, p. 14) 

 

 De acordo com Charaudeau, o processo de transformação – do mundo a significar – 

conduzido pelo sujeito comunicante - para o mundo significado – pode ocorrer por meio de 

quatro tipos de operação: a identificação, a qualificação, a ação e a causação, definidas como: 

 a identificação: acontece por perceber que se faz necessária a nomeação e a 

conceituação dos seres do mundo, para assim, poder falar sobre eles. É exemplificada 

pelos substantivos e artigos. 

 a qualificação: aqui os seres materiais ou ideais, reais ou imaginários têm propriedades 

e características que os especificam e discriminam, motivando sua maneira de ser. 

Função exercida, na maior parte, pelos adjetivos. 

 a ação: os seres do mundo são transfigurados em “identidades narrativas”, ou seja, os 

seres agem ou sofrem a ação, inscrevendo-se em esquemas de ação conceitualizados 

que lhes conferem uma razão de ser, ao fazer alguma coisa. Operação representada 

pela presença dos verbos. 

 a causação: na qual esses seres do mundo, identificados, com suas qualidades, agentes 

e pacientes da ação em razão de certos motivos – humanos ou não – são inscritos, 

segundo o autor, em uma cadeia de causalidade. É indicada pelos marcadores 

circunstanciais de causa. 

 

O processo de transação, igualmente, efetua-se por meio de quatro princípios: de 

alteridade, de pertinência, de influência e de regulação.  

O princípio de alteridade evidencia que  
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todo ato de linguagem é um fenômeno de troca entre dois parceiros (quer estejam 

diante um do outro ou não) que devem reconhecer-se como semelhantes e diferentes. 

(CHARAUDEAU, 2007, p. 15)  

 

Os parceiros são semelhantes por possuírem os saberes compartilhados e motivações 

comuns, para que a troca se concretize. No entanto, são diferentes por se reconhecerem na 

dessemelhança; o sujeito se reconhece como EU através da diferença do TU.  

 O princípio de pertinência é referente à necessidade que os parceiros têm de 

reconhecerem os saberes que estão compartilhando, seja com o intuito de aceitá-los, seja com 

o intuito de repeli-los: “os parceiros do ato de linguagem devem reconhecer os universos de 

referência que constituem o objeto da transação linguageira”. (CHARAUDEAU, 2005, p. 15). 

 O princípio de influência concerne em que todo o sujeito, por meio do ato de 

linguagem, deseja atingir seu parceiro, a fim de acioná-lo, afetando-o emocionalmente, ou 

orientar seu pensamento. Para alcançar seu objetivo com sucesso com o parceiro, o sujeito 

utiliza-se dos recursos de persuasão e de sensibilização, com o interesse de capturar o sujeito 

interpretante. 

 O princípio de regulação está intimamente veiculado ao princípio de influência, pois a 

toda influência pode significar uma contra-influência. Esse princípio é componente, 

consciente ou inconscientemente, daquilo que os parceiros sabem sobre o ato de linguagem 

em que estão inseridos. 

 O processo de transação é o alicerce para o contrato de comunicação formulado por 

Charaudeau. Este contrato, exemplificado no gráfico 1, é o conjunto de condições com as 

quais todo ato de comunicação opera. 

 Sistematizando os espaços externo e interno, Charaudeau (2005) preconiza que a 

teoria Semiolinguística tem em vista analisar o discurso partindo de três dimensões: a 

situacional, a discursiva e a linguística. 

O nível situacional é referente ao espaço externo. É o lugar onde estão marcadas as 

identidades dos parceiros da troca linguageira e a finalidade do ato de linguagem. Já o nível 

comunicacional é lugar onde estão determinadas as maneiras de falar (escrever), em função 

dos dados do situacional, respondendo à pergunta: “estamos aqui para falar de que modo?” E, 

por último, o nível discursivo estabelece o lugar de ação do sujeito falante, e como um sujeito 

enunciador deve atender às condições de legitimidade, credibilidade e captação para realizar 

os atos de discurso.  

 Os níveis acima corroboram para a construção do sentido textual em sua dimensão 

comunicativo-discursiva. Dessa maneira, por meio da relação intrínseca entre o processo de 
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transformação e o processo de transação é produzido o sentido comunicativo. E, para o ato de 

comunicação ter o seu sucesso contemplado, é imprescindível que essas diferentes operações, 

provenientes desses dois processos, sejam mobilizadas pelo sujeito falante. 

 

2.4 Visadas discursivas 

  

 As visadas discursivas, consoante a teoria proposta, a Semiolinguística, correspondem 

à intencionalidade psico-sócio-discursiva do sujeito comunicante. São capazes de delimitar o 

ato de linguagem e, por conseguinte, a troca linguageira, visto que, depreendem a partir do 

prisma da instância de produção. 

 Pode-se assumir que visada discursiva utiliza-se da, então chamada, finalidade da 

troca comunicativa, guiando todo o percurso da troca linguageira e incluindo o 

comportamento discursivo dos sujeitos da ação. Dessa forma, atenta-se que as visadas não são 

esquematizações do texto, mas marcas da intenção do falante antes da construção textual.  E, 

nesse contexto, é o sujeito destinatário (TUd) que legitima e reconhece o sujeito comunicante 

(EUc). 

 A elucidação dos tipos de visadas parte de um duplo fundamento: sendo o primeiro 

correspondente “à intenção pragmática do EU em relação com a posição que ele ocupa como 

enunciador na relação de força que o liga ao TU”. Já o segundo corresponde “à posição que 

da mesma forma TU deve ocupar”. Charaudeau (2004) elenca seis das principais visadas: 

prescrição, solicitação, incitação, informação, instrução e demonstração. Salientaremos as 

duas mais presentes no corpus da pesquisa. 

 
Visada de “incitação”, eu quer “mandar fazer” (faire faire), mas, não estando em 

posição de autoridade, não pode senão incitar a fazer, ele deve, então “fazer 

acreditar” (por persuasão ou sedução) ao tu que ele será o beneficiário de seu 
próprio ato, tu está, então em posição de “dever acreditar” que se ele age, é para o 

seu bem. 

Visada de “informação” eu quer “fazer saber”, e ele está legitimado em sua posição 

de saber, tu se encontra na posição de “dever saber” alguma coisa sobre a existência 

dos fatos, ou sobre o porquê ou o como de seu surgimento. (Charaudeau, 2004, p.5) 

  

 

 Além dessas seis visadas, no livro Discurso das Mídias (2013), o autor acrescenta mais 

uma, a visada patêmica, que é muito recorrente no corpus desta pesquisa. Para ele, o efeito 

patêmico está conectado às emoções, pertencente a uma intencionalidade – fazer sentir – 

direcionada ao parceiro de troca, coletivo ou individual, de modo a provocar uma disposição. 

Charaudeau (2009) reforça que a captação aparece quando o Eu-falante não está em 

posição de autoridade com seu interlocutor, pois se estivesse, seria necessário apenas uma 
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ordem para que seu parceiro acatasse. A condição de captação prescreve a necessidade de o 

interlocutor perceber seu projeto de intencionalidade, que compartilhe de suas ideais, suas 

opiniões ou que esteja impressionado. Para que o outro “aceite” o que está sendo falado, 

pode-se recorrer à persuasão ou à sedução. Ele destaca que o objetivo do sujeito falante 

passará a ser o de fazer crer, para que então o interlocutor se coloque numa posição de dever 

crer. “Será necessário tentar persuadir (fazer pensar recorrendo à razão) ou seduzir (fazer 

sentir recorrendo à emoção) o outro que, então, deverá pensar ou sentir o que foi significado”. 

(CHARAUDEAU, Op. cit., p. 137) 

 Por sua vez, a mídia norteia entre os dois polos, da credibilidade e da captação. Para 

Charaudeau (2013, p. 93), quanto mais sóbria e racional a mídia for, menos tocará o seu 

público, tornando-o reduzido. Em contrapartida, quanto mais usar a dramatização e a emoção, 

menos crível será a seu público.  

Charaudeau (2004, p. 5) destaca o fato de que cada situação de comunicação pode 

selecionar uma ou várias visadas - sempre de acordo com a sua finalidade - podendo ainda, 

ocorrer uma – por vezes, duas – dominantes. Logo, uma situação midiática pode requisitar 

várias visadas, como exemplificado pelo autor: 

 
De instrução (em suas rubricas de conselhos), de incitação (em seus títulos 

dramatizantes), de demonstração (quando ela dá a palavra aos experts). Mas ela o 

faz sob a cobertura da visada dominante de informação (quer dizer daquela que 
determina a expectativa [enjeu] do contrato de comunicação). Mais exatamente, ela 

o faz, como o mostra a análise, sob uma visada dominante dupla: de informação, 

para responder à exigência democrática que quer que a opinião pública seja 

esclarecida sobre os acontecimentos que se produzem no espaço público; de 

incitação, para responder à exigência de concorrência comercial que quer que este 

discurso se enderece ao maior número e, desse modo, procure captá-lo. 

(CHARAUDEAU, Op. cit., p. 5) 

 

 Tendo como exemplo o discurso publicitário e analisando-o em condições de 

finalidade de troca, é notável que a visada elencada pelos sujeitos de tal composição é, 

inicialmente, a de incitação, em que o EU se encontra em posição de “fazer acreditar” e não 

de “mandar fazer” – uma vez que o EU não tem um posicionamento de autoridade frente ao 

outro – e um TU que, no que lhe concerne, encontra-se em posição de “querer acreditar”. Isto 

é, o eu quer fazer com que o TU acredite que o produto anunciado é único e extraordinário.  

Por outro lado, a publicidade, para alcançar seu objetivo inicial – vender sua marca – 

utiliza-se da sedução/persuasão para manipular seu público-alvo de que o que está sendo 

vendido é imprescindível e único. O autor ressalta a diferença desses dois conceitos, em que 

sedução está ligada diretamente à emoção e persuasão relacionada à razão. 
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Portanto, Charaudeau postula que não haverá correspondência “bi-unívoca” pertinente 

à visada discursiva e à situação de comunicação, um mesmo processo pode demandar várias 

visadas, ou uma mesma visada em diferentes situações.  
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3. TIPOLOGIA TEXTUAL, GÊNERO TEXTUAL E DOMÍNIO DISCURSIVO 

 

 No presente capítulo, apresentamos as bases teóricas acerca da Tipologia Textual, do 

Gênero e do Domínio Discursivo utilizadas nesta pesquisa para a produção da proposta de 

trabalho com o gênero anúncio publicitário. 

 

3.1 De Platão e Aristóteles a Charaudeau  

 

 Os estudos dos gêneros discursivos não são recentes. A discussão sobre a ideia de 

gêneros começou na Grécia antiga com os filósofos Platão e Aristóteles. Platão abordou esse 

conceito em sua obra a República (2000), e Aristóteles em suas duas obras: Poética (2011) e 

Retórica (2011). 

 Na obra República (2000), o termo gênero está relacionado aos gêneros literários. 

Platão analisa a poesia com o intuito de defini-la como a arte de se fazer poemas às voltas do 

conceito de “mímeses” (imitação). Ainda nessa mesma obra, o filósofo conceitua três gêneros 

literários: o épico (epopeia), o lírico (poesia) e o dramático (tragédia e comédia), todos atados 

à ideia da imitação. 

 Já Aristóteles, na obra Poética (2011), elenca vários gêneros e os analisa como tipos de 

poesia e, sucessivamente, usa o termo gênero como um conjunto que abrange diversas 

espécies de substâncias individuais. Vale ressaltar que a essência nessas duas primeiras obras, 

tanto a de Platão quanto a de Aristóteles, incide sobre o conceito e as características dos 

gêneros literários. 

 Em sua outra obra, a Retórica, Aristóteles (2011) elabora uma teoria sistemática para 

os gêneros retóricos, sendo eles: deliberativo (político), judiciário (forense) e demonstrativo 

(epidítico). Abaixo o quadro, exemplificando. 

Quadro 3: Os três gêneros do discurso, segundo Aristóteles. 

Gênero Auditório Tempo Ato Valores Argumento-tipo 

Judiciário Juízes Passado (fatos a 

julgar) 

Acusar; 

defender 

Justo; 

injusto 

Entimema 

(dedutivo) 

Deliberativo Assembleia Futuro Aconselhar; 

desaconselhar 

Útil; 

nocivo 

Exemplo 

(indutivo) 

Epidítico Espectador Presente Louvar; 

censurar 

Nobre; vil Amplificação 

Fonte: Marcuschi (2008, p. 148) 
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 Logo, o gênero retórico judiciário possui a função de acusar e defender e dirige-se ao 

passado; o gênero deliberativo tem como objetivo aconselhar/desaconselhar e dirige-se ao 

futuro; e o gênero demonstrativo tem a função de elogiar ou criticar, situando-se no presente. 

 Por muito tempo, os únicos habilitados a se enquadrarem nas antigas definições de 

gênero eram os “gêneros clássicos”, como ficaram conhecidos os gêneros épico/narrativo, 

dramático e lírico. Contudo, com a contemporaneidade, a ideia do que seriam os gêneros 

textuais expandiu-se para além do que seriam os clássicos, o que suscitou com que novas 

discussões e proposições aparecessem, com o propósito dessa questão ser avaliada por outros 

e novos prismas. 

 É notável que a comunicação é fundamental na vida dos seres humanos e pode se dar 

por meio de diversas linguagem, como a escrita, a oralidade, os sons, os gestos, etc. Para 

Bakhtin, tais manifestações são diversificadas, visto que estão associadas a muitas esferas da 

atividade humana. 

 
Todas as esferas da atividade humana, por mais variadas que sejam, estão sempre 

relacionadas com a utilização da língua. Não é de surpreender que o caráter e os 

modos dessa utilização sejam tão variados como as próprias esferas da atividade 

humana [...] A utilização da língua efetua-se em forma de enunciados (orais e 

escritos), concretos e únicos, que emanam dos integrantes duma ou doutra esfera da 
atividade humana. O enunciado reflete as condições específicas e as finalidades de 

cada uma dessas esferas [...] cada esfera de utilização da língua elabora seus tipos 

relativamente estáveis de enunciados, sendo isso que denominamos gêneros do 

discurso. (BAKHTIN, 2011, p. 290) 

 

 Percebe-se a existência de três conceitos principais: língua, enunciado e gêneros do 

discurso. Para o autor, essas entidades estão intrinsecamente relacionadas, para que haja o 

bom funcionamento da comunicação. As diversas atividades humanas originam vários 

gêneros textuais que, segundo ele, resultam em formas-padrão “relativamente estáveis” de 

enunciado, determinadas sócio-historicamente. Bakhtin vai mais adiante e afirma que só nos 

comunicamos, falamos e escrevemos por meio de gêneros do discurso e, divide-os em 

primários (simples) e secundários (complexos). 

