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Analisar um texto não é nem pretender dar conta apenas do ponto de 

vista do sujeito comunicante, nem ser obrigado a só poder dar conta 

do ponto de vista do sujeito interpretante. Deve-se, sim, dar conta dos 

possíveis interpretativos que surgem (ou se cristalizam) no ponto de 

encontro dos dois processos de produção e de interpretação. O sujeito 

interpretante está em uma posição de coletor de pontos de vista 

interpretativos e, por meio de comparação, deve extrair constantes e 

variáveis do processo analisado. (CHARAUDEAU, 2010, p. 63) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

RESUMO 

 

As marcas linguísticas e discursivas deixadas no texto publicitário revelam muito sobre o 

discurso produzido, principalmente sobre o sujeito comunicante – sua identidade social, sua 

identidade discursiva, seu ethos e seu universo de valores. Acreditamos que essas marcas 

revelam, da mesma forma, indícios que mostram como o sujeito interpretante foi colocado em 

cena, como sua imagem foi projetada, possibilitando que também ele possa ser percebido em 

sua identidade social e discursiva e em sua representação como participante de um universo 

de consumo ideal. Essa é a tese que será defendida, por meio de uma pesquisa de cunho 

qualitativo, fundamentada em uma extensa revisão bibliográfica e cujo objetivo principal é 

analisar o discurso publicitário para compreender o modo como a publicidade impressa 

representa os sujeitos envolvidos no ato de comunicação e, mais especificamente, o 

consumidor, visando a efeitos patêmicos. Para alcançar tal intento, a análise fundamenta-se 

teórico-metodologicamente em um estudo interdisciplinar, que tem como base a 

Semiolinguística e a Semiótica, além de estudos discursivos voltados para as questões que dão 

suporte aos conceitos de representações sociais, estereótipos e imaginários sociodiscursivos e 

estudos discursivos inspirados pela retórica aristotélica que explicam os conceitos de ethos e 

pathos e sua contribuição para a produção de efeitos patêmicos. O corpus compõe-se de 

anúncios de instituições financeiras publicados na revista Veja, escolha feita por se tratar de 

uma revista de grande circulação nacional, disponibilizada online, sendo, pois, acessível a 

todos que desejarem. Considerando a interação entre linguagem verbal e não verbal, as 

restrições impostas pela situação e pelo contrato de comunicação e as estratégias que o 

dispositivo de enunciação publicitária possibilita, esta pesquisa coloca em evidência a 

imagem projetada para o destinatário na produção discursiva, visto que é a ele que o projeto 

de fala pretende captar por meio dos efeitos patêmicos visados. 

 

PALAVRAS-CHAVE: semiolinguística; sujeitos; publicidade; patemização. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

 

The linguistic and discursive marks left in the advertising text reveal much about the 

discourse produced, especially about the communicating subject - social identity, discursive 

identity, ethos and universe of values. We believe that these marks reveal, in the same way, 

evidences that show how the interpretant subject was put on the scene, how his image was 

projected, enabling him to be perceived in his social and discursive identity and in his 

representation as a participant of an ideal consumption universe. This is the thesis that will be 

defended, through a qualitative research, substantiated on an extensive bibliographic review 

and with the main objective of assay the advertising discourse in order to understand how 

printed advertising represents the subjects involved in the act of communication and, more 

specifically, the consumer, aiming pathetic effects. To achieve this goal, the analysis is 

theoretically-methodologically based on an interdisciplinary study, which is based on 

Semiolinguistics and Semiotics, as well as discursive studies focused on issues that support 

the concepts of social representations, stereotypes and socio discursive imaginaries, and 

Aristotelian rhetoric-inspired discursive studies  that explain the concepts of ethos and pathos 

and their contribution to the production of pathemic effects. The corpus is composed of 

advertisements from financial institutions published in "Veja" magazine, chosen because it is 

a magazine of great national circulation, available online and therefore accessible to anyone 

interested. Considering the interaction between verbal and nonverbal language, the 

restrictions imposed by the situation and the communication contract and the strategies that 

the advertising enunciation device enables, this research highlights the image projected for the 

recipient in a discursive production, since he is the one the speech project intends to collect 

through the pathemic effects targeted. 

 

KEYWORDS: semiolinguistics; subjects; publicity; patemization. 
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1. INTRODUÇÃO: UM UNIVERSO DE CONSUMO A SER DESVENDADO 

 

 

Criativa é a campanha que consegue que o consumidor não fique indiferente. Que 

ele se emocione, ria, sorria ou fique com água na boca e, principalmente, que tenha 

vontade de comprar.  (RIBEIRO, 1989, p. 120) 

 

 

Muitas têm sido as pesquisas que tomam a publicidade como objeto de estudo 

linguístico-discursivo. Tal fato justifica-se por ser a publicidade um corpus que possibilita 

diversas abordagens, com focos diferenciados sobre seu material semiótico. No entanto, além 

de se constituir de diferentes signos, em uma combinação entre o signo linguístico e os não 

linguísticos, a publicidade também carrega inúmeras outras características que a transformam 

em centro de observação em diversos outros âmbitos do conhecimento, desde o âmbito 

comercial até o ideológico. 

Nosso estudo, que se situa entre os que abordam o tema desde um ponto de vista 

semiodiscursivo, conforme proposto por Charaudeau (2010a), pretende filiar-se à corrente que 

busca aliar um olhar linguístico-discursivo a um olhar mais semiótico-ideológico, propondo-

se, pois, por um lado, a entender de que modo a produção de sentidos se materializa entre o 

verbal e o não verbal, considerando a interação entre palavras e imagens e, por outro lado, 

buscando evidenciar como essa interação propicia a semiotização de um mundo figurado, 

povoado de imagens potencialmente patêmicas, isto é, de imagens capazes de afetar o 

emocional do consumidor. Portanto, nosso objeto de estudo é o discurso publicitário 

patêmico1, mais especificamente, as imagens de consumidor veiculadas por esse discurso e 

projetadas nos anúncios, que é um gênero textual no qual podemos acessar a língua em 

funcionamento, observando-a em seus diversos aspectos: os formais, os discursivos, os 

textuais e os pragmáticos. Além disso, os anúncios publicitários são textos nos quais o 

propósito de afetar o destinatário é latente, isto é, não se pode convencer alguém a adquirir 

um produto ou serviço sem que, de alguma forma, não se tente persuadi-lo, fazê-lo acreditar 

em sua necessidade de aquisição do que é oferecido, ou, ainda, apenas fazer-se sempre 

presente em sua memória, de modo a não deixar espaço para que outro produto, serviço ou 

marca o afete da mesma forma.  

Desta feita, os anúncios publicitários situam-se em um âmbito comunicativo no qual 

lhes é conferido o direito de atuar no sentido de buscar diferentes formas de realizar a 

 
1 Para um entendimento mais imediato do que seja esse discurso publicitário patêmico, diremos que se trata de 

um discurso que emprega estratégias discursivas para produzir efeitos emotivos em seu destinatário. O 

aprofundamento sobre o estudo discursivo das emoções, ou sobre o que Charaudeau (2007) denominou discurso 

patêmico, será feito no tópico 3.5 (capítulo 3).  
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captação de consumidores potenciais, recorrendo, para tanto, a estratégias diversas. Esse 

poder de atuar persuasivamente está previsto no contrato de comunicação (CHARAUDEAU, 

2010a) que cerceia essa instância comunicativa, logo é aceito sem problemas por todos os que 

se deparam com qualquer texto publicitário. No entanto, como a quantidade de informações 

que alcança o público é cada vez maior, a publicidade busca diferentes formas de captar a 

atenção e o interesse do consumidor, levando-o a se identificar com o produto ou o serviço 

anunciado. Nesse sentido, para ser eficiente em seu propósito, a construção do texto 

publicitário poderá valer-se de diferentes estratégias, em geral, objetivando afetar o 

destinatário, sensibilizando-o; mas, ainda assim, precisará respeitar certas limitações para que 

seu projeto comunicativo seja, de fato, eficiente. Entendendo os anúncios sob essa 

perspectiva, podemos acrescentar que esse gênero textual, seja como parte de sua estratégia, 

seja como consequência inevitável do discurso que veicula, acaba não só fazendo ecoar 

informações (imaginários, saberes ou ideologias) que são socialmente valorizadas, como 

também acaba ocultando outras informações que, ainda assim, podem continuar fazendo-se 

ouvir inferencial ou implicitamente. Tais inferências (ou tais implícitos), entretanto, são 

produzidas dentro de um quadro que as limita, ou seja, não cabe uma interpretação qualquer 

de um anúncio publicitário, pois essa interpretação será restringida de alguma forma por um 

quadro comunicativo que deve fazer parte do repertório dos sujeitos interagentes. 

Assim, podemos antecipar que o discurso publicitário é construído a partir de duas 

forças opostas, mas complementares: uma que estabelece restrições, delimitando um espaço 

de atuação, funções e papéis dos sujeitos, e outra que permite estratégias de jogar com a 

sedução dentro desse espaço de limitações. É, pois, dentro dessa liberdade de jogar com as 

estratégias que se encontra o uso das emoções com fins de sedução no discurso publicitário.  

Acreditamos que a construção de um discurso patêmico, no entanto, precisa apoiar-se 

em algum grau de conhecimentos compartilhados socialmente sobre o que possa ser 

considerado como emocionante. Nesse sentido, conforme Monnerat (2003, p. 39-40), para 

obter o convencimento dos consumidores, a publicidade utiliza-se de esquemas básicos, tais 

como o estereótipo, isto é, “fórmulas já consagradas que impedem qualquer questionamento 

acerca do que está sendo enunciado, visto ser algo de domínio público, uma verdade 

consagrada”. Logo, os estereótipos oferecem um porto seguro para a atuação publicitária, uma 

forma de facilitar a adesão do consumidor ao jogo proposto. Considerando também o que 

afirma Ribeiro (1989, p. 120) na epígrafe deste capítulo, uma campanha criativa é aquela que 

tira o consumidor da indiferença, que consegue que ele se emocione, ria ou “fique com água 

na boca” e, principalmente que tenha vontade de comprar. Entretanto, sabemos que um 



17 
 

anúncio, embora tenha um destinatário-alvo, o consumidor em potencial do produto ou 

serviço anunciado, dirige-se a um grupo de pessoas inevitavelmente heterogêneo, pessoas que 

não são afetadas de igual maneira, nem são convencidas da mesma forma. Portanto, afetar o 

consumidor, fazer com que ele se convença, se emocione, seja seduzido, não será uma tarefa 

simples. 

O presente estudo pretende problematizar as representações de consumidor que são 

projetadas pela publicidade com a intenção de afetá-lo emocionalmente, considerando, em 

princípio, questionamentos tais como: que estratégias a publicidade emprega em seu discurso 

para fazer com que o consumidor se emocione? De que forma, a publicidade retrata o 

consumidor a partir de suas identidades sociais? Em que medida os imaginários sociais 

contribuem para a produção discursiva desse discurso patêmico?  Desse modo, nosso 

problema pode ser formulado a partir da seguinte questão: com o objetivo de construir um 

discurso patêmico, que representações de consumidor são evidenciadas na publicidade 

impressa? A partir disso, nossa hipótese é a de que, para produzir efeitos emotivos em seu 

consumidor-destinatário e para fazer com que ele se identifique, a publicidade impressa 

emprega estratégias discursivas que projetam imagens de consumidor baseadas em 

representações que circulam na sociedade e que são aceitas sem grandes questionamentos.  

Para verificar nossa hipótese, tomaremos como base teórica a Semiolinguística, 

análise do discurso fundada por Patrick Charaudeau (2010a), cuja forma de abordar o discurso 

possibilita associar os fatores situacionais que interferem na produção do ato de linguagem 

(situação e contrato de comunicação, sujeitos intencionais, projeto de influência social, 

condições de discurso, etc.) aos fatores inerentemente linguageiros (tendo por base, mas não 

exclusivamente, a forma linguística). Para tratar dos sentidos produzidos pelas imagens, 

recorreremos, ainda, a conceitos da Semiótica (PEIRCE, 2005; SANTAELLA, 2012; 

SANTAELLA e NÖTH, 1998; BARTHES, 1990), buscando apresentar formas de analisar os 

signos imagéticos e, consequentemente, os sentidos produzidos em textos nos quais interagem 

com os signos verbais. Buscaremos também subsídios teóricos para tratar aspectos 

relacionados à patemização (CHARAUDEAU, 2010d), aos estereótipos e aos imaginários 

sociodiscursivos (CHARAUDEAU, 2017), além de fazer uma breve revisão teórica acerca 

dos gêneros de discurso, situando nossa abordagem dos gêneros publicitários. 

Em geral, nas pesquisas existentes sobre as identidades e sobre o ethos, o foco das 

análises está no sujeito comunicante, aquele que se designa como EU. No entanto, na 

contrapartida do EU está o TU, sujeito sobre o qual também são projetadas imagens 

construídas no próprio discurso. Sendo assim, quem é esse TU com quem o EU publicitário 
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dialoga? Como o sujeito comunicante visualiza seu interlocutor? Que informações o 

publicitário acredita ter de seus possíveis consumidores? Como o anunciante acredita que vai 

conseguir afetar o emocional de seu consumidor? Tais questionamentos nos levam a acreditar 

que é necessário entender de que forma o discurso publicitário, para afetar o consumidor 

emocionalmente, projeta ou refuta imagens estereotipadas desse consumidor, com o intuito de 

sensibilizá-lo para fazê-lo sentir-se parte do mundo figurado no anúncio. Tomando esse 

contexto como ponto de partida, buscamos comprovar a tese de que, a partir das 

representações sociais usadas e das estratégias discursivas que produzem efeitos patêmicos, é 

possível identificar como o sujeito interpretante foi colocado em cena, como ele foi 

transformado em um destinatário-consumidor ideal, aquele a quem o sujeito enunciador se 

dirige. 

Considerando tudo o que foi exposto anteriormente, o objetivo principal desta 

pesquisa será analisar o discurso publicitário para compreender o modo como a publicidade 

impressa representa os sujeitos envolvidos no ato de comunicação e, mais especificamente o 

consumidor, visando a efeitos patêmicos. Quanto aos objetivos específicos, pretendemos: 

• mostrar que os modos de organização do discurso, em especial os modos enunciativo e 

descritivo, favorecem a construção de um universo de consumo favorável aos efeitos 

patêmicos; 

• evidenciar os diferentes modos de referenciar o TU para revelar as imagens 

socialmente aceitáveis do consumidor que são veiculadas em anúncios impressos; 

• analisar o funcionamento das identidades social e discursiva na promoção de 

representações do consumidor que levem à identificação com a marca anunciada; 

• descrever o espaço das estratégias de patemização no discurso publicitário; 

• explicitar os mecanismos discursivos e imagéticos envolvidos na construção dos 

efeitos patêmicos; 

• identificar os estereótipos empregados e descrever sua contribuição para a produção de 

efeitos patêmicos. 

Para atender ao que se propõe como objetivos, o corpus desta pesquisa será dividido 

em dois tipos (apresentados ao longo do texto): um corpus principal, que será usado para as 

análises que darão suporte à tese, e um corpus secundário, que será usado para ilustração dos 

conceitos apresentados. Para constituir o corpus secundário, o critério empregado foi a 

necessidade de exemplificação conceitual, por meio de diferentes anúncios, selecionados em 

revistas, jornais e internet em diferentes épocas. Para constituir o corpus principal, recorremos 
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a anúncios de cinco instituições financeiras diferentes – duas instituições públicas (Banco do 

Brasil e Caixa Econômica Federal) e três instituições privadas (Itaú, Bradesco e Santander) – 

publicados na revista Veja na última década, a fim de observar como os consumidores dessas 

publicidades foram representados e, em que medida, essas representações têm potencialidade 

patêmica.  Dessa forma, acreditamos ser possível demonstrar se há alguma relação entre as 

representações sociais, principalmente os estereótipos divulgados pelas publicidades, e os 

efeitos patêmicos.  

Esta pesquisa encontra sua relevância dentro dos estudos semiolinguísticos do 

discurso, podendo contribuir com uma investigação que já vem sendo realizada por diversos 

analistas do discurso, mas acrescentando um novo olhar, uma nova problematização do tema, 

trazendo o destinatário para o centro da análise, fato que poderá servir futuramente a novas 

pesquisas sobre o assunto.  

O presente estudo pretende pautar-se em uma pesquisa de cunho qualitativo, 

buscando analisar e explicar fatos discursivos encontrados no corpus selecionado. Tendo em 

vista esse propósito, será realizada uma ampla revisão bibliográfica, apresentada nos 

capítulos seguintes, que envolve o estudo do discurso, das emoções e da publicidade, 

evidenciando conceitos que serão fundamentais para as análises pretendidas. Gostaríamos de 

antecipar que, por se tratar da fundamentação teórica de base, os conceitos da 

Semiolinguística (capítulo 2) perpassarão toda a pesquisa, sendo retomados em 

interdisciplinaridade com conceitos de outras áreas ou vertentes de análise do texto e do 

discurso (capítulo 3). Por esse motivo, estruturamos a tese em dois capítulos teóricos 

principais – um que reúne os conceitos pertencentes a uma abordagem semiolinguística do 

discurso, e um que, por meio de uma interdisciplinaridade necessária, reúne os conceitos de 

outras áreas que são importantes para o entendimento dos fenômenos abordados. 

Assim, para atender ao que nos propomos neste estudo, além desta introdução e da 

conclusão, esta tese apresenta os seguintes capítulos: 

 

➔ Capítulo 2: Relacionamos os conceitos da análise Semiolinguística (CHARAUDEAU, 

2001, 2005, 2009b, 2010a) que servirão de fundamentação teórica da pesquisa, quais 

sejam discurso, sujeito, situação e contrato de comunicação, semiotização do mundo, 

identidades social e discursiva e modos de organização do discurso. Toda a 

interdisciplinaridade feita nesta tese terá sempre, como pano de fundo, esses conceitos. 

Logo, mesmo quando não estivermos fazendo referência explícita, eles estarão sendo 

levados em consideração nas explicações dadas, de modo que nenhuma afirmação vá 
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de encontro a esses pressupostos. Além disso, sempre que possível e necessário, 

buscaremos realizar breves análises prévias para aplicação dos conceitos abordados, 

por meio de exemplos extraídos da própria publicidade. 

 

➔  Capítulo 3: Neste capítulo, reuniremos todos os conceitos das diferentes áreas que dão 

suporte a uma análise semiolinguística e estabelecem a interdisciplinaridade que está 

na base das análises que serão empreendidas nesta tese. Seguem relacionados a seguir, 

os tópicos em que referidos conceitos são apresentados: 

 

o Texto e discurso: Neste tópico, apresentaremos, inicialmente, uma síntese dos 

gêneros de discurso, conforme definidos por Bakhtin (2003) e, em seguida, 

relacionaremos esses conceitos à Semiolinguística, buscando entender como 

Charaudeau (2004) trabalha com eles dentro de uma abordagem do discurso. 

Por fim, evidenciaremos, especificamente, algumas das principais 

características do gênero anúncio publicitário impresso, dando destaque à sua 

finalidade de exercer influência sobre o destinatário. 

 

o Linguagem verbal: Não se pode pensar em empreender uma investigação 

discursiva sem ter em mente uma abordagem dos fatos linguísticos que lhe dão 

subsídio. Deste modo, este tópico irá tratar dos fenômenos da identificação e 

da qualificação que permeiam a produção dos efeitos patêmicos, considerando-

os em relação com os modos de organização do discurso, principalmente o 

modo descritivo. Para isso, buscaremos situar nossa abordagem, mostrando no 

que ela se difere de uma abordagem tradicional (BECHARA, 1987; CUNHA e 

CINTRA, 1985) e como ela se inscreve em uma abordagem discursiva 

(NEVES, 2000; CHARAUDEAU, 1992). 

 

o Multimodalidade e Semiótica: Os anúncios são textos multimodais que se 

estruturam na interação entre palavras e imagens, o que torna relevante fazer 

um breve levantamento acerca das principais características relacionadas à 

imagem em sua relação com o linguístico. Desse modo, esse capítulo trará 

contribuições da Semiótica desenvolvida por Charles Sanders Peirce (2005), 

além das contribuições de Barthes (1990), Santaella (2012) e Santaella e Nöth 

(1998). 
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o Imaginários sociodiscursivos: Para dar conta do fenômeno da representação, 

é necessário abordar o conceito de imaginários sociodiscursivos 

(CHARAUDEAU, 2017), situando as ideologias e os estereótipos. A partir 

disso, discorreremos sobre a relação que há entre esses conceitos e os perfis de 

consumidor traçados na publicidade, evidenciando como os valores 

socioculturais servem ao propósito de construir um universo de consumo 

desejável. 

 

o Ethos e pathos: Para falar sobre os efeitos patêmicos construídos na 

publicidade, não poderia faltar um capítulo que desse conta de como o tema 

das emoções vem sendo abordado ao longo da história, desde a retórica 

desenvolvida por Aristóteles até os contemporâneos estudos do fenômeno 

discursivo. Almejamos, aqui, dar destaque a algumas abordagens que nos 

oferecem ferramentas analíticas importantes para a análise do corpus. 

 

➔ Capítulo 4: Neste capítulo, apresentaremos, brevemente, os procedimentos de análise e 

a constituição do corpus, buscando contextualizar as escolhas feitas e as decisões 

tomadas nesta pesquisa. 

 

➔ Capítulo 5: Por fim, após percorrer os principais conceitos que subsidiarão as análises, 

empreenderemos nossa tentativa de aplicá-los ao fenômeno da representação do 

consumidor na publicidade impressa, dando destaque aos procedimentos que 

possibilitam a construção dos efeitos de patemização. 

 

Sabemos ser impossível esgotar o assunto, por mais extensa que seja nossa 

abordagem, mas esperamos que, de alguma forma, nossa pesquisa possa contribuir para 

futuras investigações, mesmo que seja para descobrir caminhos completamente opostos aos 

que trilhamos. Acreditamos que, neste universo de investigação linguística, todos os estudos 

se complementam e se somam a uma compreensão cada vez maior dos fenômenos que 

envolvem a comunicação e o discurso. A publicidade é somente um modelo de comunicação 

que reproduz muitos dos aspectos inerentes a todo ato de comunicação. Desse modo, 

investigar a publicidade não deixa de ser uma forma de contribuir com todas as investigações 

já feitas e as ainda por fazer sobre o fenômeno comunicativo em geral. 
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2. ANÁLISE DO DISCURSO, SEMIOLINGUÍSTICA E PUBLICIDADE: UM MUNDO 

DE TROCAS COMUNICATIVAS NO UNIVERSO DA PUBLICIDADE 

 

 

Comunicar bem é um dos grandes segredos do êxito em nossa sociedade. E a 

propaganda é, por excelência, a técnica de comunicar. (MONNERAT, 2003, p. 11) 

 

 

…un texto publicitario interesa no solamente por lo que dice sino por la manera de 

cómo lo dice y a quién lo dice. (FERREIRA, 2007). 

 

 

Esta pesquisa está fundamentada na Análise Semiolinguística do Discurso, uma das 

correntes de estudo do discurso em andamento atualmente no Brasil. Desse modo, é relevante 

iniciar a fundamentação teórica não apenas definindo-a, mas buscando situá-la dentro desse 

amplo espectro teórico que tem o discurso como objeto de estudo e direcionando-a aos 

estudos relacionados com a publicidade. 

Neste capítulo, apresentaremos alguns conceitos que delimitam o que é a 

Semiolinguística e que servirão de base para nossas análises, quais sejam discurso, sujeitos do 

ato de linguagem, situação e contrato de comunicação, semiotização do mundo, identidades 

discursivas e modos de organização do discurso, e aproveitaremos para aplicá-los ao universo 

publicitário, exemplificando-os com um corpus secundário. 

 

2.1. UMA DEFINIÇÃO PARA “DISCURSO” E PARA “DISCURSO PUBLICITÁRIO” 

 

Inicialmente, cabe destacar que o termo “discurso” pode remeter a conceitos bastante 

diversos entre si, a depender de qual seja a linha teórica que dele se apropria. Pode, por um 

lado, ser sinônimo de fala, de texto e de enunciação em algumas correntes teóricas. Ou pode, 

por outro lado, opor-se à frase, à língua, ao enunciado e, até mesmo, ao texto em algumas 

correntes. Conforme explicita Charaudeau (2010b), 

 
 

Percorrendo os estudos que se apresentam como de análise de discurso, constatamos 

uma grande diversidade em suas orientações: uns são centrados nos marcadores 

discursivos (gramaticais e lexicais), outros nos modos de organização do discurso 

(narrativo, argumentativo); alguns se inscrevem em uma gramática da enunciação, 

outros se filiam à retórica argumentativa, outros ainda estudam os rituais de 

linguagem como mecanismos interacionais e, outros, enfim, procuram descrever os 

sistemas de ideias (ideologias) de que os discursos são portadores. 

 

 



23 
 

Essa diversidade de orientações se deve às diferentes formas de se entender o termo 

“discurso”. Vejamos, a seguir, alguns exemplos de emprego desse termo por diferentes 

teóricos que têm o texto e o discurso como objeto de estudo. 

Ingedore Koch, importante pesquisadora no âmbito da Linguística Textual, emprega, 

frequentemente, o termo “discurso” com a mesma acepção que vemos no seguinte trecho: 

 
 

É então que se criam as condições propícias para o surgimento de uma linguística do 

discurso, isto é, uma linguística que se ocupa das manifestações linguísticas 

produzidas por indivíduos concretos em situações concretas, sob determinadas 

condições de produção. (KOCH, 2008, p. 9-10, grifo nosso). 

 

 

Nesse trecho, o termo discurso parece remeter a texto, isto é, às “manifestações 

linguísticas produzidas”. A preocupação será a de tentar estudar as “operações linguísticas, 

discursivas e cognitivas reguladoras e controladoras da produção, construção e 

processamentos de textos escritos ou orais em contextos naturais de uso” (MARCUSCHI, 

2008, p.73). Temos aqui uma linguística do discurso voltada para a investigação de 

sequências linguísticas que extrapolam o nível da descrição frasal e que possibilitam a 

interação social por meio de textos socialmente estabilizados. 

Outro teórico importante que se vale do termo “discurso” é Stephen Levinson, que o 

emprega no âmbito da Pragmática para tratar da Análise da Conversação, conforme 

exemplifica o seguinte trecho: “Correndo o risco da simplificação excessiva, pode-se 

considerar que há duas grandes abordagens da análise da conversação, que designaremos 

análise do discurso e análise da conversação” (LEVINSON, 2007, p. 363, grifo nosso). Para 

esclarecer a distinção entre esses dois tipos de análises, o autor dirá, na sequência, que a 

análise do discurso “é essencialmente uma série de tentativas de estender as técnicas que 

obtiveram tanto sucesso na linguística para além da unidade da sentença”. Nesse trecho, o 

termo discurso é usado para designar uma das abordagens pelas quais é possível analisar a 

conversação. Trata-se de uma análise que busca explicar a coerência e a organização das 

sequências verbais por meio de princípios teórico-metodológicos oriundos da Linguística 

(conforme LEVINSON, 2007, p. 363). Discurso aqui parece ter um sentido mais próximo de 

fala e das regras formais de sua estruturação. 

Eni Orlandi, por sua vez, juntamente com outros teóricos que seguem a mesma linha 

de análise do discurso fundada por Michel Pechêux, faz o seguinte uso da palavra “discurso”: 
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Em consequência, não se trabalha, como na linguística, com a língua fechada nela 

mesma, mas com o discurso, que é um objeto sócio-histórico em que o linguístico 

intervém como pressuposto. Nem se trabalha, por outro lado, com a história e a 

sociedade como se elas fossem independentes do fato de que elas significam. 

(ORLANDI, 2005, p. 16, grifo nosso). 

 

 

Dessa vez, o termo discurso não remete ao texto nem à conversação, mas a um 

“objeto sócio-histórico” que se manifesta por meio da linguagem. Nessa acepção, analisar 

o discurso é, conforme Orlandi (2005, p. 15), “compreender a língua fazendo sentido, 

enquanto trabalho simbólico, parte do trabalho social geral, constitutivo do homem e da 

sua história”. A grande questão a ser considerada nessa acepção do termo discurso, é que 

ele significa algo dado a priori, sobre o qual o sujeito não tem domínio. Os adeptos dessa 

perspectiva investigativa consideram que, quando um indivíduo nasce, já encontra em 

curso o trabalho simbólico da “língua fazendo sentido” na sociedade que a utiliza, e isso, 

inevitavelmente, incide na constituição do sujeito e em sua história. Ao se tornar um 

usuário dessa “língua fazendo sentido”, o indivíduo não tem como escapar de ser um 

propagador dos sentidos que a ela já vêm acoplados ao longo da história, tornando-se, 

desse modo, o que poderíamos chamar de um propagador de discursos prévios. 

Maingueneau (2013, p. 58), em Análises de textos de comunicação, objetivando 

mostrar certa convergência na forma de tratar o assunto atualmente, reúne diferentes 

formas de conceituar discurso, tomando como ponto de partida diferentes abordagens 

discursivas que sofreram influência dos estudos pragmáticos. Conforme esclarece o autor, 

a “noção de ‘discurso’ é muito utilizada por ser o sintoma de uma modificação em nossa 

maneira de conceber a linguagem” (grifos do autor), modificação decorrente de estudos 

iniciados no âmbito da Pragmática. Dessa forma, ele apresenta algumas das características 

comumente associadas à conceituação desse termo, de modo que consegue resumir 

algumas das principais formas de se entender o discurso atualmente: 

• “O discurso é uma organização situada para além da frase” (MAINGUENEAU, 

2013, p. 58), isto é, as estruturas mobilizadas pelo discurso são de outra ordem, 

obedecem a regras próprias e é determinado socialmente. 

• “O discurso é orientado” (MAINGUENEAU, 2013, p. 59), é construído por um 

locutor com uma finalidade determinada e um destinatário pressuposto. 

• “O discurso é uma forma de ação” (MAINGUENEAU, 2013, 59). Ao falar, o 

locutor não somente está representando o mundo mas também agindo sobre o outro, 

está modificando a situação e os estatutos dos sujeitos interagentes. 
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• “O discurso é interativo” (MAINGUENEAU, 2013, 60), é uma troca verbal que se 

realiza entre dois ou mais indivíduos. 

• “O discurso é contextualizado” (MAINGUENEAU, 2013, 61), não existe senão em 

um contexto situacional. 

• “O discurso é assumido por um sujeito” (MAINGUENEAU, 2013, 61) que se 

responsabiliza pelo que diz, mesmo quando não assume ser a origem de seu dizer. 

• “O discurso é regido por normas” (MAINGUENEAU, 2013, 62) como todo 

comportamento humano. 

• “O discurso é considerado no bojo de um interdiscurso” (MAINGUENEAU, 2013, 

62), uma vez que se insere em um universo de outros discursos. 

Também Charaudeau (1999) reconhece a existência de diversas perspectivas e as 

enumera na seguinte passagem, em que apresenta a perspectiva: 

 
 

de Benveniste, que opõe “Discurso a História”; a de Harris, que designa pelo termo 

discurso uma nova unidade dita “transfrástica”, a de Ducrot, que relaciona esta 

noção a seu “componente retórico” e a uma situação de enunciação particular; a da 

escola denominada francesa, que opõe discurso a enunciado e relaciona a noção de 

discurso às “condições de produção” de um texto; sem contar Foucault, Kristeva e 

Derrida, que fazem do termo discurso um uso que Maingueneau qualifica de 

“paralinguístico”, na medida em que ele se junta a uma reflexão que integra várias 

disciplinas como a História, a Filosofia, a Semiologia e mesmo a Psicanálise. 

(CHARAUDEAU, 1999) 

 

 

Como vimos, para definir e entender o conceito de discurso, é necessário situá-lo 

dentro da corrente teórica que o emprega. Logo, para tornar possível o entendimento do que 

designamos por “discurso propagandista”, “discurso publicitário” ou “discurso de influência”, 

por exemplo, faz-se necessário definir o conceito de discurso para a análise semiolinguística 

que será empreendida nesta pesquisa.  

Primeiramente, partimos do pressuposto de que o discurso é resultante do emprego da 

linguagem em uma interação social, logo, não haverá discurso se não houver interação e se 

não houver ancoragem em uma dada situação social. Sob essa perspectiva, Charaudeau (1999) 

destaca que o sentido discursivo resulta de duas forças igualmente importantes: “uma 

centrífuga, que remete às condições extralinguísticas da enunciação, e uma outra, centrípeta, 

que organiza o sentido em uma sistemacidade intralinguística”. É na conjunção dessas duas 

forças que o ato de linguagem será produzido e ganhará sentido, em um espaço que pode ser 

desdobrado em um espaço externo, onde se encontram as convenções psicossociais, e em um 

espaço interno, onde se encontram as convenções linguístico-discursivas. Como explica 
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Charaudeau (2009b), esse espaço externo é um lugar de construção das identidades 

psicossociais dos sujeitos, lugar de execução do projeto de influência e lugar das 

circunstâncias materiais da comunicação; por outro lado, o espaço interno é o lugar de 

construção das identidades discursivas dos sujeitos, é o lugar da encenação da atividade 

comunicativa por meio de atos de linguagem. 

É na intersecção entre esses dois espaços, que se delineia o significado do termo 

discurso em nossa pesquisa, remetendo-nos diretamente para o modo como a Semiolinguística 

aborda a linguagem.  

Charaudeau (2010a, p. 16-21) destaca dois tipos de abordagem que, de modo amplo e 

geral, pode-se fazer da linguagem: uma abordagem em que a linguagem é tida como um 

objeto transparente, em que o método é uma atividade de abstração e cujo interesse de 

pesquisa está voltado para o “do que” nos fala a linguagem; e outra abordagem em que a 

linguagem é tida como um objeto não transparente, em que o método é uma atividade de 

elucidação e cujo interesse é voltado para o “como” nos fala a linguagem. De acordo com o 

linguista, a Semiolinguística integra essas duas abordagens – ocupa-se tanto “do que fala” a 

linguagem quanto “do como fala” a linguagem. 

De fato, o objeto de estudo da análise semiolinguística do discurso revela essa 

integração, uma vez que, ao suscitar diferentes possibilidades de leitura em função das 

condições de sua produção, o ato de linguagem se revela como um objeto duplo, constituído 

de um explícito e de um implícito. Esse explícito remete à “do que fala” a linguagem, a um 

“mundo já organizado que se encontra por trás da linguagem” (CHARAUDEAU, 2010a, p. 

