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RESUMO 
 

  
  

  
  

Este trabalho tem o propósito de delimitar o imaginário sociodiscursivo da 

juvenilização da cultura na instância midiática, mais especificamente, no 

universo discursivo da produção e do consumo, com base na Teoria 

Semiolinguística de Análise do Discurso postulada por Patrick Charaudeau, a 

partir dos saberes de crença que o constituem. Além disso, verifica que o 

emprego desse imaginário, nos gêneros notícia é um recurso voltado para a 

estratégia de captação do leitor, a partir do mito da eterna juventude, do ideal 

de rejuvenescimento e da centralidade do jovem como modelo social. Observa-

se, nos corpora analisados, que a presença do imaginário em tela está atrelada 

a um objetivo publicitário oculto por uma máscara informativa, o que 

corresponde à formação do intergênero notícia publicitária. A partir da 

intergenericidade proposta, nota-se que a representação do jovem como 

símbolo de potência e plenitude corresponde a um apelo à estética juvenilizada 

para a divulgação de produtos e marcas, o que revela uma segunda estratégia 

discursiva, a de persuasão/sedução do consumidor em potencial para a 

compra, de modo que o fazer saber encobre o fazer fazer. Conclui-se, de 

acordo com a variabilidade de traços semânticos componentes desse 

imaginário, que ele não corresponde a uma categoria social fixada por idade; a 

ideia de juventude é cooptada como fetiche publicitário e oferecida como 

produto mercadológico. 
  

Palavras-chave: Imaginário sociodiscursivo; Juvenilização da cultura; Mídia;  

Publicidade; Consumo. 

  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
 

ABSTRACT 
 
 
 
 

 

This paper aims to delimitate the socio-discursive imaginary of the juvenilization 

of culture in the media instance, more specifically, in the discursive universe of 

production and consumption, based on the Semiolinguistic Theory of Discourse 

Analysis postulated by Patrick Charaudeau, as from the knowledge of creed 

that constitutes him. Furthermore, it is showed that the use of this imaginary, in 

the gender news is a resource facing the strategy of reader‟s uptake, as of the 

myth of eternal youth, the ideal of rejuvenation and of centrality of youth as a 

social model. It is observed, in the analyzed corpora, that the presence of the 

imaginary on screen is associated to an advertising goal hidden by an 

informative mask, which corresponds to the formation of the inter-genre 

advertising news. From the proposed intergenericity, it is perceived that the 

representation of the youth as a symbol of power and plenitude corresponds to 

an appeal to the juvenilized esthetic for the disclosure of products and brands, 

which reveals a second discursive strategy, the one of persuasion/seduction on 

the potential consumer for the purchase, in a way that making something known 

covers the making itself. It is concluded that, according to the variability of 

semantic traces which constitutes this imaginary, it doesn‟t correspond to a 

social category determined by age; the idea of youth is coopted as an 

advertising fetish and offered as a marketing product. 

 

Keywords: Socio-discursive imaginary; Juvenilization of culture; Media; 

Publicity; Consumption.  
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APRESENTAÇÃO 

 

A discussão sobre a centralidade da juventude no cenário social, mediante o 

processo pós-moderno de descronologização do curso da vida, vem atrelada a um 

paradoxo semântico-ideológico que situa o jovem, ora como um sujeito do desvio, 

protagonista dos problemas sociais, ora como um modelo cultural inscrito no mass 

media por uma estética juvenilizada. 

Essa relação polêmica demarca a contradição entre duas representações 

criadas a partir da imagem do jovem. De um lado, o imaginário da juventude como 

categoria social corresponde aos indivíduos entre 18 e 29 anos, isto é, um grupo 

etário específico, associado a dimensões negativas como apatia e criminalidade. De 

outro, o imaginário da juvenilização da cultura disjunge desse imaginário da 

juventude e transforma a imagem do jovem em um valor positivo de potência e 

plenitude, um bem a ser conquistado pela adoção de estilos de vida e formas de 

consumo, em que a promessa da eterna juventude passa a ser mecanismo 

constitutivo de mercados que literatizam o ideal de conjunção com o novo em 

aquisição de produtos e marcas e projetam na instância midiática um perfil 

consumidor jovem, isto é, juvenilizado, independente da faixa etária do sujeito. 

Dessa maneira, esta dissertação visa a apresentar um ponto de contribuição 

no diálogo entre a Análise do Discurso e as Ciências Sociais, na medida em que 

entende que o discurso, como prática social, erige sistemas de conhecimentos e de 

crenças. Ainda, destaca-se a relevância desse tema por ele se inserir nos estudos 

da confluência de três modelos culturais hegemônicos: a cultura jovem, a cultura 

midiática e a cultura de consumo. 

A reflexão sobre o tema “juventude(s)” foi suscitada ao longo do curso de 

Formação Inicial de Educadores do ProJovem Urbano  Niterói, promovido pela 

Fundação Darcy Ribeiro (Fundar). Nessa experiência, surgiram as primeiras leituras 
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sobre a problemática do conceito de juventude como categoria homogênea, visto 

que as culturas juvenis expressam as diferentes circunstâncias materiais e sociais a 

que os jovens são submetidos. 

No entanto, a passagem do interesse inicial por esse tema amplo às questões 

específicas sobre o imaginário da juvenilização corresponde a uma atividade 

intelectual apoiada no trabalho de orientação científica, bem como em conceitos 

apreendidos nas disciplinas de Introdução à Semiolinguística e de Metodologia de 

Pesquisa, tais como a própria noção de imaginário sociodiscursivo e de 

delineamento de um projeto de pesquisa, respectivamente. 

Nesse contexto, o presente trabalho propõe uma análise do imaginário 

sociodiscursivo da juvenilização da cultura a partir de um levantamento dos saberes 

que o configuram, de acordo com o aporte teórico-metodológico da Teoria 

Semiolinguística de Análise do Discurso. Além disso, objetiva-se descrever os 

procedimentos discursivos que materializam esse compósito de imagens na 

superfície textual. Para tanto, organiza-se um corpus composto por oito notícias 

sobre marcas e produtos: duas publicadas no jornal Estadão online; três, na revista 

digital Carro Online; uma, na revista digital Auto Esporte; uma, no site MotorDream e 

uma, no blog Inteligência Mercadológica. 

O problema formulado visa responder à seguinte questão: que saberes de 

crença socialmente partilhados constituem o imaginário sociodiscursivo da 

juvenilizaçãonesses diferentes espaços da instância midiática? Por desdobramento, 

pergunta-se: com que motivação a ideia de juvenilização é acionada no universo 

publicitário? Como procedimento de análise, essa dissertação verifica como esse 

imaginário é discursivizado, nas produções analisadas, a partir do nível 

semiolinguístico dos textos, isto é, o nível da superfície textual, em sua relação com 

os contextos discursivo e situacional a partir dos seguintes elementos constitutivos: 

as escolhas lexicaisque regem os procedimentos descritivos, as redes semânticas, a 

simultaneidade de planos isotópicos e a disposição tipológica do texto visual. 

Com efeito, esse problema suscita esclarecer o conceito de juvenilização. 

Assim, em filiação à Peralva (1997), a presente pesquisa parte do conceito de 

jovem/juventude como categoria complexa que não pode ser definida a partir de 

uma faixa etária como crivo demarcador. E, consonante a Margulis e Urresti (1998 

apud PERALVA, 1997), considera-se o fenômeno da juvenilização como um fetiche 

pelo juvenil na sociedade de consumo que, em torno do mito da juventude e do ser 
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jovem como slogan de plenitude, potência e felicidade, inscreve a juventude como 

motivo estético e objeto publicitário. 

As hipóteses a serem comprovadas neste estudo são: a) a imagem de jovem 

projetada nas notícias vinculadas ao universo discursivo “produção e consumo” 

corresponde ao imaginário da juvenilização da cultura, b) a realização discursiva 

desse imaginário,nos textos de base informativa, tem um efeito visado de captação 

da instância de recepção, c) essa mesma realização discursiva corresponde a uma 

estratégia publicitária de persuasão / sedução dos consumidores em potencial, d) as 

notícias analisadas apresentam uma hibridação entre o propósito informativo e o 

propósito persuasivo/sedutor, de modo que o primeiro, pautado na razão e nos 

saberes de conhecimento, serve de mascaramento do segundo, baseado na 

emoção e nos saberes de crença, o que engendra o intergênero “notícia publicitária”. 

A orientação metodológica adotada para o desenvolvimento da pesquisa 

segue a abordagem qualitativa por ela permitir um maior aprofundamento 

interpretativo no trabalho com o universo de significados, crenças e valores. Pode-se 

dizer que essa pesquisa tem um caráter exploratório, na medida em que objetiva 

investigar, sob a ótica dos Estudos da Linguagem, o fenômeno do protagonismo 

juvenil, descrito pelas Ciências Sociais. No entanto, como estudo semiolinguístico, 

intenciona descrever sua configuração intradiscursiva (espaço interno) e visa 

explicar sua interação com o contexto (espaço externo). 

Quanto à organização do trabalho teórico e analítico, o presente estudo 

apresenta, no Capítulo 1, uma breve revisão de literatura como percurso teórico 

estabelecido por Charaudeau (2008a, 2010) na elaboração da interface entre a 

Análise do Discurso e a Teoria das Representações Sociais, a fim de esclarecer a 

filiação do conceito de imagináriosociodiscursivo à Sociologia e à Psicologia Social. 

Ainda, conforme as ideias desse autor, esboçam-se algumas considerações iniciais 

sobre o discurso das mídias como um universo construído, uma imagem 

fragmentada do espaço público. Também, contextualiza-se o conceito 

de juvenilização da cultura a partir das considerações da Antropologia, da Filosofia, 

da Sociologia e da Psicanálise. 

O segundo capítulo aborda a geneologia do conceito de Representação 

Social, desde suas origens, na Sociologia, com Durkheim (primeira fase), até as 

contribuições teóricas que sustentaram a proposta de revitalização conceitual 

elaborada por Moscovici no campo da Psicologia Social (segunda fase) e, em 
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seguida, discorre sobre os elementos centrais da Teoria das Representações 

Sociais a partir dos trabalhos de Jodelet e Moscovici (2001). 

No Capítulo 3,são delineados os conceitos basilares da Teoria 

Semiolinguística de Análise do Discurso, tais como o conceito de signo na totalidade 

discursiva, a concepção dos quatro sujeitos da linguagem e a dupla dimensão do 

fenômeno linguageiro. Já o capítulo seguinte focaliza o discurso das mídias,em 

conformidade com a proposta estabelecida por Charaudeau (2010), o qual considera 

que a informação é resultado de uma enunciação. Na sequência, versa sobre o 

contrato de comunicação midiática e descreve o processo de construção da notícia. 

Além disso, demonstra o papel da razão e da emoção no discurso publicitário com 

base nos estudos de Charaudeau (1995), Monnerat (2003) e Carrascoza (2004).  

O Capítulo 5 oferece uma investigação dos corpora a partir dos 

procedimentos de análise fornecidos pela Teoria Semiolinguística e das 

contribuições de outras vertentes teóricas. Por fim, na última parte, são tecidas as 

considerações finais do presente estudo, confirmando, com base nos resultados das 

análises, as hipóteses propostas. 
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1 DISCUSSÃO INICIAL 

 
 

De todas as atividades humanas, a fabricação dos fatos é a mais 
intensamente social. (...) O destino de um fato está, literalmente nas mãos 
de uma multidão: cada um pode esquecê-lo, contradizê-lo, traduzi-lo, 
modificá-lo, transformá-lo em artefato, escarnecer dele, introduzi-lo num 
outro contexto a título de premissa, ou, em alguns casos, verificá-lo, passá-
lo tal qual a outra pessoa, que, por sua vez, o passará adiante. A expressão 
“é um fato” não define a essência de certos enunciados, mas alguns 
percursos pela multidão. (LATOUR, 1883 apud JODELET, 2001, p. 31). 

 

Em linhas gerais, a origem da representação social como campo de 

investigação científica remete ao conceito de ideação coletiva proposto por 

Durkheim (1895) em seu estudo sociológico sobre os conjuntos de crenças e 

sentimentos dos membros das sociedades primitivas, formadores de um sistema de 

pensamento. 

Segundo o autor, os fatos sociais precedem o indivíduo, estão além da 

consciência individual, e exercem um papel coercitivo, por agruparem um conjunto 

de ideias que se impõem ao sujeito para além de sua vontade particular. 

Serge Moscovici, a partir de 1961, analisa o poder do senso comum nas 

sociedades modernas, isto é, estuda “como e porque as pessoas partilham o 

conhecimento e desse modo constituem sua realidade comum, de como elas 

transformam ideias em práticas” (MOSCOVICI, 2003, p. 8). Assim, revitaliza o 

conceito durkheimiano e adota o termo representações sociais para nomear esse 

fenômeno. 

Esse psicólogo social insere a comunicação no domínio dos estudos das 

representações sociais, por considerar que esses dois campos se condicionam 

mutuamente, visto que, se, de um ponto, a partilha do universo consensual viabiliza 

a comunicação, do outro, é no processo comunicativo que as representações são 

geradas e expressas. 
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Denise Jodelet (2001) legitima esse conhecimento, também chamado saber 

“natural” e “ingênuo”, como objeto de estudo científico, e ressalta sua relevância nas 

interações sociais. Fomenta o debate entre a “velha” teoria sociológica e a “nova” 

teoria da psicologia social.  

Ela reconhece o legado de Durkheim como precursor desse movimento. No 

entanto, aproxima-se do trabalho de Moscovici no processo de reelaboração 

conceitual por compreender a especificidade dos sistemas representativos das 

sociedades contemporâneas, sobretudo no que diz respeito à intensidade e fluidez 

das trocas e à mobilidade social. 

Para a autora, “a estrutura imagética da representação se torna um guia de 

leitura e, por generalização funcional, teoria de referência para compreender a 

realidade” (JODELET, 2001, p. 39). Em outras palavras, o valor de realidade de um 

determinado pensamento é alcançado por sua circulação social, na medida em que 

propagar é naturalizar, conforme acontece com a simplificação do saber científico 

em senso comum. 

Spikn (1994) retoma o pensamento de Bourdieu1 (1998 apud SPINK, 1994) e 

postula a dupla face das representações sociais, visto que, por um lado, elas se 

inscrevem no contexto histórico-cultural, e podem ser descritas como estruturas 

estruturadas, o já sedimentado da memória coletiva. Por outro lado, e 

concomitantemente, elas se expressam nas práticas sociais como uma realidade 

“intraindividual”, já que, uma vez internalizadas, configuram estruturas estruturantes 

do pensamento particular cotidiano.  

Esse caráter duplo implica que as representações sejam tanto uma forma de 

interpretação, um modelo cognitivo, quanto um orientador da produção de 

conhecimento, por meio de um duplo movimento que lhes conferem vitalidade e 

circularidade: do social ao sujeito, e do sujeito ao social. Em síntese, a 

representação social como visão funcional do mundo pode ser compreendida como 

conteúdo e como processo. 

Nesse sentido, o fazer representacional opera uma transformação do sujeito, 

e também do objeto, porque ambos são modificados pela atividade simbólica. Com 

                                                           
1
 Bourdieu (1998) aponta que a religião, a arte e a língua, como sistema simbólicos, apresentam-se 

tanto na condição de um produto social, isto é, uma estrutura estruturada, como no papel de produtor, 
estrutura estruturante, gerador das práticas e representações.  
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efeito, retornando à Jodelet, a representação não é uma cópia nem um reflexo da 

realidade, mas sim, uma tradução, uma versão desta. 

Como matriz de identidade da nossa cultura, essa categoria analítica 

desempenha basicamente quatro funções na dinâmica de um grupo social, conforme 

detalhado abaixo: 

a) dá sentido à realidade e oferece um modo para explicar os fatos, ocupando 

uma função de fazer saber;  

b) exerce uma função identitária por definir um grupo de acordo com suas 

características e diferenciá-lo de outros, o que fomenta a sensação de 

pertencimento do sujeito ao seu grupo2 e não a outro; 

c) orienta a conduta do sujeito, visto que ele age não somente pelo 

conhecimento objetivo do mundo, como também pela forma como o representa em 

um conjunto de crenças e valores; 

d) serve de referência justificadora dos comportamentos, uma vez que o 

sujeito está ligado a um padrão de ações que se configura em uma instância 

superior à sua consciência. 

A respeito da noção de crença, Lima (2003), filiado a Van Dijk (1998), 

esclarece que as crenças abarcam tanto uma dimensão mental quanto uma 

dimensão social, visto que “são adquiridas, elaboradas e alteradas em sociedade, 

através das práticas sociais, do discurso e da interação em geral”. (Lima, 2008, p. 

21). Nessa perspectiva, os conhecimentos são uma forma de crença que, de acordo 

com os critérios de verdade instituídos por um grupo social, adquirem o status de 

crenças verdadeiras. O autor orienta que as crenças sociais nem sempre são 

explícitas, uma vez que podem ser pressupostas pelos membros do grupo social. 

Além disso, ele sinaliza que as ideologias correspondem a um conjunto de crenças 

sociais que se originam e circulam em determinados grupos.  

Esse breve panorama das abordagens que dialogam com a noção de 

representação social, conforme a concebe Moscovici (2001), revela a 

transversalidade do tema no campo das Ciências Sociais. Conforme orienta Jodelet 

(2001), essa interface entre o psicológico e o social articula um campo de pesquisa 

                                                           
2
 De acordo com Vila Nova (1985, p. 71 apud LIMA, 2008, p. 19), “grupos sociais são conjuntos de 

indivíduos em que „(...) existem relações estáveis, em razão dos objetivos e interesses comuns, assim 
como sentimentos de identidade grupal desenvolvidos através de contato contínuo‟”. 
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que requer pontos de vista coordenados entre os sistemas simbólicos e as práticas 

sociais. 

É nesse interstício que Charaudeau (2008a) redimensiona esse conceito ao 

refletir sobre o papel da linguagem nesse fenômeno. A Teoria Semiolinguística de 

Análise do Discurso inter-relaciona os componentes do discurso com a materialidade 

do texto, conforme orienta o nome Semiolinguística. 

Semio-, de sémiosis, informa que “a construção de sentido e sua configuração 

se fazem através de uma relação forma-sentido”; já linguístico, lembra que “essa 

forma é principalmente construída de matérias „linguageiras‟ – a das línguas 

naturais”. 

Para a Análise do Discurso, o conceito de representação social está 

associado aos modelos mentais socialmente difundidos por meio dos discursos 

sociais. No ato de linguagem, o locutor não pode se comunicar com os seus 

alocutários e agir sobre eles sem se apoiar em representações coletivas familiares e 

em crenças partilhadas 

Em complemento à noção de estereótipo, Charaudeau (op. cit.) propõe o 

conceito de imaginários sociodiscursivos, que visa demonstrar, em uma situação 

comunicativa específica, as visões de mundo relativas a um determinado assunto.  

Para essa abordagem, o estereótipo é uma representação coletiva 

cristalizada, incrustada de valores, e constitui um lugar-comum. Os estereótipos são 

representações sociais mais pontuais, ao passo que a investigação dos imaginários 

leva em conta a plasticidade e a dinamicidade das representações. De acordo com 

Zarate (1998, p. 9 apud LIMA, 2008), o estereótipo é um caso particular de 

representação, um processo redutor, que pode compreende duas perspectivas:  

 

na primeira seria um ato de conhecimento equivocado (que deveria ser 
evitado por se tratar de uma atividade discriminatória); na segunda, que 
pode ser considerada uma visão mais positiva, o estereótipo seria um 
conhecimento sumário, ainda incipiente de um dado objeto. (LIMA, 2008, p. 
39) 

 

Como papel do analista consiste em descrever como aparecem os 

imaginários, de acordo com a situação comunicativa em que estão inseridos e com a 

visão de mundo que eles testemunham. Portanto, diferenciar este conceito da noção 

de estereótipo é importante na medida em que não é tarefa do analista avaliar um 

imaginário como verdadeiro ou falso, bom ou mau. 
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Ao discutir essa proliferação de noções acerca da atividade representacional, 

Charaudeau (2008a) postula como ponto de contribuição da AD a busca de 

organização dos saberes que compõem os sistemas simbólicos, sem prejulgá-los. 

Divide esses saberes entre os de conhecimento e os de crença. Os primeiros 

estabelecem uma verdade sobre os fenômenos, independente da subjetividade do 

sujeito. Os últimos estão vinculados às avaliações, apreciações e valorações do 

sujeito. 

Ademais, justifica o emprego da expressão “imaginários sociodiscursivos”, de 

forma que o termo “imaginários” indica que as representações sociais, enquanto um 

repositório de saberes, constroem o real como um universo de significação.  

Nesse ponto, vale esclarecer que, na concepção desse teórico, o significado 

não é a própria realidade, mas um constructo significante deste. Isto é, a realidade 

corresponde ao mundo empírico, em seu estado bruto, um lugar de não significação. 

Já o real é formulado por meio do exercício da linguagem, e simboliza o mundo pela 

atividade significante do homem. 

Na composição do qualificador “sociodiscursivos”, “sócio” indica que as 

representações circulam no interior de um grupo social e instituem normas de 

referências para seus membros. E, por fim, “discursivos” orienta que as 

representações se materializam em enunciados linguageiros.  

No que tange às especificidades do discurso midiático, Charaudeau considera 

que as mídias constroem uma imagem fragmentada dos conteúdos que nela 

circulam, sendo esta bem afastada de um reflexo fiel dos acontecimentos.  

Ao mencionar a metáfora da linguagem como espelho, salienta que, se as 

mídias são um espelho, não são mais do que um espelho deformante ou, mais do 

que isso, são vários espelhos deformantes ao mesmo tempo e cada um, ao seu 

modo, mostra um fragmento amplificado, simplificado e estereotipado do mundo. Em 

outras palavras, as trocas entre os atores sociais constituem uma representação que 

ocupa o lugar da realidade, uma vez que a presença do outro no discurso, enquanto 

imagem projetada dos interlocutores, direciona o processo de construção de sentido. 

Por conseguinte, o analista defende que as mídias de informação funcionam 

de acordo com uma dupla lógica: uma econômica, que motiva o desenvolvimento e 

permanência de uma empresa no mercado e outra simbólica, a qual organiza 

discursivamente as mensagens e constrói estratégias discursivas que irão reger o 

contrato de leitura. 
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Por meio da lógica simbólica, a instância midiática articula uma visão de 

mundo e a apresenta ao cidadão como uma visão natural dos acontecimentos.  

Não obstante, “o acontecimento não é jamais transmitido em seu estado 

bruto, pois, antes de ser transmitido, ele se torna objeto de racionalizações” 

(CHARAUDEAU, 2010, p. 151). 

Como filtros de sentidos, os procedimentos discursivos instaurados na 

instância de produção, tais como a seleção dos fatos e dos atores, a maneira de 

articulá-los e os modos de visibilidade escolhidos, funcionam como um mecanismo 

que possibilita o comunicante delegar e calar vozes, bem como hierarquizar 

conteúdos. 

No jogo enunciativo são configuradas estratégias como o emprego do 

discurso em primeira ou terceira pessoa, com o efeito de engajamento ou 

afastamento do comunicante perante o dito.  Também, o uso do discurso direto, com 

efeito de verdade e de integridade do discurso, e do discurso indireto, com efeito de 

objetividade analítica. 

A análise desses procedimentos e estratégias evidencia a posição da 

Semiolinguística como uma corrente que concebe a linguagem como um objeto não 

transparente, o que equivale a dizer que o processo de significação vai além da sua 

forma explícita, e abarca o contexto sócio-histórico e as relações entre o emissor e o 

receptor. 

Enfim, no que diz respeito à relação entre informação e poder, Charaudeau 

desconstrói o mito de que as mídias constituem o poder, com o argumento de que 

elas não constituem um poder, mas sim que participam do jogo complexo do poder, 

“na condição de lugar de saber e de mediação social indispensável à constituição de 

uma consciência cidadã, o que não é pouco” (CHARAUDEAU, 2010, p. 277).  

Ainda no espaço midiático, no que se refere à tematização da juventude, 

Cecília Braslavsky (apud NOVAES, 1998), diretora do Escritório Internacional de 

Educação da UNESCO, identifica três mitos3 mais comuns associados ao jovem na 

atualidade: o mito da juventude dourada, o mito da juventude cinza e o mito da 

juventude branca. 

Com o primeiro mito, o discurso publicitário fomenta um padrão estético ligado 

ao ideal de juvenilização. Segundo esse imaginário, ser jovem é ter tempo livre para 

                                                           
3
 Segundo Monnerat (2003), o mito é uma representação coletiva. 
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o lazer, gozar o ócio e cultivar o corpo, isto é, a imagem do jovem é associada com o 

perfil de um beneficiário, a desfrutar os prazeres dos bens de consumo. 

O segundo mito traça um perfil de jovem apático, delinquente, uma espécie 

de depositário dos males sociais, um criminoso em potencial. Segundo Abramo 

(1997), predomina no noticiário essa imagem de jovem associada à violência, como 

assunto recorrente em manchetes. 

Já no terceiro mito, o jovem aparece como uma personagem maravilhosa 

capaz de salvar o mundo, por superar as gerações anteriores pela sua criatividade. 

Esse ideário, frequente nos textos oficiais que discutem políticas públicas para a 

juventude, pressupõe o conceito de renovação social. 

Conforme Bourdieu (1983, p.112), uma vez que a juventude não pode ser 

biologicamente definida, visto que seus atributos são uma categoria socialmente 

construída, a palavra “juventude” se presta a todo tipo de manipulação, 

desconsiderando-se que “as divisões entre idades são arbitrárias” e “objeto de 

disputas em todas as sociedades”. No entanto, há uma percepção mais ou menos 

universal de juventude como uma marca do limiar entre a dependência infantil e a 

autonomia da vida adulta, como um espaço de transitoriedade, que a situa como 

uma noção correlata à de adolescência. 

De acordo com Morin (1970 apud PETRAGLIA; BASTOS, 2009), a definição 

de fases da vida, que encontra em seus extremos o nascimento e a morte, sofreu 

uma alteração profunda na modernidade ocidental, na medida em que o 

envelhecimento postergado transforma o jovem de promessa de futuro a modelo 

cultural do presente. 

A antropóloga Debert (1996 apud PERALVA, 1997), afirma que uma 

característica marcante da sociedade de consumo é a valorização da juventude 

associada a valores e a estilos de vida e não propriamente a um grupo etário 

específico, de modo que “a promessa de eterna juventude é um mecanismo que 

fundamenta na constituição de mercados de consumo”. Esse pensamento é 

reiterado pela psicanalista Kelh (2004), ao propor que “a juventude é um estado de 

espírito, é um jeito de corpo, é um sinal de saúde e disposição, é um perfil 

consumidor, uma fatia de mercado onde todos querem se incluir”. 
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Nesse contexto, o fenômeno de juvenilização da cultura4 modela um 

imaginário de força, saúde e beleza, sendo um portador de sentidos almejados pelos 

adultos, aproximando a ideia de jovem ao imaginário de felicidade e plenitude. 

Assim, se por um lado, o imaginário da juventude, ancorado na imagem de jovem 

como categoria social fixada por idade, agrega valores negativos compostos por 

traços como imaturidade, improdutividade e irresponsabilidade, por outro, o 

imaginário da juvenilização o reveste de um valor positivo, de prestígio, disseminado 

nas capas de revista e nos anúncios de cirurgias plásticas e cosméticos. Segundo 

Abad (2003 apud CAMACHO, 2004), o intento de parecer jovem define o conceito 

de juvenilização e assinala a apropriação de signos que expressam o juvenil no 

próprio corpo. Em termos comportamentais, indica um prolongamento etário das 

práticas juvenis, o que inclui o modo de se vestir e a preferência por estilo musical, 

isto é, perpassa o mercado da moda e a indústria fonográfica. 

A título de exemplificação do emprego desse imaginário na publicidade de 

automóveis, o qual encontra ressonância no mito da eterna juventude, a peça 

publicitária audiovisual5 da campanha de lançamento do Mitsubish Pajero TR4 Flex 

2010, intitulada Lama rejuvenesce, o verdadeiro espírito 4x4, apresenta a busca de 

rejuvenescimento em uma composição baseada na relação entre as linguagens 

verbal e visual.  

 

                                                           
4
 Termo cunhado por Morin (1984), para o qual a juvenilização da cultura corresponde ao apelo à 

juventude expresso nos meios de comunicação social hegemônicos.  
5
 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=fsBz9nBxPUg. Acesso em: 22/11/2012. 
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Figura 1 – Peça Publicitária impressa Mitsubishi TR4 Flex – “Lama rejuvenesce” 

 

Esse texto multimodal parte de um conteúdo verbal mínimo, “Lama rejuvenesce 

/ mas assim rejuvenesce” e o distribui em duas cenas (correspondentes às duas 

imagens da figura acima). Na primeira cena, aparecem personagens com lama no 

rosto, em uma alusão à publicidade dos produtos de estética, cantarolando 

suavamente (andamento lento): Forever Young/I want to be forever Young/Do you 

really want to live forever?/Forever, or never6. Já na segunda cena, com o efeito de 

quebra de expectativa e o aparecimento de um elemento surpresa, o mesmo trecho 

da música é cantado (em off) em uma versão em rock (andamento acelerado), ao 

que aparece a imagem do veículo anunciado correndo em um chão de terra 

encharcado, “jogando” lama para os lados. Na mesma cena, focaliza-se o motorista 

pisando no acelerador e o ponteiro do velocímetro “subindo” e, depois, juntam-se ao 

primeiro veículo mais dois do mesmo modelo, demonstrando a performance do 

veículo por meio de freadas e saltos, como em um rali. No final da cena, surge a voz 

de um narrador em off que diz: Mitsubishi Pajero TR4 Flex 2010. Novo, mas com o 

espírito 4x4 de sempre. Após, a tela, coberta de lama, apresenta a logomarca da 

Mitsubish.  

                                                           
6
 Trecho da música Forever Young, do grupo Alphaville. Em português: Eternamente jovem, eu quero 

ser eternamente jovem / Você realmente quer viver para sempre? Para sempre, ou nunca. Tradução 

livre  
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Com efeito, nessa descrição, pode-se captar um gerenciamento de saberes de 

crença associados ao jovem na construção de um imaginário de juventude, em torno 

de ideias como: aceleração, aventura, esportividade. 

Em consonância com a Semiolinguística, a flutuação de sentidos em torno da 

imagem do jovem revela que uma palavra, um texto, ou até os traços sêmicos que 

configuram um imaginário não possuem significação por si, mas pelo valor social 

que adquire no ato de linguagem. 

Em outras palavras, Charaudeau (2008) propõe que o signo em sua totalidade 

existe somente no discurso, como um objeto dinâmico atualizado entre os parceiros 

da comunicação. Assim, orienta que a construção de sentido reside no duplo da 

linguagem, entre as formas verbais e os saberes que circulam na sociedade. 