 Os gêneros primários são aqueles que se relacionam de forma direta com a realidade, 

formados em situação de uma comunicação verbal espontânea como, por exemplo, bilhetes, 

cartas, diálogos e relato familiar. Já os gêneros secundários mostram uma comunicação 

cultural mais complexa, efetuada principalmente por meio da escrita, como o romance, o 

teatro, o discurso científico etc. 

 Três categorias importantes são ressaltadas em relação aos gêneros do discurso, são 

elas: tema, composição e estilo. 



31 
 

 Tema (conteúdo temático/ assunto) – o que é ou pode ser dito por meio do gênero. 

 Composição (construção composicional/ formato) – a estrutura particular em que os 

gêneros são apresentados. 

 Estilo – palavras ou expressões selecionadas pelo locutor e os modos de construir os 

enunciados. 

 

 Assim, os gêneros estão dispostos no dia a dia dos sujeitos falantes, os quais têm ainda 

um infinito repertório de gêneros que, muitas vezes, são utilizados inconscientemente. Até nas 

conversas corriqueiras, por exemplo, o discurso é moldado por meio de um gênero. 

Bakhtin (2011, p. 106) afirma que “o gênero sempre é e não é ao mesmo tempo, 

sempre é novo e velho ao mesmo tempo”, uma vez que, como a sociedade, os gêneros 

também se modificam para atender às necessidades desse corpo social. 

Marcuschi também defende que 

 
É impossível não se comunicar verbalmente por algum gênero, assim como não é 

possível não se comunicar verbalmente por algum texto, em razão de que toda 

manifestação verbal se dá sempre por meio de textos materializados em algum 

gênero. Portanto, a comunicação verbal só é viável por algum gênero textual. Daí a 
centralidade do conhecimento de gênero do discurso no trato sociointerativo da 

produção linguística. (MARCUSCHI, 2008, p. 154) 

 

 Marcuschi (Op. cit., p. 154) ressalta ainda que, “ao dominarmos um gênero 

discursivo, não dominamos uma forma linguística, mas uma forma de cumprir 

linguisticamente objetivos específicos em situações particulares”. Isso posto, ter o domínio 

dos gêneros é um mecanismo primordial de socialização, o que possibilita dizer que os 

gêneros textuais operam, em alguns contextos, como formas de legitimação discursiva, já que 

se situam numa relação sócio-histórica com fontes de produção que lhes dão sustentação além 

da argumentação pessoal. 

Marcuschi (2008) salienta a importância de deixar alguns conceitos claros, como de 

tipo textual, de gênero textual e de domínio discursivo. 

 

Quadro 4: Tipo textual, gênero textual e domínio discursivo 

Tipos textual, gênero textual e domínio discursivo 

Tipo textual: 

Designa uma espécie de 

construção teórica (em geral 

uma sequência subjacente aos 

Gênero textual: 

Refere os textos materializados 

em situações comunicativas 

recorrentes. Os gêneros 

Domínio discursivo: 

Constitui muito mais uma 

“esfera da atividade humana” 

no sentido bakhtiniano do 
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textos) definida pela natureza 

linguística de sua composição 

(aspectos lexicais, sintáticos, 

tempos verbais, relações 

lógicas, estilo). O tipo 

caracteriza-se muito mais como 

sequências linguísticas 

(sequências retóricas) do que 

como textos materializados; a 

rigor, são modos textuais. 

Narração, argumentação, 

exposição, descrição, injunção. 

 

textuais são os textos que 

encontramos em nossa vida 

diária e que apresentam 

padrões sociocomunicativos 

característicos definidos por 

composições funcionais, 

objetivos enunciativos e estilos 

concretamente realizados na 

integração de forças históricas, 

sociais, institucionais e 

técnicas. Alguns exemplos de 

gêneros textuais seriam: 

telefonema, sermão, carta 

comercial, carta pessoal, 

romance, bilhete, reportagem, 

etc. 

termo do que um princípio de 

classificação de textos e indica 

instâncias discursivas (por 

exemplo: discurso jurídico, 

discurso jornalístico, discurso 

religioso etc.). Constituem 

práticas discursivas nas quais 

podemos identificar um 

conjunto de gêneros textuais 

que às vezes lhe são próprios 

ou específicos como rotinas 

comunicativas 

institucionalizadas e 

instauradoras de relações de 

poder.  

Fonte: Marcuschi (2008, p. 154) 

 

Para sustentar tais posições, Marcuschi admite – como Bakhtin – que todas as 

atividades humanas estão associadas ao uso da língua, o qual se legitima por meio de 

enunciados (orais e escritos). Portanto, assume-se que, a partir dessa posição teórica, tem-se a 

união do gênero ao desenvolvimento social, ou seja, não é possível falar de gênero de discurso 

excluindo a sua realidade social e sua relação com as atividades humanas.  

 A partir da nova abordagem sobre os gêneros textuais, na Teoria Semiolinguística, 

Charaudeau (2008) sugere a articulação de quatro diferentes dimensões que se deve utilizar no 

conceito de gênero. Charaudeau acredita que a ideia de gênero somente será bem estabelecida 

caso se utilize do entrelaçamento das quatro perspectivas: da noção social a que todo gênero 

textual se apresenta, da natureza comunicacional da qual faz parte, da atividade linguageira 

construída e das características formais dessas atividades.  

 De acordo com a Semiolinguística, na encenação comunicativa, o sujeito falante 

organiza as variedades linguísticas conforme seus propósitos discursivos, com seu projeto de 

fala, em um processo denominado modos de organização do discurso. São quatro os modos 

determinados por Charaudeau (2008): o enunciativo, o descritivo, o narrativo e o 

argumentativo. O que Marcuschi (2008) denomina de tipo textual, Charaudeau (Op. cit.) 

chama de modos de organização do discurso. 
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Quadro 5: Quadro comparativo da classificação proposta por Charaudeau e da proposta por Marcuschi. 

CHARAUDEAU MARCUSCHI 

Modos de organização do discurso: 

Descritivo 

Narrativo 

Argumentativo 

Enunciativo 

Tipos de textos: 

Descritivo 

Narrativo 

Argumentativo 

Expositivo 

Injuntivo 

Tipos de textos: 

Jornalístico 

Literário 

Publicitário etc. 

Domínios discursivos: 

Jornalístico 

Literário 

Publicitário etc. 

Gêneros Textuais: 

(Cada tipo tem seus gêneros). 

Gêneros Textuais: 

(Cada domínio discursivo tem seus gêneros). 

Fonte: Adaptação nossa. 

 

 Portanto, cada um dos modos propostos por Charaudeau apresenta uma função de 

base, que é a intenção do falante (narrar, descrever, argumentar) e um princípio de 

organização da encenação – que é o modo com o qual o falante posiciona-se, descrito pelo 

modo enunciativo. Segundo Charaudeau, tais modos coabitam nos atos de linguagem e o 

modo enunciativo comanda os demais modos. 

 O modo de organização enunciativo possibilita entender a posição do sujeito falante 

com relação ao seu interlocutor, ao que o sujeito diz e ao que um terceiro diz, de forma que a 

construção enunciativa pode ocorrer a partir de três procedimentos: 

 

 Alocutivo: o sujeito falante enuncia sua posição em relação ao interlocutor, impondo-

lhe um comportamento. Pode assumir uma posição de superioridade e impor ao 

interlocutor o papel de execução de uma ação – fazer fazer/ fazer dizer, estabelecendo 

uma relação de força entre ambos. Pode também assumir uma relação de inferioridade 

em relação ao interlocutor, papel de quem necessita do saber e do poder fazer do 

parceiro, como ocorre em uma relação de petição. 
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 Elocutivo: o sujeito falante enuncia sua posição sobre o mundo, sem envolver o 

interlocutor nessa posição, resultando na revelação do ponto de vista interno do sujeito 

falante. 

 Delocutivo: o sujeito falante “apaga-se” em sua enunciação, tornando-a aparentemente 

objetiva. 

 

 O modo de organização descritivo é estruturado a partir de três segmentos: nomear, 

localizar/situar e qualificar. Para Charaudeau (2008, p. 112), nomear é “fazer existir seres 

significantes no mundo, ao classificá-los”. Por intermédio do processo de nomeação, o sujeito 

dá significação aos seres, de acordo com sua visão de mundo. Já localizar/situar é posicionar 

os seres no tempo e no espaço, segundo a visão de mundo dos sujeitos culturais. E, por fim, 

qualificar é conceder aos seres, anteriormente nomeados, características específicas que os 

subdividem em classes ou grupos, a partir da visão do sujeito falante. 

 O modo narrativo é caracterizado por uma sequência de eventos consecutivos, 

pronunciados por um narrador, que tem a intenção de contar tais eventos de determinada 

maneira a um sujeito destinatário. Dessa forma, as ocorrências, no modo narrativo, devem 

aparecer inseridas em um contexto. 

 E, por último, no modo de organização do discurso argumentativo, o sujeito constrói 

explicações, proposições sobre o mundo, com as quais tenta persuadir o interlocutor em seu 

comportamento. Para que esse modo de organização se efetive, devem existir: uma concepção 

sobre o mundo que instigue o debate, o questionamento; um sujeito que defenda a referida 

concepção; e outro sujeito alvo da argumentação, que o locutor deve convencer. 

 

 

3.2  O gênero anúncio publicitário 

 

 No texto publicitário, predomina o tipo injuntivo, segundo Marcuschi, e o modo 

argumentativo, segundo Charaudeau. 

 Presente em diversos locais, o gênero anúncio publicitário é recepcionado por vários 

leitores diariamente; é um gênero mais ou menos estável, pois possui características em sua 

composição possivelmente definidas, e ocorre em diversas práticas sociais. 

 Assim, o anúncio publicitário é criado por uma empresa com o intuito de vender um 

produto ou uma ideia, despertando o desejo de consumo no público-alvo e, 
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concomitantemente, o lucro. Para isso, é necessário diferenciar sua mercadoria das demais 

existentes no mercado, conferindo-lhe um potencial de status e poder.  

 

Figura 1: Anúncio Huggies 

 
Fonte: Revista Crescer maio/2018. 

 

 Na peça publicitária acima, percebe-se o tema, a composição e o estilo característicos 

do gênero anúncio publicitário, esclarecidos da seguinte forma: Conteúdo temático – o texto é 

um anúncio publicitário, porque tenta convencer o leitor a comprar o produto oferecido, a 

fralda (Huggies Supreme Care); Construção composicional – a estrutura tradicional de um 

anúncio publicitário compõe-se do título (“A fralda do seu bebê deixa que ele se desenvolva 

sem interrupções?”), da ilustração, do logotipo da empresa e, algumas vezes, apresenta ainda 

um texto argumentativo (“Chegou a nova Huggies Supreme Care com a exclusiva camada de 

proteção MaxSec, que absorve o xixi e a mantém até 3 vezes mais seca. Com ela, seu bebê 

fica sempre pronto para um mundo de descobertas. Experimente.”); Estilo – apresenta o 

predomínio de formas verbais no modo imperativo “Experimente”. O modo imperativo indica 

ordem, pedido. Tal modo, no texto publicitário, incita o leitor a agir em uma determinada 

direção. 

Na figura que foi destacada, percebe-se o modo de organização enunciativo, com 

ênfase no ato delocutivo, pois não há interação dos personagens utilizados na publicidade com 

o interlocutor, todos os olhares estão voltados para direções opostas ao interlocutor, quem está 

lendo. Já no texto argumentativo e no título, sobressai o ato alocutivo, com a presença do 
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pronome possessivo “seu” em “Com ela, seu bebê fica sempre pronto para um mundo de 

descobertas”, “A fralda do seu bebê deixa que ele se desenvolva sem interrupções?” 

estabelecendo uma relação de influência entre o locutor e o interlocutor.  

Como o foco do trabalho não é gênero textual, não nos aprofundaremos mais no 

assunto. Por fim, vale destacar que, como na pesquisa seguimos a teoria Semiolinguística de 

Análise de Discurso, a terminologia utilizada será a proposta por Charaudeau. 
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4. PUBLICIDADE 

 

 O linguista Patrick Charaudeau acredita, como já citado, que a linguagem seja o 

primeiro poder do homem, no entanto, na sociedade moderna na qual vivemos, obter êxito na 

comunicação não é uma tarefa muito fácil. 

A mídia vem tendo seu papel cada vez mais reforçado na vida das pessoas, pois, por 

meio dela, são conhecidos muitos produtos e também, por vezes, uma opinião é formada. Não 

são vendidas apenas mercadorias, mas estilo de vida e status.  

  

4.1 Publicidade e Propaganda 

 

 Barbosa e Rabaça diferenciam os termos propaganda e publicidade: 

 
Propaganda. (pp) 1. Comunicação persuasiva. Conjunto de técnicas e atividades de 

informação e de persuasão, destinadas a influenciar as opiniões, os sentimentos e as 

atitudes do público num determinado sentido. [...] em geral, não se fala em 

publicidade com relação à comunicação persuasiva de ideais (neste aspecto, 

propaganda é mais abrangente, pois inclui objetivos ideológicos, comerciais etc.); a 

publicidade mostra-se mais abrangente no sentido de divulgação (tornar público, 

informar, sem que isso implique necessariamente persuasão). (BARBOSA E 

RABAÇA, 2001, p. 598) 

 

 Para Monnerat (2003), a propaganda é um meio/veículo que vive constantes 

transformações, devido aos fenômenos paralelos, como os avanços tecnológicos, as mudanças 

comportamentais e sociais, que diretamente influenciam nas demandas propagandísticas. Com 

isso, a comunicação simbólica tem atraído olhares dos estudiosos, (entende-se comunicação 

simbólica por comunicação de massa, referente a um grande grupo anônimo e heterogêneo, 

inclusive em sua classe social), por ter uma audiência pública, rápida e transitória.  

 Com o fim do século XIX e início do XX, uma gama de acontecimentos e fatos 

culminaram na difusão da publicidade, tal qual é apresentada nos dias atuais. Em um primeiro 

instante, destaca-se o desenvolvimento dos meios de comunicação, sobretudo os jornais, pois 

deixaram de ser um veiculador exclusivo de notícias e passaram a ter publicações de destino 

comercial também. No segundo momento, destaca-se a irrupção de produção de massa, com a 

sociedade consumindo além de suas necessidades básicas, o que estimulou as indústrias a 

criarem produções em larga escala. Dessa forma, surge a classe média, em decorrência da 

produção intensificada. 