19); por sua vez, o implícito remete a “como fala” a linguagem, a uma construção de sentidos 

múltiplos que dependem das circunstâncias de comunicação. Cabe agora esclarecer o 

funcionamento dessa relação entre o explícito e o implícito em um ato de linguagem, tendo 

em vista que é justamente essa relação que caracteriza a análise semiolinguística.  

Como mencionado anteriormente, o sentido do discurso resulta da interação entre duas 

forças: uma centrífuga e uma centrípeta. Sendo assim, de que forma essa interação de forças 

contribui para a constituição do ato de linguagem?  

A constituição do signo se estabelece, por um lado, pela convenção, pela recorrência 

de seu uso em determinados contextos, obrigando-o a significar sempre de igual maneira em 

sua relação com outros signos dentro de uma dada situação comunicativa, dentro de um dado 

contrato de comunicação. É como se forças externas ao signo o obrigassem a se comportar 

sempre da mesma forma quando em situações recorrentes, sedimentando certos traços 

significativos que passarão a constituí-lo. Tais forças externas determinam um movimento 
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endocêntrico, de fora para dentro, movido por uma força centrípeta, o que vai possibilitar que 

determinados sentidos passem a lhe ser sempre atribuídos. Por outro lado, esse mesmo signo 

previamente constituído é levado, a cada novo emprego, a interagir com sua exterioridade, de 

modo que os sentidos já fixados são ressignificados em função da situação comunicativa, dos 

sujeitos interagentes e dos propósitos, de modo que forças internas levam o signo a se 

expandir, em um movimento de dentro para fora, ou exocêntrico, movido por uma força 

centrífuga, para possibilitar que novos sentidos possam ser acrescentados.  

Essas duas forças incidem diretamente sobre o signo, garantindo que ele tenha, ao 

mesmo tempo, um significado convencional pré-fixado e um sentido sempre inovador, 

decorrente da situação comunicativa. Ora, todo ato de linguagem é constituído de signos. 

Logo, a mesma dinâmica que incide sobre a constituição dos signos, também incide sobre a 

constituição do ato de linguagem. Assim, o explícito em um ato de linguagem decorre desse 

movimento endocêntrico que, segundo Charaudeau (2010a, p. 27),  

 
 

obriga o ato de linguagem (e logo, os signos que o compõem) a ter significado, ao 

mesmo tempo, em um ato de designação da referência (no qual o signo se esgota em 

função de troca) e em um ato de simbolização; nesse ato o signo se instala dentro de 

uma rede de relações com outros signos (comandada pela atividade serial) e se 

constitui como valor de diferença. Corresponde a esse movimento a atividade 

estrutural que garante a construção do sentido da simbolização referencial. 

 

 

Em contrapartida, o implícito, em um ato de linguagem, decorre do movimento 

exocêntrico que, “obriga todo ato de linguagem (e, portanto, todo signo) a se significar em 

uma intertextualidade que é como um jogo de interpelações realizado entre os signos, no 

âmbito de uma contextualização que ultrapassa – amplamente – seu contexto explícito” 

(CHARAUDEAU, 2010a, p. 27). Ainda a esse respeito, Charaudeau (2010a, p. 26) esclarece 

que “isto nos leva a pensar que não se pode determinar de forma apriorística o paradigma de 

um signo, já que é o ato de linguagem, em sua totalidade discursiva, que o constitui a cada 

momento de forma específica”. Como vemos, a Semiolinguística, ao considerar o ato de 

linguagem dessa forma, permite realizar uma análise que engloba diversas problemáticas 

relacionadas à linguagem. Como define o próprio Charaudeau (2005), a palavra 

semiolinguística vem de uma articulação entre semiosis e linguística: 

 
 

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

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

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

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

matéria principal da forma em questão – é a das línguas naturais. Estas, por sua 
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dupla articulação, pela particularidade combinatória de suas unidades (sintagmático-

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

semiotização do mundo diferente das outras linguagens. 

 

 

Sob essa perspectiva teórica, portanto, o discurso é uma atividade semiolinguística de 

construção de sentido, produzida em uma situação comunicativa e que obedece às regras de 

um contrato comunicativo específico, estabelecido entre dois sujeitos interagentes que visam 

a um projeto de influência social. Conforme defendido por Charaudeau (2001, p. 25), “o 

discurso ultrapassa os códigos de manifestação linguageira na medida em que é o lugar da 

encenação da significação, sendo que pode utilizar, conforme seus fins, um ou vários códigos 

semiológicos” e também ultrapassa a noção de texto, que é “o objeto que representa a 

materialização da encenação do ato de linguagem”, ou seja, o discurso não se restringe apenas 

à forma, embora dela dependa. Para que uma frase, ou sequência de frases, seja considerada 

como discurso, é preciso que ela “corresponda à expectativa da troca linguageira entre 

parceiros em circunstâncias bem determinadas” (CHARAUDEAU, 2001, p. 25), ou seja, será 

discurso quando a uma forma corresponder um sentido construído dentro de um quadro de 

interação socialmente determinado. 

Portanto, o discurso publicitário, por exemplo, se constitui discurso justamente por ser 

definido como uma atividade linguageira materializada por meio de atos de linguagem que se 

constroem na relação entre forma e sentido, e que é delimitada e constituída por uma situação 

comunicativa específica – a comunicação publicitária –, pertencente a uma esfera de atuação 

mercantil, que atribui aos interagentes papéis sociais definidos por um contrato comunicativo 

firmado entre empresa/instituição/publicitário e destinatário do suporte/consumidor, em que 

ambos estão cientes de que precisam colaborar, por intermédio dos códigos empregados, com 

o projeto de influência da publicidade, que é o de seduzir/aceitar ser seduzido. 

Desse modo, para compreender e interpretar um anúncio publicitário, precisamos ter 

em mente um quadro situacional e um contrato específicos, que colocam em cena sujeitos que 

assumem papéis também específicos; precisamos ainda conceber que o mundo será 

significado em função de propósitos pré-especificados pelo contrato, além de considerar que a 

linguagem empregada produzirá sentidos em função dos implícitos e dos explícitos que os 

signos podem assumir nesse quadro comunicativo, isto é, dos significados recorrentes que os 

signos apresentam e da atualização de sentido que será possibilitada pela publicidade.  

Passemos, na sequência, para o entendimento do que designamos como “sujeito”, pois, 

como defendido por Charaudeau (2001, p. 24), “uma teoria do discurso não pode prescindir 

de uma definição dos sujeitos do ato de linguagem”.  
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2.2. OS SUJEITOS DO ATO DE LINGUAGEM PUBLICITÁRIO 

 

Considerando o quadro teórico apresentado no tópico anterior, podemos perceber que 

há dois conceitos essenciais que precisam ser teorizados e compreendidos de forma clara para 

analisarmos o discurso publicitário. Trata-se dos sujeitos do ato de linguagem e do contrato de 

comunicação, noções sem as quais não se realiza uma análise semiolinguística do discurso. 

Comecemos, pois, pelos sujeitos do ato de linguagem. Vale destacar que, tanto quanto a 

definição de discurso, a compreensão do conceito de sujeito depende diretamente da corrente 

de análise do discurso que a emprega. Dessa forma, passaremos, a seguir, a explicar como 

entendemos o sujeito dentro de uma análise semiolinguística. 

Comecemos por levantar a seguinte questão: em análise do discurso, quando 

estudamos o sujeito, estamos nos referindo a um indivíduo de carne e osso, ou estamos nos 

referindo a um conceito abstrato, empregado apenas no plano teórico? Para entender melhor, 

partiremos de uma reflexão mais ampla sobre a linguagem, para então chegarmos à concepção 

de sujeito para a Semiolinguística.   

Fiorin (2008, p. 56) nos lembra que a “atividade linguística é uma atividade simbólica, 

o que significa que as palavras criam conceitos e esses conceitos ordenam a realidade, 

categorizam o mundo”. Tal constatação nos leva a conceber um mundo que existe antes 

mesmo de ser ordenado e categorizado pela linguagem, o qual designaremos “mundo 

empírico”; e um mundo que só existe após ser ordenado e categorizado pela linguagem, ao 

qual designaremos “mundo simbólico”. Nossa relação com o mundo empírico não ocorre 

senão intermediada pela linguagem, logo a linguagem se transforma em uma espécie de lente 

por meio da qual enxergamos não apenas o mundo, mas a nós mesmos nesse mundo. A 

linguagem nos permite tanto designar os seres existentes no mundo empírico quanto criar 

conceitos que nele não existem senão linguisticamente, como exemplificado por Fiorin (2008) 

com o termo “pôr-do-sol”; permite ainda dar existência a seres fictícios, como fada, ou criar 

conceitos puramente teóricos, destinados a explicações completamente abstratas, como é o 

caso do conceito de língua, como concebida por Saussure (2006).  

Sob essa perspectiva, o termo sujeito, dependendo da corrente teórica que o empregue, 

pode designar o indivíduo de carne e osso do mundo empírico, transformando-o em um ser 

simbolizado, ou pode-se referir a um conceito do mundo simbólico, transformando-o em um 

ser teórico, cuja interpretação só poderá ser realizada dentro da própria teoria que o instituiu. 

Ao debruçar-se sobre o estudo da linguagem verbal, um estudioso pode adotar diferentes 

posturas. Saussure (2006), por exemplo, ao priorizar a língua em detrimento da fala, 
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considerou que a fala dependia de fatores empíricos que, naquele momento, não lhe 

interessavam.  

 

 

O estudo da linguagem comporta, portanto, duas partes: uma, essencial, tem por 

objeto a língua, que é social em sua essência e independente do indivíduo; esse 

estudo é unicamente psíquico; outra, secundária, tem por objeto a parte individual da 

linguagem, vale dizer, a fala, inclusive a fonação e é psico-física. (SAUSSURE, 

2006 [1916], p. 27) 

 

 

Para Saussure, a língua era independente do indivíduo falante, enquanto a fala era 

totalmente individual, dependente de fatores externos à língua. Considerando que o objetivo 

era estudar as leis de organização internas ao sistema da língua, nos estudos saussurianos, não 

havia, pois, lugar para o estudo do sujeito empírico e, por isso, Saussure tampouco se ocupou 

em reservar, em sua teoria, um lugar para um sujeito teórico. A língua era, assim, um sistema 

virtual distante do mundo empírico, e o linguista devia observar seu funcionamento interno e 

descrever sua sistematicidade. Foi Émile Benveniste que, por sua vez, trouxe para a 

abordagem estruturalista, um sujeito abstrato, sem, necessariamente, relação com o mundo 

empírico. Ao falar sobre o homem na língua, o autor mostra sua preocupação em trazer para o 

âmbito teórico o conceito de pessoa, como fica evidente no seguinte fragmento: 

 

Há sempre três pessoas e não há senão três. Entretanto, o caráter sumário e não 

linguístico de uma categoria assim proposta deve ser denunciado. A alinharmos em 

uma ordem constante e em um plano uniforme “pessoas” definidas pela sua sucessão 

e relacionadas com esses seres que são “eu”, “tu” e “ele”, não fazemos senão 

transpor para uma teoria pseudo-linguística diferenças de natureza lexical. Essas 

denominações não nos informam nem sobre a necessidade da categoria, nem sobre o 

conteúdo que ela implica nem sobre as relações que reúnem as diferentes pessoas. É 

preciso, portanto, procurar saber como cada pessoa se opõe ao conjunto das outras e 

sobre que princípio se funda a sua oposição, uma vez que não podemos atingi-las a 

não ser pelo que as diferencia. (BENVENISTE, 1991, p. 248). 

 

 

Ainda que essa abordagem não se refira ao sujeito empírico, é já um avanço no que diz 

respeito ao estudo da enunciação. De acordo com Flores e Teixeira (2008, p. 30), 

 

 

... se de um lado Benveniste mantém-se fiel ao pensamento de Saussure – na justa 

medida em que conserva concepções caras ao saussurianismo, tais como estrutura, 

relação, signo –, por outro apresenta meios de tratar da enunciação ou, como ele 

mesmo diria, do homem na língua. Esta é a inovação de seu pensamento: supor 

sujeito e estrutura articulados. 

 

 

Veja-se bem que Benveniste apresentou “meios” teóricos de tratar do “homem na 

língua”, ou seja, o sujeito, em sua abordagem, é um objeto teórico apenas, um conceito 
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linguístico, pertencente ao sistema virtual da língua, uma forma de trazer a enunciação para 

dentro dos estudos estruturais da língua. Foi assim que Benveniste conseguiu mostrar que a 

língua apresentava uma categoria de termos conceitualmente “vazios”, como os pronomes 

(eu/tu) e os dêiticos (aqui/agora), que possibilitavam trazer para dentro dos estudos 

linguísticos questões relativas ao sujeito e à situação comunicativa em que tais sujeitos se 

comunicam. Ainda citando Flores e Teixeira (2008, p. 35), “não subjaz à linguística de 

Benveniste uma concepção idealista de sujeito porque a sua teoria da enunciação não fala do 

sujeito em si, mas da representação linguística que a enunciação linguística oferece dele”. Na 

abordagem de Benveniste não há, pois, lugar para o sujeito empírico, apenas para o teórico. 

Situadas em um polo conceitualmente oposto aos dos estudos linguísticos propostos 

por Saussure e Benveniste, encontram-se as abordagens pragmáticas da linguagem. De acordo 

com Levinson (2007), o termo pragmática, como concebido atualmente, tem sua origem com 

os estudos de Charles Morris, que, interessado em esboçar a forma geral de uma ciência dos 

signos, a qual denominou semiótica, identificou três ramos de investigação linguística 

possíveis:  

 

a sintática ou sintaxe, que é o estudo da “relação formal dos signos entre si”, a 

semântica, o estudo das “relações dos signos com os objetos aos quais os signos são 

aplicáveis” (os seus designata), e a pragmática, o estudo da “relação dos signos 

com os intérpretes”. (LEVINSON, 2007, p. 2. Grifos do autor) 

 

 

Como vemos, os estudos pragmáticos trazem para o centro dos estudos linguísticos o 

sujeito falante (os intérpretes) e analisa de que forma esse sujeito e seu entorno interferem na 

linguagem. Nessa abordagem, o sujeito falante é concreto, situado no mundo empírico, e faz 

uso da linguagem para se comunicar e agir no mundo. Considerando que a linguagem cria um 

mundo simbólico, ela cria também esse sujeito simbólico, que pode ser comunicado. Sob essa 

perspectiva, podem-se encontrar tanto correntes que tratam somente do sujeito empírico e 

simbólico, como na teoria dos atos de fala de Searle, por exemplo, quanto correntes que 

estabelecem relação entre um sujeito empírico e simbólico e um correspondente teórico desse 

sujeito, o sujeito de linguagem. Essa última forma de tratar o sujeito é a que está na base do 

entendimento do que seja o sujeito para uma análise semiolinguística.  

Ao definir o termo discurso (tópico 2.1), mencionamos o desdobramento do ato de 

linguagem em dois espaços, um interno e outro externo, ambos constitutivos do discurso. Esse 

espaço interno remete a condições linguístico-discursivas inerentes ao próprio ato de 

linguagem, enquanto o espaço externo remete às condições de produção, decorrentes da 

situação comunicativa. Tal desdobramento do ato de linguagem leva, inevitavelmente, a um 



32 
 

desdobramento dos sujeitos desse ato, de modo que a cada um desses espaços corresponda um 

par de sujeitos, como demonstrado a seguir: 

 

 

 
Figura 1: O ato de linguagem (CHARAUDEAU, 2010a, p. 52). 

 

 

 

Como representado, o espaço externo é um espaço do “fazer”, ou seja, é o lugar onde 

os sujeitos (EU e TU externos) atuam por meio da linguagem, exercem sua capacidade de 

influência social. Esses sujeitos externos ao ato de linguagem representam os indivíduos do 

mundo empírico, usuários da linguagem e, portanto, também simbolizados por ela (ao dizer 

professor, aluno, médico, paciente etc., estamos fazendo referência a esses sujeitos externos, 

que ao serem designados dessa forma, passam a ser, também, seres simbolizados). Nesse 

aspecto, tais sujeitos se caracterizam como seres psicossociais que se comunicam, 

compartilham informações e têm intenções comunicativas. As informações compartilhadas 

por esses sujeitos influenciam seus projetos de fala, constituindo o que Charaudeau (2010a) 

define como representações sociais coletivas, isto é, informações que determinada sociedade 

constrói para si “seja através de outros discursos que ela produz em uma mesma ocasião, seja 

em outras circunstâncias” (CHARAUDEAU, 2010a, p. 29).   

As práticas sociais comunicativas são parte das representações coletivas de uma 

sociedade, logo, ao se inserirem em uma determinada situação de comunicação, os sujeitos 

externos passam a participar do “jogo de expectativas” que envolve o ato de linguagem, de 

modo que esses sujeitos possam responder à pergunta “Qual é a finalidade imposta por esta 

situação?” (CHARAUDEAU, 2010b). Dessa forma, a situação de comunicação suscita um 

conjunto de “possíveis interpretativos” (CHARAUDEAU, 2010a, p. 29) e estrutura as práticas 

sociais comunicativas, determinando a constituição interna do ato de linguagem. “Assim, o 

locutor (no sentido genérico) que se encontra nessa situação é sobredeterminado pelo estatuto 

e papéis que lhe são atribuídos. Diremos que em cada situação de comunicação o sujeito se 

define através da identidade social que esta lhe impõe.” (CHARAUDEAU, 2010b). 
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Por outro lado, há, como vimos no esquema apresentado na figura 1, um espaço 

interno, que é o espaço do dizer, isto é, um espaço que leva em consideração o sistema 

linguístico, sua estrutura e a forma como organiza e categoriza o mundo. Nesse espaço 

interno, a linguagem garante um lugar específico para esse sujeito, um lugar para o “eu” e 

para o “tu”, um lugar onde esses sujeitos, que agora são teóricos, serão denominados e 

categorizados em função de sua posição no espaço externo, como veremos adiante.  

Esses sujeitos situados no espaço interno do ato de linguagem correspondem a como 

os sujeitos externos podem ser discursivizados, transformados em sujeitos virtuais, 

constituídos na e pela linguagem em função das condições de produção. São sujeitos do dizer, 

situados no espaço do dizer e que se definem por suas identidades discursivas. Sua existência, 

porém, não é autônoma, já que só podem ser colocados em cena em função das identidades 

sociais dos sujeitos que ocupam o espaço externo. Como veremos em breve, esses sujeitos são 

construídos discursivamente, mas dependem das instruções dadas pela situação de 

comunicação. 

Essa constituição do ato de linguagem a partir de dois espaços (um interno e outro 

externo) com a duplicação dos sujeitos (um EU e um TU internos; um EU e um TU externos) 

faz existir dois processos que envolvem o ato de linguagem: um processo de produção e um 

processo de interpretação. O processo de produção envolve o EU externo e o TU interno; 

enquanto o processo de interpretação envolve o TU externo e o EU interno. “O ato de 

linguagem torna-se então um ato interenunciativo entre quatro sujeitos (e não dois), lugar de 

encontro imaginário de dois universos de discurso que não são idênticos” (CHARAUDEAU, 

2010a, p. 45). 

A esse EU, sujeito externo ao ato de linguagem e responsável pelo processo de 

produção, Charaudeau (2010a, p. 47) denomina sujeito comunicante (EUc). Esse EUc, ao 

produzir o ato de linguagem, dirige-se a um TU virtual, criado a partir de suas próprias 

expectativas sobre quem seja seu interlocutor. Esse TU virtual, sujeito do espaço interno, é o 

sujeito destinatário (TUd). Conforme nos explica Charaudeau (2010a, p. 45), “o TUd é o 

interlocutor fabricado pelo EU como destinatário ideal, adequado ao seu ato de enunciação. O 

EU tem sobre ele um total domínio, já que o coloca em um lugar onde supõe que sua intenção 

de fala será totalmente transparente para TUd.” Tal fato leva a considerar que toda vez que 

alguém produz um ato de linguagem tem em mente um possível interlocutor, isto é, um TUd, 

que pode não corresponder ao indivíduo que vai interpretá-lo. Esse indivíduo que vai, de fato, 

receber e interpretar o ato de linguagem, é um sujeito que se situa no espaço externo, ao qual 

Charaudeau (2010a, p. 45) denomina sujeito interpretante (TUi). 
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O sujeito comunicante, ao projetar uma imagem virtual de seu interlocutor (TUd), 

projeta concomitantemente uma imagem virtual de si mesmo, imagem com a qual seu 

interlocutor irá dialogar por meio do ato de linguagem. Dessa forma, o sujeito interpretante 

(TUi) não tem acesso ao sujeito comunicante (EUc) senão por meio dessa imagem virtual do 

comunicante, o sujeito enunciador (EUe). O EUe se constitui discursivamente a partir do jogo 

de expectativas envolvidos na situação de comunicação, logo, por mais que o EUe surja no 

processo de produção, sendo construído pelo EUc em seu ato de linguagem, tendo em vista 

suas expectativas em relação ao interlocutor, o EUe sempre dependerá também das 

expectativas do TUi envolvidas no processo de interpretação.  

Diante de tudo o que expusemos até aqui, podemos apresentar um novo esquema, mais 

completo que o apresentado anteriormente, mostrando a constituição do ato de linguagem e a 

representação dos sujeitos: 

 
Figura 2: A situação de comunicação (CHARAUDEAU, 2010a, p. 52. Adaptado). 

 

 

Nesse esquema, fica clara a concepção de sujeito adotada em uma análise 

semiolinguística do discurso. Entendemos que os sujeitos interagentes são, na verdade, duplos 

tanto para o locutor quanto para o interlocutor, o que faz surgir os quatro sujeitos 

representados: dois deles definidos como seres sociais (EUc e TUi) e dois como seres de fala 

(EUe e TUd). No esquema da figura 2, podemos perceber, ainda, que as setas que se originam 

no EUc indicam que o processo de produção é de responsabilidade do sujeito comunicante e 

se dirige ao TUd. Por outro lado, as setas que se originam no TUi indicam que o processo de 
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interpretação depende do TUi, tendo em vista os seres de fala projetados no ato de linguagem. 

Como esclarece Charaudeau (2010a, p. 46) “o ato de linguagem é uma totalidade que engloba 

os processos de produção e de interpretação”. O EUc não tem como controlar o processo de 

interpretação, por mais que se engaje em aderir ao jogo de expectativas imposto pela situação 

de comunicação. Logo, o TUi também interfere na constituição do ato de linguagem, podendo 

aderir a ele ou transgredi-lo. 

 

 

Desse modo, se o TUi está sempre presente em um ato de linguagem, não é no 

processo de produção. “Saia!” não implica um TUi, mas implica um TUd que é 

instruído como “sujeito que deve executar uma ordem”. O TUd não pode fazer nada 

além disso. O TUi, ao contrário, pode transgredir essa ordem não a executando. 

Pode também obedecer: então, nesse caso, ele se identifica com o TUd. Na verdade, 

podemos dizer que o TUi tem por tarefa, em seu ato interpretativo, recuperar a 

imagem do TUd que o EU apresentou e, ao fazer isso, deve aceitar (identificação) ou 

recusar (não identificação) o estatuto do TUd fabricado pelo EU. Soma-se a esta 

questão o fato de que o TUi, devido à opacidade que o liga ao EU, pode detectar 

uma imagem do TUd que não corresponde à intencionalidade do EU. 

(CHARAUDEAU, 2010a, p. 46). 

 

 

Essa correspondência inequívoca entre os processos de produção e de interpretação 

não pode ser garantida devido às experiências individuais tanto do EUc quanto do TUi. Ao 

produzir o ato de linguagem, o EUc, apesar de aderir ao jogo de expectativas proposto para a 

situação de comunicação, traz inevitavelmente suas próprias experiências pessoais, suas 

crenças e suas próprias expectativas. O mesmo pode ser dito com relação ao TUi em seu ato 

de interpretação. 

Aplicando o conceito dos sujeitos do ato de linguagem ao discurso publicitário, 

constatamos que a publicidade é uma das esferas comunicativas em que essa duplicidade do 

sujeito fica mais em evidência e que, na verdade, os desdobramentos se fazem em níveis ainda 

mais complexos. Analisando o espaço externo do discurso publicitário, por exemplo, 

encontraremos o sujeito comunicante (EUc) que remete, invariavelmente, a diversos sujeitos 

empíricos: o anunciante (o dono da empresa, o funcionário responsável pelo setor de 

marketing da empresa), o publicitário (todos os envolvidos na elaboração da peça publicitária 

– o redator, o diretor de arte, o fotógrafo, o diretor de cinema, o desenhista instrucional, o 

designer etc.), o que evidencia um sujeito comunicante compósito.  

Para fins ilustrativos, vejamos o anúncio 1, a seguir, cujo sujeito comunicante apenas 

pode ser identificado a partir da situação de comunicação – sabe-se que há um anunciante e 

uma empresa de publicidade que foi responsável pelo conteúdo comunicado, mas não há nada 

que o explicite, nem mesmo nas informações que aparecem no rodapé da página da revista, 
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onde apenas podemos encontrar nomes de lugares onde o leitor pode encontrar lojas físicas da 

Victor Hugo e os preços das bolsas anunciadas. No âmbito enunciativo, entretanto, isto, é no 

espaço do dizer, o sujeito que fica em evidência é a própria marca (Victor Hugo), sem que 

haja nenhuma indicação da existência de outros sujeitos empíricos; é com a marca que o 

consumidor se comunica, é a marca que se dirige ao seu alvo, logo, a marca é o próprio 

sujeito enunciador (EUe). Essa é uma característica que será encontrada em todos os anúncios 

que formam o corpus desta pesquisa. 

 

 

 

Anúncio 1 – Victor Hugo. Fonte: VEJA, revista. Ed. 2614. 02/01/2018. p. 7. 
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Além do EUc, nesse espaço externo, encontraremos também o sujeito interpretante 

(TUi), constituído heterogenicamente, englobando todos os indivíduos que possam vir a ter 

acesso à publicidade, mesmo os que não são seu alvo principal. No anúncio 1, por exemplo, 

poderíamos considerar que o público alvo principal são mulheres jovens, preocupadas com 

moda e de classe média alta, tendo em vista tratar-se de um anúncio de bolsas de grife, 

publicado na Revista Veja, cujos leitores são, em geral, pertencentes a essa classe social. 

Nada impede, porém, que tal anúncio seja lido por homens ou por pessoas de outras classes 

sociais, desde que a revista chegue a suas mãos. Não há, pois, no discurso publicitário, uma 

correspondência inequívoca entre os sujeitos do espaço externo e seus correspondentes 

indivíduos empíricos, o que há é um conjunto de indivíduos que preenchem essa função, trata-

se, assim, de identidades sociais heterogêneas. Tendo em vista tal complexidade, podemos 

considerar que o espaço externo apresenta instâncias comunicativas (CHARAUDEAU, 

2010b) – ao processo de produção, corresponde a instância de produção, na qual podemos 

encontrar todos os indivíduos empíricos que preenchem o lugar do EUc; ao processo de 

interpretação, corresponde a instância de interpretação, na qual podem ser inseridos todos os 

indivíduos empíricos que preenchem o lugar do TUi. 

O espaço interno do ato de linguagem publicitário é o lugar da enunciação (o espaço 

do dizer), lugar onde os protagonistas entram em cena para colocar em prática o projeto de 

influência comunicativa previsto. Na publicidade, esse espaço do dizer pode ser 

protagonizado de distintas formas, em função da encenação discursiva eleita 

(alocutiva/elocutiva/delocutiva, descritiva, narrativa, argumentativa), e, em geral, pode-se 

visualizar mais de um enunciador (polifonia) para dar voz ao projeto de fala que influenciará 

o consumidor na decisão de adquirir o que está sendo anunciado.  

Portanto, será em seu espaço interno que o discurso publicitário irá encenar seu projeto 

de fala, projetando uma imagem virtual de consumidor, que, de alguma forma, corresponda a 

uma imagem ideal desse consumidor previsto como consumidor em potencial. Essa imagem 

virtual de consumidor a ser projetada pelo discurso publicitário precisa ser construída em 

função de um projeto de influência que corresponde ao que se pretende com a publicidade 

criada – reforçar valores, criar necessidades, vender um produto/serviço, apresentar algo 

novo, manter acesa a memória da marca etc.  

O relato seguinte, do publicitário Júlio Ribeiro (1989), acerca das sandálias plásticas 

Melissa, exemplifica uma necessidade de criação desse destinatário ideal. As referidas 

sandálias, segundo seu relato, vinham sofrendo um declínio no mercado, pois as pessoas 
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consideravam pouco prestigioso usá-las. Então, para tentar recuperar esse prestígio, o 

publicitário encontrou a seguinte solução: 

 

O problema não estava no produto. Não adiantava mudar as cores, baixar o preço ou 

trocar a modelagem. O problema estava na imagem que as pessoas faziam de si 

mesmas como usuárias de sapato plástico. (...) Em vez de mudar o produto, nossa 

única possibilidade de recuperação estava em mudar a imagem do usuário de 

sandália plástica. (RIBEIRO, 1989, p. 38).  

 

Desse modo, acreditamos que, se todo e qualquer discurso projeta, inevitavelmente, 

essa imagem de destinatário ideal, no discurso publicitário, essa projeção é não só inevitável 

como também muito bem planejada e construída de modo mais intencional que em outros 

discursos cotidianos. O sujeito comunicante tem total controle sobre o sujeito destinatário e 

tem total consciência de que tem esse controle. Logo, no discurso publicitário, a criação de 

uma imagem ideal de consumidor é uma ferramenta importante para seu sucesso 

comunicativo, como defenderemos ao longo deste estudo. 

Passaremos a seguir a analisar mais detalhadamente o funcionamento desse jogo de 

expectativas imposto pela situação de comunicação publicitária, o que leva os sujeitos 

interenunciativos a compactuarem com um contrato comunicativo específico. 

 

2.3. A SITUAÇÃO COMUNICATIVA E O CONTRATO DE COMUNICAÇÃO PUBLICITÁRIO 

 

Todo contrato de comunicação depende da situação de comunicação que é, ao mesmo 

tempo, uma delimitação física e um enquadramento mental para a realização do ato de 

linguagem. Ela abriga todos os fatores externos ao discurso, mas que são fundamentais para 

sua produção; os interlocutores, portanto, para se comunicarem com sucesso, precisam levá-la 

em consideração. Todo o processo de semiotização do mundo se torna possível apenas se 

inserido em uma dada situação comunicativa. Da mesma forma, a relação entre implícitos e 

explícitos não ocorre senão inscrita em uma situação. É também a situação de comunicação 

que determina as identidades dos parceiros da troca, os papéis que cada um deverá 

desempenhar, a finalidade da troca, enfim, a situação de comunicação define as regras 

comunicativas.  

A situação de comunicação se constitui, portanto, como um conjunto de informações 

situacionais partilhadas pelos interlocutores, que lhes habilita efetuar a troca comunicativa. 

Todo ato de linguagem é produzido e interpretado dentro desse quadro delimitador: esse é um 

pressuposto fundamental para o entendimento do ato de linguagem enquanto objeto de 
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discurso. Charaudeau (2010b) define a situação de comunicação como “um lugar de restrições 

à produção e à interpretação de enunciados, proporcionando aos sujeitos produtor e 

interpretante instruções de construção/interpretação do sentido”. São essas restrições que 

instituem o contrato de comunicação. 

Para entender a situação de comunicação, é necessário lembrar que toda e qualquer 

interação entre as pessoas ocorre em um espaço determinado de práticas sociais – pela manhã, 

ao acordar, uma pessoa, geralmente, interage dentro do espaço das práticas familiares; no 

transporte público, interage dentro do espaço das práticas civis; ao chegar ao trabalho, a 

interação vai ocorrer de acordo com as práticas profissionais (que pode ser um espaço de 

práticas administrativas, educacionais, médicas, domésticas, jurídicas etc.). Cada indivíduo 

vai percorrer seus próprios espaços de interação social e, em cada um desses espaços, vai 

compartilhar com os outros indivíduos um número de atividades, rituais, práticas e atitudes 

que devem ser sempre reproduzidas nesses espaços específicos. Por exemplo, encontrar um 

desconhecido no elevador e cumprimentá-lo desejando bom dia; fazer silêncio quando se está 

em lugares como igrejas, cinemas e hospitais; dirigir-se aos mais velhos, aos 

hierarquicamente superiores no ambiente profissional ou a alguma autoridade de modo mais 

formal, e aos amigos, aos jovens e aos familiares de modo informal, tudo isso remete a 

práticas recorrentes socialmente, compartilhadas por todos os indivíduos. Essas práticas são 

tão inerentes a cada espaço social, que as pessoas não precisam se interrogar a todo instante “e 

agora como devo agir?”, elas, em geral, sabem como devem proceder, pois aprendem tais 

práticas desde muito cedo. Todos esses exemplos demonstram que cada ambiente social 

requer dos indivíduos o reconhecimento de determinadas formas de atuar que devem fazer 

parte do repertório sociointeracional de todos.  

A comunicação, assim como outras práticas sociais, também se repete entre os 

indivíduos, logo, também pressupõe alguma recorrência, alguns hábitos, algumas previsões. 

Para se comunicarem eficazmente, as pessoas precisam saber atuar adequadamente em cada 

um desses espaços sociais por meio da linguagem. São os fatores que cerceiam essa atuação 

que fundam a situação de comunicação. Sendo assim, a situação de comunicação se delineia 

dentro de um espaço social específico, permitindo aos sujeitos o recorte das possibilidades de 

troca comunicativa que se podem realizar dentro desse espaço, o reconhecimento do universo 

de saber que recobre esse espaço social, a atribuição das identidades sociais dos sujeitos e o 

reconhecimento das circunstâncias de discurso que condicionam a troca comunicativa. Tudo 

isso leva ao estabelecimento de um contrato comunicativo entre os sujeitos interagentes para 

que eles se comuniquem satisfatoriamente. 
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A delimitação do espaço social remete ao que Charaudeau (2010a) define como 

“domínio de prática”. Para o autor, cada domínio de prática resulta de um recorte do espaço 

social (o político, o publicitário, o jurídico, o religioso etc.) que condiciona a produção e a 

interpretação de um ato de linguagem. Tomemos como exemplo o enunciado “não fumar”, 

usado por Maingueneau (2013, p. 22) para ilustrar o estatuto pragmático do enunciado. 