Na mesma orientação, Moscovici (2001) salienta que a plasticidade das 

representações resulta da interação entre os interlocutores, através dos sentidos 

recuperados/modificados nas trocas linguageiras, ou seja, na presença 

interdiscursiva do conteúdo verbal manifesto.  

Uma vez traçado esse panorama dos conceitos a serem utilizados como 

pressupostos teóricos, os capítulos subsequentes oferecem o detalhamento de cada 

um deles. Assim, o capítulo 2 apresenta o aporte conceitual da Teoria das 

Representações Sociais e aborda: na seção 2.1, a origem do conceito de 

Representação Social e seu desenvolvimento no âmbito da Psicologia Social, com o 

trabalho de Moscovici; b) na seção 2.2, as principais noções da Teoria das 

Representações Sociais na obra de Moscovici (2001), a partir das ideias desse autor 

e de Jodelet (2001); c) na seção 2.3, os desdobramentos do conceito de 

Representação Social na Sociologia Contemporânea, mais especificamente na obra 

de Bourdieu (2004), autor a quem Charaudeau (2008) filiou-se para elaborar a noção 

de imaginário sociodiscursivo. Ainda, apresenta-se, em função da especificidade dos 

corpora analisados, a noção de objeto-signo, segundo Baudrillard (2004).  
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2 TEORIA DAS REPRESENTAÇÕES SOCIAIS 

 

O estudo das Representações Sociais, entre sua origem em Durkheim, em 

1895, e sua retomada e expansão em Moscovici, em 1961, apresenta seu 

desenvolvimento nocional em duas fases, marcando uma convergência entre as 

Ciências Psicológicas e Sociais. Esse capítulo objetiva delinear alguns pontos do 

processo transdisciplinar de genealogia desse conceito, através da apresentação 

dos principais referenciais teóricos que o balizaram, a esboçar uma visão 

panorâmica da sua evolução, em consonância com a tentativa de Moscovici (2001) 

de sua reconstrução histórica. 

 

2.1   REPRESENTAÇÕES SOCIAIS: GENEALOGIA DO CONCEITO 

 

Em um primeiro momento, destacam-se as contribuições de três teóricos para 

o surgimento da Teoria das Representações Sociais: Durkheim, Simmel e Weber. 

Os dois primeiros, embora contemporâneos, seguiram abordagens muito diferentes 

no campo da Sociologia europeia de origem francesa, de modo que, enquanto o 

primeiro e seus discípulos instauraram um paradigma sociológico de base positivista 

amplamente estudado, a abordagem formalista simmeliana foi relegada a uma 

consideração menor entre seus pares acadêmicos. 

Em linhas gerais, o interacionismo simmeliano postula que o objeto da 

Sociologia não é a sociedade estabelecida, com seu conjunto de representações a 

ser analisado como algo cristalizado, mas a sociedade acontecendo, isto é, Simmel 

enfatiza o aspecto dinâmico da vida social dos indivíduos, o jogo social e sua 

transitoriedade, a partir do qual a unidade e a dualidade estão indissociavelmente 

vinculadas, uma vez que esse sociólogo alemão não entende a sociedade como um 
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estatuto de exterioridade em relação aos indivíduos, mas como um continuum que 

os perpassa, como uma forma de sociação7 estabelecida principalmente pelo 

conflito8, o qual considera uma das mais vívidas formas de interação. 

Sobre a noção simmeliana de conflito, vale ressaltar uma particularidade de 

natureza linguística que reverbera em sua apreensão conceitual em português. O 

conceito “der Streit”, em alemão, foi traduzido em espanhol como “lucha”, 

substantivo o qual não é carregado de sentidos negativos como a ideia de conflito. 

Nessa direção, conforme assinala Alcântara Jr. (2001), a argumentação de Simmel 

“Só ao homem é dado associar e dissociar” acerca da natureza do conflito aproxima-

se do verso de Gonçalves Dias “Viver é lutar9”, reiterando o atributo positivo a esse 

termo. 

 

O que faz com que a 'sociedade', em qualquer dos sentidos válidos da 
palavra, seja sociedade, são evidentemente as diversas maneiras de 
interação a que nos referimos. Um aglomerado de homens não constitui 
uma sociedade só porque exista em cada um deles em separado um 
conteúdo vital objetivamente determinado ou que o mova subjetivamente. 
Somente quando a vida desses conteúdos adquire a forma da influência 
recíproca, só quando se produz a ação de uns sobre os outros - 
imediatamente ou por intermédio de um terceiro - é que a nova coexistência 
social, (...) se converte numa sociedade. (SIMMEL apud SATURNINO Jr., 
1983, p. 2) 

 

Em contrapartida, a corrente durkheimiana define uma separação entre as 

representações coletivas e as individuais, de modo que o individual está no 

substrato de consciência de cada um e o coletivo reside na sociedade como uma 

totalidade. Nesse sentido, Durkheim entende que o bom funcionamento social está 

alicerçado no consenso, nessa instância coletiva que transcende os indivíduos. Para 

ele, as sociedades arcaicas são caracterizadas pela homogeneidade e não pela 

diferenciação entre seus membros, isto é, estão organizadas por meio de uma 

solidariedade mecânica que assegura sua uniformização. 

De acordo com esse posicionamento teórico, o desvio às normas é 

compreendido como transgressão e o sistema coercitivo permite conformar os 

                                                           
7
 O conceito de sociação, em Simmel, equivale à ideia de interação, sendo uma forma pela qual os 

indivíduos constroem uma unidade que atenda a seus interesses. Em outras palavras, o conceito de 
sociação designa os modos pelos quais os atores sociais se relacionam. 
8
 Simmel entende o conflito social como um evento altamente importante por desencadear momentos 

de construção e desconstrução que geram novos arranjos e estruturas. 
9
 Do poema, Canção do Tamoio. 
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indivíduos ao status quo. Aqui, a noção de coerção é correlata à de senso comum 

como normas que vigoram no sistema coletivo e são interiorizadas pelo indivíduo 

pelo sentimento de pertença. Portanto, a variabilidade de estatutos, ou seja, o 

conflito simmeliano, é um gerador de anomia e confusão, uma vez que a ideia de 

socialização equivale à manutenção do sistema de referência representacional, à 

medida que o poder moral, que ultrapassa o indivíduo, é por ele incorporado sob a 

forma de valores comuns e modos de pensar e agir que engendram as instituições. 

Em resumo, a perspectiva durkheimiana define as representações coletivas como 

uma espécie de inteligência única, de mente superior, suprassocial, de caráter 

permanente e estável, em contraponto às representações individuais, de caráter 

efêmero e mutável. 

 

Para saber o que ela (a representação social) é verdadeiramente, é o 
agregado na sua totalidade que se deve tomar em consideração. É ele que 
pensa, que sente, que tem vontade, embora só possa querer, sentir ou agir 
por intermédio de consciências particulares. Eis, pois, como o fenômeno 
social não depende da natureza pessoal dos indivíduos.  (DURKHEIM, 
1898, apud BORGES, 2007, p. 18). 

 

Desses posicionamentos discordantes, decorre que para Durkheim as 

representações sociais são sínteses oriundas de uma instância superior que se 

impõe ao indivíduo. Já para Simmel, as interações sociais são construções dialéticas 

que formam uma representação do mundo com base nas experiências individuais. 

Já o campo da Epistemologia weberiana tem como ponto central o 

pressuposto de que a realidade humana não possui um sentido intrínseco, definitivo, 

e que os sujeitos se apropriam de recortes da realidade e lhes conferem sentido, 

mediados por categorias motivadas por valores e interesses. Nessa perspectiva, 

Weber compreende as representações como um saber comum que estabelece um 

quadro de referência e encaminha a ação dos indivíduos. Ele aproxima-se da noção 

delineada por Durkheim e reforça o papel antecipatório e prescritivo do sistema 

representacional vigente no comportamento social, de modo que as representações 

configuram historicamente a sociedade. Para esse sociólogo, as representações 

sociais são juízos de valor que os indivíduos possuem, os quais conferem uma 

significação cultural à vida. Ainda merece destaque, no pensamento weberiano, que 

essa significação é compreendida como um compósito construído tanto por uma 
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base material como pelas ideias, em uma relação em que ambas se condicionam 

mutuamente, a propor uma ressonância entre materialidade e subjetividade, de 

forma que é possível conhecer um fenômeno social ao se extrair o conteúdo 

simbólico das ações que o configuram. 

 

É evidente que essas situações coletivas que fazem parte do pensamento 
cotidiano ou do pensamento jurídico (ou de qualquer outro pensamento 
especializado) são representações de algo que, para uma parte do ser, para 
uma parte do dever ser, paira sobre a cabeça dos homens reais (não só os 
juízes e funcionários, mas também o público), segundo as quais eles 
orientam sua atividade; e tais estruturas têm uma importância causal 
considerável, até mesmo frequentemente dominante, para a natureza do 
desenvolvimento da atividade dos homens reais (WEBER, 1971, p. 12 apud 
MOSCOVICI, 2001, p. 47). 

 

Com essa breve referência a alguns constructos teóricos desenvolvidos pelos 

autores supracitados como elementos norteadores da primeira fase dos estudos das 

representações sociais, é possível observar a diversidade de tradições sociológicas 

às quais Moscovici remonta em seu trabalho de remodelagem do conceito 

durkheimiano. No entanto, a marca da perspectiva moscoviciana encontra-se no seu 

empreendimento de tornar operacional esse conceito no âmbito das sociedades 

modernas, atravessadas pela velocidade da informação, isto é, diante do novo como 

material a ser constantemente processado, o que inviabiliza, assim, o já 

sedimentado da tradição como um referencial para as ações cotidianas. Para essa 

tarefa, esse psicólogo social recorre a outros teóricos para fundamentar sua 

perspectiva a respeito do saber prático e da sua dinâmica, dentre os quais as 

contribuições mais pregnantes quanto à sistematização desse saber são: Lévy-

Bruhl, Piaget e Freud. Acrescentar-se-á a esses o ponto de vista sociocognitivo de 

Doise, dada a sua relevância tanto no círculo moscoviciano quanto no 

desenvolvimento da abordagem piagetiana. 

O princípio da investigação bruhliana é pautado no rompimento com o 

antagonismo entre o individual e o coletivo e na concepção de que as leis de 

funcionamento das representações coletivas são independentes das leis da 

psicologia do sujeito individual, de forma que os conjuntos de crenças de um grupo 

social não podem ser explicados a partir do pensamento do indivíduo. Interessante 

notar que Lévy-Bruhl recorre ao exemplo do sistema linguístico para justificar sua 
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definição de instância coletiva, visto que a língua, ao mesmo tempo em que não 

existe independente dos falantes, é anterior a eles e se impõe a cada um como uma 

estrutura que é superior ao nível particular da fala. Nesse sentido, ele prega que as 

representações coletivas estão vinculadas a um legado transgeracional que se 

impõe ao indivíduo e exerce uma pressão sobre ele, ao inculcar sentimentos de 

respeito, crença e adoração por seus objetos. 

Ao operar a quebra da oposição individual/coletivo, o citado teórico desloca a 

questão dos sistemas representacionais e sua interface com a vida social para outra 

dicotomia e distingue dois tipos principais de sociedades humanas que se 

posicionam em extremos: as primitivas e as civilizadas. Assim, enquanto o 

pensamento civilizado é orientado pela lógica por meio de exercícios de reflexão que 

buscam as causas dos acontecimentos e sua explicação, o pensamento primitivo 

volta-se para o sobrenatural e estabelece ligações de natureza mística entre os 

fenômenos. Em resumo, sua teoria afirma que a mentalidade primitiva não opera em 

princípios lógicos, mas sim pré-lógicos, ou seja, ela está calcada na indistinção entre 

o sujeito e o objeto e na não diferenciação de categorias, o que explica, entre os 

primitivos, não a crença, mas a percepção de que a sombra é a alma, o que para os 

civilizados é apenas a ausência de luz. 

Em virtude desse modo de apreensão da realidade, os Bororós do Brasil, por 

exemplo, afirmam que são araras, como também estabelecem conexões entre o 

retrato e a pessoa, o nome e a coisa. Isso equivale a dizer que, nas sociedades 

primitivas, há uma lei de participação que permeia as representações coletivas, de 

modo que os objetos, seres e suas representações podem ser eles mesmos ou uma 

coisa diferente, de acordo com um princípio de não contradição. 

 

Em outras palavras, para essa mentalidade (primitiva) a oposição entre um 
e vários, o mesmo e o outro etc. não impõe a necessidade de se afirmar um 
dos termos, se negamos o outro, ou vice-versa. Esta oposição tem apenas 
interesse secundário. Às vezes, ela é percebida; com frequência, também 
não o é. A oposição entre seres, que, para o nosso pensamento, seria um 
absurdo confundir, frequentemente desaparece em face de uma 
comunidade mística por excelência. (LÉVY-BRUHL, 1951 apud 
MOSCOVICI, 2001, p. 77) 
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Através da comparação entre a mentalidade civilizada e a primitiva, Lévy-

Bruhl postula que o fator emocional das representações não é exclusividade da 

mentalidade primitiva, sendo um traço das sociedades de diversas culturas, isto é, o 

que diferencia as sociedades, afinal, não é a capacidade de inteligência, entretanto, 

os sentimentos envolvidos em seu contexto social. Além disso, propõe que os 

diferentes tipos de sociedade, a partir de representações diferentes do mundo, 

vivem em mundos diferentes. Em termos semiolinguísticos, dir-se-ia que os 

diferentes grupos sociais operam o processo de transformação, que transforma “um 

mundo a significar”, a realidade empírica, em “mundo significado”, o real construído, 

de modos diversos em função da situação das trocas comunicativas, às quais 

requerem, em determinados contextos, o predomínio dos saberes de conhecimento; 

em outros contextos, os saberes de crença. 

Enfim, ainda que atualmente se saiba que o objeto de investigação das 

Representações Sociais não seja o exame das sociedades, Lévy-Bruhl avança 

quando aponta para os sistemas de raciocínio e sentimentos que movimentam a 

vida coletiva e antevê uma perspectiva de base psíquica para o estudo dos 

processos de representação. Com isso, ao lado das contribuições de Piaget e Freud, 

ele marca a segunda fase da Teoria das Representações Sociais, na qual se 

valorizou mais o dinamismo da representação do que seu caráter coletivo, de tal 

forma “que a ênfase se desloca do adjetivo „sociais‟ para o substantivo 

„representações” (MOSCOVICI, 2001, p. 52). 

A partir do paradigma cognitivo-desenvolvimentista piagetiano, que parte do 

pressuposto que o desenvolvimento psíquico é um fator genético, portanto, inato, e 

da definição de estruturas mentais como sistemas de transformação constante 

através dos processos de assimilação e acomodação reguladores do contato da 

criança com o mundo, Moscovici percebe que o estudo das Representações Sociais 

no campo Psicologia Social poderia ser uma ciência dinâmica, afastando-se da 

concepção estabilizadora e coercitiva proposta por Durkheim. Em contrapartida, o 

pensamento durkheimiano também influenciou a teoria piagetiana, uma vez que esta 

defende ser social a lógica que regula as representações, e não o inatismo.  

Além disso, Moscovici encontra na obra de Piaget uma teoria bem elaborada 

sobre a noção de representação como a capacidade de apreender um objeto 
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através de outro, uma vez que a função simbólica, como atividade de abstração, 

produz um conceito sobre o objeto. 

 

O esquema de assimilação não é, com efeito, uma entidade isolável da 
atividade assimiladora e acomodadora. Só se constitui funcionando e só 
funciona na experiência: portanto, o essencial não é o esquema como 
estrutura, mas a atividade estruturante que dá origem aos esquemas. Logo, 
se os esquemas, num dado momento, se reorganizam por si mesmos até 
fazerem surgir invenções por combinação mental, tal acontece, 
simplesmente, porque a atividade assimiladora, exercida durante muitos 
meses de aplicação aos dados concretos da percepção, acaba por 
funcionar autonomamente, apenas utilizando doravante os símbolos 
representativos. (PIAGET, 1987, p. 328 – 329 apud BORNIOTTI, 2007, p. 
25) 

 

Em uma referência ao trabalho de Lévy-Bruhl, esse Piaget correlaciona o 

pensamento da criança ao do homem primitivo, na medida em que seu modo de 

conceber o mundo revela um processamento não lógico, de base animista. O 

realismo infantil é permeado pelo sentimento de participação pelo qual a criança não 

distingue bem o interior (subjetivo) do exterior (objetivo) de tal forma que, por 

exemplo, acredita que o conteúdo do seu sonho está em seu quarto. Além disso, 

para ela o signo se confunde com o significado, tanto que acredita que pôr o dedo 

sobre o nome “sol” é atingir o próprio sol. Nas palavras de Piaget: “a criança é 

realista, pois ela supõe que o pensamento está ligado ao objeto, que os nomes 

estão ligados às coisas nomeadas e que os sonhos são exteriores”. (PIAGET, 1972, 

p. 107 apud MOSCOVICI, 2001, p.53). 

Conforme assinala Moscovici (2001), a citação acima reitera a ressonância 

entre as análises bruhlianas e as interpretações piagetianas de não diferenciação 

entre o interno e o externo, entretanto, ele destaca a profundidade da obra de Piaget 

no estudo do pensamento representacional da criança. Com efeito, esse aporte 

conceitual cognitivista, psicogenético e desenvolvimentista ofereceu elementos 

centrais para sua abordagem de Psicologia Social, sobretudo ao confirmar o papel 

das interações no processo de transformação simbólica. Diante disso, além das 

constantes remissões textuais, um relevante dado histórico aponta para a influência 

da obra piagetiana na construção do pensamento moscoviciano e confirma o contato 

pessoal entre os dois teóricos. Em 1968, após o movimento estudantil, quando a 

Faculdade de Psicologia de Universidade de Genebra reivindicou a inserção da 
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disciplina de Psicologia Social em seu currículo, Piaget convidou Moscovici para 

essa docência. Como este não pode assumir o curso de modo definitivo, conduziu 

um seminário aprofundado em Psicologia Social enquanto Doise10 assumia a 

disciplina Introdução à Psicologia Social, entre 1970 e 1972. 

Como a obra de Piaget não indica uma relação causal entre o fator social e o 

desenvolvimento cognitivo, é oportuno discorrer, de forma sucinta, sobre algumas 

conclusões delineadas por Doise11 a esse respeito. Em linhas gerais, os 

pesquisadores de Genebra, em grupo por ele liderado, a partir de estudos 

experimentais, defendem que o desenvolvimento infantil está baseado na 

apropriação individual dos instrumentos cognitivos socialmente construídos e que os 

progressos cognitivos têm como elementos catalisadores os conflitos sociocognitivos 

suscitados pela interação social. A hipótese central dessa corrente está baseada na 

ideia de que o conflito resultante do contato entre duas visões de mundo diferentes 

desencadeia uma reestruturação cognitiva que possibilita uma compreensão mais 

ampla da realidade.  

Em outras palavras, 

 

há um conflito sociocognitivo quando, em uma mesma situação [de 
interação social], são produzidos socialmente diferentes enfoques cognitivos 
para o mesmo problema. Em condições adequadas, a presença desses 
diferentes pontos de vista pode favorecer sua coordenação dentro de uma 
nova solução mais complexa, porém mais conveniente que qualquer dos 
enfoques prévios considerados isoladamente (DOISE, 1991, p.15 apud 
ALMEIDA, 2009, p. 720). 

 

Uma vez que a abordagem psicanalítica e a abordagem psicossociológica são 

constituídas por projetos epistemológicos que concebem a representação em 

orientações tão distintas, uma com foco no processamento interno, subjetivo 

(intrapsíquico), outra com foco na construção de uma subjetividade regulada nas 

trocas (inter-relacional), a princípio, parece pouco claro o nome de Freud entre o 

corpo teórico que, de algum modo, colaborou para o trabalho de Moscovici. Quanto 

a isso, este esclarece que, com a busca de ligações menos evidentes, nota-se que 

os primeiros estudos sobre a paralisia histérica destacam a força das 

                                                           
10

 Abric, Doise e Jodelet, nesta exata ordem de chegada, trabalharam juntos como assistentes de 
pesquisa, na década de 1960, no, então, recém-criado Laboratório de Psicologia Social, cujo diretor 
era Moscovici.  
11

 Psicólogo Social de orientação neopiagetiana. 
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representações em termos de sabedoria popular, visto que essa manifestação 

neurótica deriva não de uma anatomia científica, racional, todavia de um conjunto de 

crenças e afetos. 

Mais do que isso, os estudos sobre as teorias sexuais das crianças também 

chamaram sua atenção ao perceber, no material coletado por Freud, registros da 

cultura vigente da época, acrescidos de rudimentos de contos e lendas. Ora, se por 

um lado, essas teorias, baseadas no discurso popular, são falsas, por outro, elas 

apresentam parciais dos postulados freudianos de desejo de posse do pênis e da 

concepção sádica do coito anal, elaboradas de modo coerente. 

 

Todas as falsas teorias sexuais que discutirei agora têm uma característica 
muito curiosa. Embora sejam despropositadas de modo grotesco, cada uma 
contém um fragmento da realidade autêntica; e nisso são análogas às 
tentativas dos adultos, consideradas como traços de gênio, para resolver os 
problemas do Universo, que são demasiadamente difíceis para a 
inteligência humana. (FREUD, 1908, p. 215 apud MOSCOVICI, 2001, p. 56) 

 

Nesse sentido, Freud demonstra que o saber se constrói a partir da troca 

social e fomenta uma tensão necessária para o processo de apreensão do mundo, 

ao modo do paradigma indiciário ginzburguiano, através de pistas e sinais, pelos 

quais a criança busca detalhes que confirmem suas hipóteses, tais como manchas 

na cama da mãe e o conteúdo das brigas entre os pais. Aqui, a teoria freudiana é 

dissonante da concepção de Piaget na qual o conhecimento é definido como uma 

relação entre um sujeito e um objeto. De outro modo, Freud observa que a 

construção simbólica envolve também o imaginário social que circunda o objeto e, 

portanto, a presença de outros sujeitos na significação do objeto. Ainda, visto que o 

material coletado por Freud pertence ao senso comum, também por isso as teorias 

sexuais das crianças são representações coletivas, partilhadas. Finalmente, o 

trabalho freudiano visa compreender a maneira como as representações são 

interiorizadas, visto que elas passam do nível consciente ao inconsciente, tornando 

o coletivo em individual na constituição do caráter do sujeito. 

Outra questão que Freud ajuda a responder, a qual corresponde a uma 

lacuna na obra de Durkheim sobre a origem e o processamento das representações, 

é como a representação do mundo da criança se transforma na representação do 

mundo do adolescente e, posteriormente, do adulto. Para tanto, ele destaca o papel 
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da família como primeira instituição que guia a criança no processo de construção 

pessoal de saberes sociais, a partir do pensamento dos pais, seguindo etapas 

crescentes de intelectualização. 

Articulando esses diversos posicionamentos teóricos, Moscovici (2001) 

considera que as representações, como constructos sociais, abarcam 

comportamentos e crenças, de forma que os indivíduos avaliam um dado objeto, 

assim como uma dada ocorrência, em positivo ou negativo, com base em seus 

conjuntos de crenças. E, a partir dessa avaliação, instituem seus comportamentos, o 

que significa que as representações são prescritivas e definem o que é lícito, 

tolerável e inaceitável em um dado contexto social. Assim, podemos sintetizar os 

posicionamentos teóricos que balizaram a formulação (fase I) e reformulação (fase 

II) da Teoria das Representações Sociais a partir do seguinte quadro: 

 

Quadro 1 – Síntese do Desenvolvimento da Teoria das Representações Sociais.
12

 

 

 

 

                                                           
12

 Quadro elaborado pelo autor da presente pesquisa. 
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2.2    TEORIA DAS REPRESENTAÇÕES 

SOCIAIS NA OBRA DE MOSCOVICI 

 

Jodelet (2001) destaca o caráter pragmático das representações sociais na 

vida cotidiana por sua função de partilha das informações acerca dos 

acontecimentos e ideias do mundo. Nessa perspectiva de necessidade de troca 

comunicativa, em relações ora consensuais, ora conflituais, as representações 

nomeiam e definem as circunstâncias das experiências diárias. 

Assim, orienta que as representações são criações naturais da atividade 

humana de significação da realidade empírica em real construído, por constituírem 

realidades mentais que configuram o pensamento e guiam as condutas, isto é, 

estabelecem um conhecimento de saber comum que prepara o homem para a ação. 

Com este papel balizador, estipula padrões de referência como um sistema 

de interpretação que permite a interação com o mundo e com o outro e define, pela 

interiorização de práticas e modelos, as identidades pessoais e sociais, inculcadas 

pelo sentimento de pertença social. 

Em outras palavras, pode-se dizer que a construção representativa forja uma 

definição do objeto, e compõe teorias espontâneas como versões da realidade, 

impregnadas nos discursos por meio de palavras e imagens carregadas de sentidos, 

seja naturalmente pelas redes informais de comunicação, seja pela ação da 

instância midiática. 

Como fenômeno simbólico, representar corresponde ao ato mental pelo qual 

o sujeito se reporta a um objeto, o apresenta e o substitui, de modo que a 

representação designa tanto o processo de assimilação e construção da realidade 

quanto o seu produto, o conjunto de ideias, crenças e valores socialmente 

difundidos. 

Dessa maneira, pode-se dizer que as representações sociais são uma 

categoria complexa que formam uma totalidade significante na interseção entre os 

processos cognitivos e ideológicos, isto é, como um modo de nomear, operam um 

recorte no mundo e o categorizam em conceitos que circulam entre os atores 

sociais. 

Estes, pela natureza dialógica da linguagem, as circunscrevem no material 
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discursivo e as corporificam na expressão verbal, em um jogo de remissão e 

revitalização nocional, possível pela incompletude do signo no sentido da língua.  No 

que tange ao escopo deste trabalho, é nesse sentido que Bourdieu (1983) declara 

que A juventude é apenas uma palavra. 

Por conta de sua riqueza fenomênica, observada a princípio intuitivamente em 

suas manifestações na vida social e ativada sobre a aparência de um estatuto de 

realidade, as representações passaram a constituir um domínio de pesquisa 

abrangente entre as ciências humanas. 

Entre as diversas correntes de pesquisa que aproveitaram esse conceito 

como objeto teórico, destaca-se, na comunidade científica, o recorte proposto por 

Moscovici (2001) ao renovar sua análise na esfera da Psicologia Social. 

Nesse processo de revitalização teórica, Jodelet (2001) destaca um período 

de latência, marcado por um entrave epistemológico entre essa noção e o modelo 

behaviorista, então em declínio na Psicologia com o paradigma estímulo-resposta.  

Em sua crítica a este esquema mecânico, Moscovici (2001) defende que a 

representação tem um caráter dinâmico e envolve tanto o estímulo quanto a 

resposta em um contínuo sociedade-sujeito-sociedade, visto que os universos 

interno e externo do indivíduo convergem para uma totalidade e não para uma cisão. 

Após essa fase, essa noção adquire expressiva vitalidade bibliográfica como 

conceito reunificador das Ciências Sociais. Por exemplo, na escola althusseriana é 

concebida como um elemento da cadeia conceitual, o qual estabelece um elo entre 

o material e o mental.  

No que se refere à sua fecundidade na Antropologia, esse constructo 

científico segue os seguintes encaminhamentos: para o pensamento de Héritier 

(1979 apud JODELET, 2001), ele possibilita que a ordem cultural seja 

particularizada em formações sociais e, segundo Augé (1974 apud JODELET, 

2001), é concebido como elemento constitutivo do real e da organização social. 

Já no domínio da Sociologia, notadamente em Bourdieu (1998), a 

representação aparece como um fator de transformação social, capaz de explicar 

comportamentos políticos e religiosos. Ainda, observa-se no campo do 

interacionismo simbólico, na Etnometodologia e na Fenomenologia, o 

aproveitamento da sua propriedade de fundamentar a realidade social em uma 

construção social promovida pela interação. 

A partir dessa possibilidade epistemológica transversal, indicada na 
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multiplicidade de empregos entre as disciplinas citadas, é possível compreender a 

tensão entre o psicológico e o sociológico na dinâmica dessa abordagem.  

Dessa maneira, o estudo do fenômeno representativo segue o desafio de 

manejar procedimentos que considerem sua heterogeneidade ontológica, a fim de 

que o pesquisador não o limite ao intraindividual nem o dilua no interindividual e no 

ideológico. Isso porque a representação está, intermediada pela linguagem, 

simultaneamente, no funcionamento cognitivo do sujeito e no meio social. 

A respeito deste duplo sistema, Moscovici (2001) assinala que a função 

cognitiva não pode ser estudada simplesmente como uma atividade individual e 

objetiva, porque não recebemos as informações do mundo exterior por meio de uma 

realidade neutra, mas sim por um conjunto de pré-concepções implícitas, as quais 

moldam o mundo. 

Por conseguinte, “não apenas nossas imagens do mundo social são um 

reflexo dos acontecimentos do mundo social, mas os próprios acontecimentos do 

mundo social podem ser reflexos e produtos de nossas imagens do mundo social” 

(SNYDER; SWANN, 1978, p. 160 apud DOISE, 2001, p. 303). 

Em outras palavras, a interferência das representações na vida cotidiana, por 

conta da sua extensividade na elaboração da realidade material, social e ideativa, 

implica que o estudo dos seus aspectos se realize em um plano multidimensional. 

Como cerne desse território, a Psicologia Social orienta que a função básica 

da representação consiste em oferecer um saber prático capaz de ligar um sujeito a 

um objeto. Dentre as convergências conceituais apontadas por Jodelet, o seguinte 

quadro de base sintetiza os principais parâmetros teóricos: 

 

 A representação social é sempre a representação de alguma coisa (objeto) e 

de alguém (sujeito), ela manifesta tanto as características do sujeito quanto às 

do objeto; 

 Ela tem com seu objeto uma relação de simbolização (substituindo-o) e de 

interpretação (conferindo-lhe significações); 

 É uma forma de conhecimento, uma modelização do objeto diretamente legível 

em (ou inferida de) diversos suportes linguísticos, comportamentais ou 

materiais; 

 Ela serve para agir sobre o mundo e o outro, no que se qualifica como um 

saber prático, com funções sociais eficazes. 
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Como teoria fundamentada na conjunção do funcionamento cognitivo com o 

social, merece destaque em seu desenvolvimento teórico a dupla noção de sujeito. 

Por um lado, a representação como construção mental é uma atividade produzida 

por um sujeito psicológico, por meio de mecanismos intrapsíquicos, tais como 

projeções fantasmáticas, investimentos pulsionais, perfis identitários e motivações. 