 Assim, explica-se o porquê da necessidade da publicidade. Uma vez que a população 

deixa de consumir apenas o essencial, é imprescindível que haja um meio de convencimento 

para que o produto, dito desnecessário, seja adquirido. 
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 Tal expansão suscita o questionamento de que ao consumir/adquirir um produto não se 

está apenas satisfazendo à necessidade material, mas também, à social e à psicológica. Como 

salienta Barthes (1984 apud Monnerat 2003, p. 12), “os objetos são „semantizados‟”, pois ao 

consumir certo objeto está destacando-se o status e conferindo-lhe realização pessoal. Nas 

palavras de Monnerat (2003, p. 13), “não são mais vendidas as qualidades intrínsecas de um 

produto e nem mesmo, em sentido estrito, a reputação da marca registrada, mas sim a imagem 

dessa marca junto ao público consumidor”. 

 A publicidade é uma das interfaces da comunicação de massa e, não é especificamente 

moderna, pois há algum tempo atrás não tinha sua área voltada às atividades comerciais.  

 
Antes de 1789, a palavra “publicidade” tinha apenas uma significação política e 

jurídica, referindo-se a regulamentos, leis, editais. O publicista era, portanto, nessa 

época, um escrivão político, versado no conhecimento do direito público. Por uma 

extensão abusiva de sentido, adquiriu-se, mais tarde, o hábito de dar esse nome a 

todos aqueles que publicavam outras obras, não-literárias. O papel da publicidade 

era, então, anunciar nas gazetas os livros novos e as descobertas. (MONNERAT, 

2003, p. 11) 

 

 Já o termo propaganda, derivado do verbo em latim “propagare”, tem seu sentido tal 

qual o verbo, o de propagar, difundir, incutir ideias e/ou asserções a respeito de algo a 

alguém. Esse vocábulo estabeleceu-se devido à apropriação da Igreja Católica na propagação 

da fé cristã. 

 No momento atual, principalmente no Brasil, parece não haver distinção dos termos, a 

palavra propaganda é utilizada no lugar de publicidade e publicidade no lugar de propaganda, 

mesmo tendo formações etimológicas distintas, como supracitado. Enquanto a publicidade se 

detém em divulgar, explanar, tirar do anonimato algo, a propaganda ocupa-se da disseminação 

de um conteúdo e geralmente recorre a algum meio de comunicação para obter êxito. Essa 

confusão dá-se em função de o vocábulo propaganda abarcar não só a difusão de ideias, mas 

também de produtos/serviços comercializáveis. 

 Eneus Trindade - no livro Propaganda, identidade e discurso: brasilidades midiáticas, 

de 2012 - acredita que toda publicidade pode ser confundida ou ser um tipo de propaganda, 

por ter em seu cerne a expansão, porém, o contrário não se aplica, visto que na publicidade 

não há a propagação de valores da sociedade de consumo. 

 No Português falado no Brasil, observa-se a não distinção dos termos. A palavra 

publicidade tem uma carga emocional mais branda e possui maior sedução; já propaganda, 

por possuir historicamente uma referência política, não se mistura à parte comercial.  
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 Para Charaudeau, 

 
o que marca a diferença entre propaganda política e a comercial é que a primeira se 

baseia em valores éticos e a segunda explora o universo dos desejos. (...) são as 

características situacionais e linguísticas que constituem um gênero discursivo: uma 

publicidade comercial, uma declaração política ou uma oferta de emprego são do 

gênero discursivo propagandístico, mas só a publicidade comercial pertence ao 

gênero publicitário. (CHARAUDEAU 1995 apud Monnerat 2003, p. 14) 

 

Apesar de comumente não haver distinção dos termos, na pesquisa adotaremos a 

palavra publicidade. 

  

4.2 A composição do texto publicitário 

  

  Partindo para a parte estrutural da publicidade, Carrascoza (2004) define que o texto 

publicitário é o resultado de “uma espécie de roupa” e, é por meio dela que o anunciante se 

expressa. Para o autor, a publicidade tem o intuito de recomendar determinados produtos e/ou 

serviços de acordo com suas vantagens oferecidas. Ou seja, preconiza o casamento do 

produto/serviço com o público. 

Nesse viés, Charaudeau defende os quatro modos de organização que ajudam no 

entrelace do produto e o consumidor, são: o enunciativo, o descritivo, o narrativo e o 

argumentativo. Quando recorre ao modo narrativo, vê-se explicitado em forma de história 

contada, como publicidades de rua ou revistas populares. Já o argumentativo é utilizado em 

publicidades presentes em revistas técnicas especializadas. O descritivo está ligado, na 

maioria das vezes, aos slogans, e o modo enunciativo está conectado à modalização, 

compostas por atos locutivos, que referem-se à posição particular do locutor em seu ato de 

fala. 

 No tipo narrativo, Monnerat (2003) ressalta que a focalização é única e exclusiva no 

produto. E pode adotar quatro papéis: o objeto da busca, quando o destinatário em questão 

atinge o resultado através da apropriação das qualidades do produto; o auxiliar eficaz, quando 

o produto é apresentado como elemento eficaz, dando um poder técnico ao agente de uma 

busca de perfeição; o aliado, o produto é apresentado como aliado do agente da busca, e 

poderá até substituir esse agente; e, finalmente, o agente de busca, o produto é apresentado na 

qualidade da marca que o sustenta como o agente de uma busca eficaz. 

 E, no tipo argumentativo, destacam-se dois procedimentos muito peculiares ao texto 

publicitário, a singularização e a pressuposição. A singularização é a modalidade de tornar 

único um objeto, mesmo havendo milhares iguais, podendo ser expressa explícita ou 

implicitamente. Já a pressuposição ocorre quando se constrói a imagem do destinatário, em 
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que ele mesmo não consegue escapar, logo, o aspecto argumentativo está frequentemente no 

implícito do discurso. 

 Monnerat (Op. cit., p. 28-29) defende a semelhança da publicidade com o conto 

popular. Em um primeiro momento, tal comparação parece não ser verídica, porém, os dois 

gêneros pertencem a uma função de “catarse” individual, com uma situação inicial, 

desvantajosa; “a aparição de um herói, que parte à procura de um objeto de busca, permitindo 

reparar essa situação, e um auxiliar mais ou menos mágico ou eficaz, que permitirá alcançar o 

objeto da busca”. Dessa forma, ambos os gêneros partem de uma situação de desequilíbrio 

inicial e finalizam com equilíbrio final. 

 Ainda sobre o discurso publicitário, nas palavras de Monnerat, 

 
o discurso publicitário inscreve-se numa estratégia factitiva do fazer-fazer, daí não 

se mencionar o resultado da busca. Essa estratégia leva a uma dupla interpretação 

por parte da instância enunciativa do EU. Enquanto para o EU-Publicista (EUc) o 

resultado está no ato de compra do consumidor, para o EU-Anunciante (EUa) o 

resultado reside no sucesso de fazer-crer na Carência e no Objeto de Busca, o que 

não implica obrigatoriamente o ato de compra: a compra do produto não constitui 

automaticamente a prova do sucesso do fazer-crer e, inversamente, a não-compra 

não constitui uma prova de fracasso. (MONNERAT, 2003, p. 29) 

 

 Sobre o contrato comunicativo do gênero publicitário, Monnerat (Op. cit) evidencia 

duas estratégias recorrentes, são elas: estratégia da ocultação e da sedução/persuasão. A 

primeira estratégia ocorre quando há ocultação no circuito externo do contrato, ou seja, 

quando as relações de interesse são bem mais proveitosas para o publicista que para o 

consumidor. Logo, o EUc reveste-se de uma máscara inocente de anunciador (EUa), fazendo 

com que o enunciado assuma um caráter de honestidade, de maior credibilidade. Da mesma 

forma ocorre com o sujeito-consumidor que usa a máscara do sujeito-destinatário, que se 

interessará não pelo produto, mas no que ele poderá oferecer. 

 Já na segunda estratégia, sedução/persuasão, o publicitário, por não conhecer e por não 

estar face-a-face com o seu destinatário, constrói uma imagem de um TUd suficientemente 

sedutora e persuasiva, de forma que o interlocutor possa se identificar com ela.  

 Para que o processo de sedução/persuasão seja de fato bem sucedido, de acordo com 

Pinto (1997), é imperativo que haja “o envolvimento de um feixe simbólico do consumidor 

com o produto, tornando o objeto ordinário em um objeto extraordinário, capaz de preencher 

os prazeres e satisfações mais basilares do ser humano”. Pinto (Op. cit.) sustenta que tal 

reação só é possível porque a publicidade é também uma linguagem verdadeiramente dita, 

“feita de palavras que seduzem ou devem seduzir, pelas desconstruções que praticam, pelos 

ecos que despertam, pelos implícitos que activam, por uma série de jogos (...)” (p. 11). 
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 Persuadir é o mesmo que submeter. Aquele que persuade leva o outro à aceitação de 

uma certa ideia, ou seja, é o mesmo que ocorre quando, por meio da publicidade, um 

consumidor muda de atitude e torna-se predisposto à compra. Monnerat (2003) destaca a 

existência de três grupos de mecanismos de persuasão: mecanismos automáticos, de 

racionalização e de sugestão. Os mecanismos automáticos têm ação sobre a memória, cria-se 

um reflexo mental próprio para estimular a compra, em outras palavras, o objetivo da 

publicidade é a memorização do nome da marca em meio a tantos existentes na concorrência. 

Os mecanismos de racionalização são utilizados, geralmente, para produtos 

industriais. A publicidade é construída baseada no raciocínio lógico, também chamado de 

argumentativo; apresenta as qualidades do produto, fundamentada no raciocínio, para só 

depois apresentar suas vantagens e benefícios. E, por último, a sugestão, que consiste em 

investigar o desejo e a vontade pelo produto, sem que haja necessidade de qualquer estímulo 

racional. É por meio da aceitação de uma crença específica que tais motivações se 

fundamentam, pois o enunciador é capaz de dar a impressão de que aquilo que ele acredita 

está consoante com as crenças trazidas pelo destinatário. 

 Para Perelman (1992) apud Monnerat (2003) “persuadir” não significa o mesmo que 

“convencer”. Monnerat comenta: 

 
O autor apresenta essa distinção apoiado numa teoria de argumentação e no papel 

representado por certos auditórios. Para aqueles que se preocupam com o resultado, 

“persuadir” é mais do que “convencer”, sendo a convicção apenas o primeiro estágio 

que leva à ação; para quem se preocupa com o caráter racional da adesão, 

“convencer” é mais do que “persuadir”. O ato de “convencer” dirige-se a um 

auditório universal, já que se destina a provocar a certeza, através da evidencia dos 
fatos (provas objetivas), ou da evidencia pela razão (relações demonstrativas; 

implicação lógica entre proposições); o ato de “persuadir” destina-se a um auditório 

particular e utiliza argumentos que podem levar a inferências, mas não a verdades 

absolutas. (MONNERAT, 2003, p. 28) 

 

Charaudeau (2013), por sua vez, defende que o sujeito da fala pode adquirir 

credibilidade por meio de quatro tipos de atividade de linguagem: informar, que é o fazer 

saber, passar a informação a um outro que a desconhece – o que frequentemente ocorre com 

mídia impressa e mídia televisiva, construindo a sua credibilidade sob essa atividade; 

persuadir é o fazer crer, ou seja, é o nível racional, é fazer com que o outro acredite no seu 

universo de discurso; seduzir é o fazer prazer no outro, é causar um estado de euforia no 

interlocutor. Por fim, incitar é o fazer fazer, cada vez que o falante não tem o poder de 

ordenar. 

Todo texto publicitário encontra-se sempre em posição de escolha entre dois contratos, 

o do sério e do maravilhoso, como especifica Charaudeau (1983 apud MONNERAT, 2003).  
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No primeiro contrato, presume-se que o público é racionalista, e a abordagem adotada precisa 

ser argumentativa, a fim de mostrar que o produto é um auxiliar capaz e eficaz, como ocorre 

em anúncios de revistas especializadas. E, no contrato do maravilhoso, supõe-se que se está 

diante de um público menos racionalista, portanto mais propenso ao sonho e, nesse caso, 

utiliza-se de uma estratégia de fazer crer ao sujeito interpretante que possui carência e que se 

deve supri-la. 

 Pensando na estrutura do texto, no campo da linguagem, Monnerat (2003) nota que a 

linguagem publicitária tende a dois princípios: da economia e da proximidade. O primeiro 

princípio envolve as noções de economias lexicais e sintáticas, pois visa-se à rapidez e à 

fluidez da mensagem ao interlocutor. Portanto, observa-se o objeto da densidade semântica, 

desprezando os elementos lexicais ou gramaticais que possivelmente complicariam ou 

retardariam a ideia.  

Monnerat (Op. cit.) acredita que, ao seguir o princípio de economia sintática, “a 

linguagem publicitária é comandada por uma tripla preocupação: com a eficácia, com o 

rendimento semântico e com a rapidez da transmissão”. E a economia lexical diz respeito aos 

objetivos promocionais e comunicacionais da propaganda: “um mínimo de palavras/um 

máximo de eficácia, com vistas a um alto nível de inteligibilidade”. Logo, o vocabulário 

escolhido deverá ser de natureza simples, possuindo termos conhecidos e corriqueiros.  

 Já no princípio da proximidade, a autora acredita que, para obter a aproximação de 

fato, a publicidade recorre aos elementos de ordem semântica, com a seleção prévia do léxico; 

estilística para aproximar o leitor; e semiológica, que se refere à codificação de mensagens. 

Cabe salientar que, além da parte linguística, os aspectos icônicos também são de suma 

importância na confecção de uma publicidade. Assim, como o texto verbal, o texto não-verbal 

é um elemento de transmissão de mensagem, que serve para disseminar a ideia-base. 

Em Imagem e cor no discurso publicitário: o sequestro do olhar (2010), Monnerat frisa 

sobre a importância de haver a conexão entre imagens e cores na publicidade, pois acredita na 

ideia de que tais elementos, frequentemente, concentram a atenção do 

interlocutor/consumidor, proporcionando o “sequestro” do seu olhar. Portanto, a existência do 

item icônico enriquece a mensagem publicitária em seu plano simbólico.  

A imagem, independente da forma em que é apresentada, é sempre suscetível a várias 

interpretações. A polissemia icônica presente na publicidade necessita do texto verbal para, 

através da redundância ou da complementaridade, consolidar os sentidos e favorecer a 

compreensão e a eficácia da mensagem. 
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Assim sendo, constata-se que, na publicidade, há a “linguagem de sedução”, resultante 

da interação dos códigos linguísticos e icônicos, transformando o signo-produto, por meio da 

estratégia publicitária, em objeto de desejo do receptor. Dessa forma, a publicidade leva-nos a 

um mundo de representações, sonhos e desejos, tentando evidenciar que há apenas uma única 

e possível forma de vida, que se sustenta através dos imaginários sociais.  