Dependendo do espaço social no qual esse enunciado tenha sido produzido, ele poderá ser 

interpretado de diferentes formas: escrito em uma placa fixada à porta de um consultório 

médico, significará uma proibição; mas escrito em letras garrafais em um out-door à beira da 

estrada, significará um conselho ou alerta; ou ainda, se escrito em uma lista de atribuições 

pessoais para uma vaga de emprego, significará uma restrição. Em cada um dos empregos 

citados, o enunciado em questão se situa em um domínio de prática diferente. 

 

 

Os domínios de prática são lugares de produção das interações sociais organizadas 

em setores de atividade social que se definem por um conjunto de práticas 

finalizadas. Eles resultam de um jogo de regulação das relações de força que aí se 

apresentam, e instauram um recorte do espaço social como lugar simbólico de uma 

atividade ordenada de atores sociais em torno de uma finalidade que implica regras 

de troca. (CHARAUDEAU, 2010b) 

 

 

Os domínios de prática devem fazer parte do repertório dos parceiros da comunicação, 

os interagentes precisam compartilhar as informações relativas a cada um dos setores de 

atividades sociais para atuarem cooperativamente. Dessa forma, se um indivíduo se encontra 

em um espaço institucional, por exemplo, mas não conhece o jogo regulatório desse espaço 

social, não corresponderá às expectativas interacionais requeridas. Em geral, as pessoas 

sabem que não devem consultar um transeunte que encontram na rua sobre seus problemas de 

saúde, nem devem ir ao médico do pronto-socorro somente para saber como chegar a 

determinado ponto da cidade. O reconhecimento do domínio de prática leva-nos a interagir de 

acordo com as regras inerentes a esse domínio específico. Estabelecido o domínio de prática 

em que a comunicação se realizará, cabe apresentar dois outros conceitos que, conforme 

Charaudeau (2010b), também estruturam a situação de comunicação: a situação global (SGC) 

e a situação específica de comunicação (SEC). A situação global diz respeito às instâncias 

comunicativas, aos tipos de relação (simétrica ou assimétrica, por exemplo) que se devem 

estabelecer, à finalidade da troca e ao domínio temático. Conforme exemplifica Charaudeau 

(2010b), 

 

a situação global de comunicação do político se caracteriza por quatro instâncias: 

instância “política”, instância “adversária”, instância “cidadão” e instância 

“midiática”; a finalidade discursiva é de “incitação a partilhar um projeto de ideias e 
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de ação social”; o domínio macrotemático trata de uma “idealidade social”. A SGC 

do publicitário, por sua vez, propõe uma instância “publicitária” e uma instância 

“consumidora” (ela é sua própria instância de midiatização), uma finalidade 

discursiva de “incitação a se apropriar de um produto de consumo” e um domínio 

macrotemático de “idealidade individual”. A situação global de comunicação das 

mídias de informação propõe uma instância de “informação”, uma instância 

“pública” (ela é igualmente sua própria instância de midiatização), uma finalidade 

discursiva de “fazer saber e comentar os acontecimentos do mundo” e um domínio 

temático de “acontecimentos que se produzem no espaço público imediato”, o que 

explica a conivência que pode se produzir entre o discurso político e o discurso de 

informação midiático. 

 

 

Já a situação específica de comunicação (SEC) diz respeito às identidades sociais e aos 

papéis comunicacionais, às circunstâncias de discurso e às restrições que constituirão o 

contrato de comunicação. Sendo assim, o que se caracterizava na SGC como uma instância de 

comunicação abrangente, definida como política, agora passa a representar a identidade 

assumida (político ou candidato às eleições); o que era a instância cidadã, agora representa os 

eleitores, por exemplo. A finalidade discursiva se concretiza em uma ação determinada, 

como, por exemplo, um comício, uma candidatura etc. A situação específica da comunicação 

publicitária, por exemplo, implicará a presença de um anunciante e de um consumidor, 

participantes de um projeto de fala cuja finalidade discursiva se concretizará por meio de um 

anúncio publicitário. Dessa forma, a situação de comunicação pode ser entendida como um 

conjunto de fatores que contribuem para o estabelecimento dos termos nos quais a 

comunicação acontece.  

A imagem seguinte apresenta, de modo esquemático, a situação de comunicação e 

todos os seus componentes que levam à configuração do contrato de comunicação: 

 

 
Figura 3: Elementos da situação de comunicação que configuram o contrato de comunicação (Elaboração 

própria).  
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É a partir desse recorte do espaço social que o sujeito, ao produzir seu ato de 

linguagem, irá iniciar o duplo processo de semiotização do mundo – o de transformação e o 

de transação (CHARAUDEAU, 2005) como será apresentado a seguir.  

“A noção de contrato pressupõe que os indivíduos pertencentes a um mesmo corpo de 

práticas sociais estejam suscetíveis de chegar a um acordo sobre as representações 

linguageiras dessas práticas sociais” (CHARAUDEAU, 2010a, p. 56). É tendo esse quadro 

como pressuposto que o comunicante propõe seu jogo comunicativo e espera que ele seja 

reconhecido e aceito por seu interpretante. Neste sentido, Charaudeau (2010a) diz que a 

comunicação é uma aposta, pois o comunicante propõe um acordo cujas restrições e 

estratégias empregadas podem, ou não, ser reconhecidas e aceitas pelo outro.  No entanto, 

vale destacar que alguns contratos são muito mais rígidos ou institucionalizados que outros. O 

contrato de comunicação estabelecido em uma audiência jurídica é bem mais restritivo que o 

contrato estabelecido por uma publicidade, por exemplo. Nesses termos, o contrato de 

comunicação supõe um ritual sociolinguageiro que sobredetermina o comportamento 

linguístico e o estatuto dos parceiros da troca comunicativa e que se constitui por restrições 

resultantes das circunstâncias de discurso em que o ato de linguagem é produzido. Conforme 

explicitado por Oliveira (2003, p. 33), “os atos de linguagem se dão dentro de um quadro de 

restrições e liberdades, nos limites dos quais nos movimentamos. Essas restrições e liberdades 

podem ser da língua propriamente dita ou do comportamento linguístico”. Assim, do mesmo 

modo que o contrato é constituído por restrições sinalizadas pela situação de comunicação, é 

também o contrato que determinará as estratégias que podem e devem ser usadas para que o 

comunicante alcance seus objetivos comunicativos. 

Algumas das restrições que instauram o contrato de comunicação são dadas já pelo 

domínio de prática que direciona o processo de transformação – o mundo a significar será 

significado dentro de um recorte definido do espaço social, a partir do qual o sujeito falante 

realizará os quatro tipos de operações compreendidas nesse processo: a identificação, a 

qualificação, a ação e a causação. O processo de transformação tem relação direta com o 

conhecimento do sistema linguístico, pois é preciso empregá-lo de modo a significar o mundo 

em função da situação de comunicação, em função dos propósitos e em função do 

interlocutor. Oliveira (2003) afirma o seguinte: “não podemos, por exemplo, usar o pronome 

de primeira pessoa com o verbo na terceira, porque o sistema da língua não o permite, logo a 

língua tem suas restrições...”. Nesse caso, a autora está considerando uma situação de 

comunicação em que o sistema linguístico se comporta dessa forma. No entanto, é possível 
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encontrar situações de comunicação em que o uso linguístico referido é aceitável e não 

prejudicaria a interação. A frase “hoje nós vai sair cedo” seria completamente aceitável em 

uma situação em que os parceiros de comunicação fossem duas pessoas não escolarizadas, 

conversando em um ambiente não institucional e com propósito descomprometido de 

formalidade; mas seria completamente inadequada se fosse dita por um professor a seus 

alunos em uma sala de aula para comunicar o horário de saída. Assim, ainda que o sistema da 

língua tenha suas regras combinatórias próprias, algumas dessas regras dependerão da 

situação de comunicação para terem sentido.  

Charaudeau (2010a), considerando o signo do ponto de vista do sentido que lhe pode 

ser atribuído em um ato de linguagem, apresenta-o como possuindo uma dupla face: uma 

qualificação referencial, “que resulta do valor de designação do signo que atribui uma carga 

semântica a uma determinada parte do mundo físico” e uma funcionalidade, “que resulta do 

valor de uso do signo, que depende de um determinado universo de discurso” 

(CHARAUDEAU, 2010a, p. 34). Essa funcionalidade do signo é determinada, em parte, pela 

situação de comunicação. Uma comunicação bem sucedida requer dos parceiros da troca essa 

capacidade de empregar o sistema linguístico em função da situação de comunicação para 

produzir um mundo significado pronto para virar objeto de troca no processo de transação. 

Mas a transformação do mundo a significar em um mundo significado não dependerá 

somente do conhecimento dos domínios de prática mas também das situações global e 

específica. O falante, por exemplo, formulará seu ato de linguagem a partir da instância de 

comunicação na qual se insere e considerando a instância para a qual se dirige. O 

reconhecimento das instâncias mobilizadas na troca apontará quais escolhas o falante tem 

para a identificação, a qualificação, a ação e a causação; escolhas que deverão ser 

reconhecidas também pelo interlocutor. A identidade dos interlocutores, por sua vez, 

restringirá ainda mais as possibilidades de transformação do mundo. Em um ambiente 

hospitalar (domínio de prática), há diversas instâncias (administrativa, médica, pacientes, 

funcionários, enfermeiros etc.) que se organizam em torno de um macrotema e de uma 

determinada finalidade discursiva (situação global de comunicação). No entanto, a depender 

das identidades participantes de uma interação nesse ambiente, das circunstâncias de discurso, 

da finalidade da troca etc. (situação específica de discurso), as escolhas linguísticas poderão 

variar grandemente, deixando evidente os papéis sociais, a assimetria da comunicação, as 

imagens dos protagonistas etc. 

Durante o processo de transação, aquele em que o mundo significado se transforma em 

um objeto de troca entre os parceiros do ato de comunicação, entrarão em questão quatro 
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princípios que também configuram as restrições que irão constituir o contrato comunicativo – 

trata-se dos princípios de alteridade, de pertinência, de influência e de regulação, que serão 

analisados mais detalhadamente no tópico seguinte.  

Todas essas restrições postas pela situação de comunicação levam à instituição do 

contrato de comunicação que regerá a produção/interpretação de um ato de linguagem. 

Conforme Charaudeau (2004), “as restrições situacionais do ato de comunicação devem ser 

consideradas como dados externos, mas elas só têm razão de ser porque elas têm por 

finalidade construir o discurso”. São essas restrições que respondem às perguntas “estou aqui 

para dizer o quê?” e “estou aqui para dizer como?”. Munido das respostas a essas questões, o 

sujeito comunicante proporá um contrato de comunicação ao seu destinatário, construindo 

seus atos de linguagem a partir do quadro comunicativo estabelecido e das restrições dadas.  

Podemos concluir, então, que a produção e a interpretação de um ato de linguagem 

passam antes pelo filtro restritivo de uma situação de comunicação, a partir do qual se institui 

um contrato, um acordo que possibilite o sucesso da troca comunicativa. Assim, a análise de 

um ato de linguagem qualquer não pode prescindir do resgate desse quadro externo que 

determina sua produção/interpretação. 

O contrato de comunicação publicitária se configura, segundo Soulages (1996, p. 145), 

pela existência de “formas fixas dependentes de dois tipos de fatores”, quais sejam o “próprio 

ritual sociolinguageiro publicitário” e o “peso do imaginário coletivo próprio de uma 

determinada coletividade”. Ainda citando Soulages (1996, p. 145), “pode-se sugerir, sem 

grande risco, a hipótese de que a finalidade desse contrato sociolinguageiro – o projeto de fala 

do sujeito comunicante – é realmente de transformar, por meio de um certo ato de persuasão, 

um consumidor de publicidade em um consumidor efetivo de mercadorias.” Quanto ao ritual 

sociolinguageiro publicitário, Soulages (1996, p. 147) considera que ele se define por três 

componentes: o suporte ou a mídia de veiculação (internet, TV, rádio, jornal, revista, outdoor 

etc.), o produto (ou o serviço) e o consumidor em potencial. 

 

Em primeiro lugar, a apresentação discursiva de qualquer anúncio publicitário se 

acha limitada em parte pelo dispositivo de mediação escolhido. De fato, cada 

suporte, se ele permite, de acordo com as palavras do publicitário, selecionar um 

tipo de público (consumidor de tal mídia) e uma certa audiência, impõe as posturas 

de leitura e de apreensão da mensagem e circunscreve os modos de interação com o 

leitor-espectador. Ao mobilizar as diferentes substâncias semióticas e ao privilegiar, 

então, este ou aquele canal, ele (de)limita o espaço disponível para a interação 

comunicativa. Ao fazer isso, ele limita a própria forma do discurso e propõe (impõe) 

uma forma textual. (SOULAGES, 1996, p. 147) 
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Além da mídia, o autor também faz referência à opção sobre como qualificar o 

produto. Segundo ele, “optar por um modo de qualificação do produto é optar igualmente por 

um tipo de encenação discursiva: o produto pode ser simplesmente exibido ou então se 

transformar em objeto ou auxiliar de uma busca” (SOULAGES, 1996, p. 147-8). Logo, as 

limitações do contrato publicitário também vão depender do produto ou do serviço anunciado 

e da forma de diferenciação e de singularidade adotadas. Por fim, outro componente que 

define o contrato publicitário é o “a quem falar e como?”, ou seja, o consumidor em potencial, 

que como vimos anteriormente, ao falar dos sujeitos do ato de linguagem publicitária, é 

construído como um destinatário ideal no interior do próprio ato de linguagem. 

Tendo em vista o cenário conceitual já apresentado, que inclui os sujeitos, a situação e 

o contrato de comunicação, passemos ao entendimento do processo de semiotização do 

mundo. 

 

2.4. O PROCESSO DE SEMIOTIZAÇÃO DO MUNDO NA PUBLICIDADE 

 

Como apresentamos anteriormente, a Semiolinguística aborda o discurso sob uma 

dupla perspectiva: uma perspectiva semiótica ou semiológica (semio-) e uma perspectiva 

linguística. Sob a perspectiva semiótica, a Semiolinguística parte do princípio de que o 

discurso se constrói e se configura na relação entre uma forma e um sentido, sob a 

responsabilidade de um sujeito falante que atua intencionalmente para atender a um projeto de 

influência social.  Sob a perspectiva linguística, a Semiolinguística pressupõe que a forma 

utilizada se constitui, principalmente, por uma língua natural que determinará seu próprio 

procedimento de semiotização do mundo, diferente do procedimento de outras linguagens. No 

entanto, uma análise semiolinguística não exclui a possibilidade de que a forma que se 

relaciona ao sentido para constituir os discursos seja outra que não a das línguas naturais. 

Cada forma imporá seus próprios procedimentos; caberá ao analista identificá-los e analisá-

los adequadamente. Conforme postula Charaudeau (2009a, p. 41),  

 

 

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 sentido, todo sentido remete a forma, em uma relação de 

solidariedade recíproca. O sentido se constrói ao término de um duplo processo de 

semiotização: de transformação e de transação. 

 

 

Sendo assim, o processo de semiotização do mundo é duplo, passando pela 

transformação de um “mundo a significar” em um “mundo significado”; e pela transação 
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comunicativa, em que um sujeito falante oferece a seu destinatário o resultado desse processo 

de transformação. O esquema seguinte, proposto por Charaudeau (2005), facilita o 

entendimento de como ocorre essa semiotização: 

 

 

Figura 4: O duplo processo de semiotização do mundo (CHARAUDEAU, 2005). 

 

Esse duplo processo influencia tanto as escolhas das formas (verbal, visual, sonora 

etc.) que serão empregadas para construir um mundo significado, quanto os sentidos possíveis 

de serem produzidos e interpretados pelos interlocutores, considerando o processo de 

transação.  

Acerca do processo de transformação, Pauliukonis e Gouveia (2012, p. 59) dizem o 

seguinte: 

 

Em um primeiro nível, o emprego da língua envolve diversas operações discursivas 

de transformação: as operações de identificação, ou nomeação de todos os seres, 

processos e entidades, as operações de caracterização, ou de adjetivação em sentido 

amplo, as de processualização, que pertencem ao universo do verbo, as de 

modalização ou de cunho modalizador e as de relação, responsáveis pela conexão 

entre os elementos. 

 

 

Conforme exposto pelas autoras, o processo de transformação se constitui de quatro 

operações básicas, cada uma mobilizando certo número de formas e um modo diferente de 

organizar o discurso. A primeira operação do processo de transformação é a identificação (ou 

nomeação), que consiste em reconhecer seres, processos e entidades transformando-os em 

“identidades nominais”, tornando possível falar deles, referir-se a eles ou mesmo implicá-los 

de alguma forma. São identidades nominais tanto os seres que participam da troca, quanto os 

seres que são objetos dessa troca comunicativa.  

Uma segunda operação de transformação é a qualificação (ou caracterização), que 

transforma os seres em identidades descritivas, mobilizando suas propriedades e 

características mais relevantes. Também reúnem suas próprias formas que contribuirão, 

principalmente, com o modo descritivo de organizar o discurso. A terceira operação é a ação 
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(ou processualização), cujo propósito é transformar os seres em “identidades narrativas”, isto 

é, participantes de um processo narrativo, motivo pelo qual, as formas que a propiciam dão 

origem ao modo de organização narrativo. Por fim, a quarta e última operação desse processo 

de transformação é a causação (ou modalização e relação), em que os seres participam de uma 

sucessão de fatos do mundo e são colocados em relação de causalidade. Para que seja possível 

o estabelecimento de modalizações ou de relações de causa e efeito, também são necessários 

certo número de formas e um modo particular de organizar o discurso, o modo argumentativo.  

A decisão sobre o tipo de operação de transformação, no entanto, depende do processo 

de transação, que se constitui com base em quatro princípios: de alteridade, pertinência, 

influência e regulação. Esses quatro princípios são o fundamento do discurso; são, portanto, 

princípios gerais que antecedem a escolha das formas e dos modos de organizar o discurso. 

Para Charaudeau (2009a, p. 41), “é o processo de transação que comanda o processo de 

transformação e não o inverso”. 

Pelo princípio de alteridade, sabe-se que todo ato de linguagem é um fenômeno 

comunicativo entre dois interlocutores que se constituem enquanto tal a partir de suas 

semelhanças e de suas diferenças. Por suas semelhanças, esses interlocutores habitam um 

mesmo universo de referência que lhes possibilita compartilhar saberes e motivações; por 

suas diferenças, esses interlocutores tomam consciência de si frente ao outro, admitindo que 

ocupam lugares distintos nessa troca linguageira, e se propõem cooperativos, de modo que 

enquanto um se ocupa em comunicar, o outro se empenhará em interpretar o que o sujeito 

comunicante pretende. Nesse ponto, entra em questão o princípio da pertinência, em que os 

interlocutores tratarão o ato de linguagem, considerando o universo de referência que 

compartilham. Assim, tanto o sujeito comunicante, que produz e comunica, quanto o 

interpretante, que recebe e interpreta o ato de linguagem, buscarão considerá-lo apropriado à 

finalidade da troca e à situação comunicativa em que essa troca se concretiza. Essa será, como 

já apresentado, a base de todo contrato de comunicação.  

O princípio de influência tem relação tanto com a intencionalidade do sujeito falante 

frente a seu destinatário, quanto com as instruções previstas para a situação comunicativa em 

que a troca se materializa. O produtor de um ato de linguagem não o faz sem ter em vista 

alguma finalidade, seja a de levar o destinatário a agir, seja a de comovê-lo emocionalmente; 

de alguma forma, estará empenhado em influenciar o outro. O destinatário, por sua vez, deve 

saber que o ato de linguagem que lhe é dirigido tem por função influenciá-lo, pois esse é um 

pressuposto básico da comunicação. No entanto, essa influência é regulada, isto é, obedece a 

certas regularidades, de modo que há alguma limitação pré-estabelecida em que, para todo 
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projeto de influência, corresponderá uma contrainfluência. Essa contrainfluência corresponde 

ao princípio de regulação, que está integrado ao universo de referência dos interlocutores, de 

modo que o sujeito falante possa distinguir quais estratégias pode empregar para influenciar 

seu destinatário, que, por sua vez, deverá reconhecê-las, aceitando ou recusando participar do 

jogo comunicativo que lhe é proposto.  

É relevante acrescentar que, nesse processo de semiotização do mundo, a 

transformação não ocorre somente entre um “mundo a significar” e um “mundo significado”, 

mas também entre um “mundo significado” e um “mundo interpretado”. Entretanto, ainda que 

ambas se ancorem no mesmo processo de transação descrito, no primeiro momento a 

transformação é responsabilidade do sujeito falante e, no segundo, do sujeito interpretante. 

Enquanto o mundo significado fica explicitado no texto resultante do discurso que o sujeito 

falante produz, o mundo interpretado, embora dependente do mesmo processo de transação, 

será sempre exclusivo do sujeito interpretante, não podendo, pois, ser recuperado. 

Conforme Charaudeau (2005), os processos de transformação e de transação não são 

processos que o sujeito comunicante realiza em momentos distintos, mas, ao contrário, são 

processos concomitantes e interligados.  

 

 

Processo de transformação e processo de transação realizam-se, pois, segundo 

procedimentos diferentes, embora sejam solidários um do outro, sobretudo através 

do princípio de pertinência que exige um saber comum, construído precisamente ao 

término do processo de transformação. Pode-se até dizer que esta solidariedade é 

hierarquizada. Com efeito, as operações de identificação, de qualificação, etc. do 

processo de transformação não se fazem livremente. Elas são efetuadas sob 

“liberdade vigiada”, sob o controle do processo de transação, segundo as diretivas 

deste último – o qual confere às operações uma orientação comunicativa, um 

sentido. 

 

 

Como já apresentado anteriormente, a transformação do mundo a significar em um 

mundo significado também é condicionada pelas situações global e específica, culminando 

com o estabelecimento do contrato de comunicação. Desse modo, cada situação de 

comunicação condiciona a semiotização do mundo de modo diferente.  O processo de 

transação, que faz do mundo já significado um objeto de troca entre sujeitos interagentes, 

pressupõe o estabelecimento de um acordo a partir do qual são reconhecidas as regras e as 

estratégias necessárias ao entendimento do ato de comunicação. É esse acordo que os 

parceiros da troca comunicativa estabelecem entre si no processo de transação, que 

Charaudeau (2010b) denomina contrato de comunicação. Desse modo, o processo de 

transação fundamenta o contrato de comunicação, como já analisado anteriormente.  
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Na situação de comunicação publicitária, o processo de transação vai delinear o 

planejamento e o processo criativo das peças publicitárias a serem elaboradas, visto que o 

publicitário precisa ter em conta o gosto/as preferências do público consumidor (alteridade), 

precisa considerar o universo de referência desse público consumidor, identificando se existe 

uma necessidade/um apelo a ser atendido (pertinência), precisa ter o desejo de atender a esse 

suposto apelo, apresentando a solução necessária (influência) e, por fim, precisa também 

considerar todas as limitações que o contrato de comunicação publicitária impõe – que pode 

variar em função do suporte escolhido para veicular o anúncio, em função do público-alvo 

previsto para a publicidade, dos valores a serem associados ao produto, em função do 

universo de referência etc. (contrainfluência/regulação). Todo esse planejamento e processo 

criativo, entretanto, só ganharão corpo por meio do processo de transformação, que ocorrerá 

quando o benefício, o beneficiário ou, mesmo, o benfeitor serão nomeados (identificação), as 

características condizentes com o público consumidor e com o universo de referência serão 

atribuídas (qualificação), as personagens que incorporam os valores previstos serão criadas e 

colocadas em movimento (ação) e um projeto argumentativo será associado ao produto 

(causação). 

Esse processo de semiotização do mundo, no âmbito da publicidade, precisa 

considerar alguns fatores que são bastante peculiares. Por exemplo, a elaboração de uma 

campanha publicitária pode englobar diferentes peças, que vão desde o spot de rádio até um 

busdoor ou um anúncio impresso. Logo, alguns procedimentos envolvidos nos processos de 

transação e de transformação serão os mesmos para todas as peças produzidas, restando a 

diferenciação em geral no que diz respeito aos aspectos relacionados com o suporte (o público 

alvo que alcançará, as formas semiológicas aplicáveis etc.). Ademais, o mundo a significar da 

publicidade não corresponde apenas ao mundo concreto, povoado de potenciais 

consumidores. Na verdade, a elaboração de uma campanha publicitária implica a 

consideração de um mundo já previamente semiotizado, seja por meio de missão, visão e 

valores enunciados previamente pela instituição que detém o poder sobre a marca, seja por 

meio de campanhas antigas que disseminaram valores relacionados a um universo de 

referência que se pode tanto querer manter como querer modificar. 

Cabe evidenciar, também, que essa semiotização publicitária utiliza-se de diferentes 

materiais semióticos em sua construção, para estabelecer a relação entre a forma e o sentido 

visado, como veremos adiante, no capítulo em que trataremos da linguagem não verbal. 

A seguir, vejamos como os conceitos de identidade social e discursiva inserem-se 

nesse quadro teórico. 
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2.5. AS IDENTIDADES SOCIAL E DISCURSIVA DO ÂMBITO PUBLICITÁRIO 

 

Assim como acontece com o conceito de discurso, o entendimento do que significa 

“identidade” vai depender da corrente teórica que a emprega. Em um sentido amplo, vale 

apontar que diferentes autores, ao teorizar a identidade, têm chegado à conclusão de que a 

identidade é, antes de tudo, relacional, isto é, ela se estabelece em um jogo de reconhecimento 

e de diferenciação entre dois sujeitos ou dois grupos e está sujeita às circunstâncias sociais. O 

sociólogo Stuart Hall, por exemplo, explicita, em um de seus textos, que  

 

 

acima de tudo, e de forma diretamente contrária àquela pela qual elas são 

constantemente invocadas, as identidades são construídas por meio da diferença e 

não fora delas. Isso implica o reconhecimento radicalmente perturbador de que é 

apenas por meio da relação com o Outro, da relação com aquilo que não é, com 

precisamente aquilo que falta, com aquilo que tem sido chamado de seu exterior 

constitutivo, que o significado “positivo” de qualquer termo – e, assim, sua 

identidade – pode ser construído”. (HALL, 2000, p. 110) 

 

 

Também para Charaudeau (2009a, 2010a, 2015), a identidade, tanto individual quanto 

do grupo, constrói-se em uma relação entre semelhanças e diferenças, o que institui o 

princípio da alteridade. “É somente percebendo o outro como diferente que pode nascer a 

consciência identitária. Sendo percebida a diferença, desencadeia-se, então, no sujeito um 

duplo movimento: de atração e de rejeição em relação ao outro.” (CHARAUDEAU, 2015, p. 

18).  

Como podemos constatar, para a Semiolinguística, a construção da identidade se 

baseia na diferença que o Eu percebe com relação ao outro, ao TU. Dessa forma, o sujeito só 

pode se reconhecer como Eu ao identificar-se diferente de um TU em dada situação, o que nos 

leva a considerar que cada situação obriga o sujeito a rever sua identidade, isto é, a 

reposicionar-se ante seu outro.  

Charaudeau (2009a) diz que a identidade social implica a tomada de consciência de si 

mesmo em relação com a existência de um outro. Para entender o que isso significa, vamos 

considerar alguns exemplos práticos, tomando por base algumas identidades muito comuns na 

sociedade. A identidade do professor, por exemplo, somente se conforma mediante a 

existência da identidade do aluno; tampouco haverá aluno, caso não se reconheça a figura de 

um professor. O mesmo ocorre com os pares juiz/réu, motorista/passageiro, pais/filhos, 

jovem/velho, rico/pobre etc. Nas palavras de Charaudeau (2009c): 
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a identidade social implica, então, a tomada de consciência de si mesmo. Mas para 

que ocorra a tomada de consciência, é necessário que haja diferença, a diferença em 

relação a um outro. É somente ao perceber o outro como diferente, que pode nascer, 

no sujeito, sua consciência identitária. 

 
 

Para Hall (2000, p. 112), “as identidades são as posições que o sujeito é obrigado a 

assumir”. Ainda de acordo com Hall (2000, p. 109), 

 

 

Elas [as identidades] têm a ver, entretanto, com a questão da utilização dos recursos 

da história, da linguagem e da cultura para a produção não daquilo que nós somos, 

mas daquilo no qual nos tornamos. Têm a ver não tanto com as questões “quem nós 

somos” ou “de onde nós viemos”, mas muito mais com as questões “quem nós 

podemos nos tornar”, “como nós temos sido representados” e “como essa 

representação afeta a forma como nós podemos representar a nós próprios”. 

 

 

Gostaríamos de acrescentar que, em um contexto comunicativo, essa obrigação chega 

ao sujeito por meio da situação de comunicação, ou seja, é ela que orienta quem os indivíduos 

podem se tornar, ou seja, quais papéis lhes cabem assumir; é por ela também que os 

indivíduos são representados e se representam. 

A identidade, no entanto, não se institui exclusivamente pela diferença. Os sujeitos 

estabelecem trocas entre si que possibilitam reconhecer também as semelhanças, o outro passa 

a ser, ao mesmo tempo, diferente e igual. Diferente em alguns aspectos e igual em outros. 

Essa semelhança será devida, principalmente, aos aspectos compartilhados. Assim, em uma 

sociedade, os indivíduos podem compartilhar as mesmas crenças, os mesmos 

comportamentos, a mesma cultura etc., mas podem ter legitimidade discursiva diferente, 

como ocorre com o par identitário professor/aluno. Mas se a relação estabelecida ocorre entre 

dois alunos, ambos terão a mesma legitimidade. “A identidade social tem como 

particularidade a necessidade de ser reconhecida pelos outros. Ela é o que confere ao sujeito 

seu ‘direito à palavra’, o que funda sua legitimidade” (CHARAUDEAU, 2009c). A noção de 

legitimidade “designa o estado ou a qualidade de quem é autorizado a agir da maneira pela 

qual age” (CHARAUDEAU, 2009c). Assim, confere-se ao juiz o direito de julgar um réu, 

mas não ao réu o direito de julgar o juiz. Este possui legitimidade perante a sociedade, aquele 

não. Isso, no entanto, não significa que a legitimidade não possa vir a ser contestada. Um 

médico que cometesse um erro considerado grave em seu ramo de atuação, por exemplo, 

poderia ter sua legitimidade questionada, podendo mesmo perdê-la.  

Para ilustrar a questão das identidades, consideremos duas pessoas, um homem e uma 

mulher, isoladamente. Essas pessoas se movimentam pelo espaço social – espaço este que, 

como vimos anteriormente, estrutura-se em domínios de prática – e atuam neste espaço por 
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meio da linguagem. Vendo-as fora da ação comunicativa serão sempre as mesmas pessoas, 

mas situando-as como seres comunicantes, serão sempre diferentes a cada atuação. Isso 

acontece porque, em cada atuação, a situação comunicativa lhes atribuirá novos papéis, novas 

identidades, diferentes propósitos. Por isso, a cada nova troca comunicativa suas identidades 

serão atualizadas, de modo que possam ser marido e esposa, pai e mãe, juiz e médica, ou 

clientes, passageiros, transeuntes, consumidores etc., comportando-se, comunicativamente, de 

acordo com essas identidades, construindo-se discursivamente conforme proposto pelo 

contrato de comunicação. 

Passando para o espaço interno do ato de linguagem, encontramos aí refletidos esses 

mesmos sujeitos, mas agora enquanto seres de fala, construídos discursivamente, 

denominados sujeito enunciador (EUe) e sujeito destinatário (TUd). De acordo com 

Charaudeau (2010a, p. 45), “o TUd é o interlocutor fabricado pelo EU como destinatário 

ideal, adequado ao seu ato de enunciação”.  Esse TUd construído pelo EU pode ou não 

coincidir com o TUi, ou seja, o interlocutor  pode-se identificar com a imagem que o EU 

construiu para ele, correspondendo às expectativas, ou pode não se reconhecer, recusando-se a 

participar do jogo comunicativo proposto. O EUe, por sua vez, é mais complexo, pois é 

coconstruído: é construído pelo EUc no momento de produção do ato de linguagem e 

construído pelo TUi no momento da interpretação do ato de linguagem. 

Conforme esclarece Charaudeau (2009c), um dos aspectos que o tema das identidades 

coloca em evidência é o da “existência de um sujeito, o qual se constrói através de sua 

identidade discursiva, que, no entanto, nada seria sem uma identidade social a partir da qual 

se definir”, ou seja, ao construir seu discurso, o sujeito constrói, paralelamente, uma 

identidade por meio desse discurso. Essa identidade discursiva, no entanto, não é totalmente 

independente de sua identidade social que poderá, nesse discurso, ser reconstruída, mascarada 

ou deslocada. Enquanto a identidade social é atribuída também pelo outro, pelo TU, dentro de 

uma situação de comunicação específica, a identidade discursiva de quem enuncia é atribuída 

apenas pelo próprio sujeito, pelo EU. “A identidade discursiva tem a particularidade de ser 

construída pelo sujeito falante para responder à questão: ‘Estou aqui para falar como?’” 

(CHARAUDEAU, 2009c). Dessa forma, o sujeito constrói seu discurso de modo a ter 

credibilidade e conseguir captar a atenção do seu parceiro na comunicação. Partindo do par 

identitário professor/aluno, podemos considerar diferentes formas de construção da identidade 

discursiva. Primeiramente, há de se ter em conta que o professor, por sua identidade social, 

possui legitimidade, ou seja, está autorizado pelos alunos a tomar a palavra e transmitir-lhes 

algum ensinamento. Mas o professor, ao discursar, pode construir para si diferentes 
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identidades, apresentando-se como experto no assunto, como cúmplice na dificuldade do 

assunto tratado, como compreensivo ou como exigente, como preocupado ou despreocupado 

com o envolvimento dos alunos etc. Quaisquer que sejam as formas eleitas pelo professor 

para a construção de sua identidade discursiva, seu objetivo será o de confirmar sua 

credibilidade e o de captar o interesse dos alunos. “A credibilidade está ligada à necessidade, 

para o sujeito falante, de que se acredite nele, tanto no valor de verdade de suas asserções, 

quanto no que ele pensa realmente, ou seja, em sua sinceridade” (CHARAUDEAU, 2009c). 