Por outro, o estudo das representações se diferencia de uma perspectiva 

puramente clínica ao propor que o homem é um ator social, isto é, um indivíduo 

atravessado por práticas culturais e linguísticas que não age de modo puramente 

autônomo, o que pressupõe um sujeito psicossocial com uma estrutura 

sociocognitiva. 

Como pontos de referência, essas entidades coletivas possuem um aspecto 

quase tangível no universo cotidiano, e exercem uma pressão ideológica sobre o 

sujeito, ao focalizarem certos aspectos do objeto em detrimento de outros, de modo 

que configuram o pensamento natural em torno de um imaginário solidário. 

Nesse ajustamento do sujeito com o seu meio, Moscovici (2001) atenta para 

as relações de influência que permeiam as situações de interlocução e enfatiza o 

papel da comunicação como elemento decisivo na formação dos sistemas 

intelectuais e suas formas. 

Esse domínio comum, gerado pelas interações sociais, pode ser mais 

facilmente observado nas trocas informais das comunidades urbanas ou rurais, em 

que a linguagem aparece como um vetor de transmissão normativo e nocional que 

compõe tanto uma identidade coletiva, uma forma de ser, quanto um modelo 

comportamental, uma diretriz para as condutas.  

De forma semelhante, essa relação de influência também se encontra na 

base das produções mentais institucionais e permeia a fabricação da ciência e seus 

fatos, o que se reflete na valorização de certos saberes e correntes de pensamento 

em detrimento de outros.  

No que se refere à dicotomia saber científico versus senso comum, este não 

corresponde a uma distorção daquele e, portanto, não pode ser considerado um 

saber falso, mas sim um conhecimento “outro”, adaptado à práxis social, 

responsável pela difusão daquele. Isto é, essas duas esferas, embora sejam 

orientadas por propósitos distintos, não operam de modo estanque. 

Jodelet (2001) define o estatuto epistemológico da representação como um 



39 
 

modo de conhecimento sociocêntrico, a serviço do grupo. Orienta que o conteúdo 

representativo é uma reconstrução coletiva do objeto, em defasagem em relação a 

seu referente por meio de três recursos: a distorção, a suplementação e a subtração.  

Na distorção, os elementos que compõem o significado do objeto 

representado são acentuados ou atenuados. A suplementação insere novos 

atributos ao objeto, o que lhe confere um acréscimo de significações. E a subtração 

consiste em suprimir características do objeto, em função do efeito repressivo das 

normas sociais. 

Como assinala Moscovici (op. cit.), o conhecimento prático é elaborado por 

dois procedimentos intrinsecamente ligados, a ancoragem e a objetivação. Ancorar é 

classificar um objeto novo em um sistema preexistente. Objetivar remete à 

construção formal do conhecimento. 

A ancoragem designa e posiciona um dado não-familiar no quadro social, de 

acordo com as experiências do grupo, visto que aquilo que não é denominado ou 

descrito é estranho, ameaçador, e até mesmo inexistente.  Ela ancora o 

conhecimento gerado nas vivências do indivíduo, incorpora o novo numa rede de 

categorias.  

Já a objetivação visa à concretização de um conceito abstrato em uma 

imagem concreta, e transforma um conteúdo puramente intelectual em algo do 

mundo físico, acessível. Pode-se discriminar esse procedimento em três etapas: 

 

a) a seleção dos elementos a serem representados, usando, como critério de 

delimitação, as informações prévias conhecidas, o que possibilita um 

enxugamento de informações;  

 

b) o reagrupamento dos fragmentos selecionados em um esquema, a fim de que 

o “misterioso”, agora recomposto, seja encarado como um objeto palpável;  

 

c) fase de naturalização, em que o esquema criado passa a ser partilhado pelos 

sujeitos. 

 

2.3    AS REPRESENTAÇÕES SOCIAIS NA SOCIOLOGIA CONTEMPORÂNEA 
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A partir dos anos 80, o processo de extensão do mercado e a consequente 

ampliação do marketing foram potencializados pela crescente sinergia entre as 

tecnologias e a sociedade. O fluxo mundial de informações, em volume e velocidade 

inéditos, configurou um novo modus operandi social: "sociedade em rede" 

(CASTELLS, 2005), um modelo de mundo sem grandes valores fixos e eixos 

centrais. No cenário sociotécnico da cibercultura, os sistemas simbólicos atravessam 

o cotidiano através dos meios de comunicação e sobredeterminam o modo como os 

grupos e os indivíduos concebem a si mesmos e aos outros, em relações ora 

consensuais, como ocorre nas situações de consumo automatizado de “objetos-

signos” (BAUDRILLARD, 2004), portadores de valores publicizados, ora 

conflituosas, como nos casos de disputa de territórios, intolerância religiosa, 

xenofobia e estigmatização das minorias. 

Segundo Bourdieu (2004), as Representações Sociais são forjadas pelos 

grupos, de acordo com seus interesses e, por isso, não correspondem a discursos 

neutros, já que impõem uma visão de mundo que se manifesta em atitudes e 

escolhas. Dessa maneira, ele renova a formulação do estatuto do real, o qual não 

entende como o oposto das representações, e defende que é preciso incluir no real 

as representações do real, já que elas se manifestam e atualizam na vida social 

através de práticas e conceitos. 

 

As “lutas de classificação” teriam tanta importância quanto às lutas 
econômicas e nelas estaria em disputa [...] o poder de impor uma visão de 
mundo social através dos princípios de di-visão que, quando se impõe ao 
conjunto do grupo, realizam o sentido e o consenso sobre o sentido e, em 
particular, sobre a identidade e a unidade do grupo, que fazem a realidade 
da unidade e da identidade dos grupos. (BOURDIEU, 2004, p.113). 

 

De modo similar, para Balandier “as produções do imaginário tomam forma, 

materializam-se nas instituições e nas práticas, mas, ao mesmo tempo, elas são 

tratadas em proveito da ordem social e do poder que a guarda” (BALANDIER, 1980, 

p.27 apud BRANDÃO, s/n), de modo que uma “representação do mundo” equivale a 

uma “cosmologia” traduzida em obras e práticas. 

Na esteira dessas filiações como referência para a construção de sua teoria, 

Charaudeau assinala que 
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As representações, ao construírem uma organização do real através de 
imagens mentais transpostas em discurso ou em outras manifestações 
comportamentais dos indivíduos que vivem em sociedade, estão incluídas 
no real, ou mesmo dadas como se fossem o próprio real. (CHARAUDEAU, 
2010, p. 47) 

 

Retornando ao olhar bourdiano, merecem destaque, no que tange sua 

teorização das Representações Sociais, três conceitos básicos que norteiam sua 

concepção do que seria o objeto da Sociologia: o sistema de oposições, o habitus, e 

a reprodução social. (BOURDIEU, 1990 apud JUNQUEIRA, 2005).   

O primeiro consiste na premissa básica do estruturalismo, corrente de 

pensamento nas ciências humanas que se originou no modelo linguístico 

saussureano, segundo o qual o valor de um objeto é definido a partir de uma 

perspectiva relacional, em oposição a outros objetos do sistema, isto é, essa visão 

não compreende o objeto como portador de uma essência particular. Assim, visto 

que um valor é aquilo que não é, porque “qualquer termo que seja está determinado 

por aquilo que o rodeia” (SAUSSURE, 1996, p. 135), a assertiva “A juventude é 

apenas uma palavra” (BOURDIEU, 1983, p.151) diz respeito à divisão ideológica 

historicamente construída entre as categorias jovem e velho, a partir da qual é 

possível recuperar os valores sociais que as constituíram ao longo do tempo, de 

acordo com o interesse de cada época. 

 

Quando digo jovens/velhos, tomo a relação em sua forma mais vazia. 
Somos sempre o jovem ou o velho de alguém. É por isto que os cortes, seja 
em classes de idade ou em gerações, variam inteiramente e são objeto de 
manipulações (BOURDIEU, 1983, p. 152). 

 

No quadro abaixo, apresentam-se modos de opor jovem / velho, em 

diferentes contextos, de acordo com Bourdieu (1983). 
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Quadro 2 – A oposição jovem /velho em diferentes contextos, a partir de Bourdieu, 1983 

 

Em suma, o referido sociológico aponta que somente pelo exercício da 

linguagem e seu processo de significação se podem agrupar, em torno de um 

mesmo conceito, universos sociais e atributos tão distintos. Dito de outra maneira, a 

juventude não é uma categoria que existe per se, ao contrário, é configurada pelos 

matizes de cada forma de sociabilidade.  

Já o conceito de habitus se refere a uma segunda natureza, ao saber social 

incorporado durante nossa vida em sociedade. Seu estudo permite não apenas 

compreender os comportamentos individuais, como também demonstrar que eles 

correspondem a modelos interiorizados, a um conjunto de disposições adquiridas no 

contexto social. Por outro lado, como é possível uma exteriorização da 

interiorização, o habitus é também produtor de novas práticas, no que se 

fundamenta o aspecto dinâmico das Representações Sociais, compreendidas, 

portanto, tanto como um saber comum (ideia) como uma maneira de agir (prática). 

Por fim, o conceito de reprodução social indica o fenômeno de 

asseguramento dos princípios de distinção e modos de reconhecimento. Vale 

ressaltar que essa reprodução vai além dos fatos econômicos e tradicionais, tanto 

que Bourdieu focaliza seu estudo na reprodução cultural e seus desdobramentos. 

Em termos gerais, o objeto social, assim como as Representações Sociais, existe 
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em função da trama social em que se apresenta, sendo tanto apropriado e 

modificado (habitus) como também conservado (reprodução) em seu núcleo comum. 

Com efeito, nota-se a influência da Sociologia contemporânea, notadamente 

com a proposta de objeto social em Bourdieu (1990), na Teoria Semiolinguística de 

Análise do Discurso, por exemplo, na visão de signo como marca linguística que se 

constitui não apenas no domínio da língua, enquanto sistema de oposições, que em 

um movimento endocêntrico lhe confere um valor formal, generalizante, mas, 

sobretudo, a partir do seu valor social, em função das trocas linguageiras, que 

produzem, em virtude de um movimento exocêntrico, um sentido específico, 

intertextual, atualizado na situação comunicativa. 

Ao que concerne à problemática do corpus dessa pesquisa, composto por 

textos que vinculam, através de um sentido implícito, valores próprios de uma 

juvenilização da cultura a objetos de consumo, é relevante o posicionamento teórico 

de Baudrillard (2004) sobre a capacidade dos objetos de representar (valores 

socialmente partilhados) e de remeter o consumidor a uma determinada posição, a 

um determinado status, em função da aquisição desse objeto, o qual, em 

decorrência de sua significação social, é considerado não um objeto funcional, mas 

sim um objeto-signo. 

Diante dessa característica representacional do objeto, é elaborada uma 

classificação dos indivíduos a partir do seu uso. Nessa perspectiva, o imaginário de 

juventude vem sendo processado como motivo estético e fetiche publicitário, isto é, 

como uma mercadoria, ao passo que promove a apropriação de estilos de vida, 

preferências, imagens e indumentárias como índices de pertencimento social. 

 

Os objetos nunca se esgotam naquilo para que servem, e é neste excesso 
de presença que ganham a sua significação de prestígio, que 'designam' 
não já o mundo, mas o ser e a categoria social do seu possuidor (...) O 
objeto, antes de ser o lugar da satisfação de necessidades, é o lugar de um 
trabalho simbólico de distinção, não no sentido psicológico da concorrência 
consciente pelo mais bonito, mas sim na mecânica social largamente 
inconsciente. (BAUDRILLARD, 2004, p.11-16). 

 

Por fim, como as representações conferem a um grupo social uma identidade 

coletiva, pode-se compreender que a imagem que os sujeitos têm de si mesmos 

flutuam em torno de saberes, crenças e valores partilhados, conforme Charaudeau 
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(2010). A propósito, acrescenta-se que a identidade social, na atualidade, está 

calcada no consumo, uma vez que o processo de apropriação de crenças e valores 

é mediado pelo ato de apropriação de objetos-signos, o que pode ser 

esquematizado do seguinte modo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quadro 3 – A construção da identidade social  
a partir das representações mediadas pelas relações de consumo.

13
 

 

Atando os fios desse enredamento teórico, o objeto-signo (BAUDRILLARD, 

2004), tomado não só pela sua materialidade e pela funcionalidade do produto, mas, 

sobretudo, pela evocação simbólica que ele opera, isto é, por uma virtualidade que a 

ele se associa, pode ser compreendido como um objeto de discurso (MONDADA; 

DUBOIS, 1995 apud KOCH, 2008) construído socialmente, como um porta-voz de 

conceitos, os quais são gerenciados pelo discurso das mídias14, notadamente, na 

publicidade, em função dos imaginários que visa ativar como estratégia de sedução 

para o consumo. 

O próximo capítulo contempla os pontos basilares da Teoria Semiolinguística, 

dentre eles: na seção 3.1, a noção de signo na totalidade discursiva; na seção 3.2, a 

perspectiva de dupla dimensão do fenômeno linguageiro; na seção 3.3, a ideia de 

ato de linguagem como encenação; na seção 3.4, a descrição dos dois circuitos da 

                                                           
13

 Quadro elaborado pelo autor da presente pesquisa. 
14

 Conforme a análise de corpus realizada. 

Representações Sociais (conceitos, crenças, valores) 
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linguagem e uma visão dessa vertente teórica sobre as estratégias e contratos que 

regem o discurso. 
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3 TEORIA SEMIOLINGUÍSTICA 

 

A Teoria Semiolinguística de Análise do Discurso, postulada por Patrick 

Charaudeau, propõe uma perspectiva psicossociocomunicativa. Destacam-se, neste 

capítulo, os principais pontos dessa teoria, articulados com outros estudos afins, 

pertinentes à análise empreendida na pesquisa. 

 

3.1   O SIGNO NA TOTALIDADE DISCURSIVA 

 

Coseriu (1980) distingue três níveis de funcionalidade do conteúdo lingüístico 

que se apresentam simultaneamente: designação, significado e sentido. 

Primeiramente, em um nível universal, a designação relaciona um signo e a “coisa” 

designada. 

Em um nível histórico, referente ao saber idiomático, o significado é o 

conteúdo de um signo ou de uma expressão em uma língua, de acordo com suas 

regras de estruturação. Enfim, em um nível individual, ligado ao saber expressivo, o 

sentido é o conteúdo de um texto de acordo com uma situação especifica.  

Desta forma, para Fiorin (1999), no que tange a distinção fundamental da 

Pragmática entre significação versus sentido e frase versus enunciado, enquanto a 

significação é o produto das indicações lingüísticas dos elementos componentes da 

frase, o sentido é a significação da frase acrescida das indicações contextuais e 

situacionais.  

Assim, frase é entendida como um fato lingüístico, estruturado sintaticamente, 

que estabelece sua significação com base na significação das palavras que a 

compõe. Já o enunciado é uma frase em que se consideram as informações da 

situação em que foi produzida. 

De acordo com os pressupostos da Lingüística Textual, partimos da relação 

entre o lingüístico (camada superficial, material, organizada linearmente) e o 

extralingüístico (camada profunda, implícita, não linear) para a construção do sentido 
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textual. Dessa forma, na concepção de Van Dijk, o texto é “uma estrutura superficial, 

governada por uma estrutura semântica profunda motivada”, ou seja, “um conjunto 

ordenado de sentenças da estrutura profunda”. (VAN DIJK, 1980, apud 

MARCUSCHI, 1983, p. 8) 

Na dimensão da compreensão, temos estratégias lingüísticas e coesivas no 

processo de construção de sentido de língua. Para Mira Mateus (1989, p.126), 

“todos os processos de sequencialização que asseguram uma lição significativa 

entre os elementos que ocorrem na superfície textual são elementos de coesão”. 

Já na dimensão da interpretação, observamos estratégias de coerência e sua 

relação com a percepção do sentido do discurso. A coerência, tomada como 

princípio de interpretabilidade do texto (CHAROLLES, 1988), salienta um processo 

cooperativo entre produtor e receptor.  

Na busca de sentido para um determinado enunciado, o usuário, de acordo 

com a sua capacidade de cálculo, estabelece relações semânticas e contextuais 

determinadas pelo seu conhecimento lingüístico, seus modelos cognitivos, seu 

conhecimento de mundo e seu conhecimento partilhado. 

Charaudeau (2008b) propõe uma contribuição semiolinguística para o 

processo de significação da linguagem ao repensar o signo entre o sentido de língua 

e o sentido de discurso. A linguagem, como um fenômeno social complexo, 

fundamenta a experiência humana nas trocas interpessoais. Respeitando esse dado 

essencial de sua natureza, que a torna tão fértil quanto possa ser a pluralidade 

cultural, defende que seu ensino não pode limitar-se à simples memorização de 

regras gramaticais e palavras dicionarizadas. 

Considerando que a construção / apreensão do significado ocorre no Ato de 

Linguagem, visto que esta depende da intencionalidade e da expectativa mútua 

estabelecida entre os atores da linguagem, o autor entende que o signo existe 

somente dentro de uma totalidade discursiva. 

Assim, tanto do ponto de vista do Sujeito-Enunciador como do ponto de vista 

do Sujeito-Interpretante, o signo é sempre (re)formulado dialogicamente de acordo 

com a expectativa particular de cada Ato de Linguagem. Como exemplo do referido 

autor, sabemos que a palavra “olho” possui “visualidade” como traço semântico 

porque seus múltiplos empregos “olho mágico”, “olho elétrico” sedimentaram essa 

constante de sentido, o que nos informa sobre um saber metacultural que se 

presentifica nos signos. Esses traços, reunidos em torno de um núcleo 
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metadiscursivo, atestam a existência de um contrato social que fixa, no significante, 

elementos semânticos. 

Essa conjectura entende que o fenômeno linguageiro é articulado em uma 

dupla dimensão de modo complementar, uma implícita e outra explícita, e evidencia 

a importância das condições de Produção e Interpretação (Circunstâncias de 

Discurso) na dinâmica de Significação da língua em uso. 

No caso da marca linguística “juventude”, a constante de sentido “que ainda 

não é adulto” corresponderia a um sentido de língua mais ou menos fixo, 

representante do já sedimentado na memória coletiva, como uma espécie de 

imaginário cristalizado. 

No entanto, como a unidade-signo não é portadora de um sentido pleno, a 

multiplicidade de relações sentido-forma implica que a denominação “juventude”, em 

razão dos diferentes usos, pode ser portadora do ideal de juvenilização, e 

corresponder a valores como “renovação”, “vigor”, “alegria”, “despojamento”. 

 

3.2    A DUPLA DIMENSÃO DO FENÔMENO LINGUAGEIRO 

 

Charaudeau (2008) expõe sua concepção de dupla dimensão do fenômeno 

linguageiro a partir do seguinte exemplo de evento comunicativo: um garçom 

pergunta a um grupo de pessoas animadas sentadas em torno de uma mesa: “De 

quem é o maço de cigarros?”. Com efeito, seus interlocutores conseguem perceber 

com facilidade que o mesmo provavelmente não deseja saber a identidade do 

proprietário do maço, já que este enunciado pode representar uma advertência 

“Fumar faz mal à saúde” ou um pedido “Dê-me um cigarro”. Essa possibilidade 

semântica informa que a expectativa múltipla do ato de linguagem depende do 

contexto e que a significação do dito não é manifestada no plano explícito.  

Dessa maneira, reitera-se que a finalidade da troca comunicativa está fixada 

para além de sua configuração verbal, sendo produzida / interpretada em um jogo 

que os sujeitos da comunicação estabelecem entre essa superfície imanente e seus 

possíveis conteúdos implícitos. 

A investigação da linguagem no presente trabalho encara o fenômeno 

linguageiro em suas circunstâncias de manifestação concreta, por meio de 

enunciados, e, por isso, visa identificar o duplo movimento que fecunda o Ato de 

Linguagem.  
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Segundo essa concepção interacionista, o duplo valor desse ato está na 

articulação entre duas atividades indissociáveis: uma estrutural e explícita e outra 

serial e implícita. No primeiro movimento, de expressão endocêntrica e centrípeta, o 

signo, imerso em uma rede de relações com outros signos, é constituído pela 

diferença. Há nele uma composição morfossemântica construtora de sentidos 

através de paráfrases estruturais, excludentes entre si e não compatíveis em uma 

relação interfrástica, que possibilitam uma remissão conceitual à realidade 

circundante, a revelar uma atividade referencial e simbólica. 

Convém ressaltar que essa atividade, ao mesmo tempo em que convoca o 

objeto físico, o preenche de significância sensorial, já que para a problemática 

semiolinguística, é a expectativa discursiva do Ato de Linguagem que constrói o 

saber perceptivo – sensorial do referente linguageiro e não o inverso. Com efeito, é 

possível encontrarmos um sentido primeiro em uma determinada frase, ainda que 

fora de contexto, ao pensarmos nas operações de comutação que a diferenciam.   

A frase “Feche a porta” é formada, do ponto de vista estrutural, por um 

conjunto relações de oposição (paradigmas) e de combinação (sintagma) entre os 

signos que a permite compor um modo particular de referência simbólica a um dado 

real. 

Por isso, sabemos que “Feche a porta” se diferencia de “Abra a porta” pela 

comutação dos signos “feche” e “abra”, o que evidencia a presença da relação de 

exclusão (por não concomitância à mesma instância de fala) e a não compatibilidade 

de uma relação interfrástica do gênero “Feche a porta porque abra a porta”. Mais do 

que isso, a seleção e a combinação dos signos de uma sentença, seja efetuada de 

modo mais ou menos consciente, instauram no processo de Simbolização 

referencial uma orientação para a construção de sentido, seja, por exemplo, pelos 

diferentes efeitos de sentido produzidos pelo uso da voz ativa em detrimento da voz 

passiva e vice-versa, ou pela própria escolha vocabular.  

Já no segundo movimento, de força exocêntrica, há um direcionamento 

centrífugo que encaminha o Ato de Linguagem para a apreensão de significados 

existentes para além da situação comunicativa, em um processo intertextual. 

Com essa proposta, é possível enfatizar, na leitura da mesma frase “Feche a 

porta”, as possíveis circunstâncias de produção que a configuram como um 

enunciado concreto, formado por indivíduos reais no funcionamento da língua. 
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Refletindo mais especificamente sobre a intencionalidade discursiva do 

falante ao proferir tal frase, é possível presumir que este busca informar que “está 

com frio” ou “deseja contar um segredo”, ou ainda que “os barulhos do exterior lhe 

incomodam”. Sob este prisma, pode-se presumir que há um sentido implícito gerado 

pela circunstância discursiva. 

Isso significa dizer que pelo movimento exocêntrico do Ato de Linguagem são 

enunciadas paráfrases seriais não excludentes ao enunciado explícito nem umas 

das outras. Tais paráfrases podem ser concomitantes ao mesmo instante de fala, 

como em “Feche a porta” e “Estou com frio”, e compatíveis em uma combinação 

interfrástica do tipo “Feche a porta porque estou com frio”. 

Por isso, é possível considerar que os signos não significam por si mesmos, e 

sim por um jogo de remissões constantes a algo que está além do enunciado 

explícito, em um processo de significação que confere ao discurso uma totalidade 

discursiva, a qual determina que todo discurso seja um interdiscurso na medida em 

que extrapola o conteúdo do dito. 

Em outras palavras, a atividade serial da linguagem revela que somente com 

o (re)conhecimento das Circunstâncias de Discursos o Interpretante pode calcular o 

sentido implícito dos signos, visto que eles são constantemente atualizados de 

acordo com sua composição no Ato de Linguagem, de forma que seus traços 

semânticos mais relevantes são determinados pela sua função neste ato. 

Em síntese, como um traço imanente, o signo carrega por si mesmo um 

conteúdo constante, que possibilita a atividade de Simbolização referencial, o qual é 

recuperado parcialmente por adaptação à situação comunicativa.  Essa constante 

parcial de sentido é encarada por Charaudeau (2008b) como um elemento de 

sentido - traço semântico básico - veiculado por um determinado significante, 

afastando-se da idéia de um significado pleno para cada significante no plano 

idiomático como crêem as correntes lingüistas. Desse modo, entende que é no Ato 

de Linguagem que o signo se constitui mais especificamente. 

Diante essa concepção do signo, a Teoria Semiolinguística distingue dois 

saberes articulados pelo Enunciador e pelo Interpretante na Produção / 

Interpretação desse ato: um referente ao propósito linguageiro, e o outro, calcado na 

imagem que cada um dos protagonistas deste ato sustenta a respeito do outro. 

No jogo dialógico, o Sujeito Enunciador realiza a partilha de um saber 

individual ao materializar seu discurso em manifestações verbais concretas. Por sua 
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vez, o Sujeito Interpretante recorre a um saber comunitário, oriundo de um conjunto 

de representações construídas socialmente, a fim de compreender o significado de 

um dado signo ou de um significado. (CHARAUDEAU, 2008). Assim, há na 

linguagem um afluir entre o saber individual e o saber coletivo instaurado nas 

relações interindividuais e intercoletivas, o que estabelece um limiar móvel entre 

esses saberes, já que a marca da diferença tende constantemente a se transformar 

em semelhança nas diversas trocas enunciativas. 

Esse amálgama de conteúdos comunitários e situacionais que compõe o 

signo é adquirido nas experiências em grupo e não pode ser fixado definitivamente 

em dicionário, o que reforça a idéia de linguagem como fenômeno social. Por 

conseguinte, os sujeitos da linguagem constroem “filtros de sentido” de acordo com 

o saber partilhado que consideram existir entre si, visto que consideram análogas 

suas expectativas em relação à proposta comunicativa. 

Em outras palavras, interpretar é sempre criar hipóteses, supor intenção. 

Assim, o Sujeito Interpretante delimita a compreensão de uma dada palavra ou texto 

elaborando hipóteses interpretativas apoiadas nas Circunstâncias de Discurso, 

intencionado recuperar o ponto de vista do Sujeito Enunciador em relação a seus 

enunciados e a imagem que este constrói de seu provável Sujeito Destinatário. 

 

3.3   O ATO DE LINGUAGEM COMO ENCENAÇÃO 

 

O processo de Significação, ressaltado seu caráter dialógico, é elaborado de 

modo interativo entre a Produção e a Interpretação, de acordo com as determinantes 

situacionais das Circunstâncias de Discurso. 

Assim, diluída a idéia de Ato de Linguagem como mensagem transparente 

dirigida por um emissor a um receptor passivo, podemos perceber entre o EU 

(Produtor) e o TU (Interlocutor) uma relação entre dois universos distintos, uma vez 

que estes, ao adotarem o manifesto verbal como elemento integrador de suas 

intenções e hipóteses comunicativas, o concretizam por meio de uma opacidade 

intrínseca. 

A partir do desdobramento do EU e do TU, essa abordagem elucida que há 

na linguagem a ação de quatro sujeitos e não apenas de dois como presumia a 

tradição lingüística ao analisar somente a Produção, focando na intenção que EU-

enunciador deposita no TU-destinatário. 
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Tal assertiva surge do conceito de Interpretação como processo ativo, no qual 

um TU-interpretante constrói sua leitura a partir da imagem que o EU-enunciador 

imprime de si em seus enunciados. Portanto, cabe calcular tanto a diferença entre 

os sujeitos destinatário (TUd) e interpretante (TUi), como entre os sujeitos 

enunciador (EUe) e comunicante (EUc). 

De acordo com as Circunstâncias de Discurso e o Contrato de Comunicação 

estabelecido, o EUe fabrica em seu enunciado um interlocutor (TUd) destinatário 

ideal, marcado explicitamente ou não, para sua intenção de fala. Na dicotomia 

transparência versus opacidade, temos um TUd que corresponde plenamente à 

intencionalidade do EU. 

No entanto, visto que o Ato de Linguagem é uma totalidade que engloba os 

processos de produção e interpretação, o TUi, alheio ao domínio do EU, é um ser 

que age, sendo o responsável pela construção da interpretação. 

Em “Saia!”, por exemplo, temos embutido um TUd que deve executar uma 

ordem.  Não obstante, o TUi, no ato interpretativo, ao recuperar a imagem do Tud, 

pode, por identificação, cumprir esta ordem, ou por não-identificação transgredi-la, 

marcando a assimetria entre o TUd do EU e o TUd do TUi. 

Já no desdobramento do EU, distinguimos o sujeito enunciador (EUe) – ser 

da fala presente no Ato de Linguagem - do sujeito comunicante (EUc) – produtor da 

fala. 

O EUe é uma imagem de enunciador construída, por um lado, pelo sujeito 

produtor, que através dela representa  sua intencionalidade discursiva, e por outro, 

hipoteticamente pelo interpretante na tentativa de recuperação dessa 

intencionalidade. Nesse sentido, o EUe e o TUd são seres que existem no e pelo 

processo de produção e interpretação, inscritos no ato de linguagem, ao contrário do 

EUc e do TUi que são sujeitos externos à configuração verbal. O EUe é uma 

máscara de discurso usada pelo EUc, sendo somente um representante linguageiro 

parcial deste. Consciente desse jogo de representações, o EUc, ao operacionalizar o 

Ato de Linguagem, pode tanto aproximar as imagens do o EUe e do EUc, como 

encobrir o EUc pelo EUe. Por isso, para Charaudeau (2008b), a noção de autor deve 

ser repensada, visto que o conceito de autor de uma frase não é operante por 

recorrer a dois sujeitos distintos: o EUe, responsável pelo ato de fala, e o EUc, 

responsável pelo ato de produção. 
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Por conseguinte, o processo interpretativo dependerá do conhecimento que o 

TUi pode ter do EUc,  na medida que um Ato de Linguagem pode ser interpretado 

por diferentes Interpretantes. O EUc pode ser conhecido de diferentes maneiras, o 

que nos permite dizer que ele não é um ser único, mas sim o que o processo 

interpretativo diz a respeito dele: “Diz-me qual a sua interpretação e te direi como 

vês o EUe”. 

De modo complementar, o referido teórico entende o EUc como um sujeito 

exterior à configuração verbal, responsável pela totalidade e organização do Ato de 

Linguagem, considerado como uma testemunha do “real”. Merece destaque, a partir 

da concepção de exterioridade verbal do comunicante, o aproveitamento que a AD 

realiza da visão performativa da linguagem, consoante às ideias de Austin (1965), de 

modo que o sucesso dessa ação linguageira dependerá da legitimidade social do 

EUc, da qual decorre a credibilidade que o parceiro (Tui) lhe confere. 