 

4.3 A ação da mensagem publicitária 

 

Ao criar uma publicidade, é primordial entender o que leva o consumidor a comprar o 

produto e, para isso, Monnerat (2003, p. 17-18) ressalta três motivações possíveis inerentes ao 

consumidor. A primeira e mais estratégica é a motivação econômica, a qual se detém no 

ganho financeiro, na economia, em pagar o menor preço. Daí se lança a teoria “oferta e 

procura”. A segunda é a motivação egoísta, que está ligada ao prazer e ao instinto de 

preservação; são elementos peculiares à parte alimentícia e de higiene, a fim de minimizar 

preocupações com a saúde e otimizar a segurança, a higiene e o prazer. E, finalmente, a 

terceira motivação, a altruísta, normalmente está voltada à empatia, na ação de solidarizar-se 

ao outro, entender suas dores e prazeres, como se fosse um ato de instinto materno. 

A publicidade é uma das várias vertentes de comunicação que deve atrair o consumidor 

por meio de vários níveis, assim dispostos no esquema a seguir: 

 

Esquema 1: Ação Publicitária 

 

Fonte: Criação nossa, a partir de Monnerat, 2003, p. 15. 

 

 A partir do esquema, percebe-se como se dá a ação publicitária e como o consumidor 

internaliza a ação, cabendo a ele a obediência ou a não-obediência, a compra ou não do 

produto. 

 Outra parte constitutiva da publicidade são as atitudes. A partir delas, pode-se 

observar mais claramente como ocorre a movimentação da chegada do produto ao 

conhecimento do possível consumidor até a sua finalização, podendo ser concluída com a 

aquisição ou não, como ilustrado no esquema a seguir: 
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Esquema 2: Atitude: predisposição ao produto. 

 
Fonte: Criação nossa, a partir de Monnerat, 2003, p. 18. 

 

 Ainda parte constitutiva da publicidade, o comportamento, apesar de parecer o mais 

complexo elo da cadeia produto-consumidor, é o mais estável, em decorrência dos hábitos e 

dos costumes. É a forma como o consumidor se conduz ao produto. 

 Vale destacar também as variedades de leitores de publicidade, segundo Farias (1993) 

apud Monnerat (2003): o leitor conquistado, o leitor motivado e o leitor espontâneo. O 

conquistado é referente ao leitor “vítima” de uma sedução psico-sensorial, quando ao acaso 

folheia uma revista ou um jornal e sente-se atraído por uma publicidade, seja pela disposição 

cromática, visual ou textual. Já o motivado é o leitor que já está disposto, com intenção a 

adquirir X produto, e ao folhear um revista, por exemplo, sente-se seduzido a todas as 

publicidades possíveis ao objeto de desejo. Por último, há o espontâneo, este é o tipo de leitor 

que se interessa por toda e qualquer publicidade, exclusivamente pelo puro prazer de ler, o 

que não significa dizer que seja um consumidor em potencial, ele só atingirá o ponto de 

consumidor efetivo caso a publicidade consiga captá-lo. 

 Sobre a mensagem publicitária, em Razão e sensibilidade no texto publicitário, 

Carrascoza (2004) adota a mesma terminologia de Nietzsche, apolíneo para representação 

racional e, dionisíaco para emoção e humor. Para ele, os dois pólos são escolhidos conforme a 

peculiaridade do produto, o intuito da marca anunciante e o perfil do consumidor, a quem a 

mensagem é direcionada. 

 
A diferenciação entre as duas vertentes pode ser, inclusive, mais bem compreendida 

cientificamente pelos dois hemisférios que dividem o cérebro. O lado esquerdo do 

cérebro é lógico, linear e objetivo, e focaliza os detalhes. O lado direito é intuitivo, 

caótico e subjetivo, e capta o quadro geral. Ou seja, os textos apolíneos favorecem a 
persuasão pelo hemisfério esquerdo do cérebro, ao passo que os dionisíacos o fazem 

pelo hemisfério direito. (CARRASCOZA, 2004, p. 32) 
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No modelo apolíneo, defendido por Carrascoza, a mensagem é construída de modo mais 

fechada, na tentativa de não haver várias interpretações pelo destinatário, logo, o texto 

apolíneo circunda um único assunto que, via de regra, é apresentada no título.  

O autor salienta sobre mensagem publicitária ser quente ou fria. As quentes referem-se 

ao fato de transmitirem mais informações, de serem mais complexas e precisas. Essas 

características são adotadas pelo modelo apolíneo. O estilo rápido e breve é propício ao 

raciocínio, “daí advém que os oradores concisos penetram pouco o coração e emocionam 

menos” (CARRASCOZA, 2004, p. 51).  

Nessa proposta, ele alude ainda sobre o uso das comparações serem recorrentes, em 

suas palavras, “como os esforços de comunicação de um anunciante estão no contexto do 

mercado e não isolados, é relativamente comum o anúncio apolíneo de um produto ou serviço 

explorar, além de suas próprias qualidades, alguma limitação de seus concorrentes.” 

(CARRASCOZA, 2004, p. 69). 

Por outro lado, o modelo dionisíaco volta-se para o elogio ou a censura, visando 

persuadir o consumidor. Com foco na emoção e no humor “vai assumir o formato de 

narrativas verbais, semelhantes a fábulas, crônicas ou contos. Os anúncios dessa variante vão 

buscar influenciar o público contando histórias”(CARRASCOZA, 2004, p. 87). 

As publicidades que seguem a performance dionisíaca se utilizam de relatos ficcionais, 

o produto é inserido na história de forma velada, divergindo do modelo anterior, em que o 

foco é exclusivamente no produto, aqui o convite ao consumo é insinuado, é de forma 

indireta. 

Enquanto o apolíneo adota a mensagem quente, o dionisíaco prefere a fria, a mensagem 

é de fácil decodificação do interlocutor. Há sempre a preocupação em “falar a língua” daquele 

possível consumidor, nesse sentido, é recorrente o uso de gírias, neologismos, jargões, 

regionalismos, com o objetivo de modular a proximidade. “Por meio de uma expressão 

familiar, é mais fácil se estabelecer um ponto de vista”(CARRASCOZA, 2004, p. 108), 

afirma o autor.  

A publicidade, como já mencionada, objetiva captar os consumidores/compradores para 

o produto/serviço oferecido, fazendo valer a supremacia da marca anunciada e, para isso, 

apoia-se em técnicas e artifícios que mais combinem com o seu público-alvo. 
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5. A CONSTRUÇÃO DA IMAGEM DO SUJEITO  

 

“Hall argumenta em favor do reconhecimento da identidade, mas não de uma 

identidade que esteja fixada na rigidez da oposição binária, tal como as dicotomias 

„nós/eles‟, [...] Ele sugere que, embora seja construído por meio da diferença, o 

significado não é fixo, [...] não é completamente fixo ou completo, de forma que 

sempre existe algum deslizamento. A posição de Hall enfatiza a fluidez da 

identidade.” (WOODWARD, 1997, p. 28) 
 

A pesquisa tem por finalidade analisar os discursos e/ou textos que circulam na 

sociedade por meio das publicidades. Considerar a identidade dos sujeitos integrantes no ato 

comunicativo e o contexto sociocultural tornam a investigação mais próspera e ímpar. 

Com isso, abordaremos os conceitos de ideologia, representações sociais, imaginários 

sociodiscursivos, estereótipo, identidade e ethos ao longo deste capítulo. 

 

5.1 Ideologia  

 

A expressão “ideologia” surgiu, pela primeira vez, na França, com o livro intitulado 

Elements d’Ideologie (Elementos da Ideologia), de Destutt de Tracy, publicado após a 

Revolução Francesa.  

 A humanidade tem a necessidade de criar ideias e representações, por meio das quais 

se utilizam de artifícios para explicar e interpretar suas relações sociais, individuais, com a 

natureza e com o sobrenatural. Em outras palavras, Chauí define ideologia da seguinte forma: 

 

A história não é sucessão de fatos no tempo, não é progresso das ideias, mas o modo 

como homens determinados em condições determinadas criam os meios e as formas 

de sua existência social, reproduzem ou transformam essa existência social que é 

econômica, política e cultural. [...] Essas ideias ou representações, no entanto, 

tenderão a esconder dos homens o modo real como suas relações sociais foram 

produzidas e a origem das formas sociais de exploração econômica e de dominação 
política. Esse ocultamento da realidade social chama-se ideologia. Por seu 

intermédio, os homens legitimam as condições sociais de exploração e de 

dominação, fazendo com que pareçam verdadeiras e justas. (CHAUÍ, 1996, p. 20-

21) 

 

 Assim como Chauí, Charaudeau (2015) também defende a necessidade de que o 

homem possui em significar a realidade, da mesma forma que a realidade tem a necessidade 

do homem para ser significada. Logo, ao mesmo tempo em que o homem é submetido por um 

mundo que se impõe a ele, também, é por meio dos sistemas de representações que ele o 

interpreta. Ao pensar a realidade, o homem é impulsionado a uma experiência, “ele constrói 

seu saber sob a dependência da realidade, pois não pode pensar a si próprio senão medianteas 

representações que se dá” (Charaudeau, Op. cit, p. 191). Portanto, há um duplo jogo, em que o 



47 
 

homem é simultaneamente sujeito e objeto, conhecedor do mundo e por este conhecido 

também.  

 
Duas posições se enfrentam. Uma vê o mundo da vida social como o lugar em que 

os indivíduos vivem, agem e se comportam motivados por uma coerência 

inconsciente, dissimulada. Esse lugar é o do real. Mas, ao mesmo tempo, esses 

indivíduos sentem a necessidade de produzir discursos de racionalização para 

explicar as razões de ser desse real e de funcionamento. Assim se construiria um 

segundo lugar de coerência significativa que mascararia o primeiro. Por meio desses 

discursos de representação, os indivíduos se reconheceriam como pertencentes a um 

grupo-classe por um jogo de identificação e de exclusão, e desse modo construiriam 

para si próprios uma “consciência social” que seria alienada pelos discursos 

dominantes que provêm de diversos setores da atividade social (direito, religião, 
filosofia, literatura, política etc.), constituindo uma ideologia dominante. 

(CHARAUDEAU, 2015, p. 192) 

 

 Por esse prisma, Charaudeau (2015) defende que a ideologia é um modo de articulação 

entre significação e poder, que possui quatro bases: a primeira é a legitimação, que significa 

confirmar a legitimidade para justificar e significar sua posição de dominação; a segunda é a 

dissimulação, característica na atividade responsável por mascarar as relações de dominação; 

a terceira é a fragmentação, equivale ao resultado da dissimulação que ocasiona a oposição 

dos grupos entre si; e a quarta é a reificação, uma vez que a racionalização inclina-se à 

neutralizar a história como se ela fosse acrônica. 

 As quatro bases supracitadas são fragmentos das representações sociais que 

constituem o que seria o real. Tais representações detêm a incumbência de esclarecer a 

realidade que nos cerca, pois, de um lado, mantém as relações de simbolização e, de outro, 

atribui-lhe significações. 

 

5.2 Representações sociais 

 

 A noção de representação social surgiu a partir dos estudos do francês Serge 

Moscovici. Ele sustenta a ideia de que o homem tem a necessidade de informação, precisa 

sempre estar informado do que acontece ao seu redor. Assim sendo, criam-se as 

representações sociais como um meio para encontrar-se no mundo e, dessa forma, conseguir 

identificar e resolver possíveis problemas, tendo uma prévia noção de como agir em 

determinada situação. Jodelet (2001, p. 17-18) acredita na transação delas em determinados 

discurso “Elas circulam nos discursos, são trazidas pelas palavras e veiculadas em mensagens 

e imagens midiáticas, cristalizadas em condutas e em organizações materiais e espaciais”.  

 Portanto, a noção de representação social é contemporânea na história da Filosofia e 

das Ciências Sociais. Compreende-se que o homem vive e compartilha o mundo com o(s) 
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outro(s), por conseguinte, atua em um duplo jogo de experiências e percepções, ou seja, ele 

percebe o outro ao mesmo tempo em que é objeto de percepção do outro. Esse jogo de 

experiências e percepções é norteado pelas representações sociais, permitindo ao homem 

objetificar e interpretar os aspectos da realidade.  

Charaudeau (2015) acredita que entre a realidade e a habilidade de percepção de um 

sujeito há um sistema de interpretação pelo qual a realidade é formada em dependência da 

posição do mesmo sujeito e das condições de produção que atestem o contexto social em que 

ele se insere.  

 Para Charaudeau (2015, p. 192-193), o termo representação social é compreendido 

como “fenômeno cognitivo-discursivo geral, que engendra sistemas de saber nos quais se 

distinguem os saberes de conhecimento e os de crença”, estruturados pelos imaginários 

sociodiscursivos. 

 É importante salientar que as representações sociais abarcam uma tripla dimensão, 

sendo elas: cognitiva, como organização mental da percepção; simbólica, como a 

interpretação do real; ideológica, como a atribuição de valores que desempenham as normas 

da sociedade. Ainda, não convém separar as representações sociais de uma teoria do sujeito, 

pois todo ato de comunicação, por ser um ato de troca de dois ou mais parceiros, envolve um 

elo social, o qual se estabelece por meio de representações compartilhadas. 

 Charaudeau divide os saberes em duas categorias, os saberes de conhecimento e os 

saberes de crença. O primeiro visa a estabelecer uma verdade sobre os fenômenos do mundo. 

É a razão científica que compõe uma representação do que seria realidade pelo conhecimento 

do próprio mundo. Portanto, não contempla a subjetividade do sujeito, pois o que caracteriza 

o saber científico é a razão, é a busca para explicar o que é exterior ao homem. 

 O segundo saber visa a sustentar um julgamento sobre o mundo, a partir de valores 

que lhe é atribuído e não a partir de conhecimento sobre o mundo. Os valores são naturais de 

um juízo não relativo ao conhecimento do mundo, mas aos seres que o habitam, com seus 

pensamentos e seus comportamentos. O sujeito que enuncia faz sua seleção baseado em uma 

lógica do necessário e do verossímil, em que pode haver tanto a razão quanto a emoção. 

Então, agora, é o sujeito que vai ao mundo e não o contrário, não é o mundo que se estabelece 

a ele. 