Ao produzir seu ato de linguagem, o EU adota uma atitude discursiva que pode ser 

mais ou menos planejada em função da situação comunicativa – um professor pode querer 

mostrar-se um experto diante de um determinado grupo de alunos, mas pode querer mostrar-

se como cúmplice das dificuldades dos alunos diante de outro grupo. Essa atitude 

comunicativa será projetada em seu discurso, criando-lhe uma identidade discursiva. No 

entanto, o TUi, ao receber o ato de linguagem, também construirá para o EU uma identidade 

que não necessariamente coincidirá com a identidade pretendida. O professor que atuou como 

um experto, por exemplo, pode ser visto como um pedante; o professor que atuou como 

cúmplice pode ser entendido como um chato. 

O espaço externo nos proporciona expectativas discursivas em função das identidades 

sociais, o espaço interno nos revela atuações discursivas e, portanto, identidades discursivas. 

Logo, esse desdobramento dos sujeitos atribui-lhes uma identidade também dupla. Assim, 

tem-se um EU relacionado a uma identidade social e um EU relacionado a uma identidade 

discursiva; um TU relacionado a uma identidade social e um TU relacionado a uma 

identidade discursiva. “O ser de palavra, quer se queira, quer não, é sempre duplo. Uma parte 

dele mesmo se refugia em sua legitimidade de ser social, outra se quer construída pelo que diz 

seu discurso.” (CHARAUDEAU, 2013a, p. 64). A existência de um EU pressupõe, 

inevitavelmente, a existência do TU. Ao dizer EU, o sujeito institui a presença de um TU, e 

esse TU, por sua vez, ao tomar a palavra, vai transformar o sujeito que falava anteriormente 

em um TU.  

 

Somos, portanto, seres ao mesmo tempo coletivos e individuais, duas componentes 

que, ao dialogarem entre si, se enriquecem mutuamente e se determinam 

reciprocamente. Seres coletivos que partilham uma identidade com os outros, pois é 

difícil conceber seu EU sem se distinguir dos outros. Consequentemente, quando 

falamos, somos, ao mesmo tempo, constrangidos pelas normas e convenções da 

linguagem que partilhamos com o grupo, e livres – ainda que relativamente – para 

proceder a um uso discursivo que nos caracteriza de forma exclusiva, permitindo 

nossa individualização. (CHARAUDEAU, 2013a, p. 51) 
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A identidade social é aquilo que o sujeito é enquanto ser psicossocial, aquilo que o 

legitima, que lhe possibilita tomar a palavra e dizer o que tem a dizer da forma como diz. Essa 

identidade social é atribuída a partir das restrições dadas pela situação de comunicação, logo, 

ao produzir/interpretar um ato de linguagem, os sujeitos o fazem a partir do status social que 

essa identidade lhes confere. O professor e os alunos dentro de uma sala de aula, o médico e o 

paciente em um consultório, o jornalista e os leitores de um determinado jornal, o candidato e 

os eleitores, o anunciante de uma marca e os consumidores, tudo isso remete a exemplos de 

identidades sociais assumidas pelos parceiros de uma troca comunicativa em decorrência de 

uma situação de comunicação específica. Em cada um desses casos, os sujeitos sabem 

previamente quais são seus papéis e como devem comportar-se discursivamente mesmo antes 

de se comunicarem. O EUc sabe que, ao assumir o papel que lhe é atribuído por sua 

identidade social, terá direito à palavra, mas precisa usar esse direito em função de 

determinadas regras linguageiras que são previstas. Poderíamos dizer que a identidade social 

preexiste ao ato de linguagem, ela funciona como máscaras que os sujeitos colocam cada vez 

que precisam atuar nos distintos espaços sociais.  

 

 

A identidade social (a rigor, psicossocial, pois está impregnada de traços 

psicológicos), é, pois, algo “atribuído-reconhecido”, um “pré-construído”: em nome 

de um saber reconhecido institucionalmente, de um saber-fazer reconhecido pela 

performance do indivíduo (experto), de uma posição de poder reconhecida por 

filiação (ser bem nascido) ou por atribuição (ser eleito/ ser condecorado), de uma 

posição de testemunha por ter vivido o acontecimento ou ter-se engajado (o 

militante/ o combatente). A identidade social é em parte determinada pela situação 

de comunicação; ela deve responder à questão que o sujeito falante tem em mente 

quando toma a palavra: “Estou aqui para dizer o quê, considerando o status e o papel 

que me é conferido por esta situação?” (CHARAUDEAU, 2009c). 

 

 

A identidade social fornece aos sujeitos “instruções quanto à maneira de comportar-se 

discursivamente, isto é, define certos traços da identidade discursiva. Ao sujeito falante 

restará a possibilidade de escolher entre mostrar-se conforme as instruções, respeitando-as, ou 

decidir mascará-las, subvertê-las ou transgredi-las.” (CHARAUDEAU, 2009c). 

As identidades relacionadas ao discurso publicitário também evidenciam esse 

desdobramento inevitável: em âmbito social, encontramos o anunciante (identidade social do 

EUc), que desempenha um papel social que lhe garante legitimidade para anunciar seu 

produto ou serviço, e o consumidor (identidade social do TUi), que desempenha um papel 

social delimitado pela necessidade de consumo; em âmbito discursivo, encontramos o 

benfeitor (identidade discursiva do EUc) e o beneficiário (identidade discursiva do TUi). 
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Redesenhando o esquema da situação de comunicação para atualizá-la de acordo com as 

características do discurso publicitário, teríamos o seguinte: 

 

 
Figura 5: Situação de comunicação publicitária. (Adaptado de: CHARAUDEAU, 2010a, p. 52). 

 

 

O anúncio publicitário pode, algumas vezes, ater-se à finalidade de informar sobre o 

que está anunciando, mas a finalidade da publicidade de vender um produto ou serviço se 

concretiza em uma visada discursiva de incitação protagonizada por essas identidades 

discursivas: 

1) o “eu” quer fazer fazer alguma coisa a “tu”, como na visada de prescrição, mas 

aqui, não estando em posição de autoridade, “eu” não pode senão incitar a fazer a 

“tu”; 2) ele deve, então, passar por um fazer crer a fim de persuadir o “tu” de que 

será o beneficiário do seu próprio ato, de modo que este aja (ou pense) na direção 

desejada por “eu”; 3) o “tu” se encontra, então, em posição de dever crer no que lhe 

é dito. (CHARAUDEAU, 2010c, p. 62). 

 

 

Nesse sentido, Charaudeau (2010c, p. 65) defende que o discurso publicitário obedece 

a um contrato de semiengodos, visto que “todo mundo sabe que o “fazer crer” é apenas um 

fazer crer, mas desejaria, ao mesmo tempo, que ele fosse um “dever crer”. Em outras 

palavras, todo consumidor sabe que se trata de um produto sendo oferecido por um 

anunciante, mas gostaria de acreditar que se trata de um benfeitor oferecendo um benefício. 

 A seguir, vejamos um pouco sobre os modos de organização do discurso e sua 

configuração nos textos publicitários. 
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2.6. MODOS DE ORGANIZAÇÃO DO DISCURSO E A ENCENAÇÃO DISCURSIVA PUBLICITÁRIA 

 

A depender das instruções dadas pela situação de comunicação, o discurso se 

organizará diferentemente, mobilizando o sistema linguístico de diferentes formas e 

produzindo estruturas textuais específicas em função de finalidades comunicativas do sujeito 

comunicante, quais sejam, enunciar, descrever, contar/relatar ou argumentar. A isso, 

Charaudeau denominará modos de organização do discurso e os classificará, segundo a 

finalidade, em enunciativo, narrativo, descritivo e argumentativo. Vale destacar que os modos 

de organização do discurso não são nem de ordem puramente extralinguística nem de ordem 

puramente linguística, mas uma concretização de procedimentos que possibilitam, por meio 

de determinadas categorias linguísticas e em função da situação comunicativa, colocar em 

funcionamento todos os dispositivos do ato de linguagem. Acrescentaríamos, em função do 

nosso entendimento de tal conceito, que os modos de organização do discurso se apresentam 

como arcabouços discursivos prévios, procedimentos estruturantes do ato de linguagem, que 

orientam o “como dizer” para alcançar uma finalidade específica. Sendo assim, é possível 

recuperar, em todo texto já produzido, esse arcabouço, evidenciando os procedimentos 

discursivos que o constituíram. Além disso, um conhecimento prévio desse arcabouço 

também é importante na produção de novos discursos, que ficarão materializados em textos.  

Portanto, cada um desses modos de organizar o discurso mobiliza certo número de 

categorias de língua que constituem o material a partir do qual os textos serão fabricados e 

discursivizados. Os textos, então, serão fabricados por meio da língua e do discurso, em 

função de um contrato comunicativo determinado pela situação de comunicação e pelo 

projeto discursivo do sujeito comunicante. Charaudeau (2010a, p. 74) postula que cada um 

dos modos de organização possui uma função de base e um princípio de organização, que, na 

verdade, é duplo para três dos quatro modos.  

Assim, os modos descritivo, narrativo e argumentativo terão um princípio de 

organização duplo, visto que dependem de uma organização do “mundo referencial” e uma 

organização da “encenação discursiva”. Com isto, o autor destaca que ao colocar em prática 

seu projeto de fala, o sujeito comunicante emprega certas lógicas de construção do mundo, 

certos arquétipos, que darão origem à lógica descritiva, à lógica narrativa e à lógica 

argumentativa, como detalharemos futuramente; mas o sujeito enunciador também precisa 

transformar essa lógica de construção do mundo em universos reconhecíveis pelo interlocutor, 

o que o autor denomina “encenação” discursiva. Cada modo de organização, pois, terá sua 
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própria encenação (a encenação descritiva, a encenação narrativa e a encenação 

argumentativa), como também veremos posteriormente.      

Além do princípio de organização, a cada um dos modos corresponde uma função de 

base, isto é, uma finalidade discursiva do projeto de fala do locutor, que poderia ser 

representada por meio das seguintes perguntas: Que é enunciar? Que é descrever? Que é 

narrar? Que é argumentar? A decisão sobre qual desses procedimentos deve ser empregado 

depende da resposta dada à finalidade discursiva. Pode, por exemplo, acontecer de ser 

necessário usar mais de um procedimento desses em um mesmo texto, de modo que o falante 

percebe que precisa não só narrar como também descrever e argumentar e, ao mesmo tempo, 

decidir sobre a modalidade de sua enunciação.   

A primeira preocupação do sujeito falante deverá ser, então, com o modo enunciativo, 

cuja função de base responde a “que é enunciar?”. Para o sujeito falante, enunciar é tomar 

uma decisão frente a sua enunciação, decidindo expor-se ou ocultar-se, decidindo implicar seu 

destinatário de modo explícito ou implícito ou, ainda, decidindo dar autonomia ao conteúdo 

de sua enunciação sem implicar-se nem implicar o outro. Em outras palavras, enunciar é 

mobilizar as categorias de língua em função dos sujeitos do ato de comunicação (locutor e 

interlocutor), de modo a apresentar seu posicionamento no discurso, estabelecendo uma 

relação de influência entre locutor e interlocutor, mostrando pontos de vista e retomando o 

que já foi dito por outros. Toda produção discursiva decorre da decisão tomada para esse 

modo de organizar o discurso, de forma que o modo enunciativo perpassa todos os outros 

modos, intervindo em sua encenação. Além de decidir sobre como enunciar seu ato de fala, o 

falante também precisa decidir-se sobre outras finalidades intrínsecas a seu discurso. Para 

tanto, deverá considerar outras funções de base, respondendo a outras perguntas. Sendo assim, 

suponha-se que para a pergunta “Que é descrever?” responda-se que é identificar e qualificar 

seres, seja de maneira objetiva, seja de maneira subjetiva. Essa resposta implica uma maneira 

específica de organização discursiva, em que as formas linguísticas precisam atender ao 

projeto de identificar e qualificar os seres. Para responder a “Que é narrar?”, pode-se dizer 

que é “expor o que é da ordem da experiência e do desenvolvimento das ações no tempo” 

(CHARAUDEAU, 2010a, p. 110). Nesse caso, a organização do discurso recorrerá a formas 

linguísticas que recubram essa experiência e deem conta das ações desenvolvidas. Sobre “Que 

é argumentar?”, uma resposta possível seria dizer que é expor uma relação de causa e efeito 

entre fatos e acontecimentos com o objetivo de convencer um interlocutor de modo racional. 

As respostas a tais questionamentos permitem a mobilização das formas linguísticas e dos 

modos de organizar o discurso mais adequados à finalidade da troca. Assim, se o falante 
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pretende contar uma história, recorrerá ao modo narrativo, empregando formas linguísticas 

que identifiquem seres, movimentos e mudança do tempo e do espaço; se precisa mostrar um 

cenário, reorganizará o discurso, evidenciando características; ou, ainda, se seu ato de 

linguagem se propõe a convencer seu destinatário, selecionará argumentos suficientes para 

alcançar seu objetivo. 

Como vimos, a cada um dos modos de organizar o discurso corresponde um princípio 

de organização que mobiliza as categorias de língua em termos de uma organização lógica e 

de uma encenação discursiva. Nesse sentido, Charaudeau (2010a, p. 75) acrescenta que “o 

locutor, mais ou menos consciente das restrições e da margem de manobra proposta pela 

situação de comunicação, utiliza categorias de língua ordenadas nos modos de organização do 

discurso para produzir sentido, através da configuração de um texto.” Ou ainda, “melhor 

dizendo, fala-se (ou escreve-se) organizando o discurso em função de sua própria identidade, 

da imagem que se tem de seu interlocutor e do que já foi dito.” (CHARAUDEAU, 2010a, p. 

76). 

Os modos de organização do discurso não podem ser considerados como critério de 

classificação dos textos em geral; são, antes de tudo, modos que favorecem a transformação 

de “um mundo a significar” em “um mundo significado” passível de ser interpretado. Dessa 

forma, em um único texto, a necessidade de semiotização do mundo pode usar mais de um 

modo de organização, ainda que apenas um deles responda à finalidade principal do texto. 

Assim, mesmo que a finalidade maior de um texto seja a de contar uma história, nada impede 

que, além do modo narrativo, também se utilizem o descritivo e o argumentativo. Os modos 

de organização do discurso não se excluem, ao contrário, interagem constantemente, 

intercambiando formas e procedimentos em favor dos sentidos pretendidos a cada novo ato de 

linguagem que constitui o texto. 

A publicidade, assim como vários outros domínios de prática linguageira, não prioriza 

nenhum dos modos de organização. Assim, podem-se encontrar publicidades 

predominantemente narrativas, mas que também se valem dos modos descritivo e 

argumentativo; ou, ainda, publicidades que são predominantemente argumentativas ou 

descritivas, sem nenhum trecho narrativo. Algumas publicidades são totalmente estruturadas 

com base na modalidade alocutiva, outras na modalidade elocutiva ou delocutiva, mas não é 

raro encontrar publicidades que misturam as três modalidades. A decisão sobre que tipos e 

modalidades comporão um anúncio publicitário depende das estratégias envolvidas, da 

finalidade que fundamenta o discurso e do propósito que norteia a produção do anúncio. 
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A seguir, apresentaremos algumas das principais características de cada modo de 

organização que serão importantes de serem consideradas nas análises que realizaremos no 

capítulo 9 desta tese. Tendo em vista as peculiaridades dos anúncios publicitários, os modos 

enunciativo e descritivo serão abordados com mais profundidade; quanto aos modos narrativo 

e argumentativo, eles, em geral, não são usados nos anúncios como modo de organização 

predominante, o que nos levou a optar por uma abordagem mais superficial, com foco voltado 

para os conceitos que, de fato, serão importantes para a análise. 

 

2.6.1. O modo enunciativo de organização do discurso  

 

Desde os estudos de Émile Benveniste (1989, 1991), sabemos que a enunciação é um 

fenômeno complexo que dá conta da forma como o locutor se apropria da língua e a organiza 

em discurso, colocando-se, por meio deste discurso, em uma relação com seu interlocutor, 

com o mundo que o cerca ou com o que diz. Nesse contexto, a enunciação guarda os diversos 

indícios das diferentes posições que o locutor pode adotar, seja por meio de marcas formais 

(aspectos gramaticais como pronomes, verbos etc.), por meio de aspectos lexicais (advérbios, 

adjetivos etc.), seja por meio da organização discursiva. O modo enunciativo constitui-se a 

partir das características próprias da enunciação. 

Para Charaudeau (2010a), o modo enunciativo tem uma função particular na 

organização do discurso, visto que, se por um lado ele dá conta da posição do sujeito 

comunicante frente ao discurso, por outro ele intervém na encenação dos outros três modos. 

Dessa forma, o falante não pode prescindir do modo enunciativo, pode apenas decidir sobre 

como se posicionará, pela modalidade alocutiva, elocutiva ou delocutiva, ou ainda, por uma 

combinação entre as três (combinação bastante recorrente no discurso publicitário). Ao eleger 

a modalidade alocutiva, o sujeito falante estabelece uma relação de influência sobre seu 

interlocutor, impondo-lhe um comportamento, uma atitude, uma reação; ao eleger a 

modalidade elocutiva, o falante posiciona-se sobre o mundo, evidenciando um 

posicionamento subjetivo; por fim, ao eleger a modalidade delocutiva, o falante emprega certa 

objetividade em seu discurso, distanciando-se do que diz. Como se vê, todo discurso 

evidencia um posicionamento do sujeito falante frente a sua enunciação. 

O modo enunciativo de organização do discurso se constitui, a priori, pela 

combinação entre algum tipo de ato locutivo (atos alocutivo, elocutivo e delocutivo, que 

evidenciam a posição do locutor ante o que enuncia) com alguma modalidade enunciativa 

(especificações dessa posição inicial – relações de força ou de pedido, avaliação, motivação, 
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asserção etc.). Vejamos, na sequência, mais detalhadamente, como o modo enunciativo 

organiza sua função de base e seu modo de organização em função de cada uma das suas 

modalidades. 

A modalidade alocutiva tem sua função de base determinada por uma relação de 

influência e se organiza em função da posição do locutor em relação a seu interlocutor, como 

ilustrado no esquema 1, a seguir.  

 
Figura 6: Comportamento enunciativo alocutivo.  

(Elaboração própria com base em CHARAUDEAU, 2010a, p. 85). 

 

Conforme explica Charaudeau (2010a, p. 82), “quaisquer que sejam a identidade 

psicossocial e o comportamento efetivo do interlocutor, este é instado, pelo ato de linguagem 

do locutor, a ter uma determinada reação: responder e/ou reagir” o que caracteriza a relação 

de influência. Ao agir sobre o interlocutor, o locutor instaura um ponto de vista acional que 

parte de si mesmo para atingir o outro (EU → TU), de modo que, nessa modalidade do modo 

enunciativo, o sujeito comunicante age de alguma forma sobre seu interlocutor, seja por meio 

de uma relação de força, seja por meio de uma relação de petição.  
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Anúncio 2 – CFBio 

Fonte: VEJA, revista. Ed. 2596. 22/08/2018. p. 6.  

 

 

Anúncio 3 - Pagseguro 

Fonte: VEJA, revista. Ed. 2524. 05 abr. /2017. p. 14.  

 

Assim, como postula Charaudeau (2010a), para identificar se se trata de um ato 

alocutivo, cabe observar as seguintes características: 

• O interlocutor está, de alguma forma, implicado no ato de linguagem: por meio de 

formas linguísticas como pronomes, verbos, nomes próprios ou comuns que 

identificam o interlocutor, frases imperativas ou interrogativas: “Quer vender? Então 

não inventa: compre a minizinha por 12 X R$ 9,90” (anúncio 3);  

• Além disso, o interlocutor se percebe como alvo de uma relação de influência ou de 

pedido (como se ele pudesse dizer: “Sou objeto de uma interpelação, de um pedido.”) 

e o locutor poderia explicitar seu ato dizendo algo como “Eu te faço uma pergunta, te 

dou uma ordem”. 

• Em geral, espera-se que, ante um ato alocutivo, o interlocutor reaja, respondendo ou 

agindo segundo as instruções dadas (se recebe uma pergunta, espera-se que o 

interlocutor a responda, por exemplo). 

 

A interpelação tem se mostrado em nossa pesquisa uma modalidade do 

comportamento alocutivo bastante presente nos anúncios publicitários, como podemos ver 

nos anúncios 2 e 3 (p. 61), nos quais as perguntas “O que a gente pode fazer por você hoje?”, 

“O que você vê?” e “Quer vender?” interpelam diretamente o leitor dos anúncios, colocando-

o na posição de dever responder a essas perguntas. Mesmo que o leitor efetivo não as 

responda, esse é um lugar reservado ao destinatário (TUd) dos anúncios pelo próprio ato de 
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linguagem. No anúncio 3, temos também uma injunção: “então não inventa: compre a 

minizinha...”, que impõe ao destinatário um comportamento – o de “não inventar” (proibição) 

e o de “comprar” (ordem).  

No anúncio 4 a seguir, temos dois exemplos de comportamento alocutivo: a 

interrogação “Será que as crianças estão cada vez mais desconectadas da infância?” e o aviso 

“usar bem pega bem”, que coloca o interlocutor em uma posição de quem não tem ciência dos 

riscos que a conexão pode trazer para a infância e que está diante de uma informação que 

pode ajudá-lo a prevenir-se – usar bem a conexão de internet evita o risco. 

 

 

 

Anúncio 4 – Vivo. Fonte: VEJA, revista. Ed. 2428. 03/06/2015. p. 36-37.  

 

 

A modalidade elocutiva tem sua função de base determinada pelo ponto de vista do 

locutor sobre o mundo e se organiza em função dessa posição que o locutor tem em relação ao 

que enuncia sobre esse mundo subjetivado. Portanto, o locutor instaura um ponto de vista 

acional que parte de si mesmo para si mesmo, em uma relação com o mundo que não 

contempla o interlocutor (EU → ELE = EU → MUNDO ou ainda EU → EU se 

considerarmos tratar-se de uma relação do locutor consigo mesmo).  

Segundo Charaudeau (2010a, p. 83, grifos do autor), no comportamento elocutivo, “o 

resultado é uma enunciação que tem como efeito modalizar subjetivamente a verdade do 

propósito enunciativo, revelando o ponto de vista interno do sujeito falante”, de modo que o 

mundo se torna um universo de discurso do locutor, ou seja, é o mundo segundo a perspectiva 

subjetiva do locutor que se tornará a referência do discurso. Essa modalidade se caracteriza 

pela presença de formas linguísticas no ato de linguagem que remetem diretamente ao locutor 

(pronomes, verbos, nomes que identifiquem o locutor ou mesmo frases exclamativas), 

indicando como ele se posiciona e evidenciando um modo de saber, uma avaliação, uma 

motivação, um engajamento ou uma decisão acerca do mundo que o cerca e o qual tem como 

referência, como representado na figura seguinte: 
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Figura 7: Comportamento enunciativo elocutivo. 

 (Elaboração própria, adaptado de CHARAUDEAU, 2010a, p. 85). 

 

 

Os anúncios seguintes exemplificam alguns posicionamentos do locutor ante o que 

enuncia. O anúncio 5, por exemplo, traz um comportamento elocutivo expresso na citação “A 

saúde dos meus pacientes será a minha primeira preocupação” (trecho do juramento de 

Hipócrates). Essa citação revela um ponto de vista de engajamento, evidenciando o grau de 

adesão do locutor ao seu propósito linguageiro por meio da modalidade de promessa – 

juramento de uma ação combinada com um propósito no futuro, que caracteriza um 

compromisso. No anúncio 6, vemos um comportamento elocutivo também manifesto por 

meio de um ponto de vista de engajamento, mas expresso pela modalidade de declaração, que 

revela/denuncia ao interlocutor um conhecimento que era mantido propositalmente oculto por 

outros bancos. O locutor, nesse caso, é um revelador/denunciador de um saber: “A gente fala 

o que os outros bancos não falam”. 

No anúncio 7, seguinte, temos mais um exemplo de comportamento elocutivo, mas 

dessa vez manifestado por uma motivação e expresso por um querer – o locutor possui uma 

carência cuja realização lhe será benéfica: “procuro um imóvel próximo a parques e metrô”. 
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 Anúncio 5 – CFM/CRMs, Dia do médico. Fonte: VEJA, revista. Ed. 2395. 15/10/2014. p. 92-3.  

 

 

Anúncio 6 – Santander. Fonte: VEJA, revista. Ed. 2590. 11/07/2018. p. 28.  
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Anúncio 7 – Moving. Fonte: VEJA, revista. Ed. 2614. 26 dez. 2018, p. 68-69.  

 

  
Anúncio 8 – Refit. Fonte: VEJA, revista. Ed. 2616. 09/01/2019. p. 100. 
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Recorrendo, ainda, a mais um exemplo, vejamos o anúncio 8, cujo comportamento 

elocutivo apresenta diferentes pontos de vista e é modalizado de diferentes formas. Primeiro 

encontramos um ponto de vista do modo de saber, modalizado pela constatação no trecho 

“Em 2018 conseguimos superar inúmeros desafios...”, por meio do qual o locutor apresenta a 

informação como um fato, uma constatação; a seguir, encontramos um ponto de vista da 

motivação, modalizada pela apreciação no trecho “Agradecemos a todos os nossos 

colaboradores...”, por meio do qual o locutor revela seu sentimento favorável em relação ao 

fato enunciado. 

Consideramos pertinente destacar que a modalidade elocutiva se manifesta, nos 

anúncios publicitários, por meio de duas formas distintas: com recurso à primeira pessoa do 

singular (eu) ou com recurso à primeira pessoa do plural (nós ou a gente). No primeiro caso, o 

comportamento elocutivo coloca em cena um enunciador diferente daquele que enuncia a 

marca. Trata-se, em geral, de alguém cujo depoimento ou testemunho acrescenta valores 

positivos à marca, ao produto ou ao serviço anunciado. Já no segundo caso, o enunciador é a 

própria marca, remetendo indiretamente ao sujeito comunicante do anúncio. No anúncio 5 (p. 

64), por exemplo, a elocução é atribuída a Hipócrates, enquanto no anúncio 7 (p. 65), a um 

suposto cliente/usuário do aplicativo anunciado. Nos anúncios 6 (p. 64) e 8 (p. 65), porém, é o 

Santander e a Refit quem está enunciando, logo, a elocução é atribuída à marca: é o Santander 

quem comunica, é a Refit quem comunica. Em ambos casos, a enunciação remete a um 

sujeito comunicante compósito, constituído de um EU e mais alguém (que faz parte da 

empresa cuja marca é anunciada). 

Para finalizar a conceituação e a definição do modo enunciativo, falta entender a 

modalidade delocutiva, que tem sua função de base determinada pela retomada de discursos 

cuja origem não se revela ser o EU, o TU ou um terceiro que testemunha, e que se organiza 

em função de uma posição de apagamento dos sujeitos interagentes, tanto o locutor quanto o 

interlocutor. Embora não se possa negar que o locutor continua a ser o responsável pelo ato de 

fala emitido e que esse ato de fala continua a se dirigir a algum interlocutor, suas presenças 

não podem ser detectadas pela configuração linguística (como ocorre nas modalidades vistas 

anteriormente).  

A modalidade delocutiva se impõe ao interlocutor por meio de dois modos de dizer, 

quais sejam a asserção e o discurso relatado (CHARAUDEAU, 2010a, p. 100), A asserção, 

por exemplo, mostra certo valor de verdade, enquanto o discurso relatado mostra o modo 

como um discurso anteriormente produzido por outra pessoa se apresenta. 
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Figura 8: Comportamento enunciativo delocutivo. 

 (Elaboração própria, adaptado de CHARAUDEAU, 2010a, p. 85). 

 

 Como já mencionamos, nas três modalidades do modo enunciativo (alocutivo, 

elocutivo e delocutivo), a enunciação se constitui pelo encadeamento de atos locutivos e 

especificações enunciativas, representados por Charaudeau (1992), em sua gramática, da 

seguinte forma: [ATO LOCUTIVO (modalidade)]. Isto significa que as especificações 

enunciativas se configuram linguisticamente por meio de modalidades, o que chamamos 

modalização. Em geral, a modalização vem expressa por meio de alguma marca linguística 

explícita, como já exemplificamos (verbos, pronomes, nomes, adjetivos, advérbios ou, 

mesmo, o tipo de frase). Entretanto, pode acontecer de a modalização não vir marcada 

explicitamente, dependendo apenas de aspectos não linguísticos, como a entonação, os gestos, 

as expressões faciais etc. Além disso, principalmente em discursos escritos, as 

particularidades da situação comunicativa precisam ser consideradas para que se possa 

identificar qual é a modalidade enunciativa presente no discurso. 

 No anúncio 8 (p. 65), o enunciado “Feliz ano novo!” é um exemplo da modalidade 

elocutiva, cuja configuração formal está implícita. Esse enunciado tem como equivalente o 

seguinte [Eu desejo que você tenha (feliz ano novo)], cujo ato locutivo “Eu desejo que você 

tenha...” indica um posicionamento do locutor ante o que enuncia – é um desejo seu. No 

anúncio em questão, entretanto, o ato locutivo ficou implícito, e a modalidade “querer” ou 

“desejo”, explícita. Observemos que, nesse caso, uma análise rápida e desatenta pode nos 

levar a entender esse enunciado como um ato delocutivo, visto que ele não apresenta marcas 
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linguísticas explícitas que indiquem qual é o ato locutivo e a modalidade. Entretanto, 

considerando a situação comunicativa instaurada no anúncio, fica evidente que se trata de um 

desejo do locutor a seu interlocutor. Tampouco se pode considerar tratar-se de um ato 

alocutivo, visto que o interlocutor não se encontra implicado nesse enunciado, não é colocado 

em uma posição que o obrigue a reagir – por exemplo, não se espera que o interlocutor de 

alguma forma faça o que o enunciado pede (ter um feliz ano novo), apenas se expressa esse 

desejo. No anúncio 4 (p. 62), o enunciado “A Vivo acredita que a conexão é importante...” 

exemplifica a modalidade delocutiva, trazendo marcas linguísticas explícitas. “A Vivo” é o 

locutor do enunciado, mas se apresenta como se não fosse (Vivo = ELA), “acredita que” é 

uma configuração explícita do ato delocutivo, marcando uma asserção de confissão e “a 

conexão é importante...” é o propósito do enunciado.  

Já no anúncio 2 (p. 61), o enunciado “O que o biólogo vê”, não traz marcas explícitas 

da modalização. Nesse caso, esse enunciado pode expressar uma constatação (Constato que é 

isso o que o biólogo vê), um saber (Sei que é isso o que o biólogo vê), uma opinião (Acho que 

é isso o que o biólogo vê), uma declaração (Declaro que é isso o que o biólogo vê), todas 

modalizações da modalidade elocutiva; ou ainda, uma probabilidade (É provável que seja isso 

o que o biólogo vê), uma evidência (É evidente que é isso o que o biólogo vê), uma 

confirmação (Está confirmado que é isso o que o biólogo vê), todas modalizações da 

modalidade delocutiva. Nesse caso, é necessário recorrer ao contexto de produção desse 

enunciado, considerando a situação de comunicação, para que se possa determinar qual é a 

modalidade do modo enunciativo que esse enunciado revela. Tendo em vista que o anúncio 2 

é uma homenagem ao biólogo para comemorar seu dia, espera-se que o locutor emita um 

saber ou uma constatação sobre o biólogo. Além disso, o locutor não tem intenção em 

expressar uma posição particular sobre o propósito, mas apresentar uma informação dada 

como verdade sobre esse propósito – os biólogos veem além do que nós, cidadãos comuns, 

vemos. Portanto, considerando a situação comunicativa e o propósito do anúncio, podemos 

concluir que o enunciado “O que o biólogo vê” (anúncio 2) exemplifica a modalidade 

delocutiva, cuja especificação enunciativa é a constatação [Sabe-se que é isso (o que o 

biólogo vê)]. 

 

2.6.2. O modo descritivo de organização do discurso  

 

O processo de transformação, que é um dos processos da semiotização do mundo, 

mobiliza, como visto anteriormente, quatro operações, quais sejam a identificação, a 
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qualificação, a ação e a causação. Essas operações se caracterizam por meio de formas 

linguísticas escolhidas em função do processo de transação. Essas quatro operações, no 

entanto, não são independentes da decisão sobre os modos de organização do discurso, 

classificados como enunciativo, descritivo, narrativo e argumentativo. As formas que 

configuram os modos de organização do discurso correspondem, em certa medida, às formas 

que cada operação do processo de transformação mobiliza. 

Inicialmente, qualquer discurso, ao ser produzido, emprega as quatro operações do 

processo de transformação, como ilustra Charaudeau (2005) no exemplo seguinte: 

 

 

Assim, em uma notícia de jornal que tem por título: “Descaso: desaba o telhado de 

um supermercado. 15 feridos”, a identificação é marcada por: “telhado”, 

“supermercado” e “feridos”, com modos de determinação particulares desta 

identificação: “o”, “um”, “15” ; a qualificação está incluída nas denominações 

precedentes: “supermercado” (pela dimensão e peso), “feridos” (pelo estado das 

vítimas) ; a ação está expressa por “desaba”; a causação por “descaso”. 

(CHARAUDEAU, 2005). 

 

 

De fato, o sujeito falante precisa identificar os seres que serão objetos de troca e, ao 

fazê-lo, inevitavelmente, irá qualificá-los não só por meio de formas qualificativas específicas 

como também pela própria categorização que se realiza na identificação (tais aspectos serão 

retomados e aprofundados no capítulo 4, sobre linguagem verbal). Além disso, esses seres 

são, em geral, associados a algum processo que os coloca em movimento no espaço e no 

tempo em razão de algum fator que estabelece alguma causalidade. 

No entanto, em função das finalidades discursivas definidas no processo de transação, 

uma dessas operações pode-se transformar em eixo discursivo, gerenciando modos de 

organizar o discurso que poderão mobilizar maior quantidade de formas relativas à operação 

de identificação e qualificação, por exemplo, o que caracteriza o modo descritivo de 

organização do discurso; pode ainda reunir maior número de formas relacionadas com a ação, 

caracterizando o modo narrativo; ou, ainda, selecionar formas que evidenciem a causação, 

caracterizando o modo argumentativo.  