 

Assim, a linguagem é, por si própria, ação, já que ela faz ou faz fazer, seja 
expressando de forma direta (“Feche a porta”) ou indireta (“Está fazendo 
frio”). Deste ponto de vista surgiu a teoria dos "atos de fala", promovida por 
Austin e Searle, que estavam convencidos de que “uma teoria da linguagem 
é uma parte de uma teoria da ação”. Observaremos aqui que a relação 
entre a linguagem e a ação é uma relação de fusão de uma na outra: não 
há, nesta perspectiva, combinação entre ação e linguagem, mas integração 
da ação na linguagem. O exemplo emblemático disso é o ato performativo 
(“Eu vos declaro unidos pelos laços do matrimônio”) onde o dizer, 
descrevendo sua própria ação, torna-se ação. A ação não é, portanto, 
exterior à linguagem, e esta, não possuindo existência autônoma, não pode 
exercer por sua vez uma influência sobre a própria linguagem. 
(CHARAUDEAU, 2002, s/n). 

 

Notadamente, para que o enunciado acima seja considerado socialmente 

como uma ação, os parceiros envolvidos na situação deverão imaginar que o EUc  

tenha um “poder”  reconhecido para tanto, ocupando, por exemplo, o papel social de 

juiz. 

 

3.4   OS DOIS CIRCUITOS DO ATO DE LINGUAGEM 

 

Com base na noção de Ato de Linguagem como um jogo entre o Implícito e o 

Explícito, fruto de Circunstâncias de Discurso específicas, para a Teoria 

Semiolinguística, ele é realizado no ponto de encontro dos processos de produção e 

interpretação. 
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Portanto, em sua totalidade, ele não se limita a uma única intenção do 

Emissor, sendo ilusório, então, o conceito de simetria discursiva entre o Emissor e o 

Receptor.  

Como visto acima, os protagonistas na encenação comunicativa são 

desdobrados em sujeitos de fala – EUe e TUd -   e sujeitos agentes – EUc e TUi,  a 

estabelecer dois circuitos de produção. 

O primeiro diz respeito ao circuito de fala configurada, sendo compreendido 

como um espaço interno onde se encontram os seres da fala, ou seja, a imagem 

formada do sujeito enunciador EUe e do sujeito destinatário TUd a partir das 

representações sociais. 

O segundo circuito é externo à fala configurada e nele estão inscritos os seres 

agentes, os quais são instituídos como imagem de ordem psicossocial do sujeito 

comunicante EUc e do sujeito interpretante TUi de acordo com um conhecimento 

determinado pelo “real”15. 

Cabe, aqui, notar que nesta proposta, o contexto é interno ao Ato de 

Linguagem, e, portanto, configurado materialmente, enquanto a situação é externa a 

esse ato, ainda que reúna as condições de sua realização.  

Com isso, é possível dizer que o funcionamento do mundo falado abarca uma 

dupla esfera: uma de representação discursiva, correspondente ao circuito interno 

da fala, e outra de representação da situação de comunicação, como testemunha do 

real, correspondente ao circuito externo. 

No que tange o processo de produção, o EUc, movido pelo aspecto relacional 

das trocas comunicativas, ativa suas competências a fim de que o Ato de Linguagem 

obtenha sucesso pela aproximação das interpretações do sujeito interpretante (TUi) 

e do sujeito destinatário (TUd). Para tanto, é necessário que este sujeito 

comunicante recorra a contratos e estratégias. 

Pelo contrato discursivo, ele pode supor que os indivíduos pertencentes a um 

mesmo corpo de práticas sociais possuem uma competência linguageira 

aproximada, a qual irá permitir o reconhecimento de suas encenações e intenções. 

Com os procedimentos de estratégia, o sujeito comunicante produz efeitos 

com o objetivo de aproximar o sujeito interpretante (TUi) do destinatário ideal (TUd). 

Para tanto, ele fabrica: a) uma imagem de real como um lugar de uma verdade 

                                                           
15

 O capítulo referente ao estudo do discurso das mídias oferece uma concepção de “real” de acordo 
com a Teoria Semiolinguística. 
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exterior ao sujeito, b) uma imagem de ficção como lugar de identificação do sujeito 

com um outro pela projeção do imaginário. 

Nas palavras de Charaudeau (2008b, p. 62): 

 

As estratégias de poder exercidas em uma sociedade são o resultado de 
um jogo de ser e de parecer entre o estatuto social dos sujeitos do circuito 
comunicativo (EUc / TUi) e o estatuto linguageiro dos sujeitos que a 
manifestação linguageira constrói (EUe / TUd).  

 

Nesse processo o sujeito falante almeja seu sucesso articulando uma dupla 

aposta, que depende que o sujeito-interpretante perceba seus contratos e que suas 

estratégias produzam o efeito desejado. 

No entanto, na recepção é possível que o sujeito interpretante não domine os 

efeitos produzidos pelo sujeito comunicante, já que, como vimos anteriormente, este 

exerce seu total domínio somente sobre o destinatário ideal. Também, o sujeito 

comunicante, por uma falha de consciência, pode produzir efeitos não previstos em 

sua encenação, os quais figuram no discurso do enunciador. 

Ainda, pode ocorrer que o sujeito interpretante altere consideravelmente sua 

interpretação por não conhecer o contexto sócio-histórico de produção do ato de 

comunicação. Eco (2000) denomina essa possibilidade de extrapolação 

interpretativa de leitura “excedente” e orienta que a aposta nos traços semânticos 

recorrentes é um bom critério de interpretação, uma vez que se evita uma 

supervalorização dos indícios presente na superfície do texto. Isso equivale a dizer 

que os possíveis interpretativos (CHARAUDEAU, 2008) devem ser baseados nas 

marcas textuais recorrentes, bem como no propósito comunicativo do Ato de 

linguagem, isto é, o texto deve ser apreendido de modo global, uma vez que “o texto 

é um conjunto formado por partes solidárias, em que o sentido de uma depende das 

outras” (PLATÃO; FIORIN, 1996, p. 14). 

Tomando como exemplo uma situação de diálogo face a face, na qual um 

cliente pede ao garçom uma caipirinha, vislumbramos a existência de um Ritual 

sociolinguageiro que assegura uma conivência discursiva, de forma que o garçom 

entenda “caipirinha” como “bebida”, salientando que um implícito codificado permeia 

as trocas comunicativas. 
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Em outras palavras, os processos de Produção e Interpretação são 

orientados por um Contrato de Comunicação, que sobredetermina os sujeitos da 

linguagem pelas restrições específicas de cada ato (Circunstâncias de Discurso). 

Enfim, para essa abordagem, a análise de um texto é uma atividade que 

ultrapassa o ponto de vista do comunicante e do interpretante. Por se ancorar na 

convergência dos processos de produção e interpretação, analisar um ato de 

linguagem consiste na formulação de possíveis interpretativos revelados no 

entrecruzamento desses dois processos através da comparação de constantes e 

variáveis de elementos linguageiros, semânticos e formais. 

O capítulo seguinte aborda o discurso de informação midiática de acordo com 

a Semiolinguística, sendo subdividido de acordo com os seguintes tópicos: seção 

4.1, a respeito da concepção de informação como fenômeno humano e social; seção 

4.2, que apresenta o contrato de informação midiática; seção 4.3, que reflete sobre o 

trabalho linguageiro de construção da notícia; seção 4.4, que se dedica ao estudo 

das especificidades do contrato de comunicação da publicidade. 
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4 DISCURSO DAS MÍDIAS 

 

Consoante às filiações teóricas explicitadas nos capítulos anteriores, 

Charaudeau (2010) articula um ponto de vista de Análise do Discurso de cunho 

sociológico, psicossocial e sociodiscursivo pelo qual concebe a linguagem não 

apenas como um sistema de signos internos da língua, mas como um sistema de 

valores que atualizam os contornos semânticos do signo no ato de Linguagem, em 

um processo de produção de sentido orientado pelos “efeitos visados”. Isso implica 

que o discurso midiático, enquanto uma tessitura opaca, não apresenta a realidade 

social, mas constrói uma visão de mundo, de modo que ele propõe que “a 

informação é pura enunciação” (2010, p.36). A partir desse tema, será desenvolvido 

o capítulo atual. 

 

4.1    A INFORMAÇÃO COMO ENUNCIAÇÃO 

 

De acordo com o modelo de análise semiolinguística, a função do sujeito16 é 

presentificar o social como sociolinguageiro na situação de comunicação, 

empregando a materialidade linguística, com suas possíveis manobras e coerções, 

como suporte para o dizer, de acordo com suas finalidades comunicativas. Para 

tanto, o sujeito comunicante recorre a procedimentos (estratégias) que são 

empregados no funcionamento da comunicação verbal, organizados em torno de 

quatro Modos de organização: o Enunciativo, o Descritivo, o Narrativo e o 

Argumentativo. 

  

As funções de base do modo enunciativo intervêm na encenação dos outros 
três modos, na medida em que mostram a relação de influência do locutor 
em relação ao interlocutor, o ponto de vista situacional do locutor e o 
testemunho desta face do mundo. É a pessoa do discurso que 
essencialmente organiza esse modo, tornando-o presente nos outro. Ele 

                                                           
16

 Conforme foi dito anteriormente, vale ressaltar que o sujeito para a análise semiolinguística não é 
completamente individual, porque nele ressoa a voz social; nem completamente coletivo, porque sua 
performance situacional lhe garante certa individualidade. 
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comanda os outros modos. (CARNEIRO; MONNERAT, 2002, p. 6) [grifos 
nosso] 

 

Uma vez que o Ato de Linguagem é demarcado por um ponto de vista 

enunciativo e integrado a uma situação de comunicação, em uma relação de troca 

entre interlocutores, a informação midiática corresponde a um universo construído, 

de forma que o acontecimento não é veiculado enquanto uma realidade empírica 

(um estado bruto), visto que ele é um objeto de racionalizações que passa por uma 

série de critérios, tais como: a seleção dos fatos e atores, o processo de 

categorização destes e a visibilidade dada a cada um. Em síntese, a instância 

midiática articula uma visão de mundo e a apresenta como uma visão natural. 

Portanto, analisar a informação em uma perspectiva discursiva equivale a 

estabelecer uma correlação entre dois polos: o das condições extratextuais (o social, 

o situacional, a intencionalidade, a identidade dos parceiros) e o das relações 

intradiscursivas (os princípios de organização e as regras de conformidade da língua 

empregados em face do propósito linguageiro). Nas palavras de Charaudeau: 

 

O sentido nunca é dado antecipadamente. Ele é construído pela ação 
linguageira do homem em situação de troca social. O sentido só é 
perceptível através de formas. Toda forma remete a um sentido, todo 
sentido remete a uma forma, numa relação de solidariedade recíproca 
(2010, p.41). 

 

 

Conforme propõe o autor supracitado, a construção do sentido demanda um 

duplo processo de semiotização: de transformação e de transação. No primeiro, um 

dado sujeito falante parte de um “mundo a significar” e o transforma em um “mundo 

significado”, a partir de quatro tipos de operações: 

 

 a identificação: os seres, para que possam ser apreendidos enquanto um 

recorte na continuidade do mundo, são conceituados e transformados em 

“identidades nominais”. 

 a qualificação: como os seres têm propriedades que os discriminam, os 

especificam e motivam sua maneira de ser, eles são transformados em 

“identidades descritivas”. Convém ressaltar, aqui, que “qualificar é tomar 



59 
 

partido17” (CHARAUDEAU, 2008, p.115), pois a qualificação está ligada à 

maneira pela qual o sujeito interpreta a realidade, isto é, passa por sua 

subjetividade. 

 a ação: os seres são inscritos em esquemas conceitualizados de ação, de 

acordo com o que agem ou são pacientes, o que correlaciona sua razão de ser 

ao seu engajamento no fazer, transformando-os em “identidades narrativas”. 

 a causação: os seres, com suas qualidades, são agentes ou pacientes das 

ações em razão de certos motivos (humanos ou não humanos), de forma que a 

sucessão de fatos do mundo é explicada a partir de “relações de causalidade”, 

e os seres, por consequência, são inscritos em uma cadeia de causas. 

 

No segundo processo, o de transação, o sujeito atribui uma significação 

psicossocial ao seu ato de linguagem, em função dos seguintes parâmetros, 

conforme Charaudeau (2010, p.41): 

 

a) as hipóteses sobre: a identidade18 do destinatário-receptor, quanto ao seu 

saber, sua posição social, seu estado psicológico, suas aptidões, seus 

interesses etc; 

b) o efeito que pretende produzir nesse outro; 

c) o tipo de relação que pretende instaurar com esse outro; 

d) e o tipo de regulação que prevê em função dos parâmetros precedentes. 

 

Dessa maneira, o ato de informar é responsável por fazer circular, por meio 

de uma relação assimétrica, um objeto de saber entre a instância de produção, 

personificada no ato de linguagem pela imagem jornalista, detentor e transmissor da 

informação, e a instância de recepção, o público, tomado como beneficiário, que o 

recebe, compreende e interpreta, ampliando seu estado inicial de conhecimento. Em 

virtude desse quadro interenunciativo, o referido teórico, fundador da 

Semiolinguística, destaca que “é o processo de transação que comanda o processo 

de transformação e não o inverso” (CHARAUDEAU, 2010, p.41), já que o projeto de 

                                                           
17

 A terceira parte de análise de corpus do presente trabalho, correspondente ao estudo de notícias 
acerca de lançamento de carros, tomará amplamente esse ponto de vista como suporte teórico. 
18

 Mais precisamente sobre o jogo entre a identidade social do receptor, parceiro da comunicação 
(circuito externo), e a identidade discursiva do destinatário, isto é, a máscara discursiva atribuída ao 
outro protagonista envolvido no ato de linguagem (circuito interno). 
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fala é orientado, principalmente, pela necessidade de se colocar em relação com o 

outro, mais do que pela busca de recorte, descrição e estruturação do mundo. 

Portanto, “o discurso, antes de representar o mundo, representa uma relação, ou, 

mais exatamente, representa o mundo ao representar uma relação” (o.p. cit., p.42), 

isto é, as operações do processo de transformação não são operacionalizadas 

livremente, elas são realizadas sob o controle do processo de transação, em uma 

espécie de “liberdade vigiada”, porque o sentido é construído a partir das diretivas 

transacionais, em uma orientação marcadamente comunicativa. 

Essa hierarquização dos processos de semiotização é representada por 

Charaudeau (2005) por meio do seguinte esquema: 

 

 

Quadro 4 – Processo de Semiotização do Mundo, extraído de Charaudeau, 2005 

 
 

Em face dessa perspectiva interacionista, que compreende o princípio 

dialógico como constituinte do discurso, convém destacar as contribuições do 

pensamento bakhtiniano à Teoria Semiolinguística, como se acentua nas citações a 

seguir: 

 

Essa orientação da palavra em função do interlocutor tem uma importância 
muito grande. Na realidade, toda palavra comporta duas faces. Ela é 
determinada tanto pelo fato de que procede de alguém, como pelo fato de 
que se dirige para alguém. Ela constitui justamente o produto da interação 
do locutor e do ouvinte. (BAKHTIN, 1992, p. 117) [grifos do autor] 

 
Nossa fala, isto é, nossos enunciados (...) estão repletos de palavras dos 
outros. (Elas) introduzem sua própria expressividade, seu tom valorativo, 
que assimilamos, reestruturamos, modificamos. (...) Em todo o enunciado, 
contanto que o examinemos com apuro, (...) descobriremos as palavras do 
outro ocultas ou semi-ocultas, e com graus diferentes de alteridade. 
(BAKHTIN, 1972, p. 314 – 318) [grifos do autor] 

 

 

Com efeito, a primeira citação aproxima-se do que Charaudeau (2005) 
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denomina de nível situacional do Ato de Linguagem, no qual os parceiros (sujeito 

comunicante e sujeito interpretante) realizam a troca linguageira, em função de uma 

finalidade, levando em conta a imagem que constrói do outro, a partir de suas 

identidades sociais. Já a segunda citação diz respeito ao dialogismo que constitui o 

discurso polifônico de todo indivíduo, isto é, à heterogeneidade constitutiva da 

linguagem, mais próximo do que o referido autor postula como nível discursivo do 

Ato de Linguagem, que compreende o lugar em que o sujeito comunicante assume 

seu projeto de fala e assume uma identidade discursiva, “retomado, repetindo, 

imitando, o que os outros disseram, apropriando, reconstruindo, modificando, ou 

mesmo inovando o dito através de seu próprio ato de enunciação”. (CHARAUDEAU, 

2006, p. 161) 

Além disso, Charaudeau (2010) assevera que o princípio da alteridade é 

constituinte, também, do próprio ser humano, moldado pelas trocas, e considera o 

processo de transação como gerador da própria existência, uma vez que a 

consciência de si passa pela consciência, assimilação e diferenciação do outro. No 

que diz respeito ao discurso das mídias, isso implica que a informação, como uma 

enunciação, é regida por um ato de transação, já que o sujeito informador a 

estrutura de acordo como concebe o tipo de alvo a quem se direciona (o destinatário 

ideal) que pode coincidir ou não com o receptor que a irá interpretar. Eis porque não 

se pode examinar a informação em termos de transparência, neutralidade e 

factualidade. 

Com isso, o processo de transação é regulado por quatro princípios, 

correspondentes a uma visada de intencionalidade19: 

 

 princípio de alteridade: como um fenômeno de troca, no ato de linguagem, os 

dois parceiros se reconhecem como semelhantes e diferentes. A semelhança 

diz respeito aos “universos de referência” (saberes partilhados) em comum e a 

“motivações em comum” (finalidades). Já a diferença marcada na 

dessemelhança dos papéis que cada um cumpre em particular, o de sujeito 

comunicante, na produção, e o de sujeito interpretante, na recepção. É 

importante frisar que este princípio fundamenta o aspecto contratual de todo 

                                                           
19

 Charaudeau (2010b) segue o “postulado de intencionalidade” definido por Searle, o qual entende 
que a intencionalidade não está relacionada com a intenção comunicacional do sujeito falante, 
contudo está associada ao fato de que todo ato de linguagem é engendrado em uma intenção, a qual 
serve de origem para o sentido.  
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ato de comunicação, pois leva em conta o reconhecimento e a legitimação 

recíprocos dos parceiros entre si; 

 

 princípio de pertinência: os parceiros do ato de linguagem precisam tornar o 

processo válido a partir de saberes em comum, o qual devem ser 

compartilhados, mas não necessariamente adotados, e apropriados ao 

contexto e à “finalidade”; 

 

 princípio de influência: na instância de produção, o sujeito comunicante visa 

atingir seu parceiro de troca, seja para que este aja, seja afetado 

emocionalmente ou reoriente seu pensamento, isto é, tenha uma atitude 

responsiva imediata ou de efeito retardado, em termos bakhtinianos. Pelo fato 

do sujeito interpretante saber que é alvo dessa influência, ele pode interagir 

com o comunicante, sendo que ambos devem considerar que há restrições 

nesse exercício de influência; 

 

 princípio de regulação: correspondente a uma contrainfluência, esse princípio 

está relacionado com aquilo que os parceiros sabem, consciente ou 

inconscientemente, a respeito do ato de linguagem de que participam, e 

assegura uma intercompreensão mínina, sem a qual a troca não se efetiva. A 

regulação do jogo de influências diz respeito às estratégias inscritas no 

dispositivo sociolinguageiro. 

 

4.1.1 Naturezas do saber 

 
 

O saber a gente aprende com os mestres e os livros.  
A sabedoria, se aprende é com a vida e com os humildes.  

(Cora Coralina) 

 

Charaudeau (2007) pondera que os imaginários, enquanto formas de 

simbolização do mundo, surgem e se atualizam nos discursos que circulam na 

coletividade. Além disso, orienta que eles são ancorados em dois tipos de saber: os 

de conhecimento e os de crença, isto é, são balizados tanto por conteúdos de ordem 

racional como pelos de ordem afetiva. Ele compreende os saberes como 

construções humanas que resultam do exercício da linguagem e, portanto, afirma 
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que o saber não tem uma natureza em si, e que seu processo de estruturação passa 

pela orientação do olhar do homem, o qual pode tanto voltar-se para o mundo e 

descrevê-lo em categorias de conhecimento, quanto voltar-se para si mesmo e erigir 

categorias de crença. Ao mesmo tempo, o saber é estruturado de acordo com a 

atividade discursiva que o homem utiliza, de modo mais ou menos consciente, para 

dar conta do mundo, seja para descrevê-lo, contá-lo ou explicá-lo (de acordo com os 

Modos de Organização que elege), como também pela atitude de proximidade ou 

distanciamento frente ao seu dizer (mundo comentado / mundo narrado), segundo 

Weinrich (1964 apud KOCH, 2004). Enfim, o processo de significação engloba todo 

esse conjunto de atividades discursivas a fim de configurar os sistemas de 

representação do mundo. 

A título do objeto da presente pesquisa, em torno da análise dos saberes de 

crença que configuram o imaginário da juventude na interação entre o discurso 

informativo e o publicitário, é oportuno elaborar uma distinção pormenorizada entre 

esses saberes e os saberes de conhecimento. Em face do caráter híbrido das 

notícias inscritas no domínio discursivo “produção e consumo”, há uma disjunção 

entre a forma (o explícito) de notícia e a função (o implícito) de um anúncio, a partir 

da confluência entre uma orientação racionalizante, baseada nos conhecimentos, e 

uma perspectiva afetiva, apoiada nas crenças. 

Por meio dos saberes de conhecimento, o homem realiza uma representação 

racionalizada do mundo, tornando inteligível a existência dos seres e dos fenômenos 

a partir de marcas no continuum da sua materialidade. Assim, estabelece 

parâmetros entre o que considera semelhante, por relações de contiguidade, e o que 

estipula como diferente, por relações de substituição dos elementos que verifica. 

Dessa maneira, o saber de conhecimento organiza hierarquias e alicerça 

taxionomias. 

Esse analista do discurso esclarece que o sujeito constrói esse conhecimento 

na convergência de uma dupla aprendizagem, uma primeira, através das práticas de 

experiência, pelo método da tentativa e erro, que possibilita ao sujeito depreender as 

recorrências dos fenômenos e elaborar uma explicação do mundo fenomenal por 

meio da empiria do sentir, ver, e ouvir. E, também, pela aprendizagem dos dados 

científicos e técnicos que almejam explicar o mundo objetivamente com o apoio de 

recursos intelectuais, tais como o cálculo, o raciocínio e o discurso de explicitação. 

Nesse caso, o discurso não pertence a um sujeito, mas sim a um terceiro impessoal 
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(a ciência), que desempenha o papel de referência, funciona como um verificador do 

saber, e elabora discursos com efeito de verdade comprovada. Entretanto, o referido 

autor ressalta que, embora esse saber represente uma estabilidade, ao fornecer 

uma visão estruturada do mundo, ele não pode ser descrito em termos de uma 

verdade universal, porque o filtro da experiência social e cultural o relativiza. 

 A categorização dos saberes de conhecimentos segue três orientações 

básicas: 

 

a) existencial: identifica e caracteriza os objetos do mundo em sua factualidade, 

como um "estar aí", e apresenta-os em um dado lugar (o espaço), num certo 

momento (o tempo) e num certo estado (as propriedades). Na enunciação 

informativa, reitera a favor de uma conduta desejada ou imposta sob a forma 

de definição, como nos dicionários e manuais, ou por meio de indicações 

factuais, como nos classificados, placas e cartazes; 

 

b) evenemencial: descreve o processo do acontecimento, ou seja, demonstra 

uma modificação do estado do mundo, a partir de uma descrição verossímil, 

construída de acordo com o universo consensual de um dado grupo.  Quanto 

à sua inserção na enunciação informativa, tem como função um fazer 

imaginar, por reconstituição, uma ocorrência do mundo, focalizando ora no 

processo da ação, ora em uma declaração sobre o acontecimento, ora na 

identificação dos atores implicados, ora nas circunstâncias materiais (espaço / 

tempo). 

 

c) explicativa: descreve o porquê, as motivações e intenções do acontecimento, 

bem como de seus desdobramentos. No quadro da enunciação informativa, 

oferece argumentos para que o destinatário apreenda como algo inteligível, a 

partir da razão, os acontecimentos do mundo. 

 

Merece destaque, acerca da categorização acima, o estudo formulado por 

Charaudeau (2010) sobre a passagem do acontecimento, enquanto uma ocorrência 

no mundo fenomenal, ao "processo evenemencial", como um trabalho de 

ordenamento do sentido elaborado pelo sujeito. A esse respeito, ele orienta que não 

é o acontecimento em si que interessa para a Ciência da Linguagem, e sim a 
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faculdade de apreensão de uma modificação no mundo, isto é, de uma passagem 

de estado e de uma ruptura na ordem estabelecida, as quais provocam um efeito de 

saliência, verificado pelo sujeito através sua capacidade de percepção cognitiva da 

descontinuidade do contínuo, pela qual ele lança um olhar sobre o mundo. No 

entanto, além do efeito de saliência, para que essa percepção seja dotada de 

significação, é necessário que essa modificação do mundo seja relevante para o 

sujeito como ser social em uma rede de significações sociais, o que desencadeia um 

efeito de pregnância, pelo qual um acontecimento é problematizado em relação ao 

preexistente e integrado a uma recategorização semântica. Em suma, a modificação 

não é somente uma saliência (cognitivo) para o sujeito, visto que é a pregnância (o 

social) que lhe confere sentido. Enfim, nas palavras de Charaudeau, “O 

acontecimento nasce, vive e morre numa dialética permanente de ordem e 

desordem, dialética que pode estar na natureza, mas cuja percepção e significância 

dependem de um sujeito que interpreta o mundo”. (2010, p.101). 

Já pelos saberes de crença, o mundo é comentado através de um olhar 

subjetivo, baseado no senso comum, em uma busca, não de inteligibilidade racional, 

mas de avaliação e apreciação valorativa. Como está relacionado a um debruçar do 

sujeito sobre o mundo, e não do mundo sobre o sujeito, há uma multiplicidade de 

julgamentos que formam os diversos sistemas de pensamento social, os quais são 

erigidos sobre uma partilha de crenças e exercem uma função identitária, um modo 

de pensar e sentir coletivo. Nesse sentido, a partir das crenças, as sociedades 

regulam as práticas sociais, criam normas efetivas e avaliam os comportamentos, 

estipulando normas ideais, por meio de padrões de conduta esperados entre seus 

membros. Além disso, Charaudeau (2010) indica que as crenças são baseadas em 

sistemas de pensamento, os quais são delineados por ele da seguinte maneira: 

 

a) sistemas que avaliam o possível e o provável – baseados em hipóteses e 

verificações que permitem predições posteriores (se x, porque y); 

b) sistemas que avaliam os comportamentos por meio de um julgamento positivo 

ou negativo, a partir do ponto de vista ético (bom ou mau), estético (belo ou 

feio), hedônico (agradável ou desagradável), pragmático (útil ou inútil). 

 

Uma vez que instauram modelos de conformidade social, as crenças, ao 

serem veiculadas em uma enunciação informativa, estabelecem uma relação de 
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cumplicidade entre os parceiros. Em outras palavras, a informação baseada em uma 

crença tem um poder de interpelação, porque exige do outro uma tomada de 

posição em relação ao conteúdo que lhe é proposto, em termos de adesão ou 

refutação. Como exemplo, o enunciado “Honda Civic 2012 – Jovial e sofisticado”, 

realiza uma dupla interpelação ao receptor, uma quanto ao seu conhecimento sobre 

o carro, outra sobre a avaliação proposta sobre ele. 

Por fim, o referido autor orienta que “a fronteira entre esses dois tipos de 

saber é porosa, ainda mais em virtude de muitos sujeitos jogarem com essa 

porosidade com fins estratégicos, apresentando um tipo de saber em lugar e posição 

do outro”. (Charaudeau, 2008a, p. 199). A esse respeito, Pina20 (2007), perfilhada a 

Méon (2004), aponta que a imprensa escrita é um espaço privilegiado para o estudo 

dos processos de circulação dos saberes que ocorrem na vida social, em razão da 

multiplicidade de fontes de acesso à informação. Ela propõe, ainda, que o espaço 

midiático, em decorrência da porosidade das fronteiras entre os saberes científicos e 

os sabres comuns, revela também uma hibridação dos mesmos.  

 

4.2    CONTRATO DE COMUNICAÇÃO MIDIÁTICA 

 

O contrato de comunicação midiática, segundo a perspectiva semiolinguística, 

deve ser analisado a partir de uma relação entre os sujeitos envolvidos na troca e 

das visadas instauradas na/pela enunciação. 

 

4.2.1 Entre identidades e finalidades 

 

Charaudeau (2010) postula que o contrato de comunicação do discurso 

midiático é estruturado pela relação estabelecida entre os sujeitos nele envolvido. 

Quanto à identidade dos participantes, em uma extremidade, a instância de 

produção é uma entidade compósita que abrange vários atores, tais como os da 

direção do organismo de informação, os responsáveis pela programação, os 

 envolvidos na redação, o jornalista. Na outra, a instância de recepção também é 

uma entidade compósita, pois o público, como alvo da informação, é heterogêneo e 

                                                           
20

 Com efeito, esse posicionamento interessa ao escopo da presente pesquisa, o de análise dos 
saberes de crença que compõem a imagem de jovem no imaginário de juvenilização da cultura no 
gênero notícia. 
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instável, de modo que ele varia de acordo com o suporte (leitor, ouvinte, 

telespectador) e de acordo com seu status social (conforme idade, gênero e classe 

social). 

 Além disso, os atores da instância produtora, com vistas ao convencimento e 

à adesão, podem focalizar tanto no interesse intelectual como no emocional dos 

atores que integram a instância receptora, ou, ainda, na interação entre o logos e o 

pathos. Assim, o referido autor esclarece que a finalidade do contrato de 

comunicação midiático se apóia em uma tensão entre duas visadas: a de informação 

e a de captação. Através da primeira, o polo produtor prioriza a racionalidade do 

polo receptor e visa um fazer saber o conhecimento, o que lhe confere credibilidade. 

Já pela segunda, a prioridade recai na afetividade do público receptor, com o intuito 

de um fazer sentir, baseado nos saberes de crença. Ainda, ele orienta que esse 

imbricamento de visadas é motivado pela convergência de duas lógicas que 

constituem a informação midiática, uma lógica cívica, que a concebe como um 

objeto de saber criado para informar o cidadão, e uma lógica comercial, que a 

produz como objeto de consumo, e como tal, regido pela necessidade de captar as 

massas para sobreviver à lei da concorrência. A respeito dessa contradição que se 

instala, sintetizada na fórmula: “gozar da maior credibilidade possível com o maior 

número possível de receptores” (CHARAUDEAU, 2010, p. 86), o citado analista do 

discurso assinala que 

 

Na tensão entre os polos de credibilidade e de captação, quanto mais as 
mídias tendem para o primeiro, cujas exigências são as da austeridade 
racionalizante, menos tocam o grande público; quanto mais tendem para a 
captação, cujas exigências são as da imaginação dramatizante, menos 
credíveis serão. As mídias não ignoram isso, e seu jogo consiste em 
navegar entre esses dois polos ao sabor da sua ideologia e da natureza dos 
acontecimentos. (op. cit., p.93) 

 

Em linhas gerais, a credibilidade não é uma qualidade inerente à identidade 

social do sujeito, sendo, portanto, um efeito da identidade discursiva do sujeito 

falante, a qual deve ser construída de tal forma que conduza os parceiros a 

identificá-lo como digno de crédito. Em outras palavras, a credibilidade é 

fundamentada em uma imagem de si mesmo construída discursivamente pelo 

sujeito. Para desenvolvê-la, o indivíduo deve corresponder a três requisitos: a) 

condição de sinceridade ou de transparência, pela qual se pode verificar uma 

equivalência entre o dito e o pensamento; b) condição de performance, segundo a 
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qual ele deve ter meios para por em prática o que anuncia; c) condição de eficácia, 

que verifica se o que ele anuncia tem um efeito. Quanto à problemática das mídias, 

a credibilidade é necessária para que a instância receptora interprete as informações 

como autênticas. Como estratégia para esse fim, a instância produtora recorre a 

uma encenação verossímil do mundo, com base em dados concretos, documentos 

comprobatórios e entrevistas a testemunhas do acontecimento (Charaudeau, 

2008a). 