 Assim sendo, os saberes de conhecimento e os saberes de crença constroem as 

representações sociais. Os primeiros, ao desenvolverem representações para classificar o 

mundo, mediante experimentações e, os segundos, ao darem um tratamento axiológico às 

ligações do homem com o mundo. 
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5.3 Imaginários Sociodiscursivos 

 

 O que produz os imaginários é a atividade de apreensão significante, uma vez que a 

realidade tem a necessidade de ser notada pelo homem. Isso posto, o imaginário social não é 

como aparece em primeiro sentido no dicionário, ou como convencionalmente compreendem, 

como algo completamente inventado, aquilo que se opõe por completo à realidade. 

 Charaudeau (2015, p. 203) postula que o imaginário é verdadeiramente uma imagem 

da realidade, mas imagem que interpreta a realidade, que a faz penetrar no mundo de 

significações.  

Ao descrever como funciona o mecanismo das representações sociais, Charaudeau 

deparou-se com o fato de que há a hipótese de que a realidade não pode ser apreendida 

enquanto tal, por ela própria, pois, a realidade nela mesma existe, mas não significa. 

 
Portanto, convém distinguir-se o real de realidade e será a hipótese sobre o signo 

linguístico, na linha de Saussure e Benveniste, que nos ajudará para tal. Sabe-se que 

o signo, com sua dupla face, significante/significado, caracteriza-se por uma tripla 

dimensão: referencial (remete a qualquer coisa do mundo), simbólico (constrói o 

sentido a partir deste mundo), contextual (adquire sentido dentro de uma ampla 

combinação contextual). Ele resulta da definição de que o significado não é a 

própria realidade, mas uma construção significante do mundo: se a palavra “árvore” 

remete a uma realidade empírica do mundo, ela constrói, por meio de tal língua, 

dentro de tal contexto cultural o conceito árvore, como diria Saussure, ou seja, o real 

significante árvore dentro da língua portuguesa. [...] Pode-se então dizer que “a 

realidade” corresponde ao mundo empírico através da sua fenomenalidade, como 
lugar a-significante (e ainda a-significado), impondo-se ao homem em seu estado 

bruto aguardando ser significado. Em oposição, “o real” refere-se ao mundo tal qual 

ele é construído e estruturado por atividade significante do homem por meio do 

exercício da linguagem em suas diversas operações de nominação dos seres do 

mundo, de caracterização de suas propriedades, de descrição de suas ações inseridas 

no tempo e no espaço e de explicação da causalidade dessas ações. 

(CHARAUDEAU, 2017, p. 574) 

 

 É através do olhar/percepção do homem sobre a realidade que os imaginários são 

construídos. Ou seja, o imaginário é o resultado de um processo de simbolização do mundo 

“de ordem afetivo-racional através da intersubjetividade das relações humanas, e se deposita 

na memória coletiva”. (Charaudeau, 2017, p. 578) Assim sendo, o imaginário possui uma 

dupla função -  de geração de conceitos e concepções, e de justificação da ação. 

 Para Charaudeau (Op. cit.), o imaginário pode ser caracterizado como social, uma vez 

que a atividade de simbolizar a representação do mundo acontece no domínio de prática social 

– como, por exemplo, artística, política, jurídica, religiosa, educativa, etc. – com o intuito de 

tornar coerente a relação entre as condutas e o social. Ainda, vale ressaltar que o imaginário 

social é de proporção cambiante, devido à maior ou menor extensão do grupo, do jogo de 
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comparação viável entre possíveis grupos, e da memória coletiva dos referidos grupos que se 

constrói por meio da história. 

 Os imaginários têm a necessidade da materialização para que haja êxito em seu papel 

identitário, podendo acontecer por meio de comportamentos ou atividades coletivas. Logo, 

são os sociais que alimentam e dão sentido às materializações baseadas no discurso 

racionalizado, manifestado por textos orais e escritos e, transmitidos através do tempo, por 

diversas gerações, como as teorias científicas, as doutrinas religiosas e os provérbios. De 

acordo com Charaudeau, esses textos produzidos desempenham várias funções – de polêmica, 

de apelo, de reivindicação – e são reforçados discursivamente pelo imaginário, fazendo, 

então, surgir os imaginários sociodiscursivos.  

 Charaudeau (2017, p. 576) destaca que “as representações sociais não são um 

subconjunto dos imaginários ou das ideologias como outros propõem, mas uma mecânica de 

engendramento dos saberes e dos imaginários”. 

 

Esquema 3: Representação social e Imaginário 

Fonte: Criação nossa, a partir de Charaudeau, 2017, p. 576. 

 

  A partir do esquema acima, pode-se reconhecer que a representação social é o eixo, 

parte psicológica e social; enquanto os imaginários são as ramificações, são os 

desdobramentos das representações. 

Temos a representação da Mulher/Mãe, a figura institucional e, por meio dos 

imaginários, são construídas várias outras “imagens”, como a mãe solteira, que cria o(s) 
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filho(s) sozinha sem a presença física paterna. A “dona de casa” que não trabalha fora de seu 

lar, suas funções estão todas voltadas para os filhos/família e a casa. A mulher independente 

não permite vínculos, filho está longe de ser seu plano inicial, sua prioridade é a liberdade 

pessoal e financeira, raramente possui um companheiro para dividir as tarefas. A mulher de 

“meia-idade” apresenta atitudes mais cautelosas, sua idade e vivência permitem mais critérios 

e assertos sobre sua vida. A mulher aventureira pode ou não ter filho, assemelha-se ao 

imaginário da mulher independente. Já a mulher/mãe protagonista reúne a maior parte do 

imaginário sobre ela, distribui suas funções entre sua carreira profissional e sua vida materna. 

Por ter um parceiro, não é considerada mãe solteira, mas ainda assim acumula funções, é a 

protagonista na criação e educação da(s) criança(s).  

Na figura abaixo, podemos ver com clareza um exemplo de imaginário social que 

envolve a imagem materna. 

Figura 2: Carrinho London Chicco 

 
Fonte: Revista Pais & Filhos – Maio/2018 

 

 Na peça acima, observa-se o anúncio de um modelo de carrinho de bebê e, para 

estampar a publicidade, utilizaram uma mulher, logo, a figura materna para representar a 

responsável que usará o objeto com o seu filho.  



52 
 

 Nota-se ainda que a paisagem que enquadra os dois personagens aparenta ser de um 

mercado ou feira, remetendo novamente ao imaginário de que a imagem feminina é detentora 

dos afazeres domésticos. A marca realça com a frase “Essencial para qualquer passeio!”, pois 

com o carrinho London, a mãe conseguirá cumprir suas tarefas diárias junto com o bebê. 

 

5.4 Estereótipo  

 

 O vocábulo estereótipo surge do grego stereos (sólido) e type (tipo), classificando uma 

antiga placa metálica que utilizavam para replicar textos e livros nas oficinas gráficas, logo, a 

noção de repetição. Dessa forma, a razão pela qual o estereótipo assentar-se no “já dito”. 

 A sociedade na qual o homem está inserido leva-o a conceber ideias baseadas em 

características físicas, como idade (o mais velho é o mais sábio, possui mais conhecimento), 

raça (os indígenas são preguiçosos), nacionalidade (os britânicos são pontuais), sexo (a 

mulher é mais cuidadosa e cautelosa), etc. Com o intuito de descomplicar e simplificar o 

entendimento do profundo universo social que o cerca. 

 O estereótipo diz respeito ao que é dito de forma repetitiva e que se sedimenta, 

acarretando em uma caracterização julgada simplificadora e generalizante. Portanto, a noção 

de estereótipo traz uma carga semântica negativa ao discurso, ao passo que a verificação da 

verdade torna-se duvidosa. Não há como consolidar uma ideia/conceito, se os fatos são 

apoiados em “ideias batidas”, julgamento negativo e preconceito, pois a caracterização 

extremamente generalizante limita possíveis perspectivas acerca de um objeto ou sujeito. “É a 

presença dessa suspeita que torna difícil a recuperação da noção de estereótipo para fazer dela 

um conceito”, afirma Charaudeau (2017, p. 572).  
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Figura 3: Repouseira MamaRoo

 
Fonte: Revista Crescer Outubro/2018 

 

 Na figura 3, verifica-se o conceito de estereótipo bem enraizado no anúncio da 

repouseira, a começar pelo nome dado a peça, MamaRoo. O prefixo “mama” faz alusão ao 

vocábulo mamãe, pois, para o anunciante, o objeto “Embala o bebê como a mamãe”. Na 

sociedade, criou-se a estereotipagem de que a mãe é zelosa com o filho, e ninguém é capaz de 

embalá-lo como ela. A própria marca utiliza-se desse conceito para dar origem ao seu nome 

“4moms”, que traduzindo do inglês para o português, “Para Mães”. 

 Por fim, para Charaudeau (2017, p. 573), o estereótipo tem uma função fundamental 

de estabelecimento do elo social (identidade social), “a aprendizagem social se faria com a 

ajuda de ideias comuns repetitivas como garantias das normas do julgamento social”, mas 

também pode deformar ou mascarar a realidade. 

 

5.5 Identidade Social e Identidade Discursiva 

 

  A identidade é o que permite ao sujeito tomar consciência de sua existência, por meio 

do conhecimento e percepção de seu corpo, como um estar-aí no espaço e no tempo, de seu 

saber, com seus conhecimentos sobre o mundo no qual habita, de seus julgamentos e de suas 

ações. Portanto, é o conhecimento de si mesmo.  

 
O conceito de identidade é difícil de definir. Ele é ao mesmo tempo central na maior 

parte das ciências humanas e sociais, e é objeto de diferentes definições, algumas 
das quais são muito vagas. O Vocabulaire technique et critique de la philosophie de 

Lalande (1997) elenca quatro sentidos, dentre os quais destacará aquele que 

corresponde ao que tradicionalmente se chama a “identidade pessoal”, definida 

como “caráter de um individuo[...] de quem se diz que ele é „o mesmo‟ em 

diferentes momentos de sua existência: „A identidade do eu‟”. [...] Pode-se 
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considerar que a identidade do sujeito do discurso se constrói de duas maneiras 

diferentes, em dois domínios que são ao mesmo tempo distintos e complementares, 

ambos construindo-se em articulação com o ato de enunciação: uma identidade dita 

“pessoal”, uma identidade dita de “posicionamento”. (CHARAUDEAU; 

MAINGUENEAU, 2004, p. 266) 

 

 É apenas ao descobrir o outro como diferente que pode brotar no sujeito sua 

consciência identitária. Partindo desse princípio, quanto mais forte é a consciência e a 

percepção do outro, mais vigorosamente se constrói a sua própria consciência de identidade. 

Ser você e não o outro, único e singular, constitui o que se chama de princípio de alteridade. 

 Assim que a diferença é percebida, desencadeia-se no sujeito um duplo processo de 

atração e de rejeição; atração pelo enigma, pelo novo, e a rejeição ao supor a superioridade de 

alguém sobre si. Cada um precisa do outro em sua diferença para tomar consciência de sua 

existência, mas, ao mesmo tempo, desconfia deste outro e sente necessidade ou de rejeitá-lo, 

ou de torná-lo semelhante, para eliminar a diferença. 

 Na teoria Semiolinguística, a identidade é o resultado de um complexo mecanismo, 

que consiste na construção de traços de identidades e não de identidades globais. 

 Uma mãe tem uma identidade social não só pela filiação biológica, progenitora, mas 

também pelo que a lei regulamenta. Charaudeau comenta que a função desses dois fatores 

confere uma autoridade parental, logo, uma “identidade social”. No entanto, cada mãe 

constrói, por meio de diferentes fatores, como comportamentos e atos de linguagem, 

diferentes identidades de mãe, como a autoritária, a protetora, a ausente, a compreensiva, a 

carinhosa, a castradora, etc. Assim, assume-se que essas identidades são construídas por 

intermédio de atos de discurso. 

 Logo, a teoria Semiolinguística esclarece que a identidade do sujeito comunicante é 

compósita: 

 
Ela inclui dados biológicos (“somos o que nosso corpo é”), dados psicossociais 

atribuídos ao sujeito (“somos o que dizem que somos”), dados construídos por nosso 

próprio comportamento (“somos o que pretendemos ser”). Entretanto, como, do 

ponto de vista de significação, os dados biológicos adquirem aquelas que os grupos 
sociais lhe atribuem, pode-se reduzir estes componentes a dois: o que chamaremos, 

por comodidade, de identidade social e o que chamaremos de identidade 

discursiva.” (CHARAUDEAU, 2009, p. 313) 

 

 Charaudeau postula que a identidade social do sujeito não abarca totalmente a 

significação do discurso, visto que o efeito de influência não está inteiramente dado por 

antecipação, então, o discurso não é somente linguagem, pois sua significação depende 

também da identidade social de quem a projeta. 
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 A identidade social tem como característica particular e distintiva a necessidade de ser 

identificada pelos outros. Ela concede ao sujeito o “direito à palavra”, o que justifica sua 

legitimidade. 

 Charaudeau entende legitimidade por autorização para alguém falar aquilo que 

pretende dizer; em outras palavras: 

 
A noção de legitimidade não é exclusiva do domínio político. De modo geral, 

designa o estado ou a qualidade de quem é autorizado a agir de maneira pela qual 

age. [...] O processo de legitimação de alguém é o reconhecimento de um sujeito por 

outros sujeitos, em nome de um valor aceito por todos, tal como foi constatado nos 

exemplos que examinamos. Assim sendo, a legitimidade depende de normas 

institucionais, que regem cada domínio da prática social e que atribuem estatutos, 

lugares e papéis aos são investidos de tais normas. (CHARAUDEAU, 2009, p. 314) 

 

 Diferente da identidade social, a identidade discursiva é construída pelo sujeito 

falante, com o objetivo de responder à questão “estou aqui para falar como?”, 

consequentemente, remete às condições de “credibilidade” e de “captação”. A estratégia de 

credibilidade é empregada quando há a finalidade de fazer com que o interlocutor creia no 

discurso do sujeito falante. Já a estratégia de captação surge quando não há relação de 

autoridade entre o sujeito falante e o seu interlocutor, por isso, essa estratégia apresenta-se na 

necessidade de o sujeito falante certificar-se de que o seu parceiro de troca linguageira 

participa também das mesmas ideias e opiniões que as suas. As estratégias já foram abordadas 

no capítulo 2 da pesquisa. 