Considerando que não se profere um discurso sem identificar seres e que, em geral, a 

identificação já evidencia uma qualificação implícita ou explícita, é possível dizer que, assim 

como o modo enunciativo perpassa todos os outros modos, também o modo descritivo se faz 

presente sempre que um discurso é proferido. A diferença reside no fato de que o modo 

enunciativo interfere na encenação discursiva dos demais modos de organização, ao passo que 

o modo descritivo, em geral, apenas colabora para a configuração dos demais modos, uma vez 
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que não se pode narrar sem identificar e qualificar seres, ou argumentar sem colocar em 

relação de causalidade seres que apresentam características próprias. 

Embora seja muitas vezes considerado um modo que se subordina aos demais, o modo 

descritivo de organização do discurso pode, com frequência, funcionar como eixo de todo o 

discurso ou de parte dele. Charaudeau (2010a, p. 111) considera que o modo descritivo pode 

combinar-se com o narrativo e com o argumentativo, de modo que um texto pode ser 

organizado de maneira descritiva em sua totalidade ou apenas em parte.  

O anúncio 9, por exemplo, apresenta um trecho cujo eixo discursivo foi organizado 

totalmente com o modo descritivo: “Motor de alumínio 2.0L MIVEC de 16 válvulas e 

160CV. Rodas aro 18. Volante com comandos de áudio e piloto automático integrados. 

Sensores para acendimento automático do farol e para acionamento automático do limpador 

de para-brisa. Faça o test drive e impressione-se com este sedan. Preço fixo nas 10 primeiras 

revisões pela MIT Revisão Programada. 3 anos de garantia. 182 concessionárias em todo o 

Brasil.” Nele evidenciam-se formas linguísticas cuja função é a identificação de objetos 

(motor, rodas, volante, sensores, preço...) que são nomeados em função da finalidade 

discursiva de mostrar o carro; e formas linguísticas que qualificam cada um dos seres 

identificados (de alumínio, de 16 válvulas e 160CV, com comandos de áudio, automático...), 

descrevendo, detalhadamente, como é o carro mostrado. 

 

 

  
 

Anúncio 9 – Mitsubishi Motors. Fonte: QUATRO RODAS, revista. OUT./2013. p. 6-7.  
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Anúncio 10 – BMW. Fonte: VEJA, revista. Ed. 2395. 15/10/2014, p. 12-3. 

 

O anúncio 10, no entanto, tem como finalidade relatar a construção de uma nova 

fábrica da BMW no Brasil, por isso, seu eixo discursivo é o modo narrativo cujas formas 

linguísticas nomeiam ações (publicou, foi entregue, ergueram), atores (BMW, brasileiros) e 

ambiente espaço-temporal (em dezembro do ano passado, Araquari, Santa Catarina, Menos de 

um ano depois). Porém, a construção narrativa só é possível porque os seres que participam 

dessa encenação puderam ser identificados e qualificados para estarem em cena (BMW, 

fábrica, brasileiros, tecnologia mais avançada, rigorosos padrões...). No anúncio 9, o modo 

descritivo determina a função de base do fragmento, enquanto no anúncio 10, o modo 

descritivo aparece subordinado, integrando-se à função de base do modo narrativo. 

O reconhecimento do modo descritivo funcionando como eixo organizador do ato de 

linguagem depende de componentes específicos da construção descritiva e de procedimentos 

discursivos e linguísticos próprios a essa construção. A interação entre esses componentes e 

esses procedimentos configuram a encenação descritiva.  
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2.6.2.1. Os componentes específicos da construção descritiva 

 

São três os componentes específicos da construção descritiva: o nomear, o qualificar e 

o situar-localizar. Charaudeau (2010a, p. 112) acrescenta que esses três componentes “são, ao 

mesmo tempo, autônomos e indissociáveis”. São autônomos na medida em que apresentam 

suas próprias características formais e podem, sozinhos, servir ao propósito de semiotização 

do mundo; e indissociáveis, pois em conjunto constituem a totalidade do modo descritivo. 

O componente nomear possibilita dar existência aos seres, classificando-os. Sob a 

ótica desse componente, podemos dizer com Charaudeau (2010a, p. 113) que “descrever 

consiste, então, em identificar os seres do mundo cuja existência se verifica por consenso (ou 

seja, de acordo com os códigos sociais).” Esse componente é a base da identificação. Para 

identificar os seres do mundo, o principal recurso, em geral, é a nomeação. E essa nomeação 

não é aleatória. Ela ocorre sempre em função da situação de comunicação, logo, guiada pelo 

processo de transação. Considerando ainda a definição dada por Charaudeau (2010a, p. 112), 

pode-se acrescentar que nomear é dar existência a um ser através da percepção de uma 

diferença na continuidade do universo e, simultaneamente, através da classificação, 

relacionando essa diferença a uma semelhança. Essa percepção e essa classificação 

dependem, a um só tempo, do sujeito que percebe e produz o ato de linguagem em função 

dessa percepção, pois é ele que constrói e estrutura a visão do mundo; depende da pessoa que 

recebe o ato de linguagem e depende da situação de comunicação em que esse ato de 

linguagem foi produzido. Considerem-se as palavras “mulher”, “esposa” e “víbora” usadas 

para designar uma pessoa. A eleição de uma dessas três palavras depende do modo como o 

falante percebe essa pessoa, mas, ao mesmo tempo, depende de possibilidades previstas pelo 

código social. Assim, se estiver em um ambiente profissional, por exemplo, e precisar 

anunciar a chegada de uma pessoa ao chefe, dificilmente a palavra escolhida será “víbora”, 

uma vez que essa não é uma palavra prevista no código social do contrato comunicativo em 

questão. Por outro lado, se estiver conversando com um colega de trabalho, uma secretária 

pode, sem ferir nenhum código social, referir-se dessa forma a uma pessoa que chega. Veja-se 

que, ao nomear, o falante já opera uma descrição subjetiva, visto que, tendo em vista um 

núcleo significativo, pode escolher a forma específica de identificar um ser segundo a forma 

como o concebe individualmente. Nesse sentido, acrescenta Charaudeau (2010a, p. 113) que 

“nomear é uma atividade que se interessa pelos seres enquanto tais, e as classificações que os 

organizam se apresentam como agrupamentos em constelações em torno de núcleos que 

constituem seu ponto de referência”. 
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O componente localizar-situar possibilita determinar o lugar que um ser ocupa no 

espaço e no tempo, apontando para um recorte objetivo do mundo. Esse componente é 

importante na medida em que, para que o ser exista e desempenhe sua função, para que ele 

tenha uma razão de ser, ele depende de sua posição espaço-temporal. Esse componente da 

construção descritiva evidencia a visão de mundo que um determinado grupo cultural projeta 

sobre esse mundo; por isso mesmo, esse recorte remete a uma objetividade, isto é, a uma 

visão coletiva e não a uma visão individual. Charaudeau (2010a, p. 114) mostra que, para 

empregar esse componente descritivo, é possível nomear localizando, descrever o espaço ou, 

ainda, localizar no espaço e situar no tempo, como ilustrado no anúncio 11, a seguir. 

 

 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjG5rS61bHgAhXEB9QKHRQzA3QQjRx6BAgBEAU&url=http://compactaeng.com.br/2012/06/condicoes-especiais-de-pre-lancamento/fsp-23_06_12/&psig=AOvVaw0rrhv00A2nq-KXA9_rGuFT&ust=1549905297092177
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Detalhe:

  
Anúncio 11 – Condomínio Buono Vila Guilherme. Fonte: FOLHA DE SÃO PAULO, jornal. 26/06/2012. 

Disponível em: http://compactaeng.com.br/2012/06/condicoes-especiais-de-pre-lancamento/fsp-23_06_12/. 

Acesso em: fev. 2019. 

 

Vejamos que, no anúncio 11, a localização do condomínio no espaço é tão importante 

quanto as demais características apresentadas. Por isso, além de apresentar o endereço 

(Avenida Júlio Buono, 1849), o anúncio reforça essa localização reiterando-a a todo 

momento: “O melhor apartamento da Zona Norte na melhor localização da Júlio Buono!”; 

“Localização: próximo do metrô Parada Inglesa e Tucuruvi”; “Venha se encantar com o 

decorado mais charmoso da Zona Norte!”  Além de localizar no espaço, o anúncio também 

situa no tempo (pré-lançamento) e apresenta outras características do condomínio, tanto 

nomeando, quanto qualificando (Terraço Grill em todos os aptos, salão de jogos, 

brinquedoteca, fitness, sistema de segurança, área verde com mais de 1800m2 etc.).  

Todos esses componentes (localizar-situar, nomear e qualificar) servem a um único 

propósito: atribuir características que singularizam o condomínio; a posição espaço-temporal 

do condomínio atribui-lhe uma existência particular no espaço e no tempo: trata-se de um 

recorte objetivo, visto que o texto se destina a um grupo sociocultural que compartilha, em 

alguma medida, representações sobre o que seja “Júlio Buono”, “Zona Norte” de São Paulo, 

“pré-lançamento” etc. 

Por fim, o componente qualificar possibilita identificar nos seres propriedades que 

permitem classificá-los em subgrupos, de forma específica e singular. Conforme Charaudeau 

(2010a, p. 115), enquanto o nomear possibilita estruturar o mundo de maneira não orientada, 

em constelações de seres, a qualificação atribui um sentido particular a esses seres, e isso de 

uma maneira que pode ser mais ou menos objetiva, dependendo do sujeito descritor. Ainda 

que a nomeação possa evidenciar um posicionamento subjetivo do sujeito comunicante frente 

ao objeto que identifica, será por meio da qualificação que poderá atribuir uma qualidade de 

maneira explícita, caracterizando, especificando e classificando o objeto de modo a inseri-lo 

em um subgrupo. 

Segundo Charaudeau (2010a, p. 115), 
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a descrição pela qualificação pode ser considerada a ferramenta que permite ao 

sujeito falante satisfazer seu desejo de posse do mundo: é ele que o singulariza, que 

o especifica, dando-lhe uma substância e uma forma particulares, em função de sua 

própria visão das coisas, visão essa que depende não só de sua racionalidade, mas 

também de seus sentidos e sentimentos. 

 

Tendo em vista todas as características apresentadas para o modo de organização 

descritivo, podemos considerar que seu emprego em textos publicitários é uma forma de 

construir universos de consumo que atendem não só a uma visão objetiva, mobilizando um 

universo de valores compartilhados socialmente, como também a uma visão subjetiva, que 

atende a esse desejo de posse do mundo, a uma singularização construída em função tanto do 

que o sujeito comunicante deseja atrelar ao produto anunciado, quanto em função do que o 

universo de valores compartilhados pelos sujeitos interpretantes exige.  

 

  

 

Anúncio 12 – Gol. Fonte: VEJA, revista. Ed. 2439. 19 ago. 2015, p. 16.  

 

 

No anúncio 12, por exemplo, observamos que a descrição ocorre, inicialmente, por 

meio da identificação, que constrói uma relação de distanciamento x aproximação entre 
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valores socialmente compartilhados, como vemos nos seguintes pares de palavras empregados 

no anúncio: pontualidade x compromisso, conforto x preço justo, tecnologia x atendimento, 

saudade x abraço, facilidade x eficiência, moderno x bonito etc. Tais palavras identificam 

atributos que fazem parte do universo de valores socialmente compartilhados pelos leitores do 

anúncio. Além disso, trata-se de nomeações que criam uma lista de características que são 

associadas à empresa. O anúncio também descreve uma série de ações que foram realizadas: 

modernizou, aumentou, aprimorou. Tais ações não indicam o movimento de um actante no 

espaço, tampouco se observa uma mudança de estado inicial para um estado final, mas 

mostram que procedimentos foram feitos pela empresa para diminuir as distâncias nomeadas 

no anúncio. 

Por fim, o anúncio traz uma série de qualificações para a Gol: simples, humana, 

eficiente, inteligente. Tais qualificações revelam uma visão particular, subjetiva, que depende, 

sobretudo, dos sentimentos que o enunciador quer envolvidos na descrição apresentada. Tanto 

que, o leitor da revista, ao ler esse anúncio, pode não concordar com a forma como a empresa 

foi qualificada. Como vemos, o modo descritivo possibilitou ao enunciador-anunciante criar 

um universo de consumo que é, ao mesmo tempo, condizente com valores socialmente 

compartilhados (pontualidade, compromisso, conforto etc.) e com valores que o enunciador 

quer que lhe sejam atribuídos (simples, humana, eficiente etc.). 

 

2.6.2.2. Os procedimentos que configuram a encenação descritiva 

 

Os procedimentos que configuram a encenação descritiva são de dois tipos: 

procedimentos discursivos, que implementam os componentes do princípio de organização 

descritiva (nomear, localizar-situar e qualificar), e procedimentos linguísticos, que englobam 

certo número de categorias de língua para servir aos componentes de organização descritiva.  

Do ponto de vista dos procedimentos discursivos, o descritivo opera por meio de dois 

procedimentos básicos: a identificação dos seres e a construção do mundo onde esses seres 

habitam. O procedimento de identificação corresponde ao componente nomear – ao 

identificar, em seu discurso, os seres do mundo, o descritor faz com que um “ser seja”, isto é, 

exista. Nessa identificação, os seres podem ter uma referência material (concreta, como em 

“homem”) ou não material (abstrata, como em “dor”). A nomeação dos seres pode, ainda, 

ocorrer por meio de nomes comuns, remetendo a uma identificação genérica (país); ou por 

meio de nomes próprios, remetendo a uma identificação específica (Brasil). 
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Transcrição do texto:  

Há 25 anos, a missão da Pacaembu é oferecer moradias dignas e qualidade de vida. É cumprindo esse propósito 
que ela está presente em 41 cidades do Estado de São Paulo com mais de 55 mil unidades habitacionais e 
comerciais entregues. Uma trajetória que hoje chega a um momento especial: a entrega do maior bairro 
planejado do Brasil, o Vida Nova Ribeirão, com área de 2.830.297,10 m2 e 6.991 moradias comercializadas em 
tempo recorde, sendo 4.825 entregues agora. Um bairro planejado completo, com qualidade construtiva, 
segurança, parque linear, praças, 3,9 km de ciclovia, 11 km de pista de caminhada, campos de areia, quadras 
poliesportivas, academias de 3a. idade, linhas de ônibus em funcionamento, além de escola de educação 
infantil, creche e unidades de saúde prontas para entrar em operação. O bairro ainda oferece 761 áreas para 
abertura de comércios, serviços e indústrias leves. A Pacaembu aproveita a oportunidade para agradecer o 
empenho de todos os colaboradores, parceiros e fornecedores. Um agradecimento especial aos clientes que 
confiaram na Pacaembu Construtora para a realização do seu sonho.   

Anúncio 13 – Pacaembu. Fonte: VEJA, revista. Ed. 2613. 19/12/2018, p. 14.  

 

Os procedimentos de construção do mundo dependem da visão adotada pelo descritor, 

que pode ser mais ou menos objetiva. Ao construir o mundo de forma objetiva, o descritor 

constrói uma visão de verdade sobre o mundo, caracterizando os seres a partir de um 

imaginário social compartilhado (qualificar), ou fazendo com que esse “ser esteja” em um 

lugar e em um momento determinados (localizar-situar).  

O anúncio 13 é um texto cujo modo de organização do discurso predominante é o 

descritivo, cuja encenação foi construída por meio dos componentes nomear, situar-localizar e 

qualificar para construir uma visão objetiva do mundo. A nomeação ocorreu por meio da 

identificação de seres tanto com nomes comuns (moradias, bairro, segurança, praças etc.), 

quanto por meio de nomes próprios (Pacaembu, Estado de São Paulo, Vida Nova Ribeirão). 
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Vejamos que todas as identificações feitas no texto estão em função da caracterização do 

condomínio anunciado, portanto, é por meio do componente nomear que o condomínio existe 

enquanto ser no mundo, tanto por seu próprio nome, quanto pelos componentes que o 

constituem. 

No que se refere aos procedimentos de construção do mundo em que esse condomínio 

se encontra, prevalece uma visão objetiva do mundo, construída por meio dos componentes 

situar-localizar (41 cidades do Estado de São Paulo, um bairro planejado completo) e 

qualificar (maior, habitacionais, comerciais, planejado, completo etc.). Nesse anúncio, a 

encenação descritiva foi construída sob uma perspectiva mais objetiva do mundo, 

identificando e empregando procedimentos descritivos condizentes com um universo 

socialmente compartilhado, ou socialmente comprovável, visto que é possível comprovar, por 

exemplo, se a empresa está, de fato, presente em 41 cidades, como informa, se o condomínio 

é realmente o maior etc. 

O procedimento descritivo pode, também, ser realizado por meio de uma construção 

subjetiva do mundo. Ao construir o mundo de forma subjetiva, o descritor o constrói a partir 

de sua própria visão sobre o mundo, fazendo com que o “ser seja alguma coisa” a partir de seu 

próprio imaginário (qualificar). Ao lançar mão desse procedimento de construção do mundo, 

o descritor pode deixar transparecer seus sentimentos, seus afetos e suas opiniões, produzindo 

uma descrição subjetiva. Ou pode, ainda, descrever um mundo mitificado, fazendo emergir 

um imaginário simbólico, maravilhoso, fantástico, produzindo uma descrição ficcional. 

O anúncio 14 ilustra uma descrição subjetiva, na qual os seres são nomeados, são 

localizados e são qualificados em função de uma visão particular do enunciador. Para o 

procedimento discursivo de identificação, foi empregada uma palavra que identifica de forma 

específica, por meio do nome próprio “Elemídia”, e palavras que identificam de forma mais 

geral, por meios dos nomes comuns “marca”, “informação”, “serviço”, “entretenimento”, 

“conteúdo”, “audiências”, “mídia”. Tal é o procedimento da denominação, que possibilita dar 

existência ao produto anunciado. Sobre o componente localizar-situar, que também é um 

procedimento de identificação, percebe-se uma indefinição de lugar e de tempo (“Na hora 

certa, no ambiente certo, no tempo certo.”, “Em cada tela com a nossa marca...”, “Todos os 

meses do ano, todos os dias da semana, todas as horas do dia: a cada 10 segundos.”). 
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Transcrição do texto:  

IRRESISTÍVEL. Direta. Dinâmica. Relevante. 
Inteligente. Mas pode chamar de Elemídia.  
 
Como você a Elemídia dá valor ao que 
importa. Na hora certa, no ambiente certo, 
no tempo certo. Em cada tela com a nossa 
marca você encontrará a informação mais 
relevante, o serviço mais abrangente, o 
entretenimento sob medida. Todos os 
meses do ano, todos os dias da semana, 
todas as horas do dia: a cada 10 segundos. 
Nosso compromisso é entregar o melhor 
conteúdo para a mais qualificada das 
audiências: você. É por esse compromisso 
que somos a referência em mídia exterior 
digital. Elemídia, a cada dia mais irresistível. 
 

 

 

 

Anúncio 14 – Elemídia. Fonte: VEJA, revista. Ed. 2613. 19/12/2018, p. 14. 

Além disso, o texto foi construído de modo a transparecer subjetividade, com recursos 

linguísticos, como o emprego de adjetivos avaliativos (irresistível, direta, dinâmica, relevante, 

inteligente) e de comparações (“Como você a Elemídia dá valor ao que importa”.), criando 

um efeito de confidência. Também há subjetividade nas características do serviço oferecido 

pelo anúncio, uma vez que elas podem ser contestadas pelo consumidor: “a informação mais 

relevante, o serviço mais abrangente, o entretenimento sob medida”. Ao contrário da 

descrição mais objetiva realizada no anúncio 13 (p. 79), dessa vez, a descrição revela o modo 

como o descritor se envolve com o objeto descrito, mostrando uma atitude que pretende 

apresentar ao destinatário uma visão particular do mundo. O número de formas qualificativas 

associadas à empresa anunciada (Irresistível. Direta. Dinâmica. Relevante. Inteligente.) não 

pode ser comprovada em um universo de valores socialmente compartilhados, ou seja, não se 

trata de um ponto de vista comum a todos os leitores do anúncio, mas sim de uma visão que 

lhes é imposta no anúncio. 

Cada um desses procedimentos será empregado em função da finalidade de cada texto. 

Assim, a identificação será um procedimento típico de textos que têm a finalidade de 

recensear, como inventários, listas recapitulativas, listas identificatórias, nomenclaturas etc. 
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Nesses casos, o modo descritivo é o eixo organizador do discurso. Mas a identificação é ainda 

um procedimento comum em textos cuja finalidade é a de informar. Como explica 

Charaudeau (2010a, p. 120), “correspondendo à finalidade de informar, encontramos 

fragmentos de texto que servem para dar a conhecer ou reconhecer seres cuja identidade é 

indispensável para a compreensão do relato, da caracterização ou das citações”. Os 

procedimentos de construção objetiva do mundo podem ser empregados em função de 

finalidades específicas, como definir ou explicar em nome de um saber, e incitar ou contar em 

função de um testemunho da realidade. Já os procedimentos de construção subjetiva, embora 

também correspondam a finalidades relativas ao incitar e ao contar, fazem-no como 

testemunho de uma forma particular de ver o mundo. 

Ao referir-se à encenação discursiva (mise-en-scène), Charaudeau (2010a, p. 75) 

destaca que ela reflete uma preocupação do locutor com a enunciação de seu ato de 

linguagem, a partir da qual, considerando dados da situação de comunicação e as categorias 

de língua ordenadas nos modos de organização do discurso, esse locutor se perguntaria: 

“Como é que vou/ devo falar (ou escrever), levando em conta o que percebo do interlocutor, o 

que imagino que ele percebe e espera de mim, do saber que eu e ele temos em comum, e dos 

papéis que eu e ele devemos desempenhar?” (CHARAUDEAU, 2010a, p. 75). Essa 

preocupação do locutor com a enunciação de seu ato de linguagem coloca em cena todo um 

dispositivo cênico previsto pelo contrato de comunicação. Dessa forma, toda encenação 

discursiva se baseia em uma representação geral do dispositivo da encenação do ato de 

linguagem, que pode ser ilustrada conforme a figura 9. 

Logo, cada modo de organização do discurso adaptará esse dispositivo geral à 

finalidade implícita em sua função de base. O dispositivo de encenação narrativa, por 

exemplo, coloca em cena, no circuito externo, um autor/escritor e um leitor real competente; 

no circuito interno, encenam um narrador e um leitor destinatário que participam de um 

processo narrativo. Esses atores do processo narrativo estão no centro desse dispositivo, 

ligados por uma história, que pode ser real ou fictícia. O dispositivo de encenação 

argumentativa também traz os sujeitos para o centro da encenação, mas ligados por uma razão 

demonstrativa atrelada a uma razão persuasiva. O que fica em destaque nessa encenação é a 

capacidade de o sujeito que argumenta influenciar, dentro do contrato de comunicação 

estabelecido, seu destinatário. 

No caso da encenação descritiva, há de se considerar que ela pode funcionar como 

norteadora do dispositivo de encenação, ou apenas atrelada aos dispositivos narrativo ou 

argumentativo.  
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Figura 9: Representação do dispositivo da encenação da linguagem. (CHARAUDEAU, 2010a, p.77). 

 

 

 
Figura 10: Dispositivo da encenação descritiva.  

(Elaborado com base no dispositivo da encenação narrativa. CHARAUDEAU, 2010a, p. 184). 

 

De modo geral, a encenação descritiva colocará em cena um sujeito descritor, que tem 

a função de criar certos efeitos discursivos que pretende sejam percebidos pelo leitor real, ao 

qual, no entanto, não tem acesso senão por meio do destinatário hipotético previsto no 

contrato estabelecido. São esses efeitos que serão evidenciados na encenação. Assim, um 

possível dispositivo da encenação descritiva poderia ser representado conforme a figura 10. 
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Como ilustrado, a encenação descritiva permite ao descritor criar certos efeitos 

possíveis: o efeito de saber, os efeitos de realidade e ficção, o efeito de confidência e o efeito 

de gênero. Charaudeau (2010a, p. 139) lembra, entretanto, que esses efeitos da encenação 

descritiva não são mais que efeitos possíveis, uma vez que “o leitor real pode não percebê-

los”. Além disso, tais efeitos “não são todos decorrentes de uma intenção perfeitamente 

consciente da parte do sujeito descritor”. 

Os efeitos de saber são criados sempre que um descritor sábio apresenta uma série de 

identificações e qualificações que, presumivelmente, o sujeito leitor desconhece e precisa 

conhecer. O descritor se apresentaria, então, como detentor de um conhecimento que traz a 

“prova da veracidade de seu relato ou de sua argumentação”. Para provar essa veracidade, os 

procedimentos empregados criarão um mundo mais objetivo, mais crível, como 

exemplificado no anúncio 13 (p. 77), ou, ainda, no anúncio 6 (p. 64), em que a caracterização 

do produto (“cheque especial foi feito para emergências”) revela uma informação que o 

enunciador quer compartilhar com seu destinatário por considerá-la importante. 

Os efeitos de realidade e de ficção devem ser tratados, de acordo com Charaudeau 

(2010a, p. 140), “em conjunto, visto que o fenômeno de alternância entre esses dois modos de 

visão do mundo é que constitui o principal interesse em muitos relatos”. Para a criação de tais 

efeitos, o descritor se identifica com um narrador-descritor que apresenta um mundo ora 

realista, ora fantástico. O resultado dessa construção discursiva pode revelar uma visão tanto 

objetiva quanto subjetiva. Os anúncios 17 (p. 94) e 40 (p. 219 e 238) são dois bons exemplos 

de como o modo descritivo, associado ao modo narrativo, possibilita a construção dessa visão 

mais ou menos objetiva do mundo. O anúncio 17 apresenta uma história dada como real, mas 

construída como um conto de fadas, o que fica evidente pelo emprego de “fantástica história”. 

Já o anúncio 40 narra uma história que, embora possa ser fictícia, apresenta formas 

linguísticas que identificam um universo mais objetivo, com recurso, por exemplo, ao nome 

próprio para identificar os personagens.  

O descritor pode ainda imprimir um efeito de confidência a seu discurso ao apresentar-

se como um descritor confidente que intervém, implícita ou explicitamente, exprimindo sua 

apreciação pessoal tanto por meio de reflexões pessoais quanto por meio de recursos como: 

interpelação direta do leitor, compartilhamento de reflexões e posicionamentos próprios ou, 

ainda, a antecipação de informações que considera serem conhecidas por seu leitor, em geral, 

para refutá-las ou desvalorizá-las. “Assim, o dispositivo enunciativo da descrição é 

modificado com a ajuda de parênteses, traço de união, reflexões de caráter geral (provérbios, 
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máximas), comparações etc.” (CHARAUDEAU, 2010a, p. 141). Evidencia-se, nesse caso, 

maior subjetividade, como exemplificado no anúncio 14 (p. 79), anteriormente apresentado. 

Sobre os efeitos de gênero, Charaudeau (2010a, p. 142) explica que “esse efeito resulta 

do emprego de alguns procedimentos de discurso que são suficientemente repetitivos e 

característicos de um gênero para tornar-se o signo deste”. Esse procedimento permite ao 

descritor valer-se de características previamente conhecidas do leitor acerca de determinado 

gênero para atribuí-las a seu discurso. Tais características podem reforçar um efeito de 

semelhança com o gênero ou podem buscar uma não conformidade com ele. A objetividade e 

a subjetividade vão depender do gênero que empresta suas características. 

No anúncio 15, embora a parcela imagética explicite uma narratividade que pressupõe 

um antes e um depois dos personagens mostrados, podemos ver que a parcela verbal apresenta 

uma encenação descritiva que criou efeitos bastante interessantes.  

 

 

Anúncio 15 – Make B Barbie O Boticário. Fonte: Revista Veja. Ed. 2480, 01 junho 2016, p. 2-3. 

 

De um lado, percebemos um efeito de saber, em que o descritor demonstra conhecer 

os personagens descritos, com os quais pretende que o consumidor se identifique, conhecer 

suas principais características, além de seus sonhos e o meio de realizá-los; produzindo efeitos 

passíveis de suscitar no consumidor confiança, segurança e credibilidade. Por outro, um efeito 

de gênero, o dos relatos pessoais normalmente escritos em diários ou agendas, em que jovens 



84 
 

fazem apontamentos, rabiscos e confidências, mas, no caso do anúncio, tendo como suporte 

um quadro negro, de forma que o descritor se beneficia de tais características para produzir 

efeitos que propiciem a adesão do consumidor, por meio da aceitação, da identificação e do 

reconhecimento. 

Após a apresentação de toda a construção descritiva, com seus componentes e 

procedimentos e com sua encenação própria, pode-se concluir que o modo descritivo serve a 

finalidades impostas pela situação de comunicação, construindo atos de linguagem a partir de 

restrições e coerções que ora se definem por sua própria função de base, ora pela função de 

base de outros modos de organização. Em todos os casos, o modo descritivo possibilita ao 

descritor inventar quantas versões de realidade ele quiser por meio da identificação e da 

construção de um mundo mais ou menos subjetivo. 

Segundo Charaudeau (2010a, p. 79), nos gêneros do âmbito publicitário, predominam 

os modos enunciativo e descritivo, o que nos levou a fazer uma fundamentação mais 

detalhada desses dois modos, como já apresentado. Entretanto, admite o autor que os modos 

narrativo e argumentativo também possam aparecer, mesmo que de forma implícita. Sendo 

assim, passaremos a seguir a uma breve caracterização dos modos narrativo e argumentativo, 

evidenciando, porém, somente as informações que serão importantes para a análise do corpus. 

Observamos que esses dois modos de organização não são empregados em sua totalidade nos 

anúncios publicitários impressos, visto que muitos de seus componentes e sua encenação 

discursiva, em geral, aparecem de forma implícita como veremos a seguir. 

 

2.6.3. Os modos narrativo e argumentativo na constituição da encenação discursiva 

publicitária 

 

Na publicidade, o modo de organização predominante costuma ser o descritivo, 

associado a alguma das modalidades do enunciativo, ambos já apresentados nos tópicos 

precedentes. Entretanto, como já salientamos, em geral, os modos narrativo e argumentativo 

também podem aparecer na constituição da encenação discursiva publicitária, como ocorre no 

anúncio 16. 
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Anúncio 16 – Perfume Liquid Sense Afrodisíaco Feminino. Fonte: Revista Auto Astral, n. 352, julho de 

2015, p. 15. 

 

 

A seguir, para facilitar a leitura, apresentamos a transcrição do texto (com destaque 

para os trechos de narrativa): 

Narrativa 1 

Fui vítima de uma substância mágica 

Raul Perkin foi vítima de uma substância mágica e nos contou sobre esta sua experiência. 

Raul festejava seus 30 anos e havia viajado com um grupo de amigos para um sítio onde teria uma 
festa que iria durar a noite toda. “A princípio havia sentido um estranho perfume sensual, quase 
embriagador... Ao caminhar entre um reduzido grupo de pessoas, esse perfume se destacou. Era 
ela, essa mulher tão perto de mim, que exalava essa fragrância que, inconscientemente, buscava 
desde que cheguei à festa”. 

Uma fragrância que me perturbou profundamente 

“E assim foi, com a primeira música lenta, sem perceber a convidei para dançar... enquanto estive 
perto dela senti uma estranha sensação, embebedado pelo seu perfume, suave, sensual, 
embriagador, um perfume que me perturbava profundamente. Depois da dança esse perfume ficou 
em meu corpo e minha mente.” 

Um extraordinário poder de atração 

“Quando a música parou, perguntei ao meu amigo Carlos quem era aquela pessoa que tanto 
estava me perturbando. Ele surpreso respondeu: - Você também? Não sei o que tem essa mulher, 
mas todos os homens ficam doidos por ela. 

Segui pensando: Será possível que um perfume me transforme dessa maneira? Com tantas 
mulheres bonitas, por que logo ela? Não sei nada dessa mulher, fisicamente é como qualquer 
outra, sinto uma atração impossível de explicar e muito menos de controlar. Foi aí que recordei 
que já haviam me falado do Liquid Sense, um perfume com o poder de seduzir.” 

[imagem] 

O fogo incontrolável do desejo 

“Dirigindo sem nenhuma concentração, desejava aquela mulher mais do que tudo, estava 
completamente doido por ela, não me reconhecia, fui sempre um homem reservado, maduro e 
controlado, agora estava desejando uma mulher que mal conhecia. Neste momento percebi que fui 
hipnotizado por esse perfume e não controlava meus atos.” 

Muitas mulheres que já utilizaram esse perfume mágico descobriram seu extraordinário 
poder de atração... 
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Narrativa 2 

VEJA ESTE DEPOIMENTO: 

Gotas Mágicas 

“Quando recebi meu perfume e coloquei algumas gotas em meu corpo, já me senti poderosa e 
atraente, nunca pensei que um perfume fosse capaz de tal transformação positiva. 

Estou muito feliz, encontrei um grande amor e me sinto completa e estamos muito felizes juntos, 
tenho certeza que o meu Liquid Sense fez toda a diferença, afinal de contas são as minhas 
gotinhas mágicas.” 

M. V. A., 42 anos – Santa Filomena/PE 

Este extraordinário PERFUME LIQUID SENSE que despertou em Raul uma paixão 
descontrolada e um desejo à flor da pele, já está disponível no Brasil. Atenção, você não 

encontrará este perfume sendo vendido no comércio, somente será vendido pelo telefone e 
asseguramos sua total discrição no envio para sua casa. Experimente também a versão 

masculina PERFUME LIQUID LOVE. 

ATENÇÃO: Perfume Liquid Sense Afrodisíaco Feminino é produto exclusivo, cuidado com as 
imitações! 

RESPONSABILIDADE 

Você deve ser responsável pelo uso do perfume, nós não nos responsabilizamos por abusos ou 
violações pessoais, caso queira ter o poder de sedução. 

* A eficácia do produto depende da pessoa que utiliza e da pessoa que sente o perfume, além disso o biotipo e 
a personalidade de ambas também podem influenciar. 

  

Podemos ver que esse anúncio, na verdade um informe publicitário, foi construído 

com predominância do modo descritivo, visto que a finalidade principal dessa publicidade é 

apresentar características do produto anunciado. Se excluirmos as duas narrativas que 

constituem o anúncio, perceberemos a predominância do descritivo, principalmente pela 

identificação e pela qualificação, como destaques a seguir: 

Muitas mulheres que já utilizaram esse perfume mágico descobriram seu 
extraordinário poder de atração... 