Corrobora a proposta de intergenericidade das notícias que compõem os 

corpora do atual estudo, na interface mídia / publicidade, a formulação do citado 

linguista (2010) acerca das visadas de informação e captação que regulam os 

efeitos de credibilidade e de dramatização. Assim, no contrato publicitário, focalizado 

na venda, prevalece a primeira visada, e ocorre um mascaramento da segunda. Já 

no contrato de informação, o que predomina é a primeira, com foco na construção 

de um efeito de verdade, de forma que a segunda visada deveria ser secundária. 

Entretanto, Charaudeau (2008a) salienta que é possível defender a ideia de que, no 

contrato de informação midiática, assim como ocorre no contrato da publicidade, 

prevalece a segunda visada, em um jogo de mascaramento da primeira. No entanto, 

como todo contrato de informação está associado a representações idealizadas que 

o legitimam, ainda que se saiba que os discursos das mídias são fortemente 

influenciados pelas estratégias de captação, essa proposta não é aceita 

socialmente. Na sequência, faz-se pertinente, então, um detalhamento das 

problemáticas que envolvem cada visada.  

 

4.2.2 Visada de informação 

  

A instância midiática constitui o fazer saber por meio de dois tipos de 

atividade linguageira: a descrição-narração, que presentifica no discurso os fatos do 

mundo, e a explicação, que estrutura uma relação de causa e consequência em 

torno desses fatos. Na passagem da realidade empírica, heterogênea e complexa 

(um mundo a significar), ao real construído como um ponto de vista particular (um 

mundo significado) surge a problemática da verdade. A Teoria Semiolinguística não 

aborda esse assunto da perspectiva filosófica, mas linguística, e orienta que a 

questão do verdadeiro e do falso pode ser analisada por meio do discurso. Portanto, 

no domínio da linguagem, a estatuto da veridicção opera com as noções de 
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significar o verdadeiro ou significar o falso, que produzem valores de verdadeiro ou 

falso, respectivamente. De acordo com essa abordagem, certas oposições 

possibilitam avaliar a verdade por meio de um dizer: a) no primeiro caso, o 

verdadeiro é compreendido como o exato, em uma coincidência entre o que é dito 

(material linguageiro) e os fatos do mundo (exterioridade linguística) e, inversamente 

o falso seria dizer o erro, em uma não coincidência; b) no segundo, o verdadeiro 

seria dizer o que aconteceu e o falso inventar o que não aconteceu; c) no terceiro, o 

verdadeiro seria revelar a intenção oculta e, contrariamente, o falso seria mascará-

la; d) finalmente, o verdadeiro seria fornecer a prova das explicações e, ao contrário, 

o falso seria explicar sem apresentar as provas. Essa corrente de Análise do 

Discurso, ainda, indica os procedimentos utilizados pela instância midiática para 

garantir as condições de veracidade: autenticar os fatos, dizer de maneira 

verossímil, dizer a intenção e fornecer as provas. 

Desse modo, a autentificação corresponde a um atestar, sem disfarce, dizer 

"o que é", sem filtragens nem falsas aparências. Nas mídias, a imagem, enquanto 

representante de um objeto, tem na foto uma ilusão de verismo no imaginário social, 

como se fosse possível uma designação em transparência, como uma transmissão 

direta do visto-dito-ouvido. Já a verossimilhança é construída a partir de uma 

reconstituição, em uma relação de fidelidade ao fato conforme ele ocorreu, através 

de procedimentos de "analogia" que o descrevem a partir de imagens e 

testemunhos. Por sua vez, desvendar o oculto é uma atividade que parte do 

princípio de que o que foi dito anteriormente mascara o que é pensado e que, 

portanto, cabe às mídias o papel de revelar a intenção verdadeira, "o que está por 

trás", recorrendo a entrevistas, debates e investigações. Por fim, o fornecimento de 

provas surge como um demonstrar o invisível, isto é, recuperar as razões do fato e 

antever suas possíveis consequências. A fim de fundamentar a validade dessas 

demonstrações de causalidade, as mídias divulgam investigações, delegam voz 

para especialistas e peritos, ou selecionam imagens que denunciem o que, a 

princípio, não se vê. 

  
 

4.2.3 Visada de captação 
  

Charaudeau (2010) sustenta que toda visada de captação é direcionada para 

o “outro” do ato de comunicação, cuja imagem de destinatário ideal baliza a 
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produção do sujeito comunicante. Tal visada parte da suposição que o interpretante 

é: a) um parceiro em potencial, mas não natural, do ato de linguagem e que, por 

isso, deve ser instituído como destinatário de uma mensagem, b) um sujeito não 

passivo, que age independente do comunicante e possui suas próprias faculdades 

de interpretação, c) alguém que deve ser persuadido ou seduzido para que se 

interesse pela mensagem. Portanto, a instância midiática constrói a informação 

diante de um impasse já que, por um lado, precisa ser credível, em nome da posição 

que ocupa institucionalmente na esfera social e, por outro, precisa angariar o maior 

número possível de consumidores, o que a leva a se afastar de uma atitude 

racionalizante, na medida em que a emoção é um recurso de fidelização do público. 

De acordo com a Semiolinguística, as emoções estão relacionadas com as 

representações sociais, em virtude de existirem em função dos objetos do mundo, 

os quais são acessíveis ao sujeito por meio de representações, pelo processo de 

simbolização que arranca os objetos do mundo em sua existência objetal e os 

imagina por meio de um sistema semiológico reconhecido socialmente. Essa teoria 

não estuda a emoção como realidade manifesta e vivenciada pelo sujeito, e dispõe, 

então, seu foco de interesse no processo discursivo pelo qual uma emoção pode ser 

estabelecida como um efeito visado ou suposto, sem garantias de êxito de seu efeito 

produzido. Dessa maneira, a expressão “patêmico” refere-se aos efeitos emocionais 

como estados potenciais, mas não necessariamente efetivos, e que carregam o 

potencial de afetar determinados sujeitos pertencentes a um agrupamento social 

propício a receber os valores de crença incutidos no discurso. 

 

O pathos é, portanto, uma tentativa, uma expectativa, ou uma possibilidade 
contida nos discursos sociais, no sentido de despertar algum sentimento no 
alocutário. Nessa linha de raciocínio, o pathos não compreende 
propriamente as emoções, mas, sim, as suas garantias simbólicas ou, em 
termos linguísticos, os seus elementos linguageiros deflagradores. 
(GALINARI, 2007, p. 229) [grifos do autor] 

 

Em síntese, como condição para o desenvolvimento do discurso emocionado, 

o efeito patemizante requer uma configuração discursiva orientada para esse fim, a 

qual conta com o emprego de valores socialmente compartilhado. Dito de outra 

forma, as emoções são socializadas, sendo reguladas a partir das trocas coletivas, 

de modo que as reações emocionais são estruturadas em torno dos imaginários 

sociodiscursivos. Nesse sentido, as mídias incutem sutilmente no discurso de 
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informação os apelos emocionais de cada comunidade sociocultural com a 

finalidade de fazer sentir a partir de efeitos de dramatização. 

 

4.3    DO ACONTECIMENTO À NOTÍCIA: DO MUNDO-OBJETO AO OBJETO-

SENTIDO 

 

 

Charaudeau (2010) afirma que o acontecimento não significa em si, visto que 

sua existência não depende apenas de uma modificação do mundo fenomênico, 

mas, sobretudo, de sua nomeação. Em outros termos, é o ato de linguagem que 

transforma o acontecimento bruto em acontecimento significante, visto que a 

encenação discursiva o caracteriza como um dado inteligível (efeito de saliência), a 

partir dos sistemas de valores que regem os grupos sociais (efeito de pregnância), 

das coerções da situação comunicativa e das possibilidades da estrutura da língua. 

 

4.3.1 A construção do acontecimento: do estado “bruto” ao objeto significante 

 

Como forma de apresentar um modelo que explique o processo de 

significação social, o referido teórico retoma o pensamento de Ricoeur (1991), 

segundo o qual a experiência humana torna-se cognoscível por intermédio de uma 

atividade mimética que envolve três etapas: 

 

 mimese 1: como uma pré-configuração do mundo, na qual ainda não há uma 

significação ordenada pela linguagem, diz respeito a existência de um mundo 

que antecede a enunciação, o qual depende de uma relação direta entre o 

sujeito e o mundo; 

 

 mimese 2: como uma configuração do mundo prefigurado, surge como uma 

resposta à demanda de sentido e corresponde a uma busca de um 

ordenamento possível através da relação forma-sentido. Está inserida em uma 

perspectiva epistêmica, porque realiza uma teorização; 

 

 mimese 3: como uma re-figuração do mundo configurado, flutua entre a 

compreensão (sentido de língua / o explícito) e a interpretação (sentido de 
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língua / o implícito). É designada como hermenêutica, visto que interroga os 

sentidos inscritos no mundo significado. 

 

A título de exemplo dessa tríplice mimese, pode-se dizer que, na figura 2, há 

contornos humanos, de mãos dadas, em movimento ao redor de uma pomba, 

contudo essa imagem pode significar “jovens dançando”, conforme revela o título 

dado por Picasso a essa tela pintada por ele em 1966, A dança da juventude, 

(mimese 2). No entanto, esse tema pode ser problematizado e reconstruído, levando 

em conta as representações sociais que ele aciona, de modo a interrogar a 

associação estabelecida entre “dinamicidade” e “juventude” (mimese 3). 

 

Figura 2 – Dança da Juventude,  
Picasso, 1966 (Reprodução de tela) 

 

4.3.2 A construção da notícia: uma significação do acontecimento 

   

Em consonância com o exposto no tópico anterior, a abordagem 

semiolinguística compreende a notícia não como uma representação do mundo 

enquanto uma realidade ontológica, e sim como a construção de um mundo filtrado 

pelo sujeito falante a partir da seleção e organização de dados, o que institui um 

objeto particular, um fragmento do real. No processo de conversão do 

acontecimento em notícia, a instância midiática segue um princípio de seleção de 

fatos regido na relação com o tempo, o espaço, e a importância dos mesmos.  

Primeiramente, no que se refere o quadro temporal, as mídias aproximam 

momentos estanques: instante do surgimento do acontecimento > instante de 

produção midiática > instante de saída do produto midiático > instante de consumo. 

Por meio desse recurso, o produto midiático é revestido por um efeito de 
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cotemporalidade enunciativa, o que inscreve a notícia em um imaginário da 

urgência, e a define como uma atualidade. Por conseguinte, esse encurtamento da 

extensividade temporal gera uma visão de mundo superficial, efêmera e a - histórica. 

Diante da interrogação do homem sobre o seu passado e sua preocupação com o 

futuro, Charaudeau (2010) sustenta que as mídias conservam o interesse pela 

superficialidade à custa de um blefe21: a narrativa. Assim, através do processo 

narrativo da notícia, cria-se uma ilusão de espessura temporal, a partir das 

suposições sobre seus elementos motivadores (a origem) e seus desdobramentos (o 

devir). 

Em segundo lugar, a instância midiática organiza a espacialidade dos 

acontecimentos narrados ora pela ilusão de ubiquidade, ora pela proximidade 

espacial. No primeiro caso, ela se posiciona como um meio que pode transmitir 

simultaneamente o que se passa em diversos pontos do mundo (uma onisciência). 

Já pelo segundo, a notícia adquire um caráter de interesse local, particular. Com 

efeito, esses posicionamentos remetem ao antagonismo entre dois imaginários que 

moldam a identidade social: o da aldeia, com a imprensa regional, símbolo das 

raízes da mãe terra, do vínculo com os ancestrais, daquilo que é mais próximo e 

familiar, e o do planeta, com a imprensa nacional, que simboliza o desejo da 

expansão, do diferente e do distante. 

Por último, o acontecimento é convertido em notícia de acordo com sua 

relevância, em um processo de hierarquização dos fatos que utiliza critérios externos 

e internos. Os primeiros dizem respeito à aparição do acontecimento e são de três 

tipos: 

 

 o acontecimento surge em sua factualidade: um fato inesperado pelos sistemas 

de expectativa social, o acontecimento-acidente, por exemplo; 

 o acontecimento é programado: um fato anunciado em função de um 

calendário social, tais como os eventos esportivos, culturais, e religiosos; 

 o acontecimento é suscitado: um fato preparado e provocado por um setor 

institucional, com uma finalidade estratégica, o que evidencia uma manipulação 

na origem do acontecimento. Desse modo, se valida a hipótese da presente 

                                                           
21

 Charaudeau (2010) esclarece que a palavra “blefe”, em seu trabalho, está associada à ideia de 
regra de um jogo (como no pôquer), não sendo, portanto, uma expressão moralizante. 
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pesquisa de que, no intergênero analisado, a estratégia publicitária (interesse 

comercial) sobrepõe-se ao caráter informativo, o qual serve como um pretexto. 

 

De outra forma, os critérios internos correspondem às escolhas realizadas 

pela instância midiática em decorrência daquilo que ela supõe que irá interessar ou 

emocionar o público, o que equivale a uma operação de “filtragem” que seleciona os 

acontecimentos em virtude do seu potencial de saliência, bem como de pregnância, 

e formula um cardápio evenemencial do dia.  

Enfim, a teoria semiolinguística designa como “notícia” 

 

um conjunto de informações que se relaciona a um mesmo espaço 
temático, tendo um caráter de novidade, proveniente de uma determinada 
fonte e podendo ser diversamente tratado. (CHARAUDEAU, 2010, p. 132) 
[grifos do autor] 

  

No sentido expresso acima, um espaço temático em comum representa que 

um fato está situado em um domínio do espaço público e que pode ser veiculado 

como um minirrelato. O caráter de novidade significa que a notícia fornece um dado 

novo, até então desconhecido do público, em relação a um acontecimento, mas que 

ela não necessariamente corresponde ao surgimento do um acontecimento novo. A 

presença de uma determinada fonte indica que o acontecimento é enunciado como 

informação por uma determinada instância, que lhe confere uma maior ou menor 

credibilidade em razão de sua legitimidade. E diversamente tratado sinaliza que a 

notícia é produto de um tratamento discursivo. 

Portanto, o quadro a seguir apresenta uma proposta de síntese do processo 

geral de construção da notícia, levando em conta sua complexidade biopsicossocial. 

Além disso, destacam-se dois pontos da concepção semiolinguística acerca do 

discurso das mídias como elementos norteadores para a análise dos corpora: a 

determinação social no recorte do mundo (efeito de pregnância) e a tese de que 

prevalece na instância midiática uma lógica comercial (visada de captação), 

articulada em torno de saberes de crença, com o intuito de fazer sentir 

(patemização). A partir do exposto, a ideia defendida, aqui, é a de que o intergênero 

estudado, o qual remete a acontecimentos suscitados com fins estratégicos, reside 

na convergência entre o informar e o persuadir/seduzir, de modo que a instância 

midiática, permeada pela palavra publicitária, pode, em alguns casos, objetivar 
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vender, além do seu próprio produto (a informação), outros objetos de consumo. 

Assim, a seção seguinte focaliza brevemente o estudo da publicidade à luz da 

Análise do Discurso. 

 

 

Quadro 5 – Processo de construção da notícia.
22

 

 

 

 

                                                           
22

 Quadro elaborado pelo autor da presente pesquisa. 
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4.4    DISCURSO PUBLICITÁRIO 

 

Charaudeau (1995 apud MONNERAT, 2003) esclarece que, enquanto a 

propaganda política é baseada em valores éticos, a propaganda comercial explora o 

universo de desejos. No que concerne à Língua Portuguesa, o termo “publicidade” é 

usado para a venda de produtos e serviços, já “propaganda” é empregado tanto para 

a propagação de ideias quanto no sentido comercial, sendo, em vista disso, o termo 

mais abrangente e o que pode ser utilizado em todos os sentidos (op. cit.). 

Realizada essa distinção, a autora compreende que o discurso publicitário 

(comercial) reúne sujeitos com diferentes objetivos em um duplo circuito de trocas de 

bens de produção.  

Assim, no circuito externo, lugar da instância situacional, os seguintes sujeitos 

do Fazer (seres psicossociais) interagem: a) no eixo da produção, o fabricante do 

produto recorre a uma agência publicitária para elaborar um esquema publicitário, 

criado por um Eu comunicante-Publicista (EUc); b no eixo da recepção, os 

consumidores (TUi), compradores dos bens de produção, e c) a esses dois, 

acrescenta-se um terceiro sujeito, um ele (ELEo), o produto, objeto de troca, portador 

de uma dupla promessa: de enriquecimento para o fabricante-publicista e de 

aquisição de um bem para o consumidor. 

Já no circuito interno, lugar da instância discursiva, através do processo de 

desdobramento dos sujeitos do Fazer, ocorre a representação (mise en scène) de 

três sujeitos do Dizer (seres da fala): a) o enunciador Anunciante (EUa), que 

encobre a imagem do publicista e projeta a imagem do fabricante, como um meio de 

fazer crer que há uma correspondência entre EUa e o EUc. Além disso, o EUa tem a 

função de apresentar o produto e criar uma imagem de enunciador; b) o utilizador 

eventual (TUd), um sujeito instituído pelo enunciador, idealizado como aquele que 

tem interesse no que é oferecido (o destinatário ideal do Ato de Linguagem); c) o 

ELEx, uma imagem construída do produto, em torno de crenças e valores. 

Em resumo, com base nos postulados semiolinguísticos, a referida analista do 

discurso aplica o quadro de representação dos dois circuitos do ato de linguagem ao 

discurso publicitário, o qual pode ser configurado pelo seguinte modelo: 
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 Quadro 6 – O contrato de comunicação na publicidade,  
adaptado de Monnerat, 2003 

 

Interessa, à demanda da presente pesquisa, o intervalo proposto entre o 

ELEo, sujeito do circuito externo, produto material, objeto efetivo de compra, e o 

ELEx, sujeito do circuito interno, produto enunciado, sobre o qual a instância 

publicitária projeta uma realidade psicológica, carregada de afetividade. Em outras 

palavras, a análise de corpus realizada objetiva identificar os imaginários que 

compõem o ELEx enquanto um constructo simbólico, um objeto de discurso, isto é, 

um objeto-signo (Baudrillard, 2004) envolto por conceitos e representações. 

Uma vez que “o papel da publicidade é vender” (Monnerat, 2003, p. 49), as 

estratégias de captação que orientam a mensagem publicitária consistem em 

persuadir (fazer crer) e seduzir (fazer prazer) como meios para incitar (fazer fazer), 

ou seja, levar o outro a uma ação, a compra do produto. A persuasão, ligada ao 

princípio de influência, opera em um nível racional e intenciona que o outro assimile 

um universo de discurso proposto, de modo que “quem persuade leva o outro à 

aceitação de uma dada idéia. É aquele irônico conselho que está embutido na 

própria etimologia da palavra: per + suadere = aconselhar”. (CITELLI, 2002, p. 16). 
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EUc.......................................................................................................................TUi 
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Entretanto, é possível que o interlocutor aceite (racionalmente) a ideia, mas não 

efetue a compra.  

Portanto, com vistas a uma adesão absoluta, propulsora da atitude responsiva 

desejada, a estratégia de sedução envolve o apagamento da comercialização do 

produto pela transferência de um estado emocional eufórico, visto que “a venda é 

uma operação emotiva. Vender e comprar são operações místicas. O decisivo nas 

vendas não são os elementos lógicos, mas antes os emocionais e transitórios”. 

(MONNERAT, 2003, p. 43).  

Carrascoza (2007), a respeito da dicotomia razão/sensibilidade, propõe que 

há, no texto publicitário, dois cânones complementares: o modelo apolíneo23 

apresenta, por um viés racional, uma promessa de felicidade baseada na lógica, 

enquanto o modelo dionisíaco explora o ideal de liberdade, e apóia-se, para tanto, 

no despertar dos sentimentos e dos sentidos, bem como no humor. Desse modo, 

ambos surgem na publicidade em um movimento pendular, ora mais próximo de um 

modelo, ora de outro. Ou seja, eles não excludentes. Além disso, o autor orienta que 

a diferenciação entre essas duas vertentes pode ser explicada cientificamente pelos 

dois hemisférios do cérebro, visto que: 

 

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, 2007, p. 26) 

  

Enfim, no apelo à emotividade como recurso para vencer as resistências do 

consumidor (Tui), a publicidade apresenta como qualidades atribuídas ao produto 

(ELEx) tudo aquilo que o interlocutor aspira a ser, isto é, o produto surge como uma 

concretização da sua própria imagem idealizada, refletida em um objeto. 

Um exemplo: o site MotorDream (do portal UOL), publicação que produz 

conteúdos sobre a indústria automotiva, realizou, no dia 21 / 05 / 2012, na seção 

Testes, uma análise do carro Renault Sandero Stepway que entremeia, à descrição 

objetiva do produto (motor a gasolina e etanol, o veículo pesa 1.117 kg) os seguintes 

traços descritivos de ordem subjetiva sobre seu aspecto visual:  

 

                                                           
23

 Apolíneo e dionisíaco remetem à terminologia proposta por Nietzche. 
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“Isso acaba mostrando que se a opção é por um hatch "altinho" com visual 

aventureiro (...)” 

 

“O visual, no entanto, acaba sendo a melhor parte do modelo. As linhas simpáticas, 

mas um tanto "apagadas" das versões comuns, ganharam mais apelo e um ar mais 

jovem com os apliques plásticos.” 

 

“Design – Certamente, a caracterização "off-road" fez bem ao Sandero. O ar mais 

jovial da versão Stepway lhe confere um visual menos sisudo, com um resultado 

muito interessante. As rodas maiores, cujos arcos são contornados por apliques 

plásticos, em conjunto com a suspensão elevada e o rack no teto deixaram o carro 

mais jovial e bonito.”  

 

“Visualmente o Stepway é mais descolado que as versões urbanas do Sandero.”  

 

“Pelo menos ao volante, a suspensão elevada passa a impressão de robustez 

(...)”. 

 

Ainda, sobre o veículo em questão, no site Encontracarros, voltado para a 

divulgação de informações diárias sobre lançamentos de carros, em 28 / 09 / 2012, 

encontra-se:  

 

“Assim com os outros dois modelos da família o Sandero Stepway traz um design 

bem moderno e robusto.” 

 

“Visualmente a versão aventureira se distingue da versão normal do Novo Sandero, 

pelos acessórios como o rack no teto, apliques em plástico preto nas caixas de 

rodas e novidades nos para choque que traz visual mais agressivo, com detalhes 

cromados e os faróis de neblina.” 

  

Dessa forma, pode-se dizer que a publicidade, como um modo de apreensão 

dos objetos, categoriza-os de forma subjetiva, o que garante a eles um status 

especial, místico, apoiado em representações coletivas, uma vez que “para criar 

emoção é indispensável à especificação. As noções gerais e os esquemas abstratos 
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não atuam muito bem sobre a imaginação” (PERELMAN; TYTECA, 2002, p.166 

apud CARRASCOZA, 2007, p. 76). Assim, no exemplo acima, as escolhas lexicais 

que conferem a subjetividade da descrição, baseadas em saberes de crença que 

compõem a imagem do jovem no contexto da juvenilização da cultura, e 

singularizam o carro, entre tantos outros disponíveis no mercado, porque conferem a 

ele uma identidade (aventureiro, agressivo, mais jovial, menos sisudo, robusto), com 

a qual o consumidor pode se identificar. Portanto, pode-se observar que a 

personalização do produto, ancorada em seu design, promove a seguinte 

triangulação para a instância receptora, pela qual o interpretante vai ser persuadido 

a fazer (comprar): 

 

 

Quadro 7 – Função identitária do consumo  
através da triangulação produto efetivo (ELE

o
) /  

imagem do produto (ELEx) /imagem do consumidor ideal (Tud) 

 

De acordo com a proposta apresentada acima, é possível entender que o 

ELEo, produto efetivo de consumo, situado no vórtice superior, é singularizado por 

meio de uma projeção dupla, correspondente aos vértices da base: ELEx e TUd. 

Isso significa que o ELEx, produto enunciado, objeto de discurso, ao ser descrito 

com atributos humanos, isso é, personificado, instaura um consumidor ideal, TUd, 

com o qual o ELEx compartilha seus atributos.  

 

Sê como eu, diz o sedutor (ou a mercadoria sedutora), porque eu sou como 
tu. [...] Se reconheceres ser como eu (adquirindo-me), eu serei como tu, 
salvar-te-ei da tua identidade, realizando-te. [...] Tal é a forma característica 
do objeto-mercadoria contemporâneo: ser feito à nossa imagem e 
semelhança, como um decalque que é também um retrato. (VOLLI, 2006, p. 
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220) 

 

Em outras palavras, um carro (aventureiro, jovem, mais descolado, bonito, 

menos sisudo, moderno, urbano, robusto, agressivo) pressupõe que o consumidor, 

ao adquiri-lo enquanto produto efetivo (ELEo), também entrará em conjunção com as 

qualidades da qual ele é simbolicamente portador (ELEx), de modo que se pode 

dizer que o consumo emerge na contemporaneidade como uma função identitária, 

isto é, o objeto de consumo, como uma extensão do sujeito, demarca o que ele 

idealmente deseja ser. Enfim, uma vez que a publicidade é uma prática discursiva 

que evoca os saberes de crença para desencadear uma resposta emocional do 

interlocutor com o intuito de fazê-lo comprar, o texto publicitário apresenta um 

campo produtivo para análise dos imaginários sociodiscursivos que circulam no 

espaço midiático. Nessa perspectiva, o próximo capítulo apresenta,como análise de 

corpus,um estudo semiolinguístico que se propõe a delinar os saberes de crença 

que constituem o imaginário sociodiscursivo da juvenilização da cultura no 

intergênero notícia publicitária. 
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5 ANÁLISE DE CORPUS 

 

O corpus para análise é composto por textos que se revestem de uma 

configuração como própria do gênero notícia24.  São textos que apresentam como 

tema uma marca, ou um produto. Através desse revestimento superficial, porém, 

percebe-se uma atitude orientada para a pré-disposição positiva quanto à imagem 

do produto-tema. Por esse motivo, pode-se afirmar que, quanto à intencionalidade, 

são textos de natureza argumentativa e de caráter publicitário. Os trechos que 

privilegiam o modo descritivo de organização do discurso são utilizados a fim de 

exacerbar as qualidades favoráveis em relação ao produto anunciado e, com isso, 

possibilitam sublinhar o traço de juvenilização da cultura, alvo desta investigação. 

A escolha do gênero notícia foi motivada pelo seu caráter de inscrição na 

atualidade. O material para coleta de dados conta com notícias veiculadas na mídia 

digital, especificamente as que abordam temas relacionados à divulgação de 

produtos, estratégias de marketing e cobertura de eventos, isto é, vinculadas ao 

universo discursivo “produção e consumo”. 

A divisão dos textos em três grupos obedeceu a um critério temático 

relacionado ao tipo de marca ou de produto. Assim, o corpus 1 compreende uma 

notícia publicada no site do jornal O Estado de S. Paulo sobre a estratégia de 

Marketing que envolve o “rejuvenescimento” do chinelo Rider. O corpus 2 

corresponde a um texto publicado no siteInteligência Mercadológica sobre os 

fenômenos do associacionismo e de seu aproveitamento na publicidade. Nele, 

apresenta-se a Apple como uma marca “jovem”, com base na campanha Get a Mac. 

Já o corpus 3 abrange seis notícias sobre lançamento de carros e análise 

comparativa entre veículos, uma publicada no site do jornal Estadão e cinco 

                                                           
24

  Charaudeau (2010) propõe que a notícia apresenta um acontecimento com caráter de novidade 
de acordo com interesses particulares.  
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publicadas em sites especializados na divulgação do setor automotivo, a saber: Auto 

Esporte, CarroOnline, e Motor Dream.  

 

5.1    ANÁLISE DE CORPUS 1 

 

O novo Rider – jovem e pronto para a guerra 

 

 

    Figura 3 – Notícia Grendene versus Rider
25

 

 

Levando em consideração que “as palavras apontam para as representações” 

(CHARAUDEAU, 2010, p. 48), busca-se, nessa análise, elucidar os recursos pelos 

quais o imaginário da juvenilização é cooptado na construção da notícia em tela, a 

partir das marcas linguísticas “rejuvesnesce” e “enfrentar”. 

Dessa forma, observa-se que a manchete “Grendene rejuvenesce o Rider 

para enfrentar a Havaianas” indica um entrecruzamento entre o discurso do “tornar 

jovem” e o campo semântico associado à “guerra”, em uma superposição de 

isotopias26 que sugere que a agressividade, um valor negativo associado ao 

imaginário da juventude, é positivado na notícia. Além disso, observa-se uma 

antropomorfização da marca, uma vez que ela, como actante, realiza uma ação, 

“rejuvenesce o Rider”, a partir da uma causação (finalidade), “enfrentar a 

Havaianas”. 

                                                           
25

 Texto na íntegra em anexo. 
26

 Para a análise do discurso, isotopia é a recorrência de um dado traço semântico ao longo do texto. 
Para o leitor, a isotopia oferece um plano de leitura, determina um modo de ler o texto. (FIORIN, 
2009, p.113) 
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Nesse processo de heterogeneidade semântica, por um lado, as expressões 

“volte para a ativa e deixe de ser „coisa de velho‟”, “relançar o Rider”, “transforma no 

novo Rider”, “focar no público jovem”, e “novas marcas” atrelam o ideal de juvenilizar 

ao processo de reposicionamento da marca no mercado, com vistas a atrair um perfil 

consumidor “jovem”. Por outro, ao longo do texto, há uma recorrência de metáforas27 

que tornam o conceito mais abstrato (“relações de mercado”), em termos do conceito 

mais concreto (“guerra”), conforme orientam as expressões “estratégia”, “rival”, “para 

enfrentar”, “em outra frente”, “linha de combate”, “arma na briga”. 