Nesse sentido, nas palavras de Charaudeau,  

 
A identidade discursiva se constrói, pois, com base nos modos de tomada da palavra, 

na organização enunciativa do discurso e na manipulação dos imaginários sócio-

discursivos. Ao contrário da identidade social, a identidade discursiva é sempre algo 

“a construir – em construção”. Resulta de escolhas do sujeito, mas leva em conta, 

evidentemente, os fatores constituintes da identidade social. (CHARAUDEAU, 
2009, p. 318) 

 

Por fim, pode-se concluir que tanto a identidade social quanto a identidade discursiva 

individualizam e pluralizam, ao mesmo tempo, o sujeito falante. 

 

5.6 Ethos Discursivo  

 

 Ethos participa da tríade de Aristóteles - logos, pathos e ethos – que define os lugares 

de argumentação que um texto pode ocupar. O filósofo esclarece que, para influenciar seu 

auditório, o orador pode recorrer ao ethos, sendo a sua imagem; ao logos, por intermédio de 

seu próprio discurso e, ao pathos, por meio das emoções. Na Antiguidade, ethos era um viés 
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de caráter transmitido pelo orador, com a intenção de provocar uma boa impressão ao público. 

Sua imagem inspirava confiança. 

 Apesar de ser antigo, alguns teóricos, no campo da linguagem, retomaram o conceito, 

como Amossy (2013), Charaudeau (2013) e Maingueneau (2002). 

 Amossy (2013, p. 9) ressalta que não há necessidade do locutor fazer uma 

apresentação prévia detalhando suas qualidades e/ou fazer um autorretrato, pois seu estilo, sua 

crença e linguagem verbalizarão sobre a representação de sua pessoa. O locutor realiza em seu 

discurso uma apresentação de si. 

 
No momento em que toma a palavra, o orador faz uma ideia de seu auditório e da 

maneira pela qual será percebido; avalia o impacto sobre seu discurso atual e 

trabalha para confirmar sua imagem, para reelaborá-la ou transformá-la e produzir 

uma impressão conforme às exigências de seu projeto argumentativo. (AMOSSY, 
2013, p. 125) 

 

 Para Charaudeau (2013, p. 115), ethos é uma imagem tranvestida do locutor a partir 

daquilo que ele diz. É um “cruzamento de olhares”, é o olhar do auditório sobre o locutor, que 

por sua vez, projeta um olhar sobre a maneira como o auditório possivelmente o enxerga. A 

construção da imagem do sujeito que fala é baseada nos dados preexistentes ao discurso e, nos 

dados trazidos pelo próprio ato de linguagem, “ethos apóia-se em um duplo imaginário 

corporal e moral ou que é um imaginário que, aqui, se „corporifica‟”. Dessa maneira, o autor 

destaca que o ethos é a combinação da identidade social e da identidade discursiva. 

 Ethos é uma dupla imagem, ao passo que o locutor projeta uma concepção ideológica 

de seu auditório e sustenta sua imagem nessas bases, a fim de receber maior aceitação pelo 

público. Nas palavras de Charaudeau, 

 
O sujeito aparece, portanto, ao olhar do outro, com uma identidade psicológica e 

social que lhe é atribuída, e, ao mesmo tempo, mostra-se mediante a identidade 

discursiva que ele constrói para si. O sentido veiculado por nossas palavras depende 

ao mesmo tempo daquilo que somos e daquilo que dizemos. O ethos é resultado 
dessa dupla identidade, mas ele termina por se fundir em uma única. (Charaudeau, 

2013, p. 115) 

 

 Em Maingueneau (2002, p. 98), a noção de ethos não corresponde somente ao que é 

dito, mas também as suas determinações físicas e psíquicas ligadas pelas representações 

coletivas à figura daquele que enuncia. O discurso deve caminhar consoante as atitudes e 

lugar de fala do locutor. É uma “voz e um corpo enunciante”. A personalidade do enunciador 

é declarada em seu enunciado, por meio do jeito como se inscreve no discurso, seus traços de 

caráter são revelados. 
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 Para o autor, ethos não é dito e sim mostrado. Comprovado a partir de suas escolhas 

efetuadas pelo orador, sendo essas escolhas relacionadas diretamente com a maneira que irá 

se expressar. Portanto, o ethos é ligado diretamente ao ato de enunciação; nesse sentido, seu 

papel é sustentar o texto, é dar credibilidade a fala e a quem está falando, a fim de cumprir sua 

intenção que é a adesão dos sujeitos. 

 

5.7 A perspectiva sobre a figura feminina e materna 

 

 Essa pesquisa versa sobre algumas distinções feitas e/ou impostas, de um modo geral, 

pela sociedade em relação à configuração mãe/criança e pai/criança. Dessa forma, aqui 

abordaremos sobre a posição da mulher no grupo social a que pertence. 

 O julgamento e pensamento crítico são inatos ao ser humano. Costumes são, via de 

regra, estabelecidos e impostos na sociedade desde a criação da espécie humana, a mulher e a 

mãe não poderiam ficar fora das análises. 

 Inicialmente precisa-se entender que vivemos em um mundo em que o patriarcado é 

quem rege, ou seja, há a predominância masculina. Partindo nessa perspectiva, Bourdieu 

(2010) alude sobre a questão. Em seu texto A dominação masculina relata sobre a dominação 

do homem à luz de uma perspectiva “simbólica”, pois acredita que a referida dominação seria 

uma espécie de violência simbólica, sendo invisíveis as suas próprias vítimas e, sobretudo, 

cometida por meios simbólicos de comunicação e do conhecimento, sendo as principais 

instâncias de elaboração e imposição de seus princípios. 

 Para o autor, o foco preponderante é o de apresentar os processos responsáveis pela 

alteração da história em natureza, do arbitrário cultural em natural, reestabelecendo as 

diferenças entre o feminino e o masculino em caráter circunstancial.  

 Em relação às especificações sobre o que seria o feminino e o masculino, tanto nas 

características físicas referentes ao sexo, a atividade e coisas, ele demarca que foram 

objetivadas da mesma maneira que as características homólogas, tais como, claro-escuro, alto-

baixo, em cima-embaixo, frente-trás, etc. 

 Bourdieu (2010) atesta que a organização da sociedade e da visão em seu entorno é 

constituída a partir das divisões entre masculino e feminino. Para ele, a força masculina 

dispensa justificativas, é legitimada em si. A ordem masculina é favorecida pela confirmação 

constante do engendramento da sociedade, que identifica o corpo sendo uma realidade 

sexuada, portador de princípios sexualizantes. Enquanto sobre a gênese do habitus feminino, 

Bourdieu (2010, p. 40) afirma que tudo colabora “para fazer da experiência feminina do 
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corpo o limite da experiência universal do corpo-para-o-outro, incessantemente exposto à 

objetivação operada pelo olhar e pelo discurso dos outros”. 

 As movimentações feministas aconteceram pela preocupação com a instalação da 

igualdade de direitos entre homens e mulheres e, mesmo com inúmeras conquistas, ainda 

recai sobre a figura feminina o estigma do ser inferior. 

 A sociedade caminha para uma evolução e, hoje, a configuração familiar é ampla e 

plural; inclusive grande parte é chefiada por uma mulher, desconstruindo conceitos antigos do 

patriarcado. Embora haja todo esse crescimento, algumas publicidades insistem em recorrer à 

concepções arcaicas, onde a mulher deve formar uma família e consequentemente zelar por 

ela. 

 Nas figuras abaixo, podemos constatar com clareza essa diferenciação entre os 

gêneros. 

 

Figura 04: Natura 25 anos 

 
Fonte: Revista Pais & Filhos - agosto/2018 
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Figura 05: Natura 25 anos – dia dos pais 

 
Fonte: Revista Pais & Filhos - agosto/2018 

 

 Ambas as publicidades são da marca Natura, sendo que a que aparece a figura materna 

é recorrente e a que tem a figura paterna é referente ao mês de agosto, à campanha de 

comemoração do dia dos pais. 

 Na primeira peça. percebe-se a troca de olhares e o contato físico entre os 

personagens, reforçado pelo texto de apoio ao lado esquerdo “Amor de mãe tem um toque 

especial. O toque que tranquiliza. O toque que conforta. O toque que cria um vínculo para 

sempre.”. Fica explícito o laço eterno firmado entre eles. 

 Já na segunda, os olhares não se encontram, o bebê olha fixamente para o lado oposto 

ao pai, por conseguinte, ele permanece de olhos fechados. O texto que segue também difere 

do anterior, “Todo momento entre você e seu bebê é uma oportunidade de troca. Toca de 

amor. Troca de carinho. Troca de amor entre papai e bebê que cria um vínculo para sempre.”,  

como se quisesse convencer o consumidor/pai que aquele instante é importante, que participar 

também é vantajoso, de alguma forma. 

 A marca, implicitamente, deixa transparecer que a mãe é o ser detentor do zelo e do 

cuidado com o bebê, o que é confirmado na posição dos personagens. A mulher encontra-se 

envolvendo o filho com os braços, tocando o máximo possível o corpo dele, como se quisesse 

protegê-lo a todo tempo. Em contrapartida, na publicidade do pai, ele toca parcialmente o 

bebê, a cena é mais fria, as emoções não transbordam como na anterior, em que ambos 

sorriem. 
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 Ainda que a marca use uma modelo jovem e tatuada, a fim de quebrar paradigmas 

estéticos e sociais, a publicidade resvala em conceitos pré-estabelecidos, como a mãe ser a 

responsável pela criança. 
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6. A IMAGEM: O PROCESSO DE SIMBOLIZAÇÃO NA LINGUAGEM 

PUBLICITÁRIA 

  

 

Desde os primórdios, os seres humanos utilizam a imagem como uma forma de se 

expressar, como as pinturas pré-históricas em cavernas. E, desde então, vivemos cercados por 

imagens. Elas integram o mundo por meio mental, que corporificam os nossos pensamentos, 

ou por meio visual, que cerca o nosso cotidiano, como por exemplo, quando vemos um jornal, 

assistimos à televisão, observamos uma exposição com pinturas etc. 

Nesse viés, em um primeiro momento, é imperativo salientarmos o conceito que vem a 

ser imagem. Em A República, Platão, a princípio, determina imagem como sombras e, 

futuramente, como reflexos que vemos na água ou na superfície de corpos opacos, polidos, 

brilhantes. A partir das asserções do filósofo, pode-se deduzir duas conclusões desse conceito: 

1-  ele refere-se somente às imagens naturais e não às produzidas pelo homem. 2- embora ele 

se refira apenas às imagens naturais, o caráter duplo da imagem está presente em seu 

pensamento, já que a imagem reproduz características reconhecíveis de algo visível.  

Platão priorizou as imagens naturais em detrimento das imagens artificiais, as criadas 

ou recriadas pelo homem. Santaella ressalta sobre as imagens artificiais: 

 

estas costumam ser definidas como um artefato, bidimensional (como em um 

desenho, pintura, gravura, fotografia) ou tridimensional (como em uma escultura), 

que tem uma aparência similar a algo que está fora delas – usualmente objetos, 

pessoas ou situações – e que, de algum modo, elas, as imagens, tornam reconhecível, 

graças às relações de semelhança que mantêm com o que representa. 

(SANTAELLA, 2012, p. 15) 

 

Ao longo desse capítulo, esclareceremos como ocorre a construção da leitura de 

imagem. 

 

6.1  A composição da imagem 

 

As imagens são um meio de representar o mundo. Nessa premissa, Santaella e Nöth 

(1998) destacam que a palavra pode ter o seu cerne ligado aos três domínios: das 

representações visuais, das representações mentais e o das imagens perceptíveis. 

Santaella e Nöth (1998) elucidam que não há a possibilidade de desmembrar 

completamente os três domínios, uma vez que as imagens visuais surgiram, em algum 

momento, de imagens da mente ou das imagens diretamente perceptíveis, do mesmo jeito que 

as imagens da mente originaram-se de objetos visuais concretos. Vale ressaltar que as 
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imagens são chamadas de representações, pois são artificialmente criadas e também 

produzidas pelo homem (SANTAELLA, 2012).  

Toda imagem implica uma moldura e um campo. É a restrição de um território, sua 

inscrição em um determinado campo cujo limite é a moldura. Em primeiro plano é o conceito 

literal do termo – moldura –, podendo existir em material diverso, a fim de proteger as bordas 

da imagem. No entanto, há ainda o seu sentido abstrato, marcando o limite, entendido como 

“enquadramento”. 

Barthes (1990, p. 33) defende que toda imagem é polissêmica “e pressupõe subjacente 

a seus significantes, uma “cadeia flutuante” de significados, podendo o leitor escolher alguns 

e ignorar outros”. Santaella bebe na fonte de Barthes e reitera que o vocábulo “imagem” é 

ambíguo e polissêmico, pois pode ser empregado a realidades que podem não ser visuais, 

como a imagem musical. E, quando nos limitamos ao território da visualidade, há os três 

domínios principais: 

 

1- o domínio das imagens mentais, imaginadas e oníricas. Estas emergem da mente, 

logo, não necessitam ter vínculos com imagens percebidas, visto que a mente é 

livre para projetar formas diversas. 

2- o domínio das imagens diretamente perceptíveis. Essas apreendidas do mundo 

visível, percebemos diretamente da realidade na qual estamos inseridos. 

3- o domínio das imagens como representações visuais. Essas imagens correspondem 

a desenhos, pinturas, gravuras, fotografia, imagens cinematográficas, televisivas, 

holográficas e infográficas. 

 

É pertinente ressaltar que alguns autores estendem a lista incluindo mais dois 

domínios: 

 

4- o domínio das imagens verbais, que são construídas por meio de metáforas e 

descrições. 

5- o domínio das imagens ópticas, que correspondem aos espelhos e projeções. 

 

A polissemia advinda da imagem teve início no termo grego eikon, que envolvia todos 

os tipos de imagem existentes. No presente trabalho, o foco se deterá sobre as imagens como 

representações visuais. 
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Entendendo as imagens como representações, como já supracitado, criações e 

produções feitas pelo homem no mundo no qual habita, elas podem expressar elementos 

culturais por um contexto específico, refletindo marcas universais ou particulares. 

A autora enfatiza o fato de que as imagens apresentam um duplo aspecto, pois 

representam noções do mundo visível, por meio da relação de semelhança. No entanto, a 

imagem, muitas vezes, não reproduz o que de fato é naturalmente visível. Por isso, Santaella 

(2012) aponta que há, no mínimo, três modalidades principais de imagens presentes no 

domínio das representações visuais. São elas: 

 

 as imagens em si mesmas, que aparecem como formas puras, abstratas ou 

coloridas. 

 as imagens figurativas, que se assemelham a algo existente ou hipoteticamente 

existente no mundo, como as figuras imaginárias e mitológicas. 

 as imagens simbólicas, aquelas que apresentam figuras reconhecíveis, que vão 

além daquilo que os olhos veem. 