 

Este extraordinário PERFUME LIQUID SENSE que despertou em Raul 
uma paixão descontrolada e um desejo à flor da pele, já está disponível 
no Brasil. Atenção, você não encontrará este perfume sendo vendido 
no comércio, somente será vendido pelo telefone e asseguramos sua 
total discrição no envio para sua casa. Experimente também a versão 
masculina PERFUME LIQUID LOVE. 

ATENÇÃO: Perfume Liquid Sense Afrodisíaco Feminino é produto 
exclusivo, cuidado com as imitações! 

RESPONSABILIDADE 

Você deve ser responsável pelo uso do perfume, nós não nos 
responsabilizamos por abusos ou violações pessoais, caso queira ter o 
poder de sedução. 

* A eficácia do produto depende da pessoa que utiliza e da pessoa que sente o perfume, além 
disso o biotipo e a personalidade de ambas também podem influenciar. 
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Além do modo descritivo, a enunciação nesse texto se realiza pela modalidade 

elocutiva (Fui vítima de um perfume mágico), alocutiva (Veja esse depoimento) e delocutiva 

(“Muitas mulheres que já utilizaram esse perfume mágico descobriram seu extraordinário 

poder de atração”), cada uma dessas modalidades, por sua vez, interferindo na encenação dos 

outros modos de organização presentes, não apenas o descritivo, mas também o narrativo e o 

argumentativo. Essa possibilidade de que haja interação entre os modos de organização do 

discurso em um mesmo texto nos leva à necessidade de apresentar, brevemente, alguns 

aspectos importantes dos modos de organização narrativo e argumentativo, preocupando-nos 

principalmente com aqueles que servirão como ferramenta de análise. 

Os modos de organização, como já apresentado, constituem-se de um princípio de 

organização e uma função de base: o princípio de organização é duplo, isto é, aponta para 

uma lógica de construção do discurso e uma encenação discursiva; e a função de base 

corresponde à finalidade discursiva. Assim, o modo narrativo apontará para uma lógica de 

construção narrativa, definida por uma lógica acional que prevê a construção de uma sucessão 

de ações, previsíveis no mundo referencial; e uma organização da encenação narrativa, que 

colocará em cena o universo narrado no qual um sujeito narrador se dirige a um destinatário 

da narrativa, ambos ligados por um contrato de comunicação específico, cuja função de base, 

isto é, sua finalidade discursiva, precisa responder à questão “Que é narrar?”.  

O modo de organização argumentativo, por sua vez, apontará para uma lógica de 

construção argumentativa, definida por uma razão demonstrativa, cujo mecanismo busca 

estabelecer relações de causalidades diversas; e uma organização da encenação 

argumentativa, definida por uma razão persuasiva, cujo mecanismo busca estabelecer a prova 

com a ajuda de argumentos. Quanto à sua função de base, o modo argumentativo se propõe a 

responder à questão “Que é argumentar?”, cuja resposta aponta para a necessidade de expor e 

provar causalidades, isto é, explicitar relações estabelecidas entre duas ou mais asserções, de 

modo a provocar um raciocínio que visa a influenciar o interlocutor. 

 

2.6.3.1. Algumas características do modo de organização narrativo relevantes 

para a publicidade impressa 

 

Segundo explica Charaudeau (2010a, p. 153), o modo de organização narrativo não se 

confunde com nenhum gênero textual cujo modo predominante seja o narrativo, visto que o 

conceito de modos de organização não remete a uma classe de textos que se poderiam 

classificar como narrativos, mas a componentes e procedimentos que se combinam na 
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constituição textual. O autor também ressalta a necessidade de diferenciar o modo narrativo 

do que se costuma chamar de narrativa, visto que esta pode ser composta tanto do modo 

narrativo quanto do modo descritivo, como no caso do anúncio 16 (p. 85), em que verificamos 

a presença tanto da narração quanto da descrição em um mesmo texto. Como define o autor, 

 

A narrativa é uma totalidade, o narrativo um de seus componentes. A narrativa 

corresponde à finalidade do “que é contar?”, e para fazê-lo, descreve, ao mesmo 

tempo, ações e qualificações, isto é, utiliza os modos de organização do discurso que 

são o Narrativo e o Descritivo. É preciso, então, não confundir narrativa e modo 

Narrativo (ou Descritivo), a primeira englobando os dois outros. (CHARAUDEAU, 

2010a, p. 156). 

 

 É muito comum na publicidade que apareça uma sucessão de ações, o que poderia 

levar-nos a acreditar tratar-se de uma narrativa. Entretanto, Charaudeau (2010a) esclarece 

que contar não é somente descrever ações nem uma sequência de fatos ou acontecimentos. 

Segundo o autor, contar envolve, necessariamente, uma série de tensões e até mesmo 

contradições, a partir da qual um narrador pretende fazer crer no verdadeiro, na unicidade e 

na pluralidade do ser, ou seja, o narrador suscita em seu destinatário as tensões próprias da 

existência humana.  

 

Contar é uma atividade posterior à existência de uma realidade que se apresenta 

necessariamente como passada (mesmo quando é pura invenção), e, ao mesmo 

tempo, essa atividade tem a propriedade de fazer surgir, em seu conjunto, um 

universo, o universo contado, que predomina sobre a outra realidade, a qual passa a 

existir somente através desse universo. (CHARAUDEAU, 2010a, p. 154). 

 

A construção do universo narrado (ou contado) envolve uma série de componentes 

e procedimentos que constituem a configuração da lógica narrativa e dão origem à 

encenação narrativa. Os componentes da lógica narrativa são, basicamente, de três tipos: os 

actantes, os processos e as sequências.  

Por actantes, entendemos os sujeitos envolvidos com a ação narrativa propriamente 

dita, eles desempenham papéis relacionados à ação da qual dependem, ou seja, é a ação 

que coloca em cena tais actantes. Dessa forma, é a ação que determinará os actantes de 

base (os arquétipos), definindo-os como o que age ou o que sofre a ação, ou ainda, 

determinando os circunstantes, ou seja, os actantes que não se ligam diretamente à ação em 

si, mas fazem parte das circunstâncias que a originaram. No anúncio 16 (p. 85), por 

exemplo, na narrativa 1, temos dois actantes: o que sofre a ação (Raul) e assume o papel de 

vítima, e o que provoca a ação (a mulher, por meio do perfume) e que assume o papel de 
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agressor, além dos circunstantes (os amigos, o amigo Carlos); enquanto na narrativa 2, 

temos um actante agente, que assume o papel de beneficiário da ação. 

Os processos, conforme explica Charaudeau (2010a), unem os actantes entre si, 

dando uma orientação funcional a sua ação. Em outras palavras, os processos 

correspondem à semantização das ações em relação com sua função narrativa, de modo 

que funções narrativas e papéis dos actantes se determinam reciprocamente. Enquanto o 

processo é uma unidade de ação, a função narrativa corresponde à correlação de uma ação 

com outra ação, motivada por uma intencionalidade. Voltando à narrativa 1 do anúncio 16 

(p. 85), vamos encontrar uma unidade de ação, por exemplo, no título “Fui vítima de uma 

substância mágica”, cuja função narrativa é a ameaça, determinada pelo papel narrativo 

dos actantes, que se apresentam como vítima e agressor. 

Já as sequências, por sua vez, integram processos e actantes em uma finalidade 

narrativa segundo certos princípios de organização, quais sejam o princípio da coerência, 

da intencionalidade, do encadeamento e da localização. Uma sequência é, então, uma 

sucessão de ações, cuja coerência delimita seu princípio e seu fim, cuja intencionalidade 

orienta o preenchimento de uma falta ou uma busca, cujo encadeamento pode ocorrer por 

meio de uma sucessão, de um paralelismo, de uma simetria ou de um encaixe, e cuja 

localização pode ocorrer tanto no espaço, quanto no tempo, ou, ainda, por meio de 

caracterizações dos actantes. A narrativa 1 do anúncio 16 (p. 85) constitui-se basicamente 

de uma única sequência, que se inicia com a descoberta da mulher que usa o perfume 

(“...esse perfume se destacou. Era ela, essa mulher...”) e finaliza quando o narrador 

descobre que o perfume exercia algum poder sobre ele (“Neste momento percebi que fui 

hipnotizado por esse perfume e não controlava meus atos.”).  

A intencionalidade da narrativa é evidenciar a busca de Raul por descobrir aquilo 

que o ameaça (a mulher que usa o perfume). Essa busca se concretiza por meio de alguns 

processos cujo encadeamento ocorre por meio da sucessão das ações: o primeiro processo 

envolve a descoberta da mulher que usava o perfume, cuja função narrativa coloca Raul 

como beneficiário da ação, já que ele alcança um objetivo; o segundo processo ocorre por 

meio do convite para dançar, que coloca a mulher como beneficiária da ação, visto que ela 

alcançou seu propósito que era o de seduzir; o terceiro processo remete ao momento em 

que Raul busca ajuda para entender quem era a mulher que o ameaçava, o que o coloca na 

posição de vítima; por fim, o último processo remete ao momento em que Raul se dá conta 

do efeito do perfume, o que o coloca novamente na posição de vítima. Quanto à 
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localização, a narrativa oferece uma localização espacial (sítio), temporal (noite) e 

caracterizadora (vulnerável, na narrativa 1). 

Actantes, processos e sequências são componentes que configuram a lógica 

narrativa. Nos anúncios publicitários, o componente que costuma estar explícito é o 

actante, ficando o processo e a sequência, em geral, implícitos, o que acaba deixando a 

lógica narrativa pouco evidente. Passaremos, agora, a analisar componentes tais como 

identidades, estatutos e pontos de vista do narrador, que dão origem aos procedimentos da 

encenação narrativa. 

Inicialmente, para que possamos entender bem o que é a encenação narrativa, cabe 

recordar a analogia que Charaudeau (2010a) faz entre o discurso e o teatro, de modo que o 

discurso pode ser representado em um dispositivo no qual se visualizam seres de fala que 

assumem papéis tal qual o personagem assumido por um ator no teatro. No que concerne à 

narrativa, o autor diferenciará o narrador (ser de papel que conta uma história), do autor 

(ser que escreveu o livro) e do indivíduo (ser psicológico e social, que tem uma vida como 

qualquer outro). Da mesma forma, diferenciará o leitor real, do qual se espera uma 

competência de leitura, do leitor, ser de papel, destinatário da narrativa. Considerando essa 

diferenciação, o dispositivo do discurso da narrativa será constituído de um espaço externo, 

onde se situam o autor e o leitor “reais”; e um espaço interno, onde se encontram o 

narrador e o leitor-destinatário. Assim, o dispositivo da encenação narrativa pode ser 

representado como segue: 

 

 

Figura 11: Dispositivo da encenação narrativa. (CHARAUDEAU, 2010a, p. 184). 
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 Nesse dispositivo, identificamos no circuito externo, dois parceiros da troca 

comunicativa, denominados “autor” e “leitor real”. Esses parceiros, entretanto, podem 

assumir, pelo menos, duas identidades sociais, quais sejam “autor-indivíduo” e “autor-

escritor” (identidades sociais do EU) e “leitor real-indivíduo” ou apenas “leitor-real” e “leitor 

real-competente” ou apenas “leitor-possível” (identidades sociais do TU). No circuito interno, 

esses parceiros se transformam em protagonistas do ato de comunicação e assumem 

identidades discursivas, ou seja, transformam-se em seres de fala. Esses protagonistas 

assumem suas identidades discursivas em função da forma como a história é contata: se a 

história for contada como sendo real, isto é, como fazendo parte da realidade sócio-histórica, 

teremos um “narrador-historiador” (identidade discursiva do EU), se a história for contada 

como sendo fictícia, isto é, como fazendo parte de um mundo inventado, teremos um 

“narrador-contador (identidade discursiva do EU). Em ambos casos, tanto na história contada 

como real quanto na fictícia, a identidade discursiva do TU será denominada “leitor-

destinatário” e esta identidade poderá ser protagonizada de forma explícita ou de forma 

implícita, de modo que o destinatário pode ou não ser referenciado no discurso. 

 Vale apontar que essa classificação em mundo realista e mundo ficcional não significa 

que se trata de contar efetivamente uma história real ou inventar uma história fictícia. Como 

esclarece Charaudeau (2010a, p. 188), essa divisão atende à função de base do modo de 

organização narrativo (“Que é contar?”, cuja resposta implica considerar acontecimentos 

dentro de um universo verídico ou ficcional), o que possibilita a criação de efeitos de 

realidade e efeitos de ficção. Com isso, cabe dizer que se podem encontrar narrativas de fatos 

verídicos contadas como se fossem ficção, ou narrativas de ficção relatadas como factuais. 

 A configuração da encenação narrativa apresenta alguns procedimentos que são 

determinados em função do narrador, visto que é ele quem mostrará quais são as identidades, 

qual será o estatuto e quais os pontos de vista contemplados. Quanto às identidades, a 

presença e a intervenção de um autor-indivíduo, colocará em cena um narrador em primeira 

pessoa, que se designará como “eu” ou como “nós” (ou, ainda, a gente). Esse narrador em 

primeira pessoa pode ser um narrador-historiador, que poderá ser identificado como um 

cronista que traz observações e apreciações pessoais, ou poderá ser identificado como uma 

testemunha que participa como personagem de seu próprio relato, o que caracteriza a 

autobiografia. Esse é o caso da narrativa 1 do anúncio 16 (p. 85) anteriormente apresentado, 

cuja narrativa traz um narrador em primeira pessoa, que se apresenta como a vítima de uma 

situação (“Fui vítima de um perfume mágico”).  



92 
 

Já a presença e a intervenção de um autor-escritor coloca em cena um narrador em 

terceira pessoa, que pode ser um “narrador-historiador”, que conta acontecimentos passados 

de modo objetivo, oferecendo, em geral, documentos e testemunhos do que conta, como 

ocorre na narrativa 1 do anúncio 16 (p. 85), na seguinte passagem: “Raul Perkin foi vítima de 

uma substância mágica e nos contou sobre esta sua experiência.”, em que o narrador relata 

algo que aconteceu a alguém, apresentando como prova de seu relato o testemunho da pessoa 

que vivenciou o fato. Mas a presença e intervenção de um autor-escritor pode colocar em cena 

também um “narrador-contador” que relata a história de alguém que não a sua própria, de 

modo objetivo, mas sem oferecer nenhuma prova de que narra algo verídico. Esse narrador-

contador pode revelar-se na narrativa, apresentando-se como narrador ou romancista; pode 

implicar o leitor de alguma forma; mas, em geral, ele ficará apagado na narrativa, podendo ser 

apenas pressuposto (alguém conta). Como esclarece Charaudeau (2010a, p. 194), “a 

determinação da identidade do narrador responde à questão ‘quem fala?’” (ou “quem 

escreve?”), ou seja, quem fala (ou escreve) é um autor-narrador-indivíduo ou um autor-

narrador-escritor? Esse autor-narrador-indivíduo é um cronista ou uma testemunha? Esse 

autor-narrador-escritor é um historiador ou um contador? 

 Quanto a seu estatuto, o narrador se define pela resposta que damos à questão “quem 

conta a história de quem?”: o narrador conta a história de outro, conta a própria história ou há 

muitos narradores? Se contar a história de outro, há dois estatutos que lhe podem ser 

atribuídos: a) o narrador é totalmente exterior à narrativa, conta uma história da qual não 

participa; b) o narrador não participa da história, isto é, não a protagoniza, mas se apresenta 

como uma testemunha dos fatos narrados. Se contar a própria história, outros dois estatutos 

podem ser definidos: a) o narrador é porta-voz do autor-indivíduo-escritor, logo haverá uma 

assimilação entre as identidades social e discursiva, como é o caso das autobiografias 

apresentadas como reais; b) o narrador não é porta-voz do autor-indivíduo-escritor, logo a 

identidade deste não se confundirá a identidade daquele, como ocorre com as autobiografias 

apresentadas como fictícias. Nestes dois casos, a história será contada em primeira pessoa, ou 

seja, o narrador se apresentará como “eu”, mas no primeiro caso, o narrador se esforçará para 

parecer real e verdadeiro, buscando evidenciar uma aproximação entre quem escreve e quem 

narra e intitulando seu texto como “memórias”, “lembranças” “autobiografia” etc.; enquanto 

no segundo caso, o narrador não se esforçará para evidenciar nem o teor verídico nem o 

ficcional, apenas narrará.  

 Por fim, há os casos em que existem muitos narradores, o que definirá outros dois 

estatutos do narrador: a) um narrador primário, que aparece em terceira pessoa sem intervir na 
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narrativa, relata a história de um segundo narrador, um narrador-figurante em primeira pessoa, 

que testemunhou uma história, mas não a protagonizou; b) um narrador primário, em primeira 

pessoa que intervém na narrativa, relata a história de um segundo, o narrador-protagonista 

também em primeira pessoa, que conta acontecimentos dos quais participou como herói. Esse 

estatuto de muitos narradores, dificilmente, será encontrado em uma publicidade impressa 

como as que constituem o corpus desta pesquisa. 

 Tendo falado sobre as identidades e os estatutos do narrador, passemos agora para os 

pontos de vista, que assim como os demais procedimentos, têm importância na configuração 

da encenação discursiva. Os pontos de vista dizem respeito à relação que o narrador tem com 

os personagens, de modo que é possível perceber se o narrador adota um ponto de vista 

externo ao personagem, evidenciando uma visão objetiva; ou um ponto de vista interno ao 

personagem, evidenciando uma visão subjetiva. Sob uma perspectiva objetiva, o narrador 

evidencia uma visão que poderia ser a mesma para qualquer outro que ocupasse o mesmo 

lugar do narrador ao contar a história; sob uma perspectiva subjetiva, o narrador coloca em 

evidência aspectos que somente o personagem ou o próprio narrador conhecem. Em uma 

narrativa, esses pontos de vista podem ser predominantes ou podem-se alternar a cada 

sequência. 

 O modo narrativo é mais comumente percebido em publicidades televisivas, nas quais 

são empregadas a linguagem cinematográfica, o movimento, as imagens, as falas etc. Em 

anúncios publicitários impressos, o modo narrativo dificilmente aparecerá com todos os seus 

componentes explicitados, os actantes poderão ser apenas mostrados visualmente, os 

processos poderão ser em parte mostrados visualmente e em parte construídos verbalmente; e 

as sequências, muitas vezes ficarão subentendidas. Entretanto, ainda que não se apresente de 

modo integral, o modo narrativo pode oferecer ao anúncio as estratégias necessárias para a 

construção do universo de consumo, despertando no destinatário sua atenção, obrigando-o a 

recorrer a imaginários sociodiscursivos que permitem montar a narrativa completa em sua 

mente.  

Vejamos, a título de exemplo, o anúncio 17 seguinte: 
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Anúncio 17 – Itaú. Fonte: Veja, ed. 2116, 10 jun. 2009, p. 2-3. 

 

 

O trecho essencialmente narrativo se encontra nos seguintes enunciados: “A fantástica 

história do investimento que rendeu, rendeu e se transformou em ouro.” “Ele se planejou, 

investiu seu dinheiro no Itaú e pediu o amor da sua vida em casamento.” Nessa breve 

narrativa, encontramos o narrador, na primeira frase, e os actantes, na segunda, que também 

são mostrados pela imagem: ele, o actante agente, o que planejou, investiu e pediu em 

casamento; ela, o actante paciente, que sofre a ação de ser pedida em casamento. Nessa 

narrativa, podemos inferir que o Itaú também é um actante, mas secundário, o que 

Charaudeau (2010) denominou circunstante. O banco se apresenta como aquele que 

possibilitou que a ação se concretizasse, logo, é um actante que não se liga diretamente à 

ação, mas faz parte das circunstâncias que a originaram. O anúncio evidencia alguns 

processos – planejar, investir e pedir em casamento – que desencadeiam uma sequência 

narrativa, ou seja, uma sucessão de ações que levam os actantes a preencherem uma busca – 

se transformar em ouro/comprar a aliança que formaliza o pedido. 

Quanto à encenação narrativa, podemos identificar, no circuito externo, um EUc que 

não se revela (não há como saber se se trata de um indivíduo ou de um escritor), a única pista 

desse comunicante nos é dada pela situação comunicativa e pelo contrato – visto que todo 

anúncio tem um anunciante. O leitor-real (TUi) serão todos os leitores da revista, de modo 
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indiscriminado. Já no circuito interno, o que percebemos é um contador de histórias, visto que 

a história é forjada como um conto de fadas – o príncipe que supera desafios para pedir a mão 

da princesa –, que se dirige ao leitor destinatário por meio de uma história inventada, mas que 

bem poderia ser real. 

Trata-se, então, de um autor-escritor, não revelado no anúncio, que coloca em cena um 

narrador-contador, em terceira pessoa, que conta a história de alguém sem apresentar indícios 

de que a história é verídica – é uma história que poderia ter acontecido com qualquer um 

(visto que os actantes não são nomeados nem podem ser identificados de maneira precisa. 

Nem mesmo a imagem pode ser considerada como uma identificação determinada desses 

actantes, pois são um homem e uma mulher desconhecidos, que atuam como personagens 

genéricos). Nesse caso, a narrativa é empregada como força argumentativa para um propósito 

que vai além da simples intenção de contar uma história, ela serve mais a um propósito de 

persuasão: “Se você investir no Itaú, seu dinheiro vai render. Você precisa que seu dinheiro 

renda para que você consiga realizar seus sonhos, como o de se casar, por exemplo. Logo, 

você deve investir no Itaú para realizar seus sonhos.” 

 Como vemos, além do modo narrativo, precisamos considerar que toda publicidade, de 

alguma forma, mobiliza componentes do modo argumentativo, cujos aspectos mais 

importantes para a análise do corpus serão tratados no tópico seguinte. Cabe destacar que, da 

mesma forma que acontece com o narrativo, também o modo argumentativo não será usado 

com todos os seus componentes e procedimentos nos anúncios impressos. 

  

2.6.3.2. Algumas características do modo de organização argumentativo 

relevantes para a publicidade impressa 

 

 De acordo com Charaudeau (2010a, p. 201), ao contrário do narrativo, que tem em 

vista ações humanas e confronta-se com uma forma de realidade, visível e tangível, o 

argumentativo “está em contato apenas com um saber que tenta levar em conta a experiência 

humana, através de certas operações do pensamento”. Desse modo, o autor enfatizará a 

importância do aspecto racional dessa forma de organizar o discurso, visto que, conforme 

acrescenta, “a argumentação dirige-se à parte do interlocutor que raciocina”, mas não 

desconsiderará a importância do aspecto emocional, visto que a argumentação precisa 

também influenciar o interlocutor, o que nem sempre se realizará apenas de modo racional, 

podendo também recorrer à sedução, como veremos futuramente, ao tratar da patemização 

(capítulo 7).  
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Charaudeau (2010a, p. 205) resumiu a argumentação em um esquema triangular, 

conforme ilustrado a seguir: 

 

 
Figura 12: A construção do modo de organização argumentativo (CHARAUDEAU, 2010a, p. 205). 

 

 

Desse modo, para que possamos considerar que se trata de uma argumentação, o 

enunciado deve apresentar algumas características: 1) deve trazer uma proposta sobre o 

mundo. Essa proposta precisa ser pouco consensual, pressupondo possíveis questionamentos 

para os quais será necessário estabelecer uma verdade; 2) deve mostrar um sujeito 

argumentante engajado em provar sua convicção acerca dessa proposta, seja estabelecendo 

uma verdade que torne a proposta aceitável (explicação), seja estabelecendo uma verdade a 

partir da legitimidade da proposta (demonstração); 3) deve, por fim, dirigir-se ao sujeito-alvo 

da proposta, aquele que precisa que esse questionamento seja esclarecido e que precisa/deve 

acreditar na verdade apresentada. Assim, a argumentação pode ser definida como uma 

atividade discursiva em que um sujeito argumentante, isto é um sujeito com uma proposta 

comunicativa persuasiva, participa de uma dupla busca, que Charaudeau (2010a, p. 206) 

definirá como uma busca de racionalidade e uma busca de influência.  

Essa busca de racionalidade tem relação direta com as experiências individual e social 

do indivíduo, inscrevendo a verdade a ser estabelecida em um universo de busca do 

verossímil, “de um verossímil que depende das representações socioculturais compartilhadas 

pelos membros de um determinado grupo, em nome da experiência ou do conhecimento” 

(CHARAUDEAU, 2010a, p. 206). A busca de influência, por outro lado, pode ser realizada 
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por meio do estabelecimento de verdades compartilhadas entre os interlocutores, ou pode ser 

realizada por meio de outras formas diferentes do raciocínio, como a sedução, que será 

construída conjuntamente a outros modos de organização (narrativo e descritivo). 

A publicidade é uma das formas de comunicação que se realiza por meio de 

mensagens persuasivas, tendo grande impacto sobre os grupos sociais. Essa persuasão na 

publicidade pode ocorrer tanto com recurso ao raciocínio, quanto com recurso à emoção. 

Além disso, o aspecto argumentativo da publicidade nem sempre está explícito, aparecendo, 

em geral, de modo implícito. Sendo assim, para reconhecer o caráter argumentativo de um 

texto qualquer, e da publicidade em particular, é imprescindível conhecer a estruturação do 

modo de organização argumentativo, viso que, como salienta Charaudeau (2010a, p. 207), 

assim como ocorre com a narração, a argumentação “é uma totalidade que o modo de 

organização argumentativo contribui para construir. A argumentação é o resultado textual de 

uma combinação entre diferentes componentes que dependem de uma situação que tem 

finalidade persuasiva”. Apresentaremos, brevemente, a lógica e a encenação argumentativas. 

 A lógica argumentativa compõe-se de pelo menos três elementos de base (asserção de 

partida (A1), asserção de chegada (A2) e asserção de passagem) e de modos de 

encadeamento, isto é, articulações lógicas de causalidade, quais sejam conjunção, disjunção, 

restrição, oposição, causa, consequência e finalidade.  

 A asserção de partida corresponde à premissa ou ao fato do qual decorre uma 

consequência. Segundo Charaudeau (2010a, p. 209), essa asserção de partida “constitui uma 

fala sobre o mundo que consiste em fazer existir os seres, em atribuir-lhes propriedades, em 

descrevê-los em suas ações e efeitos”. A asserção de chegada, que também pode ser chamada 

de conclusão da relação argumentativa, corresponde à causa ou à consequência, ou melhor 

dizendo, “representa o que deve ser aceito em decorrência da asserção de partida e em 

decorrência da relação que une uma a outra” (CHARAUDEAU, 2010a, p. 209). Por fim, a 

asserção de passagem corresponde à relação estabelecida entre A1 e A2, que apresenta a 

prova ou o argumento estabelecidos dentro de “um universo de crença sobre a maneira como 

os fatos se determinam mutuamente na experiência ou no conhecimento do mundo”. Essa 

asserção pode não ser dita explicitamente, vindo, geralmente, implícita, mas sendo parte das 

articulações racionais do processo argumentativo.  

Se, por um lado, a lógica argumentativa corresponde a uma razão demonstrativa, 

dependente de diferentes modos de raciocínio, por outro a encenação argumentativa faz existir 

uma razão persuasiva, dependente do contrato de comunicação. Como esclarece o autor, para 

argumentar “não é suficiente que sejam emitidas propostas sobre o mundo, é necessário 
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também que estas se inscrevam num quadro de questionamento que possa gerar um ato de 

persuasão” (CHARAUDEAU, 2010a, p. 221). Desse modo, o dispositivo argumentativo 

envolve três eixos, quais sejam, a proposta, a proposição e a persuasão, em que: 

• a proposta remete ao encadeamento de duas asserções → Exemplo: “Eu bebo água” e 

“Beber água ajuda a emagrecer” são duas asserções que sozinhas não constituem, 

necessariamente, uma proposta, mas, encadeadas, viram uma proposta que faz parte do 

processo argumentativo – “Eu  bebo água para emagrecer”. 

• a proposição revela a posição do sujeito ante um questionamento que poderia ser feito 

acerca da proposta. Nesse caso, o sujeito argumentante pode tomar uma posição clara, 

mostrando-se de acordo ou em desacordo com a proposta; ou pode se manter neutro, 

sem tomar uma posição evidente, mas deixando o questionamento no ar, para servir 

como reflexão inicial para sua argumentação. 

• a persuasão se relaciona com a proposição na medida em que depende da forma como 

o sujeito argumentante se posicionou: se ele tomou uma posição de desacordo com a 

proposta, a persuasão evidenciará um quadro de raciocínio persuasivo baseado na 

refutação, se o sujeito argumentante se posicionou de acordo com a proposta, a 

persuasão será baseada na justificativa e, por fim, se o argumentante não se posicionou 

claramente, o que ficará em evidência será a ponderação. 

 Kerbrat-Orechioni (1998), em artigo que trata da persuasão publicitária, chama a 

atenção para o fato de que a publicidade é um tipo de discurso orientado exclusivamente para 

a persuasão e caracterizado pela prática sistemática do mascaramento, isto é, o discurso é 

persuasivo, mas não se apresenta como persuasivo. Segundo a autora, “a publicidade 

apresenta umas características gerais que fazem com que, mesmo que encontremos 

efetivamente uma argumentação, esta nunca será perfeita nas mensagens publicitárias”2 

(KERBRAT-ORECCHIONI (1998, p. 293). A autora defende a tese de que o discurso 

publicitário tem preferência pela mobilização de informações que são transmitidas de forma 

implícita, apresentando de forma explícita o mínimo de informações necessárias para suscitar 

aquilo com que ela quer que o destinatário contribua.  

Como vimos, nos tópicos 2.2 e 2.5, a instância de produção, bem como sua identidade 

social, em geral, vem ocultada por uma imagem da marca, de forma que o verdadeiro sujeito 

comunicante (a empresa anunciante e a agência de publicidade) fica ocultado no circuito 

 
2 A pesar de todo, la publicidad presenta unas características generales que hacen que, aunque encontremos 

efectivamente argumentación, nunca hallemos argumentaciones perfectas en los mensajes publicitarios. 

(Tradução nossa). 
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comunicativo, não assumindo a autoria de seu ato de comunicação. Essa é uma primeira 

forma de mascaramento que possibilita que o discurso faça surgir informações implícitas 

relacionadas com a imagem discursiva de quem comunica – pode tratar-se de um benfeitor 

cúmplice, de um benfeitor testemunha, de um benfeitor solidário etc. – sem, contudo, revelar 

que o sujeito comunicante está-se autoapreciando, o que implicaria um questionamento de sua 

credibilidade, visto que elogiar seu próprio produto levaria o anunciante a deliberar em causa 

própria, o que, no nosso imaginário sociodiscursivo, é pouco positivo. 

Outra forma de mascaramento evidenciada por Kerbrat-Orechioni (1998) tem relação 

com a finalidade do texto publicitário, que é, ao fim e ao cabo, incitar o consumo, levar o 

público-alvo a se tornar consumidor efetivo daquilo que é anunciado. Mas essa finalidade 

também é ocultada, colocando em relação um benfeitor que tem um benefício que interessa a 

um beneficiário, ficando, dessa forma, a incitação delegada às estratégias persuasivas – seja 

pela argumentação, seja pela sedução. Dentre as formas de persuasão empregadas, a autora 

destaca uma espécie de falsa argumentação ou subargumentação, em que nem todos os 

componentes do modo argumentativo serão empregados, podendo vir subentendidos ou 

implícitos. Desse modo, o raciocínio argumentativo estará presente para atender a uma 

finalidade persuasiva, mas seus procedimentos e componentes não estarão todos explícitos. 

 É esse tipo de raciocínio que podemos identificar no anúncio 17 (p. 94), analisado no 

tópico anterior. Vejamos que as asserções não estão dadas explicitamente, mas podem ser 

facilmente recuperadas com base no contrato e na situação estabelecida: “Todos os que 

investem no Itaú veem seu dinheiro render (A1). Você precisa que seu dinheiro renda para 

que você consiga realizar seus sonhos, como o de se casar, por exemplo (asserção de 

passagem). Logo, se você investir no Itaú, seu dinheiro vai render e você vai realizar seus 

sonhos (A2).” A encenação argumentativa evidencia um quadro de justificativa, no qual o 

argumentante se posiciona favorável à proposta apresentada, mas tudo isso dado de forma 

implícita. Também há uma lógica argumentativa que pode ser recuperada pelo contrato e pela 

situação de comunicação, no anúncio 6 (p. 64), do Santander: “Quem fala o que os outros não 

falam é confiável (A1, implícito). Agente (o Santander) fala o que os outros bancos não falam 

(Asserção de passagem, explícita), então você deve confiar e abrir uma conta com a gente 

(A2, implícito).” Aqui, a encenação argumentativa também evidencia uma justificativa que 

mostra que o sujeito enunciador se engaja favoravelmente à proposta apresentada.  

Podemos perceber que as informações implícitas são apenas sugeridas, mas fazem 

parte do conteúdo comunicado explicitamente com a mesma importância. Afinal, com que 

propósito toda essa encenação discursiva seria construída, senão para levar o destinatário a se 
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identificar e a querer participar do jogo proposto? As informações implícitas, portanto, são 

tão, ou até mais, eficazes em seu poder argumentativo que as informações explícitas, de modo 

que o modo argumentativo, ainda que não seja empregado em sua totalidade, ganha grande 

relevância para a constituição discursiva dos anúncios publicitários impressos. 
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3. ASPECTOS DISCURSIVOS E INTERDISCIPLINARIDADES NECESSÁRIAS: UM 

MUNDO DE INTERAÇÕES CONCEITUAIS NO UNIVERSO PUBLICIDADE 

 

Quando me pergunto sobre o que constitui uma disciplina, tento apontar quais 

devem ser as condições de uma interdisciplinaridade e mostrar como ela pode ser 

trabalhada no campo da análise dos fenômenos de comunicação.  

(CHARAUDEAU, 2013d, p. 20) 

 

No capítulo anterior, nos empenhamos em apresentar e descrever conceitos que são 

basilares a uma análise do discurso pautada pela Semiolinguística: discurso, sujeito, situação e 

contrato de comunicação, semiotização do mundo, identidades social e discursiva e modos de 

organização do discurso. Embora não sejam exclusivos dessa vertente de análise do discurso, 

visto que alguns deles aparecem também em outras correntes e abordagens, como vimos, 

esses conceitos constituem o arcabouço conceitual que caracteriza a Semiolinguística, no 

interior do qual os fenômenos discursivos deverão ser analisados e interpretados. Esse quadro 

conceitual apresenta suas próprias definições e orienta seus próprios princípios de análise e 

sua própria metodologia, o que nos permite diferenciar a Semiolinguística de outras vertentes 

de análise do discurso. 