Merece destaque a relação lógico-semântica de finalidade entre as orações, 

marcada pelo uso do conector “para”, por meio do qual esses planos isotópicos são 

articulados em uma relação meio/fim, a evidenciar o emprego da estética 

juvenilizada como um recurso mercadológico. Essa ideia é corroborada pela relação 

de condicionalidade, verificada no penúltimo parágrafo da notícia “Se conseguir 

rejuvenescer o Rider, a Grendene vai ganhar mais uma arma na briga contra a 

Alpargatas”, em que “tornar jovem” aparece como uma condição para que a marca 

seja bem posicionada na concorrência. 

Além disso, no enunciado “O visual agora é mais agressivo, assim como a 

propaganda”, o signo qualificador “agressivo” apresenta traços semânticos que 

apontam para as duas isotopias, como um ponto de convergência entre os 

imaginários da juvenilização e da guerra.   

A este respeito, é relevante o fato do Rider ser um produto voltado para o 

público masculino, para o qual, arquetipicamente, a combatividade é tomada como 

um valor positivo, associado ao desejo de vitória, o que equivale a dizer que há, na 

construção da notícia, a organização de um campo discursivo voltado para a 

captação desse perfil consumidor. Dessa maneira, observa-se que a notícia acerca 

de “produção e consumo” constitui um gênero híbrido28, pois agrega não só a 

notícia, mas também a propaganda da mudança da imagem das sandálias RIDER. 

Em outras palavras, mais do que informar sobre um acontecimento, o texto busca 

gerenciar crenças que compõem imaginários nos quais o sujeito-destinatário 

                                                           
27

 De acordo com Azeredo, “a metáfora consiste no emprego de palavras ou expressões 
convencionalmente identificadas com um dado domínio de conhecimento para verbalizar experiências 
conceptuais de outro domínio” (2008, p. 418). Para Fiorin, “a metáfora e a metonímia não são a 
substituição de uma palavra por outra, mas uma outra possibilidade, criada pelo contexto, de leitura 
de um termo” (2009, p. 118). 
28

 Conceito proposto por Marcuschi (2002). Nota-se uma aproximação entre esse media noticioso e a 
publicidade. 
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reconheça-se por meio de um processo implícito que promove sua identificação com 

a marca, visto que, conforme Baudrillard (2004), o produto na sociedade de 

consumo é um objeto-signo que vale não pela sua utilidade, mas pelo que ele 

representa no sistema social. 

Sobre essa possibilidade de aproximação entre o discurso informativo e o 

discurso propagandista, Charaudeau (2010) destaca o fato de ambos estarem 

voltados para seu alvo, de modo que a instância produtora organiza seu discurso de 

acordo com as hipóteses que elabora a respeito desse interlocutor-alvo, levando em 

conta os imaginários que o mobilizam. 

No entanto, esses discursos se diferenciam pelo processo de veridição, entre 

a ordem do que há de ser, a promessa da propaganda, e a ordem do que já foi, o 

fato ocorrido transformado em informação. Nesse sentido, o modelo do discurso 

propagandista opera com uma proposta de desejo, enquanto o discurso informativo 

atual com a proposta de credibilidade. 

Não obstante, uma vez que os gêneros são “tipos relativamente estáveis de 

enunciados” (BAKHTIN, 1992, p. 262), pode-se identificar no exemplo analisado 

uma interpenetração de espaços discursos, já que o relato do acontecimento não é 

uma simples descrição espontânea do mundo (em transparência), mas uma 

construção de fatos selecionados, em uma mise-en-scène de notícia, com propósito 

comunicativo que cumpre uma finalidade dupla (em opacidade): informar sobre o 

produto como recurso para divulgá-lo.  

No entanto, nota-se que a notícia também cumpre seu papel informativo, o 

que lhe confere credibilidade, de modo que seu processo argumentativo emprega 

recursos baseados em saberes de conhecimento que promovem o efeito de 

objetividade, tais como os procedimentos descritivos de nomear e qualificar, em que 

se estabelece um discurso de autoridade, por meio da delegação de vozes em 

discurso indireto (“Segundo João Batista Cabral de Melo, gerente de marketing da 

Grendene”, “Para Francisco Schmidt, diretor de relações com investidores”), bem 

como por meio de discurso direto, em falas que indicam ação para um fim (“‟Vamos 

reduzir volume para construir a marca‟, disse Melo”) e pensamento estratégico (“De 

um lado você perde escala, mas de outro ganha proximidade com o consumidor, 

disse”).  

Além disso, observa-se a utilização de dados concretos no procedimento de 

localização temporal datada (“Lançado em 1986”, “Em 1994, surgiu a Grendha”) e 
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de quantificação (“chegou a vender 40 milhões de pares”, “O lucro líquido da 

Grendene foi de R$ 243 milhões no período”, “o Rider é conhecido por 93% dos 

brasileiros”). 

Em síntese, podem-se observar dois processos na construção da notícia, um 

pautado na informação, no qual os saberes de conhecimento são textualizados em 

dados e números, com efeito de concretude, objetividade; outro, voltado para a 

captação, constituído por saberes de crença quem vinculam o imaginário jovem à 

potência e à masculinidade, por meio de uma cadeia referencial que metaforiza as 

relações de mercado com figuras do campo semântico bélico e remete a um 

imaginário narrativo cristalizado em que o herói (Grendene) busca vencer o 

adversário (Havaianas). 

 

5.2    ANÁLISE DE CORPUS 2 

 

I’m a Mac: Eu sou um jovem 

 

 

Figura 4 – Notícia Microsoft versus Apple
29

 

 

                                                           
29

 Texto na íntegra em anexo. 
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O corpus dessa segunda parte de análise corresponde a uma notícia 

publicada no blog Inteligência Mercadológica, que veicula conteúdos sobre os temas 

“Marketing Estratégico” e “Inteligência de Mercado”. A título de contextualização, é 

preciso mencionar que o primeiro campo envolve o planejamento das diretrizes de 

uma empresa com foco nos interesses dos consumidores finais de sua produção. 

Por sua vez, a segunda esfera de atividade é voltada para o gerenciamento dos 

riscos que uma empresa sofre em suas tomadas de decisão, os quais são 

calculados a partir de dados sobre o seu mercado-alvo. 

O blog30 é considerado por Marcuschi (2004) um gênero digital, um e-gênero, 

em razão de apresentar uma ambiência multimodal e uma organização discursiva 

marcadamente subjetiva que o diferencia de outros, sendo uma página pessoal, com 

publicações periódicas, dispostas em ordem cronológica. Assim, a blogsfera é um 

espaço virutal de produção, reprodução e circulação de conteúdos diversos, os 

quais oferecem um recorte do pensamento social vigente, motivo pelo qual foi 

selecionado.  

No que diz respeito ao blog como gênero textual digital, Marcuschi (2004) 

orienta que 

 

os blogs têm uma história própria, uma função específica e uma estrutura 
que os caracteriza como um gênero, embora extremamente variados nas 
peças textuais que albergam. Hoje são praticados em grande escala e estão 
fadados a se tornarem cada vez mais populares pelo enorme apelo pessoal. 
(p. 61) 

 

Dessa forma, esse gênero, uma espécie de diário virtual, apresenta-se como 

uma ferramenta do mundo virtual que permite que os usuários criem conteúdos de 

diversos campos temáticos, sendo possível a interação do leitor com o blogueiro 

através de comentários e críticas sobre o tema postado.  

Quanto ao assunto, em um primeiro momento, o texto em análise aborda o 

fenômeno do associacionismo, de tal forma que parte da premissa declarada de que 

“Não tem jeito, é natural para qualquer ser humano fazer julgamentos e criar 

associações para tudo”. Em seguida, apresenta, como exemplo, as relações 

estabelecidas por contiguidade entre Bob Marley, Reggae, Marijuana, Jamaica e o 

Rastafári.  Além disso, discorre-se sobre a estratégia publicitária que consiste em 

provocar no consumidor associações mentais e evocações culturais a partir de uma 

                                                           
30

 O blog abarca outros gêneros em sua composição funcional e interacional. 
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marca. A esse respeito, o autor do blog compreende que, mediante a alta 

competitividade do mercado global, o diferencial não é o produto em si, mas as 

associações, os conceitos atribuídos a ele.  Como exemplo, ele cita o caso das 

Havaianas que, após 30 anos sendo popularmente conhecida como “chinelo de 

pobre”, conseguiu um reposicionamento da marca, sem grandes alterações no 

produto, associando-a ao glamour. 

Vale notar que o texto analisado, além de apresentar uma ocorrência do 

emprego dos saberes de crença que constituem o imaginário do jovem na mídia 

(sobredeterminado pelo fenômeno da juvenilização da cultura), tem como tema o 

processo de semantização das marcas na publicidade, o que corresponde a um dos 

eixos metodológicos da presente pesquisa, o estudo da linguagem publicitária. Nota-

se uma consonância do ponto de vista apresentado no blog com a concepção 

adotada por Monnerat (2003) de que a publicidade busca uma representação 

psicológica do produto como meio de distingui-lo dos demais. 

Nessa mesma direção, Randazzo (1996) propõe que uma marca é mais do 

que um produto, visto que ela engloba tanto essa entidade física, o objeto estático 

da prateleira, voltado para benefícios funcionais, quanto uma entidade perceptual, 

dinâmica e maleável, a qual oferece ao consumidor recompensas psicológicas. Em 

outras palavras, as empresas, através da publicidade, selecionam, como estratégia 

de persuasão e de sedução, representações coletivas em torno das quais inscrevem 

suas marcas e produtos em determinadas redes semânticas.  

A partir dessas considerações, em um segundo momento, o texto analisado 

apresenta o case31: Microsoft x Apple, a respeito da serie de anúncios da Apple, 

intitulada Get a Mac32. No tocante ao apelo à estética juvenilizada, essa campanha 

publicitária, a partir do princípio da publicidade comparativa, cria um antagonismo 

entre dois personagens colocados em cena: o sujeito “careta” e o jovem “descolado”, 

os quais “encarnam” as empresas e seus consumidores.  

Como se vê, na figura 4, no lado esquerdo, a personagem de terno, gravata e 

óculos, com a boca entreaberta, acenando com um gesto “débil”, representa os 

usuários do computador da Microsoft, como indica a legenda, I’m a PC, de forma 

que seu perfil “caretão” sugere, também, que o sistema operacional dessa empresa 

                                                           
31

Case history - História de um caso, em inglês. Termo amplamente utilizado pelo Marketing para 
definir uma história, geralmente de sucesso, vivida por uma empresa ou marca. 
32

 Ter um Mac, em Português. (Tradução nossa) 
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é baseado em uma tecnologia ultrapassada. Isto é, esse estereótipo representa 

tanto os atributos negativos do produto concorrente (construção da imagem do 

produto) quanto um perfil identitário indesejável ao destinatário (projeção da imagem 

do alocutário). Em contrapartida, no lado direito, a personagem vestida com roupas 

esportivas (tênis, calça jeans, camisa básica e jaqueta), que aparece com as mãos 

no bolso (em um sinal de despojamento), é representante dos usuários do 

computador da Apple, conforme diz a legenda: I’m a Mac e, por extensão, sinaliza 

que essa empresa está sempre atualizada, isto é, oferece inovações tecnológicas. 

Ou seja, ele corresponde às qualidades do produto e a um perfil identitário jovem 

desejável pelo alocutário no contexto da centralidade da juventude como valor 

almejado no imaginário social.  

Interessante notar que esse jogo de oposições alude à dualidade entre clown 

augusto e clown branco33, sendo o primeiro a encarnação do bobo, do eterno 

perdedor, do atrapalhado, do tipo emocional e o segundo, uma personalização do 

tipo intelectual, lúcido, racional, conforme se observa na figura abaixo34, em que o 

“careta”, em primeiro plano, aparece com a roupa desarrumada, telefone embaixo do 

braço, e mão na cabeça em um gesto de agitação nervosa, enquanto o “jovem”, em 

segundo plano, vestido de modo alinhado, mantém-se impassível.   

 

 

Figura 5 – Imagem da campanha publicitária Get a Mac 

 

Nesse sentido, com base na Teoria das Representações Sociais, pode-se 

dizer que a personagem à direita, como signo icônico figurativo, opera uma 

objetivação do conceito abstrato “jovem” e o associa à marca Apple, visto que, 

conforme elucida Moscovici, objetivar é “descobrir a qualidade icônica de uma ideia 

                                                           
33

 De acordo com a concepção de Burnier (2001). 
34

 Imagem referente a uma peça publicitária da mesma campanha da Apple. 
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ou ser imprecisos, reproduzir um conceito em uma imagem” (2003, p. 71), isto é, diz 

respeito a um processo de concretização conceptual. Já no campo da Análise do 

Discurso, nota-se que essa personagem, a partir de sua indumentária e 

gestualidade, figurativiza35 o tema “jovem”. Ainda, do ponto de vista discursivo, a 

imagem, como uma representação, é um signo e, como tal, não pressupõe uma 

interpretação automática, “transparente”, sendo necessário recorrer à conotação 

imagística para apreender seu sentido. 

 

Conforme Barthes (apud JOLY, 1996: 83), a imagem figurativa constitui um 
signo pleno (um significante ligado a um significado), que se torna 
significante de um significado segundo, perfazendo um circuito de 
significação. (FERES, 2007, s/n) 

 

Assim, a análise de uma imagem, especialmente a publicitária, depende de 

uma atividade interpretativa ligada ao plano discursivo da linguagem. Com efeito, o 

implícito do conteúdo imagético em análise é constituído por valores socialmente 

partilhados sobre o jovem como símbolo do que é bom, novo, atual, com o intuito de 

criar um elo identitário entre o produto e o seu público–alvo (destinatário ideal). 

No que concerne à leitura da espacialidade, Pimenta e Santana (2007), no 

âmbito da Semiótica Social, na orientação de Kress e van Leeuwen (1996), aventam 

que a colocação dos elementos em uma cena é orientada por valores informacionais 

relacionados às “zonas” das imagens. Dessa maneira, na publicidade, enquanto o 

centro é o núcleo da informação, o lado esquerdo é considerado como o lugar do 

elemento dado, informação já conhecida, e o lado direito é o espaço da informação 

nova, sendo o foco da atenção. Com efeito, verifica-se o uso intencional desses 

espaços na imagem analisada, ao se posicionar o ator representante do produto 

anunciado na lateral de maior destaque. 

 

 

Quadro 8 – Valores informacionais das áreas da  

                                                           
35

 De acordo com Fiorin (2009), a oposição tema / figura remete à oposição abstrato / concreto. 
Dessa forma, figura é um conteúdo que encontra um correspondente perceptível no mundo natural, e 
tema é um investimento semântico puramente conceptual, que não remete ao mundo natural. 
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imagem, adaptado de Pimenta; Santana, 2007 

 
A respeito do conceito de “jovem”, Bourdieu assinala que “a juventude e a 

velhice não são dados, mas construídos socialmente na luta entre os jovens e os 

velhos. As relações entre a idade social e a idade biológica são muito complexas” 

(1983, p. 152) grifo nosso . Integrando o pensamento bourdiano à 

contemporaneidade, mais especificamente, ao contexto de produção da campanha 

da Apple, lançada em 2010, Lipovetsky (2007 apud COLOMBO, 2008) indica que, a 

partir da década 1980, ocorreu uma aceleração inédita do ciclo de vida dos 

produtos, o que marca uma época de consumo emocional36, pautado na lógica do 

efêmero, na qual o consumidor está sempre ávido por novidades. Na mesma 

orientação, Rogério Martins, vice-presidente de desenvolvimento de produtos da 

Whirlpool, dona das marcas Brastemp, Consul e KitchAid, que lança quatro novos 

produtos por semana no mercado, declara: “A gente não faz inovação para trazer 

tecnologia, mas a partir de aspirações do consumidor” 37. Além disso, Bauman 

(2009) postula que a volatilidade das mercadorias constitui uma cultura do lixo, uma 

vez que os objetos de consumo, dada a rapidez do seu descarte, tem como destino 

final não seu uso, mas sua inutilidade. Enfim, pode-se dizer que, no imaginário 

sociodiscursivo que rege a sociedade de consumo, juventude e velhice são 

constructos simbólicos correlacionados a produtos, marcas, e perfis de 

consumidores com o propósito de demarcar o que é da ordem da novidade, o 

“jovem” (o último lançamento, o modelo da última geração) e o que é da ordem do 

descartável, o “velho” (o “fora” de moda, a tecnologia ultrapassada), consoante à 

dinâmica de obsolescência programada pela indústria. 

 

5.3    ANÁLISE DE CORPUS 3 

 

O jovem como veículo 

  

A constituição do corpus, nessa terceira parte de análise, corresponde a 

notícias publicadas tanto em revistas digitais voltadas para o setor automotivo, 

                                                           
36

 De acordo com Lipovetsky (2007 apud COLOMBO, 2008), a partir de 1980, o consumo deixa de 
ser ostentatório e passa a ser fundamentado na emoção.  
37

 Extraído da reportagem “Os perigos de um mundo descartável”, de Bettina Barros, publicada no 
site Valor Econômico, em 20/01/2012. 
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quanto no site do jornal Estadão. De um modo geral, o campo de tematização 

dessas publicações especializadas envolve a divulgação de lançamentos de carros 

e a elaboração de análises comparativas entre esses veículos, a partir de testes 

automotivos, que investigam a mecânica, e de test drives, que verificam a 

performance e o conforto dos automóveis. 

A partir dessa proposta comunicativa, são explicitados, nesses textos 

noticiosos, valores práticos (funcionalidade, utilidade) e valores críticos (relação 

custo/benefício, preço, inovações tecnológicas, ligadas aos saberes de 

conhecimento, à razão, à visada de informação, enfim, à estética apolínea38). 

Entretanto, é possível observar, de modo mais implícito, a presença do imaginário 

da juvenilização da cultura nessas produções, que é ancorado nos saberes de 

crença e na emoção, e é empregado como recurso de captação (do leitor em 

potencial), de tal forma que esses vestígios de estética dionisíaca são empregados 

como estratégias de persuasão e sedução (do consumidor em potencial).  

Em suma, se, por um lado, essas produções, de acordo com o contrato do 

sério39, sustentam sua credibilidade a partir de argumentos lógicos de demonstração 

do produto, por outro, a „pulverização‟ de componentes da ordem afetiva, relativos 

ao contrato do maravilhoso, desenvolvem no texto um aspecto narrativo em torno 

dos sonhos do consumidor, que se identifica com a história e assume a identidade 

de ator da mesma, o que faz com que o produto, além de atender às suas 

necessidades concretas, seja um auxiliar mágico da satisfação de seus desejos 

imaginários, ligados à demonstração da masculinidade, da força, da potência, e da 

juventude. Assim, “Por detrás das notícias corre uma trama infinita de relações 

dialéticas e percursos subjetivos que elas, por definição, não abarcam” (LAGE, 1999, 

p. 22 apud GOMES, p. 207). 

Dessa maneira, no texto I, notícia publicitária publicada no site Carro Online a 

respeito da parceria entre as empresas do setor automobilístico Subaru e Toyota, 

verifica-se a utilização do componente afetivo desde a construção do título “Seu tio 

vai odiar este Toyota!”.  

 

                                                           
38

 De acordo com a proposta de Carrascoza (2007), o modelo apolíneo e o modelo dionisíaco são 
cânones estéticos complementares, o primeiro baseado na razão, o segundo, na emoção. 
39

 Na publicidade, o contrato do sério supõe um público racionalista, já o contrato do maravilhoso 
parte da premissa que o público é menos racionalista, mais inclinado ao sonho. (CHARAUDEAU, 
1983, apud MONNERAT, 2003, p. 39) 
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      Figura 6 – Notícia Toyota
40

 

  

Quanto à criação do imaginário jovem, entendido, aqui, como modelo 

desejado de ser social, em primeiro lugar, observa-se o contraste evocado entre tio 

(velho) / sobrinho (jovem), de tal sorte que, pela estratégia de pressuposição, 

sugere-se que os jovens (destinatário ideal) vão amar esse carro. Isso se explica 

pelo fato de que a enunciação alocutiva, marcada pela segunda pessoa, implica a 

presença de um interlocutor no ato de linguagem, projetado no discurso. Em 

segundo lugar, o subtítulo “Parceria com a Subaru ajuda a criar um carro que passe 

longe da sobriedade habitual da marca” cria o estatuto do jovem pela negação do 

comedimento, no que o reporta ao excesso, à demasia, à alegria. Por fim, o 

processo de descrição do produto recorre a imaginários culturalmente associados a 

práticas jovens, tais como: “para-lamas musculoso” (estética), “para-choques que 

lembra o de carros tunados41” (estilo), e “visual rachador42” (comportamento). Em 

                                                           
40

 Texto na íntegra em anexo. 
41

 De acordo com o site Brasil Tuning, a expressão Tuning significa “ajuste fino” e representa a arte 
de modificar carros conforme o gosto do dono, em termos de uma personalização extrema do seu 
visual, da sua performance e do seu sistema de sonorização. Dessa forma, essa prática busca 
imprimir no carro um pouco da personalidade do seu proprietário. 
42

 Segundo o Dicionário Priberam da Língua Portuguesa, racha, em uma das suas acepções, é 
corrida ilegal de automóveis. 
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suma: pode-se perceber que o imaginário jovem, nesse contexto, é composto pelos 

traços semânticos: não-tio , não-sóbrio , musculoso , tunado , rachador . 

Nessa mesma orientação, o texto II, publicado no site do jornal Estadão sobre 

o processo de rejuvenescimento da marca Volvo, declara, em seu título, que a 

marca passou “De certinha a atrevida”.  

 

 

            Figura 7 – Notícia Volvo
43

 

   

Além disso, no corpo da notícia, informa sobre o lançamento do modelo S6o, 

um “modelo „nervoso‟” (...) como estratégia “para tentar se livrar do estigma de 

“carro de tiozão””. Interessante observar que a alteração de perfil do carro é 

correlacionada a uma mudança de estado comportamental de certinha a atrevida. 

Além disso, nota-se, mais uma vez, o tiozão (não-jovem) como um perfil identitário 

indesejado, estigmatizado. Ainda, o adjetivo nervoso, que a princípio apresenta uma 

qualidade negativa, é positivado, sendo ligado à ideia de vigor, uma vez que o 

procedimento de qualificação, de acordo com a subjetividade do sujeito produtor, 

estabelece uma personalidade ao produto. Enfim, rejuvenescer, na perspectiva 

dessa notícia, corresponde a atribuir ao produto um caráter: não-certinho , 

atrevido , não-tiozão , nervoso . 

                                                           
43

 Texto na íntegra em anexo. 
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O texto III, publicado no site Carro Online, anuncia o novo desenho do carro 

Volkswagen Fox. Assim, no que se refere ao processo de personificação da marca, 

essa notícia dialoga com o imaginário da indústria estética, em torno da busca da 

eterna juventude, conforme orienta seu título “Fox „entra‟ na faca na linha 2010”.  

 

 

Figura 8 – Notícia Fox
44

 

  

Dessa forma, sua estratégia de captação consiste em estabelecer um 

pareamento entre os procedimentos de reestilização dos automóveis e as cirurgias 

plásticas. Para tanto, apresenta clichês próprios da cultura da beleza como um ideal 

de perfeição, tais como: “A idade chega para todos”, “O Volkswagen Fox (....) já 

tinha lá suas „ruguinhas‟”, “Tiramos um pouco do arredondado.”, “O design ficou 

mais “durinho””, o que acrescenta ao produto uma realidade psicológica e o 

aproxima do culto ao corpo na sociedade contemporânea. 

O texto IV, publicado na revista digital Auto Esporte, produz uma investigação 

comparativa entre os carros Uno Way e Gol Rallye a partir de critérios como visual, 

acabamento, direção e desempenho.  

 

                                                           
44

 Texto na íntegra em anexo. 
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Figura 9 – Notícia Uno Way versus Gol Rallye
45

 

 

Para tanto, vale-se da simbologia cromática a fim de produzir significados 

simbólicos sobre esses veículos. Dessa maneira, no seu título “Uno Way e Gol 

Rallye fogem do cinza”, o processo metafórico que envolve essa cor faz uma 

remissão dupla e sugere, em consonância com o que se observa no corpo da 

notícia, tanto um afastamento da vida urbana como uma recusa à seriedade,  à 

neutralidade e à velhice, elementos a ela associados. 

Em contrapartida, no subtítulo “Eles trazem cores vibrantes e uma receita 

leve de off-road, para quem gosta de sair do asfalto”, a expressão “cores vibrantes” 

alude à alegria, à expansão e à intensidade, elementos atrelados ao conceito de 

jovem, já a expressão “sair do asfalto” reitera o cinza como símbolo do espaço 

urbano.  Ao longo da notícia, realiza-se uma análise comparativa entre os dois 

automóveis, levando-se em consideração que “o que conta é o visual” na estilização 

dos carros, de tal modo que o Uno é descrito como um carro “menos comportado, 

mais jovial”, com “soluções mais joviais, alegres”, e “transmite mais simpatia” 

enquanto o Gol “segue uma linha mais sóbria e funcional”, é “mais recatado” e 

“passa a ideia de agressividade”. Dessa forma, contrapõe-se a jovialidade (ligada a 
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 Texto na íntegra em anexo. 
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pouco comportamento, alegria e simpatia) à sobriedade (ligada à funcionalidade, 

recatamento e agressividade).  

Também com foco na exploração dos sentidos, procedimento próprio da 

estética dionisíaca, o texto V, do site MotorDream, focaliza o processo de 

reestilização do Novo Audi RS5 (modelo 2013) e recorre aos apelos do paladar para 

descrever o automóvel divulgado, conforme indica o título “Novo Audi RS5 tem 

sabores distintos” e corrobora o subtítulo “Audi RS5 2013 passa por facelift e 

mostra que pode ser apimentado nas pistas e doce na cidade”.  

 

 

Figura 10 – Notícia Audi RS5
46

 

 

Com efeito, o processo metafórico da pimenta como velocidade alta e do 

doce como velocidade moderada buscam evidenciar a versatilidade do carro, 

uma mistura entre o moderno (mais jovem) “com características esportivas em 

relação ao desempenho” e o tradicional (mais velho) “para levar os seus filhos 

para o colégio”. Dessa forma, o produto é simbolicamente construído no 

encontro entre um perfil mais jovem (apimentado, alta velocidade, 
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 Texto na íntegra em anexo. 
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esportividade, desempenho), e um perfil mais velho (doce, velocidade 

moderada, pai, cotidiano). 

O texto VI, publicado no site Carro Online, realiza uma análise 

comparativa entre os carros Volkswagen Fox Extreme e o novo Peugeot 207, a 

partir dos itens: mecânica/desempenho, dirigibilidade, design, 

acabamento/espaço/ergonomia, manutenção/preço/equipamentos. 

 

 

Figura 11 – Notícia Fox Extreme versus Peugeot 207
47

 

 

No referente à singularização dos veículos, é interessante notar no título 

“O renovado leão desafia a veterana raposa” que o procedimento de 

nomeação, ao recorrer à relação metafórica carro/animal proposta pelas 

empresas fabricantes, confere subjetividade à notícia e funciona como recurso 

de captação do leitor, que precisa acionar em sua memória discursiva a 

simbologia presente no logotipo das marcas. De acordo com o site oficial da 

Volkswagen no Brasil, o nome Fox, “raposa” em inglês, “incorpora as 

características de velocidade, agilidade, compacto e lembra beleza”. E, conforme o 

site oficial da Peugeot, a imagem do leão, emblema da empresa desde 1858, 

“foi escolhida por possuir características que se assemelham às qualidades 

                                                           
47

 Texto na íntegra em anexo. 
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expressadas pelos produtos Peugeot, como resistência, robustez e dinamismo”. 

Então, a partir dessas referências simbólicas, a notícia informa que ambos os 

veículos, “esses dois felinos” sic , possuem um apelo mais jovial.  Aqui, mais 

uma vez, cabe a pergunta: o que caracteriza um carro “jovial”? Como resposta, 

novamente, nota-se: a) o design (“nova roupagem mais agressiva faz bem ao 

seu design”, “o visual do Fox Extreme pode despertar paixões em corações 

mais jovens”) e b) um comportamento associado ao carro (“o Fox é mais 

esperto”). O processo descritivo ancora-se no imaginário de jovem como um 

ser apaixonado, que se identifica com a agressividade e com a esperteza. A 

respeito da dicotomia emoção/razão, o texto VI, como conclusão da análise 

comparativa, sentencia que o “Fox desponta como a opção racional”.  

Portanto, pode-se inferir, a partir dos textos analisados, que a instância 

midiática realiza uma categorização do mundo a seu modo, a partir de saberes de 

crença (sistemas de valores dos quais os indivíduos se dotam para julgar a 

realidade). Assim, ela promove arranjos de imaginários, mais ou menos 

preestabelecidos socialmente, acerca das emoções (alegria, ódio, simpatia), dos 

modelos de comportamento (sobriedade, recatamento, despojamento), da 

simbologia das cores e sabores (cinza, pimenta, doce) e dos animais (raposa, leão). 

E, mais do que isso, vincula esses componentes afetivos à descrição subjetiva do 

produto, mais especificamente, à apreciação valorativa do seu design, no que 

confere à mercadoria uma dimensão psicológica, que a particulariza e a diferencia 

dos modelos concorrentes, evocando no consumidor uma expectativa de satisfação 

que somente ela, em sua singularidade, pode gerar. 

 
O ponto crucial da questão é que, ao consumir bens, estamos satisfazendo, 
ao mesmo tempo, necessidades materiais e sociais. Os objetos que usamos 
e consumimos deixam de ser meros objetos de uso para se transformarem 
em veículos de informação sobre o tipo de pessoa que somos, ou 
gostaríamos de ser. Nas palavras de Barthes (1984), os objetos são 

“semantizados”. (MONNERAT, 2003, p.12) grifos do autor  

 

Através desse processo de representação simbólica, observa-se, nessa 

análise, que a publicidade opera o fazer sentir para fazer fazer não apenas em 

gêneros declaradamente publicitários, mas também em gêneros próprios da mídia 

informativa, como no caso da notícia, o que cria o intergênero notícia publicitária, o 

qual é voltado para o universo discursivo da produção e do consumo e veicula 

acontecimentos provocados estrategicamente para divulgação de produtos, sendo 
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uma ferramenta, no caso dos corpora analisados, empregada pela indústria 

automotiva como estratégia para motivar a compra de veículos. Nesse ambiente 

discursivo, o conceito de jovem surge como um valor agregado à marca, uma 

qualidade não tangível do produto, um traço identitário atribuído ao objeto, em torno 

de saberes de crença que associam os seguintes traços semânticos à estética 

juvenilizada: vigor, força física (texto I), excitação, despojamento, ousadia (texto II), 

beleza, culto ao corpo (texto III), alegria, expansividade, intensidade, alegria (texto 

IV), versatilidade, modernidade, agilidade, aceleração (texto V), passionalidade, 

esperteza, agressividade (texto VI). 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Esta pesquisa focalizou a presença do imaginário sociodiscursivo da 

juvenilização da cultura na instância midiática, mais especificamente, nas produções 

que se inscrevem no universo discursivo da produção e do consumo, voltado para a 

divulgação de produtos e marcas, com o objetivo de descrever os procedimentos 

discursivos que materializam o imaginário em estudo na superfície textual.  