 

Apesar da restrição da leitura de imagens a um só campo, o das representações visuais, 

a autora afirma que elas diferem de acordo com a finalidade a que se prestam. Dessa forma, 

uma imagem pode ter por finalidade aumentar nossa capacidade perceptiva, tocar nossa 

sensibilidade, entre tantas outras coisas, como também, a imagem pode capturar o nosso 

desejo pela aquisição de um produto, como acontece quando são veiculadas nas publicidades. 

Destaca: 

 
No caso da publicidade que visa introduzir, manter ou fortalecer no mercado um 

produto comercial, o receptor também saberá que a intenção do emissor não é 

apenas a de informar, mas ao fim e ao cabo, a levar à ação, a saber, à compra do 

produto. Diante de tal tipo de mensagem, já preexistente na mente do receptor a 

expectativa de que a visão sobre o produto será positiva, por vezes, 

exacerbadamente positiva. (SANTAELLA, 2012, p. 136) 

 

Com base nas proposições acima, abordaremos, na seção seguinte, como se dá a 

imagem no gênero publicitário. 
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6.2  As representações visuais no gênero publicitário 

 

Quando analisamos uma imagem de imediato o que lemos são as cores, a parte visual. 

Elas significam e podem estar associadas a sensações variadas. Farina (2006) ressalta que a 

cor exerce uma ação tríplice:  

a de impressionar, a de expressar e a de construir. A cor é vista: 

impressiona a retina. E sentida: provoca uma emoção. E é construtiva, pois, tendo 

um significado próprio, tem valor de símbolo e capacidade, portanto, de construir 

uma linguagem própria que comunique uma ideia. (p.13) 

 

No texto não verbal, as cores exercem funções próprias, podendo ser taxionômicas, 

como organizar, destacar, direcionar a leitura, chamar a atenção, ou semânticas, como 

simbolizar, conotar, denotar e ambientar. 

Wilhelm Wundt (1832-1920) apud FARINA (2006) sistematizou as cores tornando 

possível estabelecer uma relação harmoniosa entre elas: cores quentes e cores frias. 

 

                    Esquema 04: Círculo de cores 

 

Fonte: https://br.pinteret.com acessado em setembro/2019. 

 

As cores frias tranquilizam e acalmam, pois são suaves e estáticas, como o gelo e a 

distância. Já as cores quentes são psicologicamente estimulantes, como a luz do sol e o fogo, 

indicam vitalidade, alegria, excitação e movimento. 

O psicólogo Bamz (1980) apud FARINA (2006) salienta outro aspecto curioso, que é 

a relação entre cor e idade. 

 

https://br.pinteret.com/
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             Quadro 06: Principais conclusões da pesquisa de Bamz. 

COR  IDADE 

Vermelho 1 a 10 anos (idade da efervescência e da 

espontaneidade). 

Laranja 10 a 20 anos (idade da imaginação, 

excitação, aventura). 

Amarelo 20 a 30 anos (idade da força, potência, 

arrogância). 

Verde 30 a 40 anos (idade da diminuição do fogo 

juvenil). 

Azul 40 a 50 anos (idade do pensamento e da 

inteligência). 

Lilás 50 a 60 anos (idade do juízo, misticismo e da 

lei). 

Roxo Acima dos 60 anos (idade do saber, da 

experiência e da benevolência). 

Fonte: Farina (2006, p. 89) 

 

Assim, pode-se associar a preferência que o indivíduo declara por determinada cor a 

sua faixa etária. As agências publicitárias, por sua vez, também recorrem ao matiz para 

elaborarem suas publicidades.  

Assim, é de fundamental importância frisar que a publicidade é uma das áreas 

privilegiadas no exercício de leitura de imagem, pela relevância crucial que a imagem nela 

desempenha. Ainda que existam publicidades sem imagem, essas costumam ser 

desinteressantes, em contrapartida, o oposto não é verdadeiro. “É a imagem que contribui com 

seu encanto próprio para a constituição da linguagem publicitária, até o ponto de algumas 

publicidades reduzirem o verbal a um quase nada”. (SANTAELLA, 2012, p. 137) 

De toda forma, com ou sem a preponderância do visual sobre o verbal, a publicidade 

se estabelece a partir de uma linguagem mista, ou seja, na maioria das vezes, há a necessidade 

de ambas as realidades coexistirem, visual e verbal, para acontecer. É apoiada nessa relação 

construída entre as duas que emerge a mensagem publicitária. 

 Santaella (2012) afirma que uma diferença bem marcada entre as imagens publicitárias 

e as imagens da arte e as da fotografia, é que a abertura que é inata de toda imagem não 
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trabalha a serviço da publicidade. Carece que o texto dê uma orientação interpretativa para 

essa abertura no nível superficial, pois existem outras mais profundas. 

 
A segunda razão para a escolha da publicidade como espaço de leitura encontra-se 

no fato de que é preciso educar os jovens desde cedo, para o desenvolvimento de 

uma visão crítica e consciente dos recursos que são utilizados pela linguagem 

publicitária e que certamente nos afetam  psiquicamente, sem que estejamos atentos 

a isso. (SANTAELLA, 2012, p. 138) 

 

 A publicidade não se limita unicamente à venda de um determinado produto. Como já 

exposto nos capítulos anteriores, com uma linguagem muito bem arquitetada e elaborada, ela 

“embrulha junto um pacote de emoções, expectativas e desejos” (SANTAELLA, 2012, p. 

138). Diretamente ou indiretamente, a publicidade não apenas molda desejos e também, é a 

grande responsável por boa parte de nossas formações cognitivas “ao determinar até certo 

ponto o perfil daquilo que pensamos e sentimos sobre as coisas, guiando consequentemente o 

modo como agimos e o que buscamos” (SANTAELLA, 2012, p. 138). Caso contrário, o 

consumo não teria a força e o poder que tem. 

 Então, ter a consciência e aprender a fazer as leituras das estratégias utilizadas pela 

linguagem publicitária denota conseguir a capacidade de enxergar nos meandros e nos seus 

subtextos os mecanismos pelos quais ela capta o nosso desejo. 

 É a partir de três pontos de vista que, segundo Santaella (2012, p. 143) temos de 

percorrer para a leitura de uma peça publicitária impressa. São eles: 

 

1- o ponto de vista das qualidades visuais: a leitura se volta para os aspectos qualitativos 

da mensagem, como suas cores, linhas, volume, dimensão, textura, luminosidade, 

composição, forma, design, que serão responsáveis pela primeira impressão provocada 

pela mensagem. Concomitantemente, essas qualidades visíveis sugerem a percepção 

das qualidades abstratas, tais como leveza, nobreza, delicadeza, força etc. e, ainda, são 

responsáveis pelas associações de ideias a partir da relação de comparação, que, 

geralmente, se dá por semelhança, quando uma cor lembra algo com a mesma cor, ou 

uma forma lembra algo que tem forma semelhante, e assim por diante. 

 

2- o ponto de vista dos índices: a mensagem é  avaliada como algo que existe em um 

espaço e tempo determinados, especificando seus traços de identidade, as cores, 

forma, tamanho, matéria, a fim de serem vistas em função da sua manipulação e uso. 
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3- o ponto de vista das convenções culturais é onde surgem os traços típicos da 

linguagem publicitária. Aqui, observa-se o poder representativo da mensagem, o 

status cultural da marca do produto e a construção desse status e o tipo de consumidor 

a mensagem visa atingir.  

 

Na imagem a seguir, podemos observar a construção dos pontos de vista citados por 

Santaella. 

Figura 06: Weleda 

 
Fonte: Revista Pais & Filhos - maio/2018 

 

 

Logo de início, percebemos os pontos de vista ressaltados pelas cores brancas, 

amarelas e neutras, trazendo um ar de leveza e limpeza ao ambiente. Assim como a paz 

também, pois podemos inferir que, quando o produto Weleda é utilizado, não há margem para 

problemas. Os tons amarelados dominam um pouco mais a cena, visto que o produto 

anunciado possui o ingrediente Calêndula, uma planta de flor amarela bastante usada em 

cosméticos por conter muitas propriedades medicinais. É como se a planta estivesse in natura 

dentro do frasco. 

Observamos ainda que o ambiente da publicidade aparenta ser doméstico, por aparecer 

uma cama e travesseiros. Deduzimos, então, que a mulher figurativa na imagem remete ao ser 

“mãe”, que compra e usa o produto da marca Weleda na troca de fraldas do bebê. 

Portanto, a imagem é extremamente rica em termos qualitativos e, essas riquezas de 

seus traços falam às sensações visuais. A atenção do observador é captada pela imagem 
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produzida que, à primeira vista, é clara e direta, mas, ao mesmo tempo, enigmática em suas 

várias camadas de sentido, mesmo que o observador não tenha consciência ou não saiba 

explicá-las. 
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7. METODOLOGIA 

 

No decurso da pesquisa, foi compilada durante um ano, aproximadamente, trinta e 

cinco (35) peças publicitárias, mas para o presente trabalho foram selecionadas apenas doze, 

como dito anteriormente. As peças publicitárias são das revistas Crescer (Editora Globo) e 

Pais & Filhos (Manchete Editora) do ano de 2018. Todas as publicidades selecionadas 

possuem a mesma temática central, artigos para cuidados de criança. Entende-se aqui, 

conforme o que propõe o ECA, crianças de 0 a 12 anos incompletos.  

A escolha dessas revistas se deu pelo fato de dedicarem seu conteúdo ao universo da 

criação e crescimento de crianças. As publicidades encontradas possuem produtos diversos e 

são bem explorados, o que não ocorre, por exemplo, em uma revista destinada a outros 

assuntos, como culinária, pesquisa etc. Quando acontece de aparecer uma publicidade dessa 

temática em revistas não “especializadas”, o anúncio tem seu conteúdo restrito e de 

formatação bem menor. 

Trata-se de uma pesquisa com suporte teórico-metodológico na Teoria 

Semiolinguística de Patrick Charaudeau, aquela que se detém a analisar os comportamentos 

linguageiros, relacionados às condições psicossociais estabelecidas pelo contrato da fala. 

 Como salientado no referencial teórico, para Charaudeau, o ato de linguagem constitui 

um jogo no qual encenam quatro sujeitos inscritos em dois espaços distintos: (a) um espaço 

“externo”, de fala, no qual se encontram um EU comunicante (EUc) e um TU interpretante 

(TUi), responsáveis, respectivamente, pela produção e pela interpretação do ato de linguagem, 

e (b) um espaço “interno”, de discurso, no qual se encontram um EU enunciador (EUe) – que 

não necessariamente condiz com o sujeito externo – instaurador, por sua vez de um TU 

destinatário (TUd) a quem se dirige. Para este estudo, utilizaremos como categorias de análise 

pontos desses dois circuitos. 

 Assim, nas peças, analisaremos: 

 como são constituídas as publicidades de artigos para cuidados de crianças, por meio 

dos imaginários sociais; 

 a quem de fato são destinadas essas publicidades (TUd); 

 quem é o público-alvo consumidor (TUi); 

 a relação entre texto verbal e texto não-verbal na produção dos sentidos; 

 a(s) atitude(s) do modo enunciativo predominante(s) empregada(s) como estratégia de 

captação. 
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8. ANÁLISE DO CORPUS 

 

 

A Teoria Semiolinguística é uma corrente de estudos que confere o discurso como um 

jogo comunicativo, que envolve a sociedade e suas produções linguageiras. Dessa forma, a 

linguagem é constituída nesses estudos como um veículo social de comunicação, assumindo 

que o falante é aquele ser não completamente individual, pois faz uso da voz social, nem 

completamente coletivo, uma vez que os aspectos psicossocial e situacional lhe garantem 

certa individualidade. É no jogo comunicativo que aparecem os atores da representação 

social, tal representação foi denominada, por Charaudeau (2008), de mise en scène 

(encenação). 

Nesse sentido, com base na Teoria explicitada, aplicaremos o quadro de Charaudeau, 

já mencionado anteriormente, às publicidades selecionadas, com o objetivo de verificarmos a 

mise en scène publicitária.  

 

Peça 01: PomPom 

Fonte: Revista Pais & Filhos (Manchete Editora), edição 578, Maio/2018. 
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 Na primeira peça publicitária analisada, pode-se perceber a presença dos quatro 

sujeitos no contrato de comunicação propostos por Charaudeau. Inicialmente, no espaço 

externo, identifica-se o EU comunicante como a marca PomPom e a empresa de publicidade 

responsável pela criação da publicidade. Ainda no espaço externo, encontra-se o TU 

interpretante, representando os consumidores do produto fraldas PomPom. Já no espaço 

interno, identifica-se o EU enunciador, representado por uma mulher (mãe), modelo que 

aparenta ter entre 25 e 35 anos, arrumada, penteada e feliz, amamentando um bebê usando a 

fralda da marca explicitada.  

Dessa forma, a figura feminina representa o modelo de beleza e felicidade esperados 

por uma mãe dentro dos padrões sociais. E o TU destinatário, que, neste contrato 

comunicativo, é representado por mulheres, no caso, mães, não exclusivamente leitoras da 

revista Pais&Filhos, mas consumidoras da fralda descartável, que, nessa mise en scène, são 

vistas como consumidoras em potencial da melhor e confortável fralda do mercado, que se 

assemelha ao conforto do colo de mãe, o melhor lugar do mundo. 

 Na publicidade apresentada, o EU comunicante utiliza-se da imagem de uma mulher, 

como já mencionado, possivelmente uma modelo, que, pela cena, podemos observar, é jovem 

e bonita, o que torna o produto fralda PomPom mais atraente e sedutor ao TUi, o que pode ser 

confirmado a partir da estratégia discursiva posta em jogo pelos elaboradores da peça ao 

usarem as expressões “colo o melhor lugar do mundo” e “Carinho e aconchego para sentir o 

maior amor do mundo”, com a intenção de seduzir o leitor/consumidor a comprar tal item. 

 É possível afirmar a ambiguidade semântica gerada pela palavra “Colo”: ao mesmo 

tempo que remete ao ato de pegar a criança nos braços e acalentar, também remete ao tipo de 

fralda, logo, a fralda “Colo de Mãe” é tão confortável e acolhedora quanto o colo real, que 

ajuda na construção e no direcionamento do sentido dessa mise en scène, ao considerarmos 

também o posicionamento do bebê nos braços da modelo na peça. 