Entretanto, há conceitos empregados em uma análise semiolinguística que, embora 

também constituam o referido quadro conceitual, estabelecem um importante diálogo com 

outras disciplinas das ciências sociais e humanas. São conceitos que, em lugar de se oporem 

entre si e estabelecerem diferenças entre as abordagens, se constituem a partir de certo 

número de características em comum, como acontece com conceitos como imaginários 

sociodiscursivos (Semiolinguística) e representações sociais (Psicologia Social), o que acaba 

propiciando uma aproximação entre as problemáticas e os questionamentos desenvolvidos em 

cada uma delas. As soluções e as respostas a que cada corrente teórica que emprega tais 

conceitos chega podem ser diferentes, mas há o compartilhamento de certo número de 

informações, de modo que algumas podem servir para ajudar nas respostas e nas soluções 

almejadas. 

A Semiolinguística é uma corrente de análise do discurso que se estabelece a partir de 

uma interdisciplinaridade entre as diferentes disciplinas que constituem o campo das ciências 

sociais e humanas. Conforme define Charaudeau (2013d, p. 22-23), a interdisciplinaridade 

 
consiste em estabelecer verdadeiras conexões entre conceitos, instrumentos de 

análise e modos de interpretação de várias disciplinas em um mesmo objeto de 

análise; é preciso confrontar várias competências disciplinares com o intuito de 

tornar mais pertinentes esses conceitos e instrumentos de análise, ou ampliar o 

campo de interpretações a partir dos resultados advindos dos procedimentos de 

análise comuns.  
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É esse movimento de estabelecer conexões entre conceitos, instrumentos de análise e 

modos de interpretação que vemos ocorrer, quando tratamos de conceitos pautados em 

relações de força, representações sociais e sistemas simbólicos, por exemplo. Ao buscar 

entender como os conceitos são trabalhados e interpretados em outros campos teóricos que 

também os empregam, nos permitimos ampliar nosso modo de olhar e nossa capacidade 

interpretativa. Desse modo, consideramos pertinente apresentar um capítulo que mostre, ainda 

que de forma breve e superficial, como a Semiolinguística traz, para a constituição de seu 

quadro conceitual, noções que são centrais também a outras disciplinas; e com as quais a 

Semiolinguística dialoga e interage.  

Desse modo, os tópicos seguintes buscarão mostrar como conceitos como o de gênero, 

identificação e qualificação, semiótica, imaginários, ethos e pathos, que fazem parte de uma 

abordagem semiolinguística, interagem com a conceituação proposta por outras correntes e 

abordagens na busca por respostas a questionamentos em comum. 

 

3.1. TEXTO E DISCURSO: O MUNDO DOS GÊNEROS TEXTUAIS, DISCURSIVOS E 

SITUACIONAIS 

 

 

A riqueza e a diversidade dos gêneros do discurso são infinitas porque são 

inesgotáveis as possibilidades da multiforme atividade humana e porque em cada 

campo dessa atividade é integral o repertório de gêneros do discurso, que cresce e 

se diferencia à medida que se desenvolve e se complexifica um determinado campo. 

(BAKHTIN, 2003, p. 262) 

 

 

Ao longo deste trabalho, uma constante tem sido nossa preocupação em circunscrever 

os conceitos com os quais trabalhamos em uma análise do discurso pautada pela 

Semiolinguística. Isto porque muitos dos conceitos são compartilhados com outras 

abordagens ou campos teóricos, como já mencionamos. Este também é o caso do conceito de 

gênero, que, por exemplo, faz parte do quadro conceitual da Teoria dos Gêneros Textuais, da 

Linguística Textual e da Análise do Discurso, consideradas em suas diversas perspectivas 

teóricas. O termo “gênero”, além disso, carrega consigo a herança do seu uso na Literatura e 

na Retórica, visto que na época de Aristóteles esse termo já era empregado para falar sobre os 

gêneros lírico, épico, dramático, epidílico etc. (MAINGUENEAU; CHARAUDEAU, 2008, p. 

249). Trata-se, pois, de um conceito bastante complexo, que precisa ser entendido com clareza 

dentro do quadro teórico que o emprega. 
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Maingueneau e Charaudeau (2008, p. 250-251) distinguem alguns pontos de vista 

sobre o conceito de gênero que podem ser encontrados atualmente, quais sejam o funcional, o 

enunciativo, o textual e o comunicacional, além de destacar as diversas denominações que 

podem ser encontradas, a depender do quadro conceitual em que aparece: “gêneros de 

discurso”, “gêneros de textos”, “tipos de textos”, “tipos de discurso”, “gêneros situacionais” 

etc. Sem ter o propósito de estabelecer as diferenciações existentes em cada quadro teórico, 

trabalharemos neste tópico, principalmente, com as noções de gênero trazidas pelos estudos 

de Bakhtin (2003) e pela Linguística Textual (Marcuschi, 2008), relacionando-as com a 

abordagem dada ao gênero em Semiolinguística. 

Em Bakhtin (2003), encontraremos a denominação “gênero de discurso” aplicada a um 

ponto de vista comunicacional, segundo a distinção proposta por Maingueneau e Charaudeau 

(2008). Para Bakhtin (2003), os gêneros do discurso se constituem em função da estreita 

relação que há entre o uso da língua e as diferentes esferas da atividade humana, cada uma 

dessas esferas mobilizando certo número de condições específicas e de finalidades, que 

determinam o conteúdo veiculado, o estilo de linguagem e também a construção 

composicional do texto. Como define o autor,  

 

 

O emprego da língua efetua-se em forma de enunciados (orais e escritos) concretos e 

únicos, proferidos pelos integrantes desse ou daquele campo da atividade humana. 

Esses enunciados refletem as condições específicas e as finalidades de cada referido 

campo não só por seu conteúdo (temático) e pelo estilo da linguagem, ou seja, pela 

seleção dos recursos lexicais, fraseológicos e gramaticais da língua, mas, acima de 

tudo, por sua construção composicional. Todos esses três elementos – o conteúdo 

temático, o estilo, a construção composicional – estão indissoluvelmente ligados no 

todo do enunciado e são igualmente determinados pela especificidade de um 

determinado campo da comunicação. Evidentemente, cada enunciado particular é 

individual, mas cada campo de utilização da língua elabora seus tipos relativamente 

estáveis de enunciados, os quais denominamos gêneros do discurso. (BAKHTIN, 

2003, p. 261, grifos do autor). 

 

 

Como expresso, os gêneros de discurso são formas de ordenar e estabilizar a 

comunicação estabelecida entre os indivíduos nas diferentes esferas discursivas nas quais nos 

inserimos cotidianamente. Assim, o autor considera que há formas comunicativas mais 

espontâneas, surgidas de necessidades mais imediatas de interação, que darão lugar aos 

gêneros primários; e formas comunicativas surgidas de necessidades mais institucionalizadas, 

o que dará lugar aos gêneros secundários. Conforme Bakhtin (2003, p. 263),  

 

Os gêneros discursivos secundários (complexos – romances, dramas, pesquisas 

científicas de toda espécie, os grandes gêneros publicísticos, etc.) surgem nas 

condições de um convívio cultural mais complexo e relativamente muito 
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desenvolvido e organizado (predominantemente o escrito) – artístico, científico, 

sociopolítico, etc. No processo de sua formação eles incorporam e reelaboram 

diversos gêneros primários (simples), que se formaram nas condições da 

comunicação discursiva imediata. 

 

Achamos válido, ainda, acrescentar brevemente a noção de gênero empregada em 

Linguística Textual, mais precisamente em Marcuschi (2008), visto que ela dialoga, até certa 

medida, com a abordagem feita por Bakhtin. Se considerados sob essa ótica, os anúncios 

publicitários são gêneros textuais produzidos em um campo específico de atividade humana – 

o campo das manifestações publicísticas (como designa Bakhtin (2003)). Essa inserção é 

fundamental para entendermos aspectos importantes da constituição desse gênero, quais sejam 

seu conteúdo temático, seu estilo e seu formato composicional. 

Tendo como ponto de partida os estudos realizados por Antónia Coutinho (2004, apud 

MARCUSCHI, 2008), Marcuschi dirá que “entre o discurso e o texto está o gênero, que é 

aqui visto como prática social e prática textual-discursiva”, isto é, o gênero figura como uma 

ponte entre a necessidade que a sociedade tem de se comunicar nas diferentes esferas nas 

quais circula e as recorrências textuais e discursivas que são necessárias a cada uma dessas 

esferas comunicativas. De forma mais específica, o autor define que “gêneros são modelos 

correspondentes a formas sociais reconhecíveis nas situações de comunicação em que 

ocorrem. Sua estabilidade é relativa ao momento histórico-social em que surge e circula”. 

Como vemos, há uma estreita relação entre as noções de texto, discurso e gênero, de 

modo que podemos considerar que um pressupõe ou outro, isto é, o discurso se materializa 

em texto por meio de um gênero textual, o que evidencia um ponto de vista em que são 

colocadas em evidência as regularidades textuais de cada gênero, os fatores de textualidade e 

suas características composicionais. Dentre as questões levantadas por Marcuschi (2008) 

sobre as características dos gêneros, há uma que tem grande relevância para a análise dos 

anúncios publicitários: a intergenericidade. Não é raro que encontremos textos que trazem 

marcas de diferentes gêneros – a forma composicional de um gênero e a função de outro, por 

exemplo. Nesses casos, que nome dar aos gêneros? Qual característica é determinante? Para o 

autor, a função predomina sobre a forma, de modo que, mesmo que o texto se apresente com 

o formato de uma carta pessoal, ele ainda será uma tirinha de jornal se essa for a função que o 

contexto lhe atribui (MARCUSCHI, 2008, p. 164). 

Portanto, tendo essas informações como quadro conceitual inicial, os anúncios são 

considerados gêneros secundários, que se constituem como um enunciado completo, assim 

como em um diálogo cotidiano, de modo que, concordando com Bakhtin (2003), esse é um 
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gênero que tem a mesma natureza dialógica de uma conversa, ainda que se caracterize como 

um enunciado secundário ou complexo. Assim como ocorre com o diálogo cotidiano, o 

anúncio também apresenta um locutor que se dirige a um interlocutor, com o qual se 

comunica e transmite informações. 

Ademais, o âmbito publicitário se configura como um desses campos de utilização da 

língua que também elabora seus tipos relativamente estáveis de enunciados, como o anúncio 

publicitário, o outdoor, o cartaz, o spot radiofônico, o filme televisivo etc. Conforme expõe 

Bakhtin (2003), à medida que determinado campo se desenvolve e se complexifica, o 

repertório de gêneros também cresce e se diferencia. Com os avanços tecnológicos e a 

dinâmica trazida pelos novos contextos contemporâneos, o âmbito da publicidade também se 

desenvolveu e se complexificou, expandindo-se para atender às novas necessidades do 

mercado frente ao desenvolvimento das tecnologias da informação e da comunicação. Além 

disso, os gêneros textuais do campo da publicidade são influenciados pelas condições e 

finalidades impostas pelos diferentes tipos de veículo midiático em que circulam (jornais, 

revistas, televisão, rádio, internet, outdors etc.), cada um estabelecendo situações de 

comunicação específicas. Conforme Silva (2012, p. 62), 

 

 

Cada um desses veículos reclama especificidades relativas ao formato, ao conteúdo, 

ao estilo, à extensão etc. Por esse motivo, ao longo dos tempos, as publicidades 

sofreram modificações tanto em sua estrutura composicional (que de rudimentar e 

simples, passaram a uma elaboração cada vez mais refinada, com a interação de 

diferentes linguagens) quanto em seu estilo e em sua temática. 

 

 

 O veículo interfere na instituição da situação de comunicação na medida em que 

determina quem são os parceiros do ato de linguagem e quais são suas identidades, determina, 

ainda, as estratégias e as restrições do contrato estabelecido, os recursos formais que 

constituirão o enunciado produzido e a quantidade de informação que será divulgada. 

Maingueneau (2013), ao tratar das características específicas de cada âmbito da atividade 

humana, contrasta o cartaz e o anúncio de revista, evidenciando como o veículo tem 

importância para a construção textual em cada um dos casos: 

 

Um cartaz publicitário fixado à beira de uma via férrea é feito para ser visto 

rapidamente, enquanto uma propaganda em uma revista é itinerante (pode-se ler um 

periódico em qualquer lugar) e fica disponível ao leitor por tempo indeterminado. O 

cartaz não constitui a "mesma" propaganda que a que aparece em uma revista 

feminina: seu público é indeterminado (qualquer pessoa que venha a andar de trem: 

homens, mulheres, crianças, pessoas de qualquer profissão, de qualquer idade...); já 

a publicidade da revista feminina tem um público especificado. Essa diferença afeta 

seu modo de consumo. Os leitores potenciais do cartaz podem não chegar a tomar 
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conhecimento dele e, de qualquer forma, não terão muito tempo, nem, talvez, desejo 

de lê-lo. Nesse caso, o publicitário criador do cartaz deverá se contentar com um 

texto simples, bem curto e com letras bem grandes. No caso da revista, ao contrário, 

trata-se de "prender" a atenção instável do leitor que a folheia; nesse caso, propõem-

se pelo menos dois níveis de texto: por um lado, um fragmento curto em letras 

grandes que condensa a informação e atrai o olhar; por outro, para o leitor que aceita 

prosseguir, um texto com letras menores em que são desenvolvidos alguns 

argumentos.  (MAINGUENEAU, 2013, p. 73-74) 

 

 

O conceito de gênero também é tratado por Charaudeau sob uma perspectiva 

semiolinguística, como veremos a seguir. 

 

3.1.1. Gêneros de texto e gêneros situacionais sob a ótica semiolinguística 

 

Gostaríamos, inicialmente, de esclarecer alguns termos comumente encontrados nos 

textos que abordam o gênero sob a perspectiva semiolinguística, quais sejam gênero 

situacional, gênero discursivo e gênero textual.  

Ao analisar a questão dos gêneros situacionais, Charaudeau (2004) defende que “uma 

análise dos gêneros deve-se apoiar em uma teoria do fato linguageiro, dito de outra maneira, 

em uma teoria do discurso na qual possamos conhecer os princípios gerais sobre os quais ela 

se funda e os mecanismos que os colocam em funcionamento”. Sob essa perspectiva, os 

gêneros situacionais se vinculam fortemente ao princípio de influência, com foco na 

finalidade persuasiva, cujas visadas “determinam a orientação do ato de linguagem como ato 

de comunicação em função da relação que o sujeito falante quer instaurar frente ao seu 

destinatário” (CHARAUDEAU, 2004). Além disso, o autor considera que os gêneros 

situacionais dependem de mecanismos de funcionamento que se desdobram em termos de 

situações de comunicação possíveis e em maneiras de dizer que conformam um conjunto de 

procedimentos discursivos que dependerão das intenções do falante. Essa abordagem dos 

gêneros parece remeter a aspectos mais abrangentes e gerais, coincidindo, em certa medida, 

com a noção de contrato de comunicação. Os gêneros situacionais remeteriam, pois, a 

representações da troca discursiva compartilhadas pelos interlocutores, em que o locutor, para 

elaborar seu ato de fala, teria de considerar o modo de dizer mais adequado à situação em que 

se insere. 

Em sua abordagem sobre os gêneros de texto, entretanto, Charaudeau (2010a) parece 

tratá-lo de forma diferente dos gêneros situacionais, na medida em que os gêneros de texto 

parecem remeter a um produto do discurso, algo pronto e acabado, no qual se evidenciam 
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aspectos mais específicos. Para o entendimento do que sejam os gêneros de texto, veja-se 

como Charaudeau (2010a, p. 77) define texto: 

 

 

O texto é a manifestação material (verbal e semiológica: oral/gráfica, gestual, 

icônica etc.) da encenação de um ato de comunicação, em uma situação dada, para 

servir ao projeto de fala de um determinado locutor. Ora, como as finalidades das 

situações de comunicação e dos projetos de fala são compiláveis, os textos que lhes 

correspondem apresentam constantes que permitem classificá-los em gêneros 

textuais. 

 

  

Ao definir texto como uma manifestação material, o autor evidencia um aspecto 

importante de ser considerado – o texto pode ser observado, pois possui materialidade. E essa 

observação de sua materialidade leva à identificação de constantes que permitem classificar 

os textos em gêneros de textos, que compilam aspectos não só da situação de comunicação 

mas também do projeto de fala, isto é, as maneiras de dizer. Enquanto nos gêneros 

situacionais, o que se tem são as possibilidades de materialização do discurso, nos gêneros de 

texto, essa materialização está completa, finalizada.  

Em nossa pesquisa, a noção de gênero será considerada dentro de um contínuo, que 

engloba desde as características mais gerais da situação (os gêneros situacionais), até as mais 

específicas (os gêneros textuais). Isso porque, como apresentado, uma análise dos gêneros 

precisa ser feita a partir da consideração tanto dos princípios gerais que fundamentam o 

discurso, quanto dos seus mecanismos de funcionamento. Assim, todo gênero, por exemplo, 

estrutura-se no princípio de influência, que como visto anteriormente, tem relação com a 

intencionalidade do sujeito comunicante frente a seu destinatário. Esse princípio de influência 

está na base da finalidade da troca que se desdobrará em visadas discursivas. Quanto aos 

mecanismos de funcionamento, eles se organizam em torno de dois polos: por um lado, as 

expectativas da troca, determinadas pela situação de comunicação e, por outro, os 

procedimentos de discursivização, que, considerando-se as restrições dadas pela situação de 

comunicação, estabelecerão diferentes maneiras de dizer.  

Esse fato leva à necessidade de se considerarem os gêneros em níveis distintos: o nível 

dos princípios gerais, delimitado pelo princípio de influência, que se estabelece em termos de 

domínios de práticas sociolinguageiras; o nível da situação de comunicação, que especifica os 

contratos possíveis; e o nível da discursivização, que delimita as diferentes maneiras de dizer 

a partir de cada contrato estabelecido.  

Um texto produzido, considerado como produto acabado de um discurso, pode ser 

classificado em cada um desses três níveis, obedecendo a esse contínuo entre o mais geral (o 
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domínio de prática) e o mais específico (o nível da discursivização). Dessa forma, é possível 

estabelecer gêneros mais abrangentes, que remetem a atos de linguagem recorrentes no 

âmbito de um domínio de prática linguageira, como, por exemplo, os gêneros políticos, 

comuns ao domínio político; os gêneros publicitários, comuns ao domínio da publicidade; os 

gêneros de informação midiática, comuns ao domínio das mídias etc.  

Tendo como referência as diferentes situações de comunicação que estruturam 

determinado domínio, será possível estabelecer gêneros de textos mais específicos, que 

mobilizam contratos também mais específicos, como, por exemplo, os anúncios publicitários, 

que se inscrevem em uma situação comunicativa publicitária; essa situação direciona as 

expectativas da troca e estabelece as restrições do contrato em termos de identidade dos 

parceiros, finalidade da troca, propósito e circunstâncias materiais. O mesmo acontece com o 

gênero informativo, que deve ser analisado no âmbito do domínio midiático, em comparação 

com o gênero jornalístico, que deve ser considerado no âmbito de uma situação comunicativa 

mais específica. Esses exemplos caracterizam gêneros que ou são definidos com base no 

domínio de prática, ou são determinados pela situação de comunicação. 

No entanto, o nível de discursivização também caracteriza os gêneros, imprimindo-

lhes suas marcas. Sob a perspectiva dos procedimentos de discursivização, os gêneros sofrem 

ação também das restrições discursivas e das restrições formais, fato que implica 

especificidades ainda maiores. Assim, o gênero anúncio, além de pertencer ao domínio 

publicitário e de sofrer as coerções da situação de comunicação publicitária, também 

apresenta restrições discursivas que provocarão a necessidade de atribuir-lhe certos modos de 

organização discursiva; o gênero título, por exemplo, sofrerá também as coerções impostas 

pelas restrições formais, tornando possível estabelecer certas recorrências linguísticas que lhe 

serão sempre inerentes.  

Para facilitar o entendimento desse contínuo que se estabelece na questão do gênero, 

observe-se a seguinte esquematização, elaborada com base na distinção feita por Charaudeau 

(2010b) sobre o discurso propagandista: 
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Figura 13: O contínuo entre os gêneros situacionais e os gêneros textuais. (Elaboração própria). 

 

Essa esquematização mostra que os gêneros, quando materializados textualmente, 

permitem recuperar cada um dos níveis que interferiram na construção discursiva: o nível do 

domínio de prática, o nível da situação de comunicação e o nível da discursivização. 

Classificar um discurso como propagandista é dar ênfase ao domínio de prática linguageira a 

que ele pertence, sem especificar a situação comunicativa nem os modos de discursivização; 

classificar um discurso como político, publicitário ou promocional é especificar uma situação 

comunicativa sem, no entanto, dar relevo aos modos de discursivização empregados. 

Seguindo esse contínuo em direção de especificar mais os fatores intervenientes da produção 

discursiva, vê-se que a classificação de um discurso como um debate radiofônico ou como um 

comício político evidencia não só a situação comunicativa, como também as restrições 

discursivas que o contrato de comunicação impõe; e que ao falar em santinho político, 
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outdoor ou spot se consideram também restrições formais específicas que delimitam a 

configuração textual com que o discurso deverá ser materializado. 

Logo, trabalhar com a noção de gênero de texto significa considerar a finalidade dos 

interesses em jogo na situação de comunicação que provocaram o emprego de estratégias 

consolidadas por meio das formas de discursivização. Não basta considerar o que a 

materialidade evidencia explicitamente, mas todos os níveis subjacentes a essa materialidade. 

Um texto será considerado publicitário mesmo que sua materialidade o faça parecer midiático, 

desde que a situação comunicativa que o fundamenta seja a publicitária. Um poema é, em 

função de suas restrições formais, considerado um gênero de texto. Entretanto, o texto 

seguinte, embora se mostre como um poema, é, na verdade, um anúncio publicitário, 

constituído com base no que Marcuschi (2008) definiu como intergenericidade.  

 

 
 

Anúncio 18 – Novela Pé na Jaca. Fonte: Revista Veja, Ed. 1983. De 22 de novembro de 2006, p. 111. 

 

Como visto, a intergenericidade ocorre quando um gênero passa a ter a função de 

outro, como no caso em tela, em que o poema tem a função de um anúncio, de modo que o 

que determina o gênero é sua função e não sua forma (MARCUSCHI, 2008, p. 166). Essa é 

uma característica bastante comum em publicidades, que podem recorrer a formatos e funções 

de outros gêneros para se constituir. Desse modo, podemos encontrar publicidades que se 
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apresentam em formato de poema, de diário pessoal, de quadro negro, de mensagem em redes 

sociais etc. como parte de suas estratégias comunicativas. 

Ainda sobre os gêneros, e relacionando-os aos modos de organização do discurso 

(tópico 2.6), cabe lembrar que alguns gêneros podem coincidir com determinados modos de 

organização ou podem mobilizar mais de um modo. Há gêneros que se podem organizar 

basicamente segundo um dos modos de organização discursiva, como o gênero científico, que 

é essencialmente expositivo-argumentativo, ou os gêneros ficcionais, que tendem a ser 

prioritariamente descritivo-narrativos. Como esclarece Charaudeau (2010a, p. 78),  

 

O gênero publicitário, entretanto, caracteriza-se pela combinação de vários desses 

modos de organização, com uma tendência mais marcada para o descritivo e o 

narrativo, quando se trata de publicidades de rua (cartazes) ou de revistas populares, 

recorrendo ao modo argumentativo quando se trata de publicidades encontradas em 

revistas técnicas especializadas. 

 

O que se observa com relação aos gêneros publicitários é que eles são, em geral, 

denominados como anúncios publicitários, mesmo quando remetem a uma variedade de 

textos diferentes, como por exemplo, os anúncios de revista, os de jornal, os de televisão e os 

de internet. Todavia, há outros formatos, com características próprias, como spot e jingle, 

veiculados no rádio; cartaz, outdoor, letreiro, móbile, veiculados em espaços públicos, entre 

tantos outros. Cada um desses textos apresenta finalidades, perfis de interlocutor e suportes 

diferenciados, motivo pelo qual constituem gêneros distintos. Assim, considerando o contínuo 

entre os níveis que determinam os gêneros, pode-se dizer que anúncio publicitário é um 

gênero que reúne todos os gêneros produzidos no âmbito da situação comunicativa da 

publicidade. Mas o spot, por exemplo, obedece a um contrato comunicativo radiofônico, 

sofrendo restrições discursivas e formais desse contrato específico; ao passo que um filme 

publicitário, veiculado na televisão, deverá obedecer ao contrato previsto para esse suporte, 

respeitando restrições discursivas e formais relativas a esse meio de divulgação. 

Por esse motivo, Charaudeau (2010a, p. 109) diz que “um texto é sempre heterogêneo, 

do ponto de vista de sua organização. Ele depende, por um lado, da situação de comunicação 

na qual e para a qual foi concebido e, por outro lado, das diversas ordens de organização do 

discurso que foram utilizadas para construí-lo”. Logo, para analisar os procedimentos 

discursivos que constituem um texto qualquer, é necessário ter em vista esse caráter 

heterogêneo dos textos.  

Tendo como referência tais pressupostos, vejamos, a seguir, algumas características 

próprias aos anúncios publicitários impressos em revistas. 
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3.1.2. Anúncios publicitários: algumas características do gênero  

 

Charaudeau (2010c) considera que o discurso publicitário se desenvolve em um 

dispositivo triangular que inclui três instâncias: a publicitária, a concorrência e o público-alvo. 

A instância publicitária apresenta-se, em geral, como benfeitora e se legitima dentro desse 

espaço mercantil como a única forma de o consumidor alcançar seu ideal; a instância pública 

remete tanto a um consumidor comprador potencial quanto a um consumidor efetivo, 

apreciador da publicidade. A instância concorrente, embora não seja o destino imediato dos 

anúncios, acaba interferindo em sua produção, pois o anunciante quer que seu produto ou 

serviço seja anunciado como sendo melhor que o da concorrência. Assim, a publicidade em 

geral produz seu discurso em função desse dispositivo, levando em conta essas três instâncias 

e as representações a elas associadas.  

Tendo em vista uma tendência contemporânea de as publicidades focalizarem mais 

determinados valores sociais que o próprio produto, Lima, Silva e Nogueira (no prelo) 

acrescentam um quarto eixo a esse dispositivo, o eixo dos valores, para contemplar aquelas 

publicidades em que não ocorre a promoção de um produto, mas a promoção de valores, que 

podem ser materiais (dinheiro, luxo, objetos de valor), emocionais (felicidade, esperança, 

encantamento) ou ideológico-culturais (representação das causas nas quais as minorias sociais 

estão envolvidas). Tais valores se associam à marca para, indiretamente, promover o produto 

ou o serviço que ela oferece. 

Consideramos que esse dispositivo com quatro eixos, em lugar de três, traz uma 

importante contribuição para explicar o que acontece com muitos anúncios de revista, em que 

mais que anunciar um produto ou um serviço em específico, promove determinadas emoções 

(como acontece em anúncios da Coca-Cola e do Pão de Açúcar, por exemplo), promove 

atividades culturais ou esportivas (como ocorre com muitos anúncios de instituição 

financeira) ou, ainda, promove aspectos sociais em discussão na sociedade (como acontece 

com as publicidades que tratam de questões relacionadas ao preconceito, à discriminação e à 

igualdade de raça, gênero e classes sociais). Claro que não podemos ignorar o fato de que os 

produtos e os serviços oferecidos, mesmo quando não são mencionados, ficam implícitos, até 

mesmo porque a marca, que se apresenta como um enunciador da mensagem, se encarrega de 

trazer à memória do leitor qual é o produto que ela representa. Entretanto, a mensagem 

produzida no anúncio não se refere explicitamente ao produto, voltando seu foco para os 

valores emocionais e ideológicos que se associam à marca. 
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Apresentamos, a seguir, uma figura que ilustra como esse dispositivo com quatro eixos 

poderia ser desenhado: 

 

 
Figura 14: Dispositivo publicitário baseado em quatro eixos. (LIMA, SILVA e NOGUEIRA (no prelo)) 

 

Podemos observar que o produto está no centro do dispositivo, o que implica 

considerar que ele estará sempre presente nos anúncios, visto que, ainda que não apareçam ou 

não sejam mencionados, eles estarão sempre pressupostos por meio da marca. Para fins de 

ilustração, consideremos alguns dos anúncios já apresentados no capítulo anterior. A 

mensagem construída no anúncio 1 (p. 36), por exemplo, coloca em evidência a relação entre 

as instâncias publicitária e público, dando destaque ao produto – trata-se, explicitamente, de 

bolsas da marca Victor Hugo, que são apresentadas por si mesmas, por meio das imagens. Já a 

mensagem construída no anúncio 12 (p. 75), por exemplo, ainda que claramente se refira à 

oferta de serviços de transportes aéreos, é construída em torno de determinados valores 

considerados positivos para a marca (Gol Linhas Aéreas), tais como pontualidade, 

compromisso, conforto, facilidade, eficiência etc. Independentemente do dispositivo colocado 

em cena em um anúncio, no final, o importante é que ele alcance seus objetivos, seja eficaz 

em promover a marca e, consequentemente, o produto ou o serviço. 

A finalidade discursiva dos gêneros publicitários, conforme Charaudeau (2010c), é a 

de incitação, isto é, o EU encontra-se em uma posição de não autoridade ante o TU, mas quer 

levá-lo à aquisição de um determinado produto ou serviço; então, deve fazê-lo crer em sua 

proposta comunicativa. O tema macro dos anúncios diz respeito ao que Charaudeau (2010c) 

denomina de “idealidade individual”, isto é, remete a um objeto idealizado que deve ser 

buscado pelo destinatário. O discurso publicitário, em geral, tende para a superlativização das 
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qualidades do produto anunciado, de modo a convencer o consumidor de que se trata do 

objeto ideal de que ele tanto precisa, ponto de vista também defendido por Santaella (2012, p. 

136), no seguinte trecho: 

 

Assim que uma mensagem é reconhecida como sendo do gênero publicitário, o 

receptor saberá que ela vem de alguém que pagou para que fosse criada e 

transmitida com a finalidade de informar e, na maior parte das vezes, persuadir o 

receptor sobre certas ideias ou, quase sempre, mercadorias. No caso da publicidade 

que visa introduzir, manter ou fortalecer no mercado um produto comercial, o 

receptor também saberá que a intenção do emissor não é apenas a de informar, mas, 

ao fim e ao cabo, a de levar à ação, a saber, à compra do produto. Diante de tal tipo 

de mensagem, já preexiste na mente do receptor a expectativa de que a visão sobre o 

produto será positiva, por vezes, exacerbadamente positiva. 

 

Desse modo, o contrato estabelecido nos anúncios é um contrato de semiengodos 

(Charaudeau (2010c)), isto é, a situação de comunicação prevê que o EU deve fazer crer, 

enquanto o TU é posto como alguém que precisa dever crer. Tanto a instância de produção 

quanto a de recepção conhecem os termos do contrato. “Assim, idealidade individual, 

superlatividade e apelo à conivência fazem com que o discurso publicitário obedeça ao 

contrato de semiengodo: todo mundo sabe que o ‘fazer crer’ é apenas um fazer crer, mas 

desejaria, ao mesmo tempo, que ele fosse um ‘dever crer’” (CHARAUADEAU, 2010c). 

O próprio universo retratado por meio da publicidade pode ser considerado como uma 

imagem ideal do mundo, uma vez que projeta uma realidade idealizada, mas que se aproxima 

dos imaginários sociais, levando os consumidores a se identificarem, a se localizarem em um 

mundo verossímil, como expressa Monnerat: 

 

 

Ao vermos um anúncio, sabemos que o que estamos vendo pode não ser verdadeiro, 

mas é verossímil e nos convence com a sua lógica particular. Verossímil, é, 

portanto, aquilo que se constitui em verdade a partir de sua própria lógica. Por isso, 

podemos dizer que o discurso publicitário é “aproximativo”, não só porque 

manifesta um conhecimento fragmentado do saber, que só se resolverá quando o 

consumidor tomar posse do objeto concreto desse saber (o produto), como também 

porque não intervém diretamente em condutas sociais precisas, apenas sugere uma 

arte de viver, através de mecanismos de persuasão. (MONNERAT, 2003, p. 43) 

 

 

Em geral, os anúncios são gêneros textuais constituídos pela interação entre as 

linguagens verbal e não verbal. Ambas contribuem para a construção desse mundo verossímil 

que enreda o consumidor. No entanto, a interação entre essas duas linguagens não ocorre de 

maneira simples; elas se implicam mutuamente, de modo que uma pode interferir no sentido 

da outra, conforme veremos mais detidamente no tópico 3.3.  
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Sobre as identidades sociais dos sujeitos envolvidos na produção/interpretação de um 

anúncio, vale destacar que se trata antes de identidades coletivas. Tanto a instância de 

produção – instância publicitária – quanto a instância de recepção – instâncias pública e 

concorrente – são configuradas por identidades sociais coletivas, que se caracterizam por 

traços gerais atribuídos a determinados grupos sociais. No caso da identidade social da 

instância publicitária, ela é compósita, isto é, constitui-se por traços do anunciante, do 

publicitário propriamente dito e de todos os envolvidos em sua elaboração, mas acaba 

convergindo para o que podemos denominar identidade da marca ou da instituição. É essa 

identidade da marca que fica registrada por meio dos discursos prévios que foram veiculados 

em anúncios anteriores. A marca de um produto mascara todas as identidades sociais que 

possam estar por trás, pois ela se apresenta com sua própria identidade discursiva.  