O levantamento das escolhas lexicais comprova a presença do “discurso 

jovem”, usado como base da estratégia de sedução que perpassa os textos 

analisados. Os exemplos abaixo, relativos às quatro operações que envolvem o 

processo de transformação do mundo, demonstram a recorrência desse recurso. 

 

a) identificação, que transforma os seres do mundo em “identidades nominais”: 

caretão de terno (Microsoft); dois felinos, leão / raposa (Fox / Peugeot); 

b) qualificação, que caracteriza esses seres, discriminando‐os, especificando‐os e 

motivando sua maneira de ser, transformando‐os em “identidades descritivas”: o 

visual é agressivo (Rider); para-lamas musculoso, carros tunado, visual 

rachador (Toyota); modelo nervoso, o design ficou mais durinho (Volvo); cores 

vibrantes (Uno Way e Gol Rallye); apimentado nas pistas, doce na cidade, 

mais jovem, mistura entre o tradicional e o moderno (Audi);roupagem mais 

agressiva (Fox), Fox é mais esperto; 

c) ação, a qual pode ser exercida ou sofrida por esses seres e os inscrevem em 

esquemas conceitualizados de ação, o que lhes confere razão de ser e os 

transforma em “identidades narrativas”: Grendene rejuvenesce o Rider; Apple 

atacou com força a Microsoft;  Seu tio vai odiar esse Toyota; Fox „entra‟ na 

faca na linha 2010, Tiramos um pouco do arredondado (Fox); Uno Way e Gol 
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Rallye fogem do cinza; 

d) causação, que envolve os motivos que os levam a agir e/ou sofrer as ações e, 

desse modo, possibilita explicação da sucessão de fatos do mundo através de 

uma rede de causalidade: para enfrentar a Havaianas, vai ganhar mais uma 

arma na briga (Rider); para tentar se livrar do estigma de “carro de tiozão” 

(Volvo). 

Com base nessas ocorrências, pode-se dizer que a antropomorfização dos 

objetos de consumo institui uma realidade psicológica pela qual eles são 

singularizados e diferenciados dos seus similares no mercado. Ainda, nota-se que 

essa personificação converge para a constituição de uma identidade jovem atribuída 

aos produtos, com a qual o consumidor hedonista pode ser identificar no ato de 

compra pela sobreposição dos desejos emocionais às motivações utilitárias. Em 

outras palavras, opera-se nos objetos uma projeção de significações subjetivas, de 

forma que, pela via do contrato do maravilhoso, aquele que adquire o produto crê, 

magicamente, entrar em conjunção com o imaginário a ele associado. Enfim, o alvo 

do consumo passa a ser não o objeto em si, mas o que ele representa no contexto 

social, isto é, sua característica representacional, sua capacidade de remeter a um 

determinado status e conferir uma identidade ao sujeito que o possui. 

Dessa maneira, dentre o referencial teórico adotado, dois aportes conceituais 

merecem destaque: a noção de objeto-signo (BAUDRILLARD, 1992) e a presença 

de um terceiro elemento no contrato de comunicação publicitária (MONNERAT, 

2003), o produto (ELE), correspondente, no circuito externo do Ato de Linguagem, 

ao objeto de troca ELEo, o qual é desdobrado na mensagem publicitária (circuito 

interno do Ato de Linguagem) como um auxiliar mágico, o ELEx. Para Baudrillard, o 

objeto não se esgota em sua funcionalidade, visto que seu valor de consumo é 

constituído por um excesso de presença (as crenças subjacentes). Assim, cotejando 

essas duas perspectivas, pode-se dizer que o ELEx, como um “ser” da linguagem, 

corresponde aos conceitos atribuídos ao objeto de consumo (objeto-signo). 

Quanto à hibridação entre os campos do jornalismo e da publicidade, verifica-

se, nos textos analisados, que a visada de incitação se sobrepõe à visada de 

informação, uma vez que as notícias focalizadas referem-se a acontecimentos 

programados os quais são direcionados pelo propósito comunicativo de divulgação 

dos produtos. Os resultados da análise da presente pesquisa confirmam a hipótese 
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de que há, nessas produções, uma proposta publicitária implícita, já que os corpora 

efetuam um gerenciamento de saberes de crença por meio de diferentes estratégias 

discursivas.  

No caso do corpus 1, referente ao reposicionamento do chinelo Rider no 

mercado, ocorre uma superposição de planos isotópicos que promove o 

entrecruzamento do “discurso jovem” com o campo semântico relacionado à guerra 

“Se conseguir rejuvenescer o Rider, a Grendene vai ganhar mais uma arma na briga 

contra a São Paulo Alpargatas”.  

No corpus 2, relativo à campanha da Apple, faz-se uma estereotipagem dos 

usuários dos sistemas operacionais de computadores por meio de dois perfis. De um 

lado, para representar a Microsoft como uma empresa de tecnologia ultrapassada, a 

imagem do caretão de terno, do outro, para reafirmar que a Apple é uma empresa 

jovem, isto é, que promove avanços tecnológicos, a imagem de uma personagem 

com roupas esportivas.  

Já no corpus 3, concernente à divulgação de carros, a descrição subjetiva do 

design e da performance dos veículos recorre a imaginários associados à juventude, 

tais como a oposição ao velho “livrar do estigma de carro de tiozão”, o culto ao corpo 

“para-lamas  musculoso”, e  a modelos de comportamento “visual rachador”. 

Com efeito, esse inventário de crenças imprime um tom afetivo ao discurso, 

com uma finalidade sedutora que consiste em provocar estados emocionais 

positivos pelo viés do comportamento discursivo de não-racionalidade. Esse apelo 

ao pathos permite a construção de objetos imaginários que visam despertar, por 

identificação, o desejo do sujeito interpretante. Nesse jogo de espelhos, o discurso 

publicitário, inscrito no imaginário social da juventude como um valor almejado, 

associa os bens de consumo a uma rede semântica que confere a esses objetos, 

como constructos simbólicos, uma identidade jovem, um poder rejuvenescedor. 

A respeito do fenômeno da juvenilização da cultura, vale ressaltar a proposta 

de Bourdieu de que a “a „juventude‟ é apenas uma palavra”, a qual, ao longo da 

História, atendeu a diferentes demandas sociais e, na contemporaneidade, atende à 

estratégia de mercado de posicionamento de marcas e produtos com o intuito de 

direcioná-los a um público-alvo. Dessa maneira, nas mídias voltadas para as 

relações de consumo, o conceito de jovem, como um compósito heterogêneo, não 

corresponde a uma faixa etária, mas à constituição de uma estética juvenilizada e à 

criação de um perfil consumidor. 
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Ainda, com base nos saberes de crenças que subjazem o imaginário 

sociodiscursivo em tela, destaca-se a interdiscursividade dos imaginários 

sociodiscursivos (Charaudeau, 2008a) e a plasticidade das representações sociais 

(Moscovici, 2001) nas práticas discursivas. A esse respeito, vale notar a confluência 

de três discursos nas produções em cena:  

 

a) da exclusão social, pela rejeição de perfis identitários não-jovem “caretão de 

terno”, “carro de tiozão”, “coisa de velho”; 

b) do ideal de beleza feminino, preconizado na publicidade de cosméticos e 

cirurgias plásticas, “a idade chega para todos”, “Fox „entra‟ na faca, “já tinha lá 

suas ruguinhas”, tiramos um pouco o arredondado”, “o design ficou mais 

durinho”; 

c) do ideal masculino de força e virilidade, presentificado pelos nomes “arma”, 

“briga”, pelos verbos “enfrentar”, “ganhar” e pelos adjetivos “agressivo”, 

“musculoso”, “rachador”, “nervoso”. 

 

Por fim, ratifica-se que, nos corpora analisados, a superfície textual 

informativa (forma de notícia) encobre um propósito publicitário (função persuasiva / 

sedutora), visto que os objetos de consumo que eles apresentam são 

discursivizados como objetos de discurso investidos de um valor socialmente 

almejado, a juventude. Dessa maneira, o intergênero notícia publicitária institui 

objetos de desejo erigidos com base em saberes de crença que vinculam produtos e 

marcas ao conceito “jovem”, consoante ao fenômeno da juvenilização da cultura que 

promove o fetiche do juvenil pela via do consumo. 
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ANEXO I 

 

Corpus 1 - Grendene rejuvenesce o Rider para enfrentar a Havaianas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Grendene rejuvenesce o Rider para 
enfrentar a Havaianas 
Meta é recuperar a liderança no mercado brasileiro de chinelos masculinos em três anos 

12 de outubro de 2009 | 0h 00 

Notícia 

Raquel Landim - O Estadao de S.Paulo 

A Grendene quer reinventar uma de suas marcas mais famosas, o Rider. A empresa 
decidiu "rejuvenescer" o chinelo, que mudou radicalmente de modelo, conceito e 
público-alvo. A estratégia é arriscada e pode significar até queda nas vendas no 
começo. Mas é apenas mais um passo na reorganização da companhia controlada 
pelo empresário Pedro Grendene para enfrentar sua principal rival, a São Paulo 
Alpargatas. 

A partir deste mês, o Rider vira um chinelo de dedo e dificilmente será encontrado 
nas lojas o modelo de tira única, que se tornou sinônimo do produto. O visual agora é 
agressivo, assim como as propagandas. Em uma das peças da campanha, celulares, 
computadores e outras engenhocas são batidos num liquidificador até virarem uma 
gosma verde, que se transforma no novo Rider. 

O que é a Grendene quer é que o Rider, que ficou conhecido por "dar férias para os 
seus pés", volte para ativa e deixe de ser "coisa de velho". É um desafio parecido com 
o das Havaianas na década de 90, quando a São Paulo Alpargatas decidiu que as 
sandálias que "não deformam, não tem cheiro e não soltam as tiras" deixariam de ser 
atestado de pobreza. 

Segundo João Batista Cabral de Melo, gerente de marketing da Grendene, o objetivo é 
recuperar a liderança nos chinelos masculinos em três anos. Em pesquisa, 
desenvolvimento de produto e publicidade, a Grendene está investindo R$ 12 milhões 
para relançar o Rider. O valor não é tão alto, porque a companhia optou por focar no 
público jovem e não fazer campanha na TV aberta. O Rider também não será vendido 
em supermercados. "Vamos reduzir volume para construir a marca", disse Melo. 

Lançado em 1986, o Rider chegou a vender 40 milhões de pares no início dos anos 90 
e tinha 20% de participação, em valor, no mercado brasileiro de chinelos. Na época, 
existia o Rider nas versões feminina e infantil. Foi um sucesso até ser atropelado 
pelas Havaianas, que se renovaram a partir de 1994 e entraram na moda. As 
mulheres aderiram primeiro, mas, em 2004, o Rider perdeu a liderança para a rival 
também no mercado de chinelos masculinos. 

Para enfrentar a concorrência, a Grendene optou por lançar novas marcas, específicas 
para os públicos feminino e infantil. Em 1994, surgiu a Grendha, com a cantora Ivete 
Sangalo como garota-propaganda. Mas só em 2001 a companhia lançou os chinelos 
Ipanema. E depois de um campanha milionária com a modelo Gisele Bündchen, 
começou a incomodar a Havaianas - que, mesmo assim, ainda é líder de mercado. 

Em outra frente, a Melissa também ganhou atenção especial da Grendene e foi 
reinventada. A sandália, que em 1979 estava nos pés da atriz Sônia Braga na novela 



 
 

Dancing Days, tinha saído de moda. Por isso, subiu de preço, ganhou design de 
estilistas famosos e virou fashion. 

O Rider ficou esquecido e a empresa chegou a pensar em acabar com a marca. O 
chinelo, que chegou a representar metade do faturamento da Grendene, hoje não 
ultrapassa 20%. Todos os esforços estavam focados na Ipanema e nas marcas 
licenciadas de personagens infantis. Mas uma pesquisa apontou que o nome Rider é 
conhecido por 93% dos brasileiros, um ativo que não se desperdiça. 

A estratégia atual da Grendene é focar nas marcas estratégicas, como Rider, Melissa, 
Ipanema e Grendha. Com o crescimento da empresa, os produtos licenciados 
acabaram ganhando espaço. No ano passado, a companhia contratou uma 
consultoria para organizar o portfólio e impedir que uma marca canibalize a outra. 
Enquanto isso, os licenciamentos garantem o faturamento no curto prazo. 

Para Francisco Schmidt, diretor de relações com investidores, a Grendene tem uma 
estratégia diferente das concorrentes. A São Paulo Alpargatas aposta nas Havaianas, 
enquanto a Grendene opta por segmentar. "De um lado você perde escala, mas de 
outro ganha proximidade com o consumidor", disse. 

Assim, novas marcas continuam surgindo. A empresa lançou a Zaxy, uma espécie de 
linha de combate, que é vendida mais barato e concorre com as cópias piratas da 
Melissa. E também começou em junho a vender o Cartago - que é, na verdade, um 
derivado do Rider. 

Ao reposicionar o chinelo , a empresa percebeu que a linha sofisticada do produto, 
com tiras de imitação de couro, não combinava com a marca. Para não perder p 
cliente, lançou o Cartago em junho. O produto já vendeu mais de 1 milhão de 
unidades, porque é 20% mais barato que os concorrentes da West Coast e da 
Democrata. 

Se conseguir rejuvenescer o Rider, a Grendene vai ganhar mais uma arma na briga 
contra a São Paulo Alpargatas. Dona das famosas Havaianas, a empresa do grupo 
Camargo Corrêa produz cerca de 170 milhões de pares e é líder do mercado brasileiro 
de chinelos. A Grendene fabricou 148 milhões de pares no ano passado, mas exportou 
mais que a rival, com a ajuda dos licenciamentos. 

De acordo com os balanços entregues pelas empresas à Comissão de Valores 
Mobiliários (CVM), a receita bruta da São Paulo Alpargatas alcançou R$ 1,9 bilhão no 
ano passado, acima dos R$ 1,5 bilhão da Grendene. O lucro líquido da Grendene foi 
de R$ 243 milhões no período, acima dos R$ 173 milhões da SãoPaulo Alpargatas.  
 
Disponível em: http://www.estadao.com.br/noticias/impresso,grendene-rejuvenesce-
o-rider-para-enfrentar-a-havaianas,449358,0.htm. Acesso em: 15/12/2011. 
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Associação de marcas 

JUN 14, 2009 BY ALEX FRACHETTA    COMENTÁRIOS (2)    POSTED UNDER: MARKETING  

          

 INSHARE 

Não tem jeito, é natural de qualquer ser humano fazer julgamentos e criar 

associações para tudo. Veja como a imagem do Bob Marley, por exemplo, tem 

associações tão fortes que se tornaram sinônimos dele. 

 



 
 

De olho nessas associações, as empresas investem milhões em publicidade para 

dar uma “ajuda” ao subconsciente das pessoas, porque produtos bem posicionados 

obtêm maior retorno financeiro. 

Em um mercado global altamente competitivo, o diferencial geralmente é encontrado 

nas associações, e não nos produtos em si. 

Veja o caso das Havaianas, que por 30 anos foi popularmente conhecida como 

“chinelo de pobre”, até iniciar o reposicionamento da marca em 1991, associando-as 

a glamour, sem alterar muito o produto. 

 

Desde então as Havaianas são exportadas para mais de 80 países e são usadas 

por celebridades nacionais e internacionais, como a Jennifer Aniston. Essa 

exposição permitiu a empresa cobrar um preço premium de até inimagináveis US$ 

198 nos EUA. 

 

Quais associações devem ser escolhidas? Por quê? 

Basicamente, as associações precisam dar apoio às vantagens competitivas que 

sejam sustentáveis, convincentes e difíceis duplicar. Tarefa complicada. 

O David Aaker fez um diagrama sobre esta questão para o seu best-seller Marcas: 

Brand Equity, que ilustra muito bem essa questão. 



 
 

 

Depois de listar todas as associações desejadas, é necessário definir qual deverá 

ser primária e secundária, para melhor planejamento publicitário. 

As marcas que fazem essa lição de casa com excelência conseguem criar sinônimos 

para seus produtos, e assim, suportar sua perpetuação, pois quando a marca é 

indiferente para um consumidor ele fará o caminho inverso, ou seja, procurará pelos 

atributos. 

Quando alguém pensa em comprar um carro com alta segurança, logo pensa em 

Volvo. Cristais nobres? Swarovski. Calça jeans resistente? Levi‟s 501. 

Assim como ajudam, associações também podem atrapalhar quando o 

produto/serviço está aquém do esperado. Atendimento ruim? Telefônica. Navegador 

inseguro? Internet Explorer. 

Para quem já é cliente, as associações ajudam a manter ou aumentar a qualidade 

percebida. 

Case Microsoft x Apple 

Como a guerra por associações é evidente, a campanha PC x Mac da Apple atacou 

com força a Microsoft neste ponto, porque estereotipou os usuários, que foram 

estimulados a responder: qual dos 2 abaixo você é? 



 
 

 

A Apple sempre foi uma marca jovem, principalmente depois do iPod, e a Microsoft 

estava oferecendo poucas inovações tecnológicas, justificando a imagem do caretão 

de terno. 

Para uma indústria que vive de inovações, essa seria a pior associação que a 

Microsoft poderia ter. Estava sendo pintado: Microsoft, a empresa de tecnologia 

ultrapassada. 

Uma campanha carregada de preconceitos, mas também muitas verdades, que 

ganhou uma repercussão gigantesca e obrigou a Microsoft a responder. 

Assim, criaram a campanha I‟m a PC, para enaltecer o orgulho dos usuários de PC, 

que estava abalado. 

Em busca do rejuvenescimento da marca, a Microsoft tem feito de tudo: 

 Investimento publicitário de US$ 300 milhões para voltar a ser “cool”; 

 Lançou camisetas estilosas; 

 Liberou uma versão beta pública do Windows 7; 

 Lançou um concorrente de peso para o iTouch; 

 Lançou um novo buscador com fortes promessas; 

 E outras coisas mais. 

Nada como uma concorrência sadia para o bem do mercado. 



 
 

Uma resposta à altura da Microsoft, mas que, com certeza, hoje ainda mostra 

cicatrizes dessa briga, basicamente porque a campanha da Apple ficou no ar por 2 

longos anos. 

Agora, ambas as empresas têm procurado incansavelmente oferecer cada vez mais 

inovações tecnológicas, para não correrem o risco de serem associadas ao “caretão 

de terno” de amanhã. 

 
Disponível em: http://inteligenciamercadologica.info/2009/06/14/associacao-de-
marcas/. Acesso em: 09/03/2012. 
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Corpus 3: 

 

 Texto I – Seu tio vai odiar esse Toyota! 

 Texto II – De certinha a atrevida 

 Texto III – Fox entra na faca na linha 2010 

 Texto IV – Uno Way e Gol Rallye fogem do cinza 

 Texto V – Novo Audi RS5 tem sabores distintos 

 Texto VI – O renovado leão desafia a veterana raposa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Texto I – Seu tio vai odiar esse Toyota! 

Seu tio vai odiar este Toyota ! 

Parceria com a Subaru ajuda a Toyota a criar um carro que passe longe da sobriedade habitual da marca 

Daniel Fideli / João Anacleto - fotos: Hans Dieter-Seufert 

 
Acelera de 0 a 100 km/h em 7s3 

 

Até os 30 anos é quase impossível gostar de um Toyota. A partir daí, aquele Corolla silencioso e que 

não prima por emoções fortes começa a lhe agradar pelo conforto, silêncio a bordo, suspensões 

macias... Com 40 anos, quando você já cuida dos sobrinhos, estará prestes a se apaixonar por um e 

pagar tudo o que a marca pede por ele, esquecendo-se daquela certeza de que ele não vale tanto 

assim. 

 

 

Mas considerando que metade da população do planeta tem menos de 25 anos, pode ser que a 

maioria dos jovens nunca pense em ter um Toyota mais refinado. A prova de que este cenário é real 

e assusta está aqui. O Toyota GT86 é tudo o que um jovem quer ter, e com ele fica mais fácil 

aprender o que é um Toyota, seus preceitos de confiabilidade, excelência e, agora, até esportividade. 

 

 



 
 

                               

 

Um cupê de quatro lugares não é a maneira mais fácil de popularizar um carro, isso a Toyota já 

sabia. Ela quer trazer para a sua concessionária jovens mais abastados, que se apaixonem pela 

marca e, no futuro, comprem um Toyota mais caro. O GT86 sai, na Europa, por 30.000 euros, 4.000 

euros mais em conta do que um Mercedes-Benz Classe C180.. 

 

 

Ao saber que ele foi desenvolvido em parceria com a Subaru (o correspondente da marca da plêiade 

chama-se BRZ), fica claro quem entrou com o quê. O visual do GT86 remete ao Celica, cupê da 

Toyota que fez sucesso nos anos 1990, sem ser estonteante. O Celica era simples e não queria 

transmitir uma vocação tão esportiva. Já o GT86 tem aerofólio, um capô cheio de vincos, para-lamas 

musculoso e para-choques que lembra o de carros tunados. As lanternas traseiras cristalizadas sem 

lente e as duas saídas de escape afloram o seu visual rachador. 

 

 

                               

 

Já a parte da diversão ficou a cargo da Subaru. Conhecida por usar motores boxer em seus carro de 

rua desenvolvidos nas pistas de rali, equipou o GT86 com um motor 2.0 de 4 cilindros contrapostos. 

Ao apertar o botão da ignição, nem parece um esportivo. Ele ronca leve. Mas entre 1.500 e 2.500 

rpm, você sente uma leve trepidação dos bancos esportivos de couro. O volante vibra como um 



 
 

pequeno diapasão quando você vai subindo o giro, que se contorce até 7.000 rpm. 

 

 

Subaru e Toyota instalaram uma transmissão potente e um câmbio com engates rudes e precisos. O 

motor boxer dianteiro com a tração traseira o faz único no mundo nessa configuração. Ao acelerá-lo 

com radicalidade você passa a entender o que significa. 

 

                               

 

O ataque às curvas é feito como se ele tivesse cérebro, mesmo com o controle de estabilidade 

desligado. O torque equilibrado sempre presente até 6.400 rpm entra com suavidade quando você 

acelera. Ele escapa de traseira de uma maneira fácil, controlável, parece brincadeira. Afinal, é um 

carro para quem parou de brincar há pouco tempo. 

 

Se ele virá ao Brasil? Sim, custando em torno de R$ 120.000. Por esse preço, dificilmente vai 

encontrar um proprietário jovem. Mas valerá pela imagem que vai deixar. 

 

 

Disponível em: http://carroonline.terra.com.br/noticia,8848,seu-tio-vai-odiar-este-

toyota-. Acesso em: 21/05/2012. 

 

 

 



 
 

Texto II – De certinha a atrevida 

 

De certinha a atrevida 
Volvo rejuvenesce marca, busca novo perfil de cliente e acelera as vendas no País 

01 de agosto de 2011 | 0h 00 

Notícia 

Cátia Luz - O Estado de S.Paulo 
 

O slogan da campanha de lançamento do modelo S60 dá uma ideia do esforço da 
Volvo para tentar se livrar do estigma de "carro de tiozão" e cair no gosto do 
consumidor mais jovem: "Mude sua opinião de "Não pode ser um Volvo" para "Só 
pode ser um Volvo" em milésimos de segundos". A consagrada segurança dos 
veículos da marca continua lá. Dessa vez, porém, o atributo mais alardeado é a 
performance do carro, apelidado de "Volvo atrevido" pela própria montadora. Na 
versão "top", o veículo é capaz de acelerar de 0 a 100 km/h em 6,1 segundos. 

O modelo "nervoso", lançado em maio, é a mais recente aposta da empresa para 
atingir a meta estabelecida para este ano: vender 5 mil carros, mais do que o dobro do 
ano passado. A julgar pelas vendas no primeiro semestre, o ano promete não 
decepcionar. Segundo dados da Federação Nacional da Distribuição de Veículos 
Automotores (Fenabrave), foram emplacados 2.094 veículos da montadora, quase o 
mesmo número de todo o ano passado (2.192). Com isso, nos primeiros seis meses do 
ano, a ex-sueca e agora chinesa Volvo entrou numa corrida parelha com a rival Audi, 
que figura bem acima nos rankings mundiais. A diferença entre as duas marcas foi de 
apenas 12 unidades. 

Mesmo lançado há pouco tempo, o novo modelo já responde por 11% das vendas. 
Mas, até agora, é um utilitário esportivo, o XC60, o grande responsável pela "virada" 
da marca. Sozinho, responde por nada menos que 75% das vendas. "Foi um divisor de 
águas, por ter um design mais arrojado e por ter chegado ao mercado no preço certo", 
afirma Anders Norinder, presidente da Volvo para América Latina e Caribe. "Nosso 
preço inicial era de R$ 138,5 mil, enquanto os produtos desse segmento dos nossos 
concorrentes alemães (BMW, Mercedes-Benz e Audi) não custavam menos que R$ 
200 mil." 

Para o S60, o preço foi novamente um ponto crítico da estratégia. "O objetivo era nos 
posicionar onde estava o volume, com a proposta de um produto melhor", afirma 
Norinder. O modelo custa R$ 102 mil, o que o coloca como concorrente de modelos 
como o Sonata, da Hyundai, o C5, da Citröen, ou o Fusion, da Ford. "Esse segmento 
de carros caros, que está logo abaixo dos automóveis de luxo, está crescendo muito 
rápido e movimenta um volume muito maior do que a faixa dos veículos premium. E 
é para este cliente que estamos olhando." 

Para Henry Visconde, sócio da Eurobike, rede de concessionárias de veículos 
importados, a explicação para o melhor desempenho da Volvo vai além de preço e 
produto. "Com o aumento do número de revendas da marca nos últimos anos e o 
maior volume de vendas, a Volvo conseguiu amenizar problemas antigos, como a 
desvalorização dos seminovos e o alto custo de manutenção que arranhavam a 
imagem da marca no País." 



 
 

No início do ano, Norinder usou essa força de venda para dar noção à matriz do que é 
um mercado em crescimento. Levou 11 representantes dos concessionários da Volvo 
para conhecer a fábrica da Suécia. A intenção era apresentar aos altos executivos da 
empresa quem representa a marca no Brasil. 

"Juntos, os 11 representantes vendem 250 mil carros de várias montadoras no País 
por ano. Esse volume é maior do que todo o mercado sueco, que está em torno de 150 
mil, e mais da metade da produção global da Volvo, que é de 400 mil unidades", diz 
Norinder. "É preciso explicar o mercado brasileiro para quem está fora. Não foi fácil, 
por exemplo, convencer os suecos de que tínhamos de ter preços mais agressivos para 
atender um novo cliente." 

Concorrência. A Volvo, no entanto, não é a única a mirar esse consumidor que subiu 
mais um degrau na pirâmide da renda. A BMW, por exemplo, que era focada no 
Brasil em modelos acima de R$ 130 mil, mudou de estratégia há dois anos, ao decidir 
priorizar os carros entre R$ 90 mil a R$ 120 mil. Hoje, os veículos nessa faixa de 
preço já respondem por mais de 60% das vendas da montadora alemã no País. 

Luiz Carlos Mello, diretor do Centro de Estudos Automotivos, ressalta que o 
desempenho da Volvo está relacionado com um fenômeno maior: a desvalorização do 
dólar nos últimos anos, que deixou o carro importado mais barato e permitiu às 
montadoras de luxo diminuir a distância entre seus preços e os dos carros fabricados 
por aqui. 

Quanto à disputa mais acirrada com a Audi, além dos próprios méritos, a Volvo 
parece ter contado com um tropeço da rival. No primeiro semestre, a alemã enfrentou 
atrasos de entrega no Brasil em função do aumento de vendas global, problema que 
foi normalizado em junho. Os planos de dobrar as vendas no País continuam de pé. 
Pelo visto, a briga da Volvo está apenas no começo.  

 

Disponível em: http://www.estadao.com.br/noticias/impresso,de-certinha-a-

atrevida,752612,0.htm. Acesso em: 21/05/2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Texto III – Fox entra na faca na linha 2010 

 

LANÇAMENTOS 
28/10/2009 12:40:00 

 Fox "entra na faca" na linha 2010 

Hatch estreia novo desenho da Volks no Brasil; preço parte de R$ 29 990 

Thiago Vinholes - fotos: Pedro Bicudo e divulgação 

 
Volkswagen Fox 2010 

 

A idade chega para todos. Uma forma de reduzir seus impactos são as cirurgias plásticas, 

conhecidas no mundo automobilístico como reestilizações ou facelifts. O Volkswagen Fox, lançado no 

mercado brasileiro em 2003, já tinha lá suas “ruguinhas” e ficou em parte obsoleto com o lançamento 

do novo Gol, em 2008. Era chegada a hora de “entrar na faca”. “Tiramos um pouco do arredondado. 

O design ficou mais „durinho‟”, afirma Gerson Barone, gerente de design da VW do Brasil, a respeito 

do desenho da linha 2010 do hatch, que começa a ser vendido em novembro com as mesmas 

opções de motor 1.0 (76 cavalos) e 1.6 (104 cv), ambos Total Flex, com preços entre R$ 29 990 e R$ 

43 306. 

  

De acordo com Barone, o desenho do novo Fox foi elaborado a partir de pesquisas com o 

consumidor, que levantou 85 pontos que poderiam ser modificados ou melhorados. A Volks afirma ter 

alterado 80 deles. “O novo Fox é o primeiro carro da VW no Brasil a adotar a nova identidade visual 



 
 

mundial da marca”, explica o gerente de design da fabricante no país. A parte do veículo na qual o 

“bisturi” dos designers mais atuou foi a dianteira. Seu desenho lembra o do novo Polo europeu, que 

estreou em março deste ano no Salão de Genebra. “Na traseira, as mudanças são mais técnicas que 

visuais”, afirma AntonioCarnielle, gerente de engenharia da Volks no país. 

  

Capô, para-choque, grade frontal e principalmente os faróis, que podem vir com uma ou duas 

parábolas, foram modificados. O resultado é um Fox com desenho notadamente mais moderno e 

caprichado. As alterações na traseira ocorreram nas lanternas e na parte inferior do para-choque, que 

agora traz luzes de neblina (opcional do Módulo Light) nas extremidades. A única diferença estética 

do novo Fox para quem olha o carro de perfil é notada no novo conjunto de calotas com 10 raios 

montado em rodas de aço de 15”. Há também a opção de equipar o hatch com rodas de liga leve 

também com novo desenho e 15”. Já temos ai um corpo mais jovial e simpático. 