 Tal publicidade tem o intuito de seduzir a mãe-destinatária sobre o conforto e 

segurança do produto oferecido, o que pode ser evidenciado pelo semblante feliz e tranquilo, 

com o sorriso da figura materna. Socialmente, entende-se a maternidade como uma fase de 

plenitude na vida da mulher, onde só há espaço para felicidade e perfeição, pois uma recém-

mãe quer ser a melhor mãe para o seu bebê. Assim, as publicidades utilizam da estratégia de 

sedução para aproximar-se do público-alvo (mãe), mostrando apenas o lado favorável e 

idealizado da maternidade. Logo, a concepção que essa peça quer transmitir é que a mãe que 

faz uso da fralda PomPom consegue estar sempre com ótima aparência e arrumada, ou seja, 

pode continuar com seus hábitos e rotinas anteriores à gravidez, porque a fralda proporciona 
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esse momento a ela, o produto é de conforto e qualidade inegáveis, possibilitando que o bebê 

permaneça aconchegado e seguro, que o deixará calmo e tranquilo. 

 Nota-se, ainda, que a peça retoma as representações e imaginários sociais, quando 

apresenta a modelo amamentando o bebê com total tranquilidade, descartando e não 

considerando as possíveis intercorrências que surgem no período de aleitamento materno. 

Uma recém-mãe, com certeza, não se enxergará nessa publicidade, com a maternidade 

idealizada sendo retratada, mas despertará seu interesse em poder estar descansada e tranquila 

como a modelo da peça e, prontamente, motivará o interesse no produto que está sendo 

oferecido. 

 

Peça 02: Salsep Jet e Salsep Jet Kids 

 
Fonte: Revista Crescer (Editora Globo), edição 295, Junho/2018. 

 

Nessa segunda publicidade, observamos o seguinte quadro do contrato comunicativo: 

no espaço externo, o espaço do fazer, encontram-se dois sujeitos, o EU comunicante, 

representado pela empresa Libbs que fabrica o produto Salsep Jet e Salsep Jet Kids e a 

empresa responsável pela criação da publicidade, e o TU interpretante, são os consumidores 

do produto Salsep Jet Kids. No espaço interno, o espaço do dizer, os dois sujeitos descritos 

são o EU enunciador, que apresenta um homem, possivelmente pai, que aparenta ter entre 30 
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e 40 anos, arrumado e sorridente, parece estar dançando e/ou brincando com a possível filha, 

que aparenta ter entre 07 e 11 anos.  

Dessa maneira, a figura do homem representa o modelo de pai esperado pela 

sociedade, um pai “presente” – aquele que de alguma forma aparece no convívio com o 

filho(a), mas que não necessariamente esteja ligado aos cuidados diretos da criança -, e o TU 

destinatário é configurado por mulheres e homens, pais, não exclusivamente leitores da 

Revista Crescer, mas consumidores em potencial da Solução em Spray. 

Na peça, o EU comunicante é, como já mencionado, um homem e uma menina que, 

teoricamente, fazem uso do produto Salsep Jet e Salsep Jet Kids, que promete a limpeza das 

narinas, prevenindo e tratando doenças respiratórias, o que torna um atrativo ao TUi, 

confirmado a partir da persuasão como estratégia discursiva no pequeno texto que segue na 

parte inferior da imagem “Os novos Salsep Jet e Salsep Jet Kids 200 mL são ideais para você 

transformar o hábito de limpar o nariz em uma rotina diária. É prevenção e tratamento contra 

as doenças respiratórias com muito mais economia para você”, com a intenção de fazer crer, 

pois quer que o seu destinatário acredite na eficiência do produto oferecido. 

Ainda com o intuito de cativar os consumidores, a marca apresenta um selo, no canto 

inferior direito da publicidade, “Todo dia é dia de respirar bem”, pois apenas com o uso diário 

do produto é possível conseguir uma respiração sem intervenções. A marca utiliza-se também 

dos dois personagens dançando, pois quem possui qualquer tipo de alergia e/ou intercorrência 

respiratória sente-se desconfortável para exercer movimentações um pouco mais bruscas por 

conta da falta de ar e fadiga. 

No canto superior direito, a marca dispõe um selo, sinalizando “frasco econômico”, 

seguido de um símbolo, o cifrão. Com isso, pode-se concluir que, de acordo com o imaginário 

social, o homem/pai, na maioria das vezes, está ligado à parte econômica e financeira da 

família, como o provedor, enquanto a mulher/mãe ocupa-se da casa e da família. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



74 
 

Peça 03: Kwell 

 
Fonte: Revista Crescer (Editora Globo), edição 304, Março/2018. 

 

 Nessa peça há o destaque do modelo dionisíaco proposto por Carrascoza (2004), pois 

se utiliza do humor e da descontração em sua configuração. Remete ao formato das histórias 

em quadrinhos, como se verifica no modelo empregado no título, uma caixa retangular 

chamando a atenção para a possível história a ser narrada. A presença dos desenhos dos 

piolhos e a frase inferior aos personagens, “Kwell, o arqui-inimigo dos piolhos”, lembram 

histórias de super-heróis.  

 A posição ereta e de braços cruzados também faz menção à posição escolhida pelos 

heróis em quadrinhos, o que mais uma vez idealiza a mãe como a heroína que soluciona todos 

os problemas. 

 Outra questão também chama muita atenção, o selo com o dizer “Escolha número 1 

dos especialistas”, localizado sobreposto à figura feminina, singularizando o produto como 

número 1 e único e, atestando que as mães são as especialistas em cuidar da saúde e higiene 

dos filhos, evocando o ethos de mãe. Mesmo a publicidade empregando a contratação da 

preposição de + o artigo definido masculino o (do) como forma de generalizar os 

interlocutores, ela não obtém esse êxito, pois, ao colocar uma mulher e o selo sobreposto a 

ela, descaracteriza qualquer possível integração nesse cuidado com filhos, recaindo 

novamente sobre a mãe. 
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Peça 04: ObaSônico Repelente Eletrônico 

 
Fonte: Revista Crescer (Editora Globo), edição 303, Fevereiro/2018. 

 

 A peça acima é sobre um aparelho de uso doméstico que tem a função de inseticida. 

Observa-se, na imagem, o uso de objetos para configurar o ambiente similar ao proposto pelo 

aparelho, como um berço, travesseiros, janela e porta, novamente há a referência da mulher 

pertencer ao ambiente interno/doméstico. O anunciante deixa claro ao seu consumidor que o 

produto dele é confiável e indicado para qualquer cômodo da casa; o que também é 

confirmado pelo texto ao lado direito da peça, “Sem veneno ou produtos químicos. Dispensa 

o uso de refil. Basta ligar na tomada. Não agride sua família ou animais domésticos”. 

 Enquanto título evoca o ato alocutivo destacado pelo pronome “sua”, com intenção de 

influir o interlocutor, o ato delocutivo é ressaltado pela imagem, os personagens interagem 

apenas entre eles. 

 A presença feminina faz menção à figura materna, que, na cena, acolhe um bebê em 

seus braços, e que é responsável pelo bem-estar e cuidado dele. E, consequentemente, usará o 

produto oferecido, pois, como o próprio título sugere, “Sua família protegida contra a zica, 

dengue e febre amarela”, aqui, evoca-se o imaginário social elucidado por Charaudeau, em 

que a mulher/mãe é a mantenedora do lar e da família. O termo “protegida” casa de forma 
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primorosa com a posição em que a mulher se encontra com o bebê - os braços o envolve, 

corporificando o vocábulo. 

 

 

 

Peça 05: Lolly 

 
Fonte: Revista Crscer (Editora Globo), edição 295,  Junho/2018. 

 

 A peça número 05 esbarra nos mesmos conceitos da peça anterior, é um produto 

também de uso doméstico. A marca Lolly recorreu à configuração similar, figura feminina e 

bebê para anunciar os protetores de tomada. 

 Percebe-se o modo de organização enunciativo, que nos permite entender a posição do 

sujeito falante com relação ao seu interlocutor, enfatizando o ato delocutivo, por não haver 

interação dos personagens da cena com os interlocutores, porém, no título, o ato alocutivo é 

acentuado com a presença do pronome “você” em “Proteja quem você ama”, com intuito de 

influenciar o possível consumidor. 

 Abaixo, no texto de apoio, há uma inferência sobre o imaginário feminino, no trecho 

“São 30 peças discretas que não chamam a atenção das crianças. Oferecendo ainda mais 

segurança sem interferir na decoração da sua casa.”, que a mulher é a pessoa preocupada com 
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a segurança e com a estética do lar. É ela quem geralmente decora e ornamenta a casa e, 

pensando nisso, a Lolly projetou um produto discreto para se adequar a qualquer estilo. 

 Outro ponto a ser destacado é o uso predominante da cor branca, tanto no ambiente 

como nas vestimentas das personagens, com a intenção de passar paz e tranquilidade 

oferecidas pelo produto anunciado. 

 

Peça 06: Huggies SupremeCare 

 
Fonte: Revista Crescer (Editora Globo), edição 297, Agosto/2018. 

 

  A última peça da sequência é da fralda Huggies, que utiliza a figura masculina e um 

bebê. Os textos que seguem o anúncio ressaltam os conceitos de imaginário e estereótipo 

masculino, com os termos “ponta-cabeça” e “brincadeiras”. Entende-se que o homem é mais 

pré-disposto a aventuras e o momento pai e filho é de descontração, que é reforçado com a 

posição dos personagens; o pai virando o filho de cabeça para baixo. 

Em todas as publicidades, percebemos a quem as marcas direcionam, quem é o 

público-alvo. Nas publicidades em que aparece a figura feminina, percebemos que, quase em 

absoluto, a mãe encontra-se dentro de casa, no ambiente doméstico, enquanto nas que o pai 
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aparece, o ambiente é sempre exterior, externalizando o conceito de que no imaginário social 

a casa pertence à mulher e, a rua, ao homem. 

 Portanto, podemos afirmar, por meio das referidas publicidades, que a figura materna, 

a mãe, é a única responsável pelos cuidados dos bebês, nos primeiros anos de vida e, a figura 

masculina, paterna, aparece na fase posterior da criança, quando ela já não é mais bebê, ou 

seja, a criança possui alguma autonomia e não requer mais tanto cuidado. 
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9. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Consideramos que o discurso publicitário não visa apenas a venda de um produto, mas 

também dissemina valores e ideais para o mercado geral. Ora vemos um bom exemplo como 

o sabão em pó da marca Omo que promove a diversão em detrimento da preocupação com a 

sujeira. Ora vemos um posicionamento tendencioso prejudicial como nas marcas citadas ao 

longo do estudo, que tipificam a figura da mulher como funcionária do lar e dona de mil 

obrigações enquanto o homem é apagado das mesmas. Verificamos, dessa forma, como a 

sociedade é representada por meio dos enunciados utilizados pelo mercado publicitário. 

Portanto, entendemos a publicidade não apenas como mecanismo que regula as 

economias de mercado, mas também como um gancho para a circulação de representações 

sociais, como, a mulher ser ligada diretamente aos cuidados de crianças menores, não 

importando suas condições profissionais, emocionais e/ou sociais. No imaginário social, a 

responsabilidade de uma criança está voltada única e exclusivamente à mãe, mesmo com as 

mudanças de configuração familiar atual, mudanças estas, resultado da longa e árdua batalha 

travada pelos movimentos feministas que a origem remonta o Modernismo; ainda se a mulher 

tiver paridade salarial, mesmo com cargos de liderança e maior liberdade do que nunca, a mãe 

se vê refém de uma jornada dupla ou tripla dentro de sua casa o que já não permeia o mundo 

masculino que não é incumbido de nenhuma responsabilidade paternal.  

Pelas análises das peças, percebe-se a sobrecarga física e emocional imposta a figura 

feminina. As publicidades utilizam-se de modelos sempre muito produzidas e felizes, o que 

não retrata, muitas das vezes, a realidade materna. Cabe salientar que o nascimento de um 

bebê envolve uma mudança brusca tanto psiquicamente quanto biologicamente. É um mundo 

desconhecido que se abre à mulher. Os hormônios pululam dentro do corpo, corpo este que se 

modifica quase que diariamente. É ver a vida mudar, assim como as prioridades. 

A recém-mãe quer exercer seu novo papel com maestria, mas ao se deparar com 

publicidades do meio infantil, como as citadas, nota que o cenário descrito é divergente do 

seu. Uma puérpera mal consegue cuidar de sua higiene pessoal diária, quanto mais estar 

maquiada e bem vestida. Essa colisão impacta negativamente a mulher que está em seu 

processo de redescobrimento e adaptação. 

A sociedade, por sua vez, corrobora com a máxima de que “o filho é sempre da mãe”, 

anulando a participação, que deveria ser ativa, dos pais. Assim, essa fase torna-se mais 

solitária e árdua para a mulher. Bem como deve permanecer sempre feliz. As pessoas intimam 
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que a mãe seja o ser mais feliz que existe na Terra. Na verdade ela é, só não em tempo 

integral. Saber respeitar o ciclo de cada uma é um ato de grande generosidade.  

As cobranças e as imposições despontam em progressões geométricas à mulher, enquanto 

ao homem cabe o seu apagamento na vivência e no cotidiano infantil. Faz-se necessário a 

reorganização de hábitos e costumes a respeito da criação de um filho. Uma vez que o mundo 

começa a abraçar a diversidade e dar notoriedade à face feminina. O ambiente doméstico não 

é exclusivo de um único gênero, da mesma forma que a rua também não. As peças 

publicitárias verificadas retratam a mulher em um ambiente exclusivamente doméstico 

reduzindo-a a um espaço e um lugar, diferentemente do que ocorre com o homem que é 

retratado em um ambiente externo deixando-o, assim, livre para diversas outras escolhas. 

Similarmente, a disparidade dos gêneros acontece quando as peças retratadas com mãe 

remetem a um caráter quase que protetor, pois a personagem feminina está sempre em contato 

físico com a criança. Já com o pai o contato é distanciado, o toque é parcial e a troca de  

olhares também. Garantindo o zelo e a proteção à mulher. 

Durante a análise dos corpus, outro fato a salientar é que as peças publicitárias nas quais 

apareciam a figura masculina, em sua grande maioria, pertencem às edições do mês de agosto, 

onde se comemora o Dia dos Pais no Brasil. Mesmo uma das revistas analisada trazer o título 

“Pais & Filhos”, as publicidades com a figura masculina só aparecem no mês de agosto, em 

sua maioria. O nome da revista tenta pluralizar o seu destinatário, porém, o conteúdo proposto 

não. Atestamos que essas referidas peças são de edições especiais, não estão corriqueiramente 

presentes nas revistas. Novamente, a presença da  figura materna torna-se regra. 

Assim, pode-se atestar que a cultura do patriarcado é fortemente enraizada na sociedade e, 

que a maternidade sofre com os excessos de responsabilidades tendenciosamente atribuídos. 
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