  

Cirurgia plástica interna 

  

Boa parte das reclamações dos consumidores a respeito do Fox anterior recaíam sobre o interior do 

modelo. “O painel foi a parte mais criticada pelos clientes”, admite Fabrício Biondo, gerente de 

marketing da VW Brasil. O hatch agora conta com porta-luvas (item antes ausente), revestimento de 

tecido no interior das portas em todas as versões, novos bancos com tecidos mais requintados e o 

volante multifuncional do refinado Passat CC, item disponível no Módulo Trend (itens adicionais à 

versão básica) e na nova opção Prime (top de linha). Já o tão criticado painel de instrumentos agora 

conta com dois relógios de leitura fácil e clara, substituindo a confusão da peça anterior. 

  

“É um carro completamente novo visto de dentro”, assegura Gerson Barone, o homem de design da 

VW. O acabamento e o conforto do novo Fox ficam no mesmo nível do Polo, modelo conhecido por 

sua excelência nesses itens. Além disso, a família Fox também passa a adotar a versão I-Motion, que 

vem equipada com câmbio automatizado de 5 velocidades e partida assistida. Nessa configuração, a 

exemplo de Gol, Voyage e Polo equipados com o mesmo sistema, o volante (à la Passat CC) pode vir 

com borboletas para trocas de marcha. No mais, citando os itens mais importantes, o carro ainda 

ganhou chave do tipo canivete, teto solar opcional e retrovisor eletrocrômico. 

  

Ao volante 

   

No lançamento do novo Fox em Brasília (DF), o Carro Online teve acesso à versão 1.0 Trend do 

carro. Em relação ao modelo anterior, não há mudanças na forma de condução, exceto pela pegada 

diferenciada que o volante opcional proporciona. Fora isso, o modelo mantém a mesma agilidade em 

baixas velocidades e a falta de vigor na estrada. Com 76 cavalos a 5 250 rpm quando abastecido 

100% com álcool (na gasolina o motor gera 72 cv), o Fox 1.0 é um carro feito para andar da cidade. 

Quem quiser mais disposição encontra na versão 1.6 de 104 cv (com álcool) um carro mais ágil em 

retomadas, ultrapassagens e, principalmente, subidas íngremes. 



 
 

  

A posição elevada, adorada pelas mulheres, segundo pesquisa da VW, oferece ótima visibilidade da 

via, além de transmitir a sensação de maior segurança. Nas curvas, a carroceria inclina mais que o 

normal, mas isso não chega a incomodar nem assustar. Dirigir o novo Fox, na opção com câmbio 

manual de 5 marchas, é praticamente a mesma experiência encontrada na condução do Polo e do 

novo Gol, porém, em uma posição mais alta. A transmissão tem engates precisos e a posição do 

motorista é beneficiada pelo ajuste de altura e profundidade do volante e regulagem do banco. É 

como se o assento abraçasse o motorista, tamanha a ergonomia da cabine para quem dirige. Porém, 

é inevitável dizer que o motor 1.0 é fraco para o carro. 

  

Te cuida, Agile 

  

Rival direto de Citroën C3, Renault Sandero e Ford Fiesta, segundo projeções de marketing da VW, o 

novo Fox tem tudo para ser também uma pedra no sapato do Chevrolet Agile. E das grandes. 

  

Atributos não faltam ao hatch, sem falar na competitividade dos preços, que, apesar de ligeiramente 

superiores aos dos concorrentes, recompensam o comprador com um acabamento honesto e 

opcionais como o teto solar e o volante com trocas de marcha, itens não disponíveis nos rivais 

diretos. Além disso, a cirurgia plástica aplicada ao modelo não implicou em efeitos colaterais 

negativos. Foi bem-sucedida e chegou em boa hora. 

  

Veja como ficaram os preços da linha Fox 2010: 

  

Fox 1.0 2 portas: R$ 29 990 

  

Fox 1.0 4 portas: R$ 31 830 

  

Fox 1.6 4 portas: R$ 34 800 

  

Fox 1.6 Prime 4 portas: R$ 36 930 

  

Fox 1.6 I-Motion 4 portas: R$ 37 290 

  

Fox 1.6 I-Motion Prime 4 portas: R$ 39 400 

 

Disponível em: http://carroonline.terra.com.br/noticia,4182,fox-entra-na-faca-na-

linha-2010. Acesso em: 21/05/2012.  

 

 



 
 

Texto IV – Uno Way e Gol Rallye fogem do cinza 

 

 

05/02/2011 

Uno Way e Gol Rallye fogem do cinza 
Eles trazem cores vibrantes e uma receita leve de off-road, para quem gosta 

de sair do asfalto 
 

HAIRTON PONCIANO VOZ//FOTOS: GUILBER HIDAKA 

 

O Uno Way 1.4 tem preço inicial de R$32.480. O Gol Rallye 1.6, R$ 40.700 

As diferenças técnicas não são muitas. Os veículos aventureiros costumam ser variações muito leves 

de suas versões normais. Às vezes a carroceria é um pouco mais alta. Eventualmente os pneus são 
trocados. Mas o que conta é o visual, e nisso a dupla verde e amarela desse comparativo se destaca. 

Há seis meses, o Uno causava frisson no trânsito, por ser novidade.  

 

Hoje, o modelo da Fiat é figura fácil nas ruas. Mas saia com o Uno Way 1.4 (R$ 32.480) verde e 

você volta a ser atração. O mesmo vale para o Gol Rallye 1.6 (R$ 40.700) amarelo. Seja pelos 
adereços, seja pela cor, eles se destacam do padrão cinza e prata que toma conta da cidade, 

estampando carros e prédios. Nosso embate começa na cidade e faz uma leve incursão na terra. Mas 

só para adicionar um pouco mais de mato verde e terra marrom à paisagem. Enfim, para fugir do 
cinza. 



 
 

 

Em relação às versões normais, ambos têm maior altura do solo, para não raspar embaixo. Porém, principais diferenças são 

visuais 

 

Começando pelo visual, a briga já parte em alto nível. Ambos investem na caracterização aventureira, 

mas sem exageros. Os para-choques, a grade, as molduras nas caixas de roda e as largas faixas 

laterais sem pintura deixaram o Uno com jeito de carro menos comportado, mais jovial. Idem para o 

rack no teto. A Volkswagenadotou mais ou menos a mesma receita, mas mudou um pouco o 

tempero. Em vez de manter o para-choque inteiro sem pintura, no Gol apenas a parte inferior é 

preta. As molduras de caixa de roda também foram adotadas. Os faróis auxiliares são enormes (como 

no CrossFox), e o aerofólio recebeu uma extensão de plástico preto. Ambos vêm com lanternas e 

faróis escurecidos. O Uno transmite mais simpatia, enquanto o Gol passa ideia de maior 

agressividade.  

 



 
 

Antes de vasculhar o interior, vamos ver o que eles escondem sob a carroceria. O Uno Way é 1,5 cm 

mais alto que os modelos normais, por causa dos pneus com banda lateral maior (Pirelli Scorpion 

175/70 R14, de uso misto). Com seus 19 cm de altura livre, consegue bom desempenho na terra, com 

menor possibilidade de raspar em obstáculos. O Gol Rallye é 2 cm mais baixo que o Uno(17,1 cm de 

altura), mesmo sendo 2,8 cm mais alto que o modelo normal.  

 

Nosso rápido passeio pela terra revelou que o Uno oferece maior aderência, por conta dos pneus de 

uso misto. NoGol, os Pirelli P7 205/55 R15 são mais urbanos que eu. Durante a sessão de fotos, 

Ricardo Fiorotto, diretor de arte, confirmou que na terra solta eles perdiam aderência mais facilmente 

que os do Uno. Mas Fiorotto ficou com a impressão de que a suspensão do Gol estava mais firme e 

adequada para uso off-road. O Gol balança menos nas curvas, e permite melhor controle.  

 

Faz sentido: enquanto o Way tem a mesma suspensão (macia) da linha Uno, o Gol Rallye passou 

por alterações mais profundas. Amortecedores, molas, barra estabilizadora e até o eixo traseiro foram 

trocados. Tudo isso para reforçar o conjunto e manter a dirigibilidade, apesar da maior altura. 

Andando, a gente constata que o objetivo foi alcançado. O Gol Rallye é firme em curvas e retas, e 

tem a direção precisa. O Uno balança mais.  

 

Falando em direção, vamos entrar para ver se a bela impressão causada pelos dois do lado de fora 

continua por dentro. Ambos são modernos, mas o Uno tem soluções mais joviais, alegres. 

O Gol segue uma linha mais sóbria e funcional. Os instrumentos do painel, por exemplo, 

acompanham o conhecido esquema da marca: velocímetro e conta-giros lado a lado, com display 

central para informações do computador de bordo. A diferença, no caso do Rallye, é que o grafismo 

é branco, e o display é vermelho. No Uno, a forma levou vantagem sobre a função. Explico: o quadro 

de instrumentos é belo e inusitado. Todo mundo que viu elogiou. Mas o conta-giros (analógico) é 

pequeno, assim como as barrinhas digitais que indicam o nível de combustível.  

 

O acabamento é apenas razoável em ambos. Os dois empregam plástico rígido no painel, mas ambos 

vêm com laterais de portas parcialmente revestidas de tecido. O revestimento dos bancos repete a 

filosofia de cada marca: mais alegre no modelo de origem italiana; mais recatado no alemão. As 

costuras dos tecidos, porém, revelam mais cuidado e precisão no VW.  



 
 

  

Em termos de desempenho, o Gol não dá a menor chance ao Uno. Com motor 1.6 VHT (104 cv com 

álcool), o Rallye fez 0 a 100 km/h em 11,4 segundos. Com motor 1.4 de 88 cv, o Uno Way precisa de 

2 segundos a mais para alcançar essa velocidade (13,5 s). Além disso, o modelo da VW tem 

funcionamento mais silencioso, evidenciando que o cuidado com o isolamento acústico foi superior.  

 

Em baixa rotação, o Uno mostrou aceleração irregular, fazendo com que às vezes ele respondesse 

aos trancos. Não apresentou a mesma linearidade de funcionamento dos outros Unos que passaram 

pela redação, e ficou muito longe da suavidade do Gol. Em compensação, o Fiat foi mais econômico: 

fez média de 9,0 km/l com álcool entre cidade e estrada, número que caiu para 7,6 km/l no Gol.  

 

 

Quanto ao câmbio, outro show do VW. A transmissão MQ200 do Goloferece engates macios e 

precisos. Tem a mesma relação dos demais Gols, mas, para compensar o pneu maior, a relação do 

diferencial foi encurtada. Assim, praticamente não houve alteração no desempenho. No Uno, os 



 
 

engates não são tão precisos, e a alavanca tem curso um pouco longo. Nele, houve redução tanto na 

relação do diferencial como na da quinta marcha. O efeito colateral é que a 120 km/h o motor "grita" 

a 4.000 rpm (3.250 giros no modelo da Volkswagen).  

 

Ambos estavam com cerca de 9 mil km rodados, mas o Uno evidenciou mais problemas para um 

carro tão novo: a regulagem manual do retrovisor direito estava quebrada, e a luz do freio no painel 

ficava piscando o tempo todo. No Gol, o botão do vidro elétrico também estava enroscando.  

Gostei da eficiência do desembaçador elétrico dianteiro do Fiat. Tem filetes praticamente invisíveis, 

mas quando acionado desembaçou rapidamente o para-brisa. É equipamento opcional, para modelos 

sem ar-condicionado.  

 

A posição dos botões dos vidros do Uno, no painel, não é a ideal, mas também não compromete. 

No Fiat, não há controles de som no volante, ao contrário do que ocorre no VW. Opcionalmente, 

o Gol pode vir com o ótimo volante que começou no Passat CC, e hoje está em boa parte da linha. 

Ele abriga os comandos do som, computador de bordo e do câmbio automatizado (I-Motion, 

opcional).  

 

Além disso, o revestimento escuro do teto confere um aspecto bem esportivo ao interior 

do Gol. Deixa o carro "mais quente". O problema é que nesse carro "mais quente" o ar-condicionado 

é opcional (aliás, em ambos). Por R$ 40 mil, o ar até que poderia ser de série. Essa disputa ele leva, 

mas fica aí a dica para a VW. Que tal um refresco para quem comprar o Rallye?  

 

Disponível em: 

http://revistaautoesporte.globo.com/Revista/Autoesporte/0,,EMI208445-

10142,00.html. Acesso em: 21/05/2012.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Texto V – Novo Audi RS5 tem sabores distintos 

 

Testes 

Teste: Novo Audi RS5 tem sabores distintos 

03/01/2013 10:19  - Fotos: Divulgação 

Envie por email 

 

Audi RS5 2013 passa por facelift e mostra que pode ser apimentado nas pistas e doce na 

cidade 

 

 

por Alejandro Konstantonis 

da AutoCosmos/México 

exclusivo para Auto Press 

 

 

A divisão de alta performance da Audi é a mais jovem entre as das marcas alemãs. Em 1980, a 

fabricante começou a se aventurar no segmento, no Campeonato Mundial de Rali, com o 

modelo Quattro, sua “arma secreta”. Dez anos depois, surge a marca S, com o S2 Coupé. Em 

1994 foi a vez da linha RS começar a ser produzida, com o RS2 Avant. O modelo surgiu de 

uma proposta onde o objetivo era produzir um carro com características esportivas em relação 

ao desempenho, mas que pudesse ser usado tanto nas pistas quanto para levar os filhos para o 

colégio. Já estabelecida no mercado, a “Racing Sport” tornou-se mais abrangente e alcançou 

outros modelos da fabricante. Até que em 2010 a Audi apresentou o cupê RS5, que passou por 

um leve facelift para 2013. 

 

 



 
 

O modelo é a versão esportiva do A5, produzido desde 2007, com profundas mudanças com 

relação à mecânica. Tanto que já começou a deixar em dúvida compradores de modelos 

Mercedes-Benz AMG e BMW M da mesma faixa de preço e desempenho. Por fora, o Audi RS5 

apresenta sutis diferenças diante do A5. É claro que o familiar “rosto” da marca alemã não 

seria trocado, mas a ampla grade frontal trapezoidal é do tipo colméia e as entradas de ar 

ficaram um pouco maiores. As laterais ganharam saias para melhorar a aerodinâmica. Já na 

traseira, as grandes saídas do escapamento indicam o poder do motor. Há ainda um spoiler 

eletrônico que, quando o carro rompe a barreira dos 120 km/h, levanta automaticamente para 

“colar” o esportivo no chão. 

 

 
 

Para o interior, a Audi apostou em uma mistura entre o tradicional e o moderno. Os recursos 

mais comuns são analógicos, como o tacômetro, com um ponteiro que pode atingir até nove 

mil giros. O velocímetro segue o modelo, tendo como marcador mais alto os 320 km, mesmo 

diante dos 280 km/h de velocidade máxima do RS5. Há ainda os marcadores de temperatura e 

combustível nos cantos e uma tela de cristal líquido ao centro com informações operacionais do 

carro. Já no centro do painel, tudo é digital. A interface multimídia – MMI – com ampla tela dá 

acesso aos sistemas de navegação e entretenimento. Para os bancos e volante a fabricante 

usou o couro. Em todos os detalhes das portas, consoles e painel há combinações de materiais 

como plástico, metal e fibra de carbono. 

 

 

O RS5 custa US$ 68.900 nos Estados Unidos – ao Brasil, chega por R$ 441 mil. O carro é 

equipado com um potente V8 aspirado de 4.2 litros que entrega expressivos 450 cv e potência 

na marca das 8.250 rpm e torque de 43,8 kgfm que se alcança aos 4 mil giros. O motor é 

acoplado a uma transmissão S-Tronic de dupla embreagem com sete velocidades, que aplica a 

força nos dois eixos com três diferenciais – dianteiro, central e traseiro. Na maior parte do 

tempo é usada na proporção de 60% na frente e 40% atrás, mas pode ser alterada pelo 

sistema Audi Drive Select e chegar a até 85% da tração no eixo traseiro. Além disso, as 

suspensões dianteira e traseira são do tipo multilink e possuem elementos em alumínio para se 

tornarem mais leves. 



 
 

 
 

Primeiras impressões 

 

 

Dupla face 
 

 

Cidade do México/México – O RS5 oferece logo na entrada, com dois grandes bancos na 

frente, que remetem aos assentos de carros de corrida. Logicamente, toda a esportividade é 

compensada pelo conforto de quem quer o bólido para o uso cotidiano. No entanto, a melhor 

parte é o motor, cujo som já avisa do que ele é capaz antes mesmo de partir. Primeiramente, 

um breve ajuste no sistema Audi Drive Select, que oferece três modos de condução – Comfort, 

Auto e Dynamic. Como o teste seria em pista, a última opção era quase obrigatória. A seleção 

deixa suspensão e direção mais rígidas, além de direcionar a maior parte da tração ao eixo 

traseiro. A transmissão também fica mais dinâmica, permitindo trocas manuais nas borboletas 

em rotações mais elevadas e sem qualquer intervenção automática. Ao pisar gradualmente no 

acelerador, o “ronco” do motor transforma-se em um potente grave, digno do poder de um V8. 

Porém, a partir dos 6 mil giros o som torna-se agudo, como de um Formula 1 dos anos 70. 

 

 

O desempenho nas retas é perfeito e a aceleração é constante. Ao atacar uma curva a quase 

90º o RS5 mostra mais uma virtude. Praticamente não há balanço na carroceria, graças à 

gestão da suspensão. A retomada do acelerador se dá sem perda de torque e o esportivo 

parece sempre convidar a desafiá-lo até o limite. Como o condutor é humano, falhas 

acontecem. Mas em uma fração de segundos o controle de estabilidade corrige e tudo volta ao 

normal.  

 

 

Já em condições normais de uso, para o cotidiano, o RS5 mostra sua face dócil. A única 

preocupação é com os pneus baixos, que são presas fáceis para os buracos cada vez mais 

frequentes nas cidades. Apesar de não ser o mais novo entre as opções disponíveis, o 

desempenho do esportivo é o principal convite. O preço, de fato, é alto, mas os benefícios 



 
 

também são. Todos os sistemas tecnológicos adotados pela Audi dão ao RS5 algo que o BMW 

M3 ou o Mercedes-Benz C63 AMG não oferecem: a chance de até mesmo um motorista 

inexperiente levá-lo até o limite. 

 

 
Ficha técnica 

  

Audi RS5 

  

Motor: Gasolina, dianteiro, longitudinal, 4.163 cm³, oito cilindros em V, com quatro válvulas por 

cilindro, turbo com duplo comando do cabeçote, injeção direta e acelerador eletrônico. 

Transmissão: Câmbio mecânico automatizado de dupla embreagem com sete velocidades à frente 

e uma a ré. Tração integral. Oferece controle eletrônico de tração. 

Potência máxima: 450 cv a 8.250 rpm. 

Aceleração 0-100 km/h: 4,2 segundos. 

Velocidade máxima: 280 km/h. 

Torque máximo: 43,8 kgfm a quatro mil rpm 



 
 

Diâmetro e curso:  84,5 mm X 92,8 mm. Taxa de compressão: 12,5:1. 

Suspensão: Dianteira e traseira do tipo multi-link com barra estabilizadora. 

Pneus: P265/35 R19. 

Freios: Discos ventilados na frente e atrás. Oferece ABS. 

Carroceria: Cupê em monobloco, com duas portas e quatro lugares. Com 4,64 m de comprimento, 

2,02 m de largura, 1,36 m de altura e 2,751 de entre-eixos. Oferece airbags frontais, laterais e 

de cortina de série.  

Peso: 1.820 kg. 

Capacidade do porta-malas: 455 litros. 

Tanque de combustível: 64 litros. 

Produção: Ingolstadt, Alemanha. 

Lançamento: 2010. Facelift: 2012 

Itens de série: Ar-condicionado, vidros elétricos, travas elétricas, bancos e volante com 

revestimento de couro, acabamento em fibra de carbono nas portas e no painel, cruisecontrol, 

rádio com controle de volume sensível à velocidade, rádio CD/MP3/SD/USB, sistema de 

navegação, bancos dianteiros com ajuste elétrico de altura, computador de bordo, direção 

elétrica, freio de estacionamento eletrônico, sensores de luminosidade, chuva e 

estacionamento, freios ABS, EBD, EBA, airbag frontais, laterais e de cabeça, regulagem de 

altura para o volante, retrovisores elétricos, luzes diurnas de LED.  

Preço: R$ 441 mil 

  

 

Disponível em: http://motordream.uol.com.br/noticias/ver/2013/01/03/teste-novo-

audi-rs5-tem-sabores-distintos. Acesso em: 21/05/2012.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Texto VI – O renovado leão desafia a veterana raposa 

 

COMPARATIVOS 
29/08/2008 12:00:00 

 O renovado leão desafia a veterana raposa 

Pensando em comprar um compacto? Saiba qual é o melhor entre 207 e Fox 

César Tizo - fotos: Rafael Munhoz 

Volksw
agen Fox Extreme 

 

 

Eles são compactos, mas pertencem a uma casta superior, por assim dizer. O Volkswagen Fox e o 

novo Peugeot 207 disputam compradores que querem fugir da simplicidade das versões de entrada 

de Chevrolet Celta ou Ford Ka, por exemplo, e estão interessados em uma dose a mais de conforto, 

no caso do 207, ou mais espaço interno, como ocorre no Fox. Por isso, compõem uma categoria 

apelidada de hatches pequenos “Premium”.  

  

Na faixa de R$ 40 000, Fox Extreme 1.6 (R$ 39 810) e Peugeot 207 XRS 1.4 (R$ 41 920) possuem 

um acabamento com ares esportivos, representados, por exemplo, nas rodas de liga leve de série 

comum a ambos e no apelo mais jovial. Se você gostou do novo hatch e cogita adquirir um veículo 

nessa faixa, confira o nosso comparativo. 

  

Mecânica/desempenho 



 
 

  

Desde que foi colocado no 206, o motor 1.4 l, que desenvolve 82 cv de potência e 12,8 kgfm de 

torque com álcool, se mostrou na medida para o compacto. Não que ele permita um comportamento 

esportivo de tirar o fôlego, mas é capaz de impulsionar o veículo durante uma ultrapassagem sem 

colocar medo no motorista. 

  

Porém, no outro lado do ringue, o Fox passa a ser equipado com o bloco 1.6 VHT (Very High 

Torque), que estréia nos modelos 2009. Na verdade, trata-se de uma nova geração do propulsor EA-

111, que recebeu alterações na taxa de compressão, filtro de ar redesenhado, nova geometria dos 

dutos do coletor de admissão, além de um comando de válvulas inédito, entre outras mudanças. Fato 

é que os 104 cv e 15,6 kgfm de torque já em 2 500 rpm garantem uma vitalidade maior ao hatch da 

Volkswagen. 

  

Para comprovar, levamos os modelos à pista de testes: o 207 acelera de 0 a 100 km/h em 15s e o 

Fox cumpre a prova em 11s4. No trânsito, o Fox é mais esperto e está com o motor sempre cheio, o 

que é muito bom em uma mudança rápida de faixa, por exemplo. O 207 não fica muito atrás, porém, 

levará um pouco mais de tempo para seguir o Fox de perto. Ponto para o VW. 

  

Dirigibilidade 

  

Na primeira volta com os hatches já é notória a diferença entre ambos. Com um ponto H mais 

elevado (a altura do motorista em relação ao solo), o Fox dá a impressão de que sua tocada deve ser 

mais suave, sem exagerar nas entradas de curva, porém sua suspensão é rígida na medida certa e 

não causa sustos ao motorista. A única ressalva é que a carroceria oscila um pouco mais em curvas 

fechadas. 

Como já mencionamos no item anterior, o 207 herda a boa dirigibilidade do 206. Nesta nova geração, 

o acerto de suspensão conseguido pela Peugeot merece ser destacado. Em algumas curvas 

realizadas em alta velocidade (no ambiente controlado da pista de testes), o hatch não apresenta 

mais aquela tendência de sair de traseira do 206. 

  

Logo, fica claro que são dois carros do mesmo segmento, porém, com propostas diferentes e que são 

muito prazerosos de dirigir. Aqui, nada mais justo que decretar um empate técnico. 

  

Design 

  

Lançado como linha 2009 sob o apelo de ser o “primeiro veículo tunado de fábrica”, o visual do Fox 

Extreme pode despertar paixões em corações mais jovens. Com rodas de liga leve exclusivas, o 

modelo ainda conta com o logotipo da versão no centro da tampa do porta-malas e ponteira do 

escapamento cromada. Internamente, o forro do teto é escurecido e o volante é revestido de couro 

(de série). Um item que pode causar controvérsia são as faixas adesivas coladas nos pára-lamas 



 
 

dianteiros. Caso o proprietário queira, é possível removê-las sem problemas, mas, se você mudar de 

idéia, saiba que elas custam R$ 80, em média, segundo pesquisas em algumas concessionárias. 

Apesar dos acessórios, o Extreme é baseado no mesmo Fox lançado em 2003 com três portas. 

Pode-se dizer que a nova roupagem mais agressiva fez bem ao seu design, que não possui grandes 

apelos estéticos. 

  

Renovado este ano, o Peugeot 207 traz na parte dianteira sua maior inovação. Entram a grade 

“bocão” e os faróis pronunciados como no irmão europeu, porém com o restante da estrutura igual a 

do 206. Na traseira, as únicas alterações ficam por conta da nova régua cromada acima da placa e 

do conjunto óptico inédito. Uma sensação que causa um pouco de estranheza é olhar o 207 de frente 

e ver que o pára-lama não está no mesmo nível das portas dianteiras, ficando levemente para fora, 

uma pista de que as adaptações foram pensadas para um carro maior. Partindo do princípio de que o 

design é um critério subjetivo, a balança pesa a favor do 207 por ser novidade e, com a recente 

chegada da quinta geração do Gol, não sabemos se o Fox passará por alguma mudança, o que é 

provável para 2009, o que dá vantagem ao Peugeot. 

  

Acabamento/espaço/ergonomia 

  

Em espaço interno, a disputa é fácil de ser resolvida entre esses dois felinos. Pensado a partir do 

conceito “DesignedAroundthePassengers” (ou desenvolvido ao redor dos passageiros, como 

classifica a montadora), o Fox lembra uma minivan e acomoda seus ocupantes em uma posição mais 

vertical que em outros hatches de seu segmento. A bordo do 207, a sensação que temos é 

exatamente a oposta, ou seja, de que o design prevaleceu sobre a funcionalidade. 

  

Sob esses termos, a ergonomia é mais bem resolvida no compacto da Volkswagen. Como exemplo, 

ele reúne os acionadores do trio elétrico na porta do motorista, bem à mão do condutor, enquanto no 

Peugeot eles ficam entre os bancos. Uma pena que o 207 abandonou a boa localização da trava 

elétrica central usada no 206, na parte de cima do painel, para posicioná-la perto do freio de mão. Um 

item que merece destaque no Fox é uma útil gaveta sob o banco do motorista, já que ele não possui 

porta-luvas com tampa. 

  

Se dentre esses três quesitos o Fox leva dois deles, o Peugeot dá o troco quando o assunto é 

acabamento. Tudo bem que ambos abusam dos plásticos no habitáculo, mas pelo menos o Peugeot 

trabalha com diferentes texturas para tornar o conjunto mais agradável. Ainda assim, a vitória vai para 

o VW aqui. 

  

Manutenção/seguro/garantia 

  

Em nossa cesta de peças, composta por kit de embreagem (disco, platô e rolamento), par de 

amortecedores dianteiros, jogo de pastilhas, retrovisor direito e pára-lama esquerdo, o Fox foi R$ 



 
 

208,01 mais econômico, ao custo de R$ 1 169,39 contra R$ 1 377,40 do 207. Quanto à garantia, a 

Volkswagen cobre seu produto por três anos, sendo que os dois últimos são apenas para defeitos no 

conjunto de motor e câmbio. A Peugeot realiza reparos sem ônus ao cliente no prazo de um ano sem 

limite de quilometragem. 

  

Cotado na Tokio Marine, o valor do seguro para o Fox Extreme ficou em R$ 2 949, enquanto o prêmio 

do Peugeot sairia por R$ 2 422. Para a elaboração dos valores, utilizamos como perfil um homem 

casado de 40 anos com filhos menores de 18 anos e que possui garagem tanto na residência como 

no trabalho. Já que contra fatos não há argumentos, nesse quesito o troféu vai para o Fox, que, 

apesar de ter o seguro mais caro, conta com um conjunto de peças mais barato e oferece mais prazo 

de garantia. 

  

Mercado/preço/equipamentos 

  

Apenas como comparação, enquanto o Peugeot 207 comercializou 696 unidades entre todas as 

versões até a primeira quinzena deste mês, o Fox contabilizou 5 182 carros (englobando a versão 

Cross), segundo dados da Fenabrave – Federação Nacional da Distribuição de Veículos 

Automotores. Por se tratar de um carro recém-lançado, ainda é muito cedo para analisar qual será a 

participação de mercado do 207, mas o fato é que o Fox é um dos veículos mais procurados do país 

e figura tranqüilamente na lista dos 10 mais vendidos, o que representa menos desvalorização e 

facilidade de revenda. 

  

Com relação aos preços, o Peugeot XRS 1.4 (R$ 41 090) é R$ 1 280 mais caro que o Fox Extreme 

1.6 (R$ 39 810). Ambos são equipados de série com direção hidráulica e rodas de liga leve, mas o 

Peugeot já incorpora nessa versão o ar-condicionado, trio elétrico, faróis de neblina, tela multifunções 

no painel, banco do motorista e coluna de direção com regulagem de altura, dentre os principais 

itens. Para deixar o Fox no mesmo nível de equipamentos, é necessário investir mais R$ 9 595, o que 

eleva seu preço final para salgados R$ 49 405, favorecendo o 207. 

  

Conclusão 

  

Dois modelos de qualidade, Volkswagen Fox Extreme 1.6 e Peugeot 207 XRS 1.4 realizaram um 

comparativo bem disputado. Por um item apenas, o Fox foi o campeão, com vitórias em 

Desempenho, Acabamento/espaço/ergonomia e Manutenção/seguro/garantia. A favor do 207 ficaram 

o Design e o Preço, indiscutivelmente melhor do ponto de vista do custo/benefício. Como ainda é 

novidade, precisamos acompanhar como será sua aceitação no mercado. Enquanto isso, apesar de 

veterano e mais caro, o Fox desponta como a opção racional. E ele vale muito a pena. 

Disponível em: http://carroonline.terra.com.br/index.asp?codc=1507. Acesso em: 
21/05/2012. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