Além das características do gênero anúncio publicitário que enumeramos até aqui, 

gostaríamos de aprofundar nossa reflexão acerca de sua finalidade. Uma primeira pergunta 

que gostaríamos de fazer para iniciar essa reflexão é: anunciar para quê? O que nos remete 

para a necessidade de refletir acerca da finalidade do contrato publicitário e das estratégias 

que podem ser empregadas para tal. Além disso, para atender a essa finalidade específica, 

cabe também questionar que resultados o anunciante tem em vista com seu discurso, o que 

nos coloca uma segunda pergunta: anunciar visando a quê? E nos remete para as diversas 

visadas que um discurso pode ter. Finalidade e visadas são duas das características dos 

anúncios que serão importantes em nossa análise. 

Inicialmente, cabe retomar uma característica comum a todo e qualquer discurso, que é 

o princípio de influência (tratado no tópico 2.4). O discurso publicitário se configura como 

um dos tipos de discurso que mais se fundamenta nesse princípio, visto que a finalidade de 

qualquer publicidade é exercer a máxima influência sobre o público ao qual se destina. Essa 

finalidade de exercer influência, entretanto, não acontece senão por meio de diferentes 

estratégias, como as de legitimação, de credibilidade e de captação.  Nesse sentido, anunciar 

significa não somente apresentar um produto, mas mostrar que quem enuncia ocupa uma 

posição legítima para fazê-lo, parece crível e sabe levar o consumidor à aquisição do produto, 

sabe influenciá-lo, levando-o a agir.  

Acerca das estratégias discursivas, Charaudeau (2010b) esclarece que: 

 

Perante o outro, o sujeito se confronta com a questão da validade da troca 

comunicacional em função de suas restrições. Propomos considerar que o sujeito age 

tentando responder a três tipos de questão: (1) o outro percebe o que me autoriza a 

falar (o que me legitima)? Se ele não o faz, devo tentar parecer legítimo aos seus 

olhos; (2) o outro crê em mim? Se ele não o faz, devo tentar parecer crível; (3) o 
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outro aceita entrar em relação comigo e está pronto a aderir ao meu universo de 

discurso? Se ele não o faz, devo tentar parecer amável com respeito ao seu lugar, 

para persuadi-lo e comovê-lo. Dito de outro modo, o sujeito, para se individuar, 

deve constituir estratégias de legitimação, de credibilidade e de captação por meio 

de uma determinada constituição discursiva. 

 

Charaudeau considera que a estratégia de legitimação não se confunde com a 

legitimidade. Segundo o autor, a legitimidade é dada previamente pela situação de 

comunicação, enquanto a estratégia de legitimação é uma forma de o comunicante reforçar 

sua legitimidade quando acredita que o interlocutor precisa dessa confirmação. Em uma 

situação de comunicação publicitária, a legitimidade é atribuída pelo próprio contrato 

comunicativo. Nessa situação, é legítimo que a identidade social seja ocultada, mascarada 

para dar voz à marca. Diante de um anúncio publicitário, sabemos apenas que há um 

anunciante, que é a identidade social, mas não conhecemos esse anunciante, não somos 

capazes de identificar quantas pessoas são responsáveis pela elaboração da campanha 

publicitária, qual é a empresa de publicidade responsável por sua elaboração e, às vezes, não 

sabemos nem mesmo qual é a empresa por trás da marca, como acontece com as publicidades 

de cerveja, por exemplo, que não vêm assinadas pela Ambev, ou com as publicidades de 

material de limpeza, que não vêm assinadas pela Unilever, apenas para citar alguns exemplos.  

Nesse caso, as estratégias de legitimação aparecem como uma forma de atribuir 

legitimidade de fala à própria marca anunciada, e não às identidades sociais envolvidas na 

elaboração da campanha publicitária. Assim, a marca ganha legitimidade para falar por si 

mesma, sem que ninguém intermedeie sua relação com o consumidor. Logo, em um anúncio 

publicitário, quem fala e tem legitimidade para isso é a própria marca, e não a empresa à qual 

a marca está vinculada. O consumidor pode não saber qual é a empresa anunciante, mas vai 

considerar legítima a necessidade da marca se dirigir a ele para persuadi-lo. Nos anúncios que 

constituem nosso corpus de análise, por exemplo, as estratégias de legitimação são 

construídas para as marcas Santander, Itaú, Bradesco, Banco do Brasil e Caixa (e não para as 

empresas correspondentes: Banco Santander S/A, Itaú Unibanco Holding S.A., Banco 

Bradesco S/A.; Banco do Brasil S/A ou Caixa Econômica Federal, ou para as empresas de 

publicidade que os elaboraram, que dificilmente se descobre quais são).  

As estratégias de legitimação são empregadas quando há a necessidade de construir 

uma imagem da marca que atenda a determinadas expectativas; correspondem, portanto, às 

estratégias de construção do ethos3, isto é, da imagem de si. Tais estratégias possibilitam que 

 
3 A noção de ethos, que será retomada e aprofundada no tópico 3.5, se refere à imagem de si construída no 

discurso. 
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o enunciador apresente uma marca como a melhor dentre todas as outras, como a mais capaz, 

a mais eficiente, a mais especializada etc.  

As estratégias de credibilidade atendem à necessidade de o comunicante parecer 

crível, sincero, verdadeiro. Entretanto, como já mencionamos anteriormente, o contrato 

publicitário é um contrato de semiengodo, em que o consumidor sabe que está sendo levado a 

crer, mas mesmo assim prefere se deixar crer. Na verdade, não podemos afirmar que o 

contrato de comunicação publicitária é uma total mentira, embora tampouco possamos 

afirmar que seja uma total verdade. O que esse contrato prevê é que, para apresentar certa 

“verdade”, é justificável que ela venha acompanhada, não de uma mentira, mas de alguma 

ficção. Assim, o anúncio de um produto de beleza, por exemplo, não pode ser considerado 

totalmente falso quando afirma que pretende resolver determinado problema de beleza, ele de 

fato foi produzido com essa pretensão. Todavia, sabemos que muito do que o anúncio diz 

acerca de tal produto é, se não fantasioso, pelo menos exagerado; que ele certamente não vai 

alcançar todos os resultados que promete. 

Nesse contexto, as estratégias de credibilidade ajudam na construção do que podemos 

denominar “verossimilhança”, isto é, um anúncio publicitário precisa parecer verdadeiro, real; 

precisa construir um universo verossímil, crível. Charaudeau (2009a, p. 89) explica que 

“tornar verossímil é tentar fazer crer ao improvável, e mesmo ao inventado” e acrescenta que 

“o procedimento que permite atingir essa forma de verdade é o da analogia, que tenta 

descrever o mundo segundo roteiros de verossimilhança”. Desse modo, podemos evidenciar 

que o contrato de comunicação publicitária não tem comprometimento com a verdade, mas 

com o verossímil, de modo que é preciso significá-lo, semiotizá-lo em função de um fazer 

crer. 

O anúncio deve, em última instância, fazer crer que o que é dito é verdadeiro, de modo 

que seu conteúdo corresponda aos imaginários sociodiscursivos4 compartilhados socialmente. 

Em uma sociedade em que a beleza é valorizada, um anúncio de produtos de beleza precisa 

corresponder às expectativas dessa sociedade sobre os ideais de beleza; do mesmo modo, em 

uma sociedade em que a riqueza é um diferencial entre os homens, um anúncio de banco 

precisa provar que está à altura das expectativas sociais, que tem capacidade de atender às 

demandas dessa sociedade, de fazer a diferença que todos desejam e de atender 

diferenciadamente a seus clientes. Um anúncio de banco parecerá mais crível quanto mais ele 

for capaz de se mostrar capaz de atender a essa demanda social. 

 
4 A noção de imaginários sociodiscursivos será retomada e aprofundada no tópico 3.4. 
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Por fim, as estratégias de captação são imprescindíveis ao sucesso da comunicação 

publicitária. Afinal, não basta mostrar que ocupa um lugar que lhe confere legitimação ou que 

tem credibilidade, é preciso que o destinatário seja fisgado, tenha sua atenção captada e se 

coloque favorável a aceitar o jogo comunicativo proposto. Segundo Charaudeau (2010b), as 

estratégias de captação são mobilizadas em situações nas quais o sujeito comunicante não se 

encontra em posição de autoridade, isto é, não pode dar ordens a seu interlocutor, mas precisa 

garantir seu interesse, sua adesão. “Para fazer isso, ele pode usar uma manipulação discursiva 

que atinge o componente afetivo de seu interlocutor ao criar nele moções emocionais (efeitos 

de pathos5) que o coloquem à sua mercê”. O autor acrescenta, ainda, que a captação “está 

orientada para o parceiro da troca, um parceiro que se supõe não natural (é necessário instituí-

lo como destinatário de uma mensagem), não passivo (ele possui suas próprias faculdades 

interpretativas) e não ter sido conquistado antecipadamente...” (CHARAUDEAU, 2009a, p. 

91). 

A publicidade, para captar seu público-alvo, precisa chamar sua atenção, mobilizar sua 

afetividade, desencadear seu interesse. Por esse motivo, consideramos que um anúncio 

publicitário de revista precisa empregar estratégias de captação que possam influenciar seu 

destinatário em vários níveis, em função dos quatro eixos já apresentados anteriormente para 

o dispositivo publicitário (eixos da instância publicitária, da instância público, da 

concorrência e dos valores): 

• É necessário captar a atenção do leitor da revista para o anúncio, fazendo-o ler o 

anúncio; 

• É importante captar a preferência em relação à concorrência, oferecendo motivos 

para que o consumidor prefira essa marca em lugar de outras; 

• É preciso captar seu interesse enquanto potencial consumidor do produto ou do 

serviço anunciado, levando-o a aquisição; 

• É, por fim, necessário captar sua aceitação para os valores associados ao produto, 

ao serviço ou à marca, fazendo o consumidor se identificar com o universo de 

consumo construído. 

 

Vemos, portanto, que o discurso publicitário, para alcançar sua finalidade, seu projeto 

de influência, precisa administrar eficazmente dois tipos de atitude enunciativa de base: uma 

atitude acional (fazer-fazer) e uma atitude emocional (fazer-sentir), as quais culminam no que 

Charaudeau (2004) denomina visadas discursivas.  

Por atitude acional, entendemos a capacidade do discurso de expressar a intenção 

enunciativa de levar o interlocutor a agir em prol de um determinado objetivo. A essa atitude 

 
5 A noção de pathos, que será retomada e aprofundada no tópico 3.5, se refere à disposição emocional do público 

ao qual o discurso está dirigido. 
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acional, correspondem certo número de visadas, todas orientadas para indicar a intenção do 

enunciador em colocar para seu destinatário um “dever agir”. Conforme Charaudeau (2004), 

“os tipos de visada são definidos por um duplo critério: a intenção pragmática do eu em 

relação com a posição que ele ocupa como enunciador na relação de força que o liga ao tu; a 

posição que da mesma forma tu deve ocupar.” Se, por um lado, o discurso permite expressar 

uma intenção enunciativa por meio de uma atitude acional, por outro, ele também pode 

manifestar uma atitude emocional, isto é, permite expressar a intenção enunciativa de afetar 

emocionalmente o interlocutor, levando-o a “dever sentir”. Tendo como ponto de partida a 

classificação feita por Charaudeau em alguns de seus textos (2004, 2009a, 2010b), 

consideramos que existem, pelo menos, três visadas que atendem a essa atitude emocional: a 

visada de sedução, a visada de incitação e a visada de demonstração. Com base nisso, 

enumeramos, a seguir, algumas das principais visadas que podem aparecer em um anúncio 

publicitário: 

 

Tipo de visada: O EU tem a intenção de: O TU ocupa a posição de: 

Atitude acional 

Visada de prescrição  “mandar-fazer” (fazer-fazer) “dever-fazer” 

Visada de solicitação “querer saber” “dever responder” 

Visada de informação “fazer-saber” “dever-saber” 

Visada de instrução “fazer-saber-fazer” “dever-saber-fazer” 

Visada de 

demonstração6 
“fazer-ver para fazer-acreditar” “dever-ver para poder-acreditar” 

Atitude emocional 

Visada de sedução “fazer-sentir para fazer-fazer” “dever-sentir para querer-fazer” 

Visada de incitação “fazer-crer para fazer-fazer” “dever-crer para querer-fazer” 

Visada de captação 
“fazer-perceber para fazer-

fazer” 

“dever-perceber para querer-

fazer” 
Tabela 1: atitude acional, atitude emocional e suas respectivas visadas (elaboração própria). 

 

 Sobre o funcionamento da visada de incitação, Charaudeau (2010c) esclarece que: 

 

 

(i) o “eu” quer fazer fazer alguma coisa a “tu”, como na visada de prescrição, mas 

aqui, não estando em posição de autoridade, “eu” não pode senão incitar a fazer a 

“tu” ; (ii) ele deve, então, passar por um fazer crer a fim de persuadir o “tu” de que 

será o beneficiário do seu próprio ato, de modo que este aja (ou pense) na direção 

desejada por “eu” ; (iii) o “tu” se encontra, então, em posição de dever crer no que 

lhe é dito. Esta visada é típica dos discursos publicitário e político. 

 

 

 
6 Embora a visada de demonstração mobilize a racionalidade, entendemos que ela também desperta uma atitude 

emocional, principalmente, por sua tendência de transformar saberes de conhecimento em saberes de crença, isto 

é, a partir da demonstração, cientistas e expertos podem colocar o tu em posição de ter que receber e “ter que 

avaliar” uma verdade, o que implica o filtro da subjetividade e, portanto, a mobilização de emoções – surpresa, 

incredibilidade, medo etc.  
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Os anúncios podem apresentar diferentes visadas, mas, geralmente, as dominantes são 

as que expressam uma atitude emocional. São elas que atendem mais precisamente ao 

princípio de influência do discurso publicitário, o que não impede que outras visadas sejam 

usadas como estratégia. O anúncio 19, apresentado a seguir, nos ajudará a ilustrar as 

explicações apresentadas até aqui. Trata-se de um anúncio do Banco da Amazônia, publicado 

na revista Veja no ano de 2010, cujas visadas dominantes são a visada de informação e a de 

captação, embora também haja grande dominância da visada de sedução. Nele, podemos 

perceber a mobilização dos três tipos de estratégias apresentadas: a estratégia de legitimação, 

a de credibilidade e a de captação.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Anúncio 19 – Banco Amazônia. Fonte: VEJA, revista. ed.2147, 13 jan. 2010, p. 128. 

Detalhe: 
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Embora tenha sua legitimidade atribuída previamente pelo próprio contrato 

comunicativo, o anúncio trata de empregar expressões que lhe conferem ainda mais 

legitimação, reforçando que, no espaço de mercado em que está inserido, ocupa um lugar em 

que sua legitimidade se destaca, o que fica evidente por meio do emprego de expressões como 

“o maior indutor do desenvolvimento na Amazônia”, “responsável por mais de 75% do 

crédito de fomento da região”, “investiu mais de R$ 3 bilhões” etc. Ao apresentar-se com 

essas características, o banco procura justificar o seu lugar de fala e, ao mesmo tempo, 

mostra-se como um banco que pode se denominar como um banco “da Amazônia”. 

Concomitante à estratégia de legitimação, o anúncio também emprega estratégias de 

credibilidade, apresentando números (R$ 3 bi, 75%, 12 meses) que tentam demonstrar para o 

leitor que pode confiar nas informações apresentadas, e se caracterizando como um banco que 

se preocupa com a natureza (“pensando em sustentabilidade”, “respeito ao homem e ao meio 

ambiente”, “compromisso com a Amazônia”). No contexto em que está inserido, um banco 

denominado “da Amazônia” será mais crível quanto mais corresponder às expectativas que a 

sociedade tem sobre a região amazônica, que é uma região que deve, ao mesmo tempo, ser 

preservada e para a qual deve ser destinado o maior número de investimentos para a geração 

de riquezas. 

Por fim, vemos que as estratégias de captação foram empregadas em todos os níveis: 

no nível da captação do leitor da revista, a imagem se apresenta como uma imagem apelativa, 

que traz uma jovem com aparência tranquila e despreocupada, que parece segurar um cata-

ventos de brinquedo em movimento, sugerindo a presença de vento, em um descampado sob 

um céu azul com nuvens brancas espessas. Como título o anúncio traz a frase: “Nosso maior 

movimento é pela vida”. Em uma primeira análise, essa frase entra em uma relação de 

complementaridade com a imagem, na qual vemos um cata-vento em movimento, sendo 

girado pelo vento. Entretanto, fica evidente que o movimento ao qual a frase se refere não é o 

movimento do cata-vento, o que funciona como uma estratégia que levará o leitor a outros 

níveis da captação: a preferência em relação a uma possível concorrência, o desejo de ser um 

cliente e a aceitação dos valores mobilizados. A expressão “movimento pela vida” tem o 

potencial de fazer o leitor da revista desejar ler as informações verbais apresentadas, nas quais 

vai encontrar motivos para preferir esse banco em lugar de outro (estratégia de legitimação), 

vai encontrar informações que podem fazê-lo desejar ser cliente (estratégias de credibilidade) 

e vai encontrar informações que podem provocar sua identificação com valores socialmente 

positivos, por meio de imaginários sociodiscursivos relacionados com a Amazônia 

(estratégias de captação). 
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Todas as características aqui relacionadas dependem, em última instância, da interação 

entre linguagem verbal e linguagem não verbal, que serão os temas dos dois próximos 

tópicos, além da mobilização adequada de imaginários sociodiscursivos, que também será 

discutido na sequência. 

 

3.2. LINGUAGEM VERBAL: O MUNDO DAS PALAVRAS E SUAS FUNÇÕES LINGUÍSTICAS 

 

 

Isoladas do seu contexto ou situação, as palavras quase nada significam de maneira 

precisa, inequívoca. (GARCIA, 1976, p. 146). 

 

 

Como vimos no capítulo dois desta tese, a identificação e a qualificação são dois dos 

procedimentos que constituem o processo de transformação, que juntamente com o de 

transação, integram o processo de semiotização do mundo, isto é, a transformação, por meio 

da linguagem, de um mundo a significar em um mundo significado em função de um contrato 

de comunicação específico. Tais procedimentos, portanto, são iminentemente linguageiros, o 

que torna necessário, para compreendê-los, estudar as categorias de língua empregadas em 

sua concretização.  

Pretendemos, neste capítulo, percorrer alguns aspectos envolvidos nesses 

procedimentos de identificação e qualificação, comparando a abordagem tradicional, que 

prioriza a forma linguística para a descrição dos fenômenos linguageiros da comunicação, 

com uma abordagem discursiva, que parte do sentido, isto é, das intenções de comunicação 

envolvidas no processo de semiotização, passando, para isso, pelas formas linguísticas 

empregadas para expressá-las. 

 

3.2.1. As categorias formais de identificação e qualificação sob a perspectiva 

tradicional 

 

A perspectiva tradicional dos estudos gramaticais estabelece um conjunto de regras 

que prescrevem o correto emprego da língua, instruindo os usuários quanto à norma que deve 

ser seguida na comunicação. Por um lado, como salienta Travaglia (2008, p. 25), essa 

perspectiva se baseia em critérios estéticos, indicando as formas e os usos que devem ser 

incluídos ou excluídos para que se alcance elegância, expressividade, harmonia, dentre outros 

efeitos desejáveis. Por outro lado, o autor destaca que a prescrição gramatical se baseia 

também em critérios elitistas, visto que a estética desejável será sempre a das classes de 

prestígio, enquanto os usos correntes nas classes populares serão desqualificados. 
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Com a finalidade de estabelecer o bom uso da língua, então, a gramática tradicional se 

apresenta como um conjunto de regras que o falante precisa dominar para bem falar e 

escrever. Sob essa abordagem, a forma precede o uso, ou seja, parte-se do princípio de que o 

sistema interno da língua, com suas restrições e sua sistematicidade, determina a forma de se 

comunicar. Sendo assim, o que se supõe é que a gramática normativa terá respostas a todas as 

particularidades que o emprego da língua possa apresentar, sem ambiguidades ou indefinições 

conceituais. Entretanto, vários conceitos da gramática tradicional mais confundem o usuário 

da língua que o ajudam, como é o caso da definição de sujeito como um termo essencial da 

oração, quando há orações que não têm sujeito; ou, ainda, a definição de sujeito como “o 

termo do qual se afirma alguma coisa”, quando se pode verificar que “os termos usualmente 

analisados como sujeito frequentemente não exprimem o ser do qual se afirma alguma coisa” 

(PERINI, 2003, p. 22). 

Perini (2003), além dessa falta de coerência teórica, mencionada acima, acrescenta 

outras críticas à gramática tradicional, quais sejam sua falta de adequação à realidade e seu 

normativismo sem controle, como deixa claro a seguir: 

 

A falta de adequação à realidade da língua aparece quando a gramática descreve (ou 

“recomenda”) verdadeiras ficções linguísticas: construções que caíram de moda há 

séculos, ou mesmo que jamais existiram. Um exemplo é a afirmação de que só se 

coloca um pronome clítico (oblíquo átono) entre um auxiliar e o verbo principal, 

ligando-o ao auxiliar por ênclise, isto é, estou-me divorciando e não estou me 

divorciando. Ora, sabemos que, apesar da opinião dos gramáticos, a segunda forma 

é a mais comum na língua atual. (PERINI, 2003, p. 22) 

 

Quanto ao normativismo sem controle, o autor aponta para o fato de que, 

principalmente no que concerne ao ensino de língua, essa prática pode ter efeitos bastante 

prejudiciais. Primeiramente, o autor considera que o estudo de gramática por si só não 

funciona para o aprimoramento nem da leitura e da escrita nem da fala, e ainda pode acabar 

desencorajando o aluno. Além disso, a prescrição exagerada de normas gramaticais impõe 

barreiras, muitas vezes intransponíveis para a maioria das pessoas, gerando preconceitos 

linguísticos que evidenciam diferenças sociais que há muito se vem tentando combater. Como 

menciona Perini (2003, p. 33), esse normativismo extremo leva a um “complexo de 

inferioridade linguística tão comum entre nós: ninguém sabe português – exceto, talvez, 

alguns poucos privilegiados, como os que se especializam em publicar livros com listas de 

centenas ou milhares de ‘erros de português’”. 

Considerando uma abordagem tradicional, entende-se que a classe gramatical 

destinada à identificação e nomeação dos seres é o substantivo; enquanto aos adjetivos cabe a 
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função de caracterizá-los ou qualificá-los. É assim que, em 1987, Bechara os conceitua em 

sua gramática: “Substantivo é o nome com que designamos seres em geral – pessoas, animais 

e coisas.” (BECHARA, 1987, p. 73). “Adjetivo é a expressão modificadora que denota 

qualidade, condição ou estado de um ser”. (BECHARA, 1987, p. 88). Nessa mesma época, 

Celso Cunha e Lindley Cintra definem que o “substantivo é a palavra com que designamos ou 

nomeamos os seres em geral” (CUNHA; CINTRA, 1985, P. 171) e o adjetivo é 

essencialmente um modificador do substantivo, servindo para caracterizar os seres, os objetos 

ou as noções nomeadas pelo substantivo para indicar-lhe uma qualidade ou um defeito.  

Manoel Ribeiro (1996), em sua Gramática aplicada da língua portuguesa, seguindo a 

abordagem corrente em sua época, também apresenta uma conceituação que diferencia 

claramente as duas classes, acrescentando, para o substantivo, diversos aspectos 

diferenciadores: o semântico, o morfológico e o sintático: 

 

Semanticamente, podemos dizer que os substantivos representam seres (animados 

ou inanimados). Morfologicamente, o substantivo se flexiona em gênero e número. 

Apresenta, ainda, a categoria de grau por meio de sufixos derivacionais. 

Sintaticamente, verificamos que o substantivo se junta a um artigo, adjetivo, 

pronome adjetivo ou numeral: o bicho, pequeno bicho, este bicho, três bichos. É o 

núcleo (determinado) de um sintagma nominal. (RIBEIRO, 1996, P. 75) 

 

Entretanto, por mais que esses renomados gramáticos tenham empenhado um esforço 

significativo para conceituar claramente essas duas categorias gramaticais, a diferenciação 

entre substantivos e adjetivos, na verdade, não é tão clara e evidente como sua conceituação 

teórica tradicional faz parecer. Existem palavras em nossa língua que só podem ser 

classificadas como adjetivo ou como substantivo quando inseridas em um contexto linguístico 

ou situacional, como ocorre com “velha” e “preta” em expressões como “preta velha” e 

“velha preta” (CUNHA, CINTRA, 1985, p. 239), ou ainda, “meninas brasileiras”, “brasileiras 

meninas” e “amigo americano”, “americano amigo”.  As conceituações oferecidas por Cunha 

e Cintra ou por Bechara, em suas já referenciadas gramáticas, não nos ajudam a distinguir, 

com exatidão, qual dessas palavras é o adjetivo e qual é o substantivo, visto que, fora de 

contexto, elas podem, dependendo da posição que ocupam, ser qualquer uma das duas 

categorias. Como destaca Monnerat (2018, p. 301), “as definições normalmente encontradas 

nos compêndios gramaticais sobre esses nomes são semelhantes, com apenas poucas 

variações, mas são definições incompletas, pois privilegiam quase sempre o critério 

semântico.” 
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Vimos que Ribeiro (1996) oferece uma conceituação um pouco mais precisa para os 

substantivos, o que sugere maior facilidade para estabelecer uma diferenciação. Entretanto, do 

ponto de vista semântico e morfológico, adjetivos e substantivos possuem características 

similares – nos exemplos apresentados, todas as palavras podem representar seres animados, e 

todas são flexionáveis em gênero e número. Quanto ao critério sintático, todas podem ocupar 

a função de núcleo e se juntar a um artigo, pronome ou numeral: “aquela velha preta”, “uma 

preta velha”, “algumas meninas brasileiras”, “duas brasileiras meninas”, “nosso amigo 

americano”, “um americano amigo”. Quanto a ser núcleo de um sintagma nominal, os 

exemplos podem sugerir que devemos levar em conta a posição ocupada pela palavra: o 

núcleo, nos exemplos vistos, aparece primeiro; logo, poderíamos pensar que o substantivo 

sempre aparece primeiro e o adjetivo, depois. Mas tal suposição logo se desfaz quando nos 

deparamos com exemplos como “anseios patéticos”, “patéticos anseios”, “casa velha”, “velha 

casa”, em que, embora as palavras troquem de lugar, a função de núcleo não muda. Tais usos 

evidenciam que a organização das palavras não foi ditada por regras prévias, de modo a 

obedecer ao que ditam os gramáticos. 

O aspecto semântico, como vimos, é uma das formas empregadas em uma abordagem 

tradicional para diferenciar substantivos e adjetivos. Sendo assim, consideremos, mais 

precisamente, a relação entre generalização e especificação: o substantivo comum, por 

exemplo, designaria uma totalidade de forma genérica (“homem” remete a um conjunto de 

indivíduos, uma totalidade) e o adjetivo designaria um atributo que delimita ou especifica um 

elemento dentro da totalidade (em “homem branco”, a palavra “branco” designa uma 

especificidade, um atributo que distingue entre “homem branco” e “homem negro” ou 

“homem moreno”). Nesse sentido, poderíamos considerar que os substantivos seriam palavras 

que, por apresentarem sentido mais geral, seriam mais vagas e genéricas, ao passo que os 

adjetivos, por apresentarem sentido mais específico, seriam palavras mais precisas e 

concretas. Entretanto, dentro da classe dos substantivos há palavras que são mais ou menos 

genéricas, assim como dentro da classe dos adjetivos há palavras que são mais ou menos 

específicas. O nome próprio, por exemplo, é um substantivo, mas designa uma especificidade, 

ao passo que alguns adjetivos como “belo” são bastante genéricos. 

Como exemplifica Garcia (1976, p. 156),  

 

 

Há palavras que são mais específicas que outras; cão policial é mais específico do 

que simplesmente cão; mamífero, mais do que vertebrado, e este, mais do que 

animal; palmeira imperial é mais específico que palmeira, e palmeira mais do que 

árvore, e árvore mais do que planta ou vegetal. Trabalhador é termo de sentido geral, 
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muito amplo: constitui uma classe; operário tem sentido mais restrito; adaptando-se 

à escala de Darwin, seria o gênero; metalúrgico seria a espécie, e soldador, a 

variedade. 

 

 

Nos exemplos apresentados por Garcia (1976, p. 156), vemos substantivos que são 

especificados por meio do adjetivo (cão → cão policial), mas também vemos substantivos que 

são mais ou menos genéricos entre si (vegetal → planta → árvore → palmeira). Um mesmo 

substantivo poderá, ainda, ser mais ou menos genérico, em função da referência estabelecida, 

como esclarece o autor, a seguir: 

 

No entanto, generalização e especificação têm sentido relativo. A palavra mesa, por 

exemplo, tem sentido específico, quando com ela designamos ou apontamos 

determinado tipo de móvel constituído geralmente por um tampo sustentado por três 

ou quatro pés ou colunas; mas terá sentido geral, vale dizer muito próximo da 

abstração, quando se referir a uma classe de objetos assemelhados, sem se fixar em 

nenhum deles isoladamente. (GARCIA, 1976, p. 156). 

 

Gostaríamos de acrescentar ainda o substantivo “redação” que poderá ter sentido 

abstrato quando indicar “o ato de redigir” ou sentido concreto quando se referir a “trabalho 

escolar escrito” (ROCHA LIMA, 1994, p. 67 apud MONNERAT, 2018, p. 304). Assim como 

acontece com o substantivo, veremos que os adjetivos também podem expressar ideias mais 

ou menos específicas. O adjetivo “belo”, por exemplo, expressa uma ideia bastante genérica, 

como destaca Garcia no trecho seguinte:  

 

que é que expressamos com o adjetivo “belo”, de sentido geral e abstrato, aplicável a 

uma infinidade de seres ou coisas, quando dizemos uma bela mulher, um belo dia, 

um belo caráter (...)? É possível que a ideia geral e vaga de “beleza” lhes seja 

comum, mas não suficiente para distingui-los, para caracterizá-los de maneira 

inconfundível. (GARCIA, 1976, p. 157). 

 

Toda essa dificuldade, mencionada anteriormente, chama nossa atenção para a 

importância do contexto para a determinação do grau de generalização ou de especificação de 

uma palavra, seja ela um adjetivo, seja um substantivo: quem se comunica com quem e com 

que finalidade, com que intenção. Tal aspecto foi percebido por Garcia (1976), que, ao tratar 

do emprego de substantivos e adjetivos com finalidade comunicativa, observa que, em textos 

com finalidade descritiva, por exemplo, “impõe-se a preferência por palavras de sentido 

concreto, específico e metafórico.” (GARCIA, 1976, p. 158), o que ilustra que é a intenção 

comunicativa que determina a escolha a ser feita. 

Perini (1985; 2003) defende que, entre as dificuldades apresentadas pela gramática 

tradicional no tratamento teórico dos conceitos, está o fato de que não se distinguem com 
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clareza os aspectos formais (morfossintáticos) dos aspectos semânticos. Ao questionar-se 

“Como seria uma ‘boa’ gramática do português?”, o autor responde que “idealmente, ela 

deveria desempenhar a contento duas funções: (a) descrever as formas da língua (isto é, sua 

fonologia, sua morfologia e sua sintaxe); e (b) explicitar o relacionamento dessas formas com 

o significado que veiculam.” (PERINI, 1985, p. 21). Para o autor, é importante, primeiro, 

descrever os aspectos formais e os semânticos separadamente, para depois colocá-los em 

correlação. Monnerat (2018) acredita que, para o tratamento discursivo desses conceitos, faz-

se necessário incluir na análise o critério discursivo-pragmático, como deixa claro no seguinte 

trecho: 

Há entre os autores de gramáticas e livros didáticos um consenso de que não é 

adequado considerarem-se as palavras apenas por um ou dois critérios, mas sim, 

avaliá-las em seus diferentes aspectos - morfológico, funcional (ou sintático) e 

semântico. A nossa proposta é a de incluirmos o aspecto discursivo--pragmático, já 

que as palavras valem em seu contexto de produção. (MONNERAT, 2018, p. 301). 

 

 

Diante da breve discussão apresentada, podemos concluir que abordar a questão da 

identificação e da qualificação, tendo como base apenas a conceituação tradicional para as 

categorias gramaticais empregadas em tais procedimentos, é pouco produtivo para uma 

abordagem discursiva. Mesmo os gramáticos, que conceituam essas duas classes gramaticais 

como distintas, considerando para isso os aspectos morfológico, sintático e semântico, 

reconhecem que a tarefa não é simples. Cunha e Cintra (1985. p. 239), por exemplo, destacam 

que a relação entre elas é muito estreita, indicando que “não raro há uma única forma para as 

duas classes de palavras e, nesse caso, a distinção só poderá ser feita na frase.”  

Essa proximidade entre os dois conceitos, portanto, não passou despercebida pelos 

estudiosos da linguagem. Said Ali, em sua Gramática Histórica da Língua Portuguesa, 

afirmava que: 

 

As palavras com que se designam os seres e seus atributos chamam-se simplesmente 

nomes. É o termo mais despretensioso e mais acertado de toda a nomenclatura 

gramatical. Fazendo-se, como se faz, distinção entre as denominações dos seres 

propriamente ditos e as denominações dos atributos de dimensão, tamanho, cor, 

consistência, etc., pelos quais os diferenciamos uns dos outros, torna-se necessário 

dividir os nomes em substantivos e adjetivos. (ALI, 1966, p. 54). 

 

 

Essa mesma perspectiva foi adotada por Ismael de Lima Coutinho, em sua Gramática 

Histórica, que além dos substantivos e dos adjetivos, considerou que também os numerais 

compreendiam uma mesma classe, visto que todas as coisas que estão ao nosso redor podem 

“ser encaradas objetivamente, em seu ser ou substância, e a palavra com que as designamos é 

o substantivo; ou subjetivamente, em sua forma exterior ou qualidade, e temos o adjetivo; ou 
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ainda em sua multiplicidade, e surgem os numerais.” (COUTINHO, 1971, p. 221, grifos do 

autor). E acrescentou: 

 

Mais que em outras classes, verifica-se entre o substantivo e o adjetivo uma 

permeabilidade maior, de maneira que é fácil encontrar substantivos empregados 

como adjetivos: menino-prodígio, comício-monstro, árvore-gigante; e adjetivos 

usados como substantivos: a capital (cidade), a perpendicular (linha), a filial (casa), 

o noturno (trem). Se remontarmos ao latim, veremos que muitos dos atuais 

substantivos portugueses eram adjetivos na língua de Cícero. (COUTINHO, 1971, p. 

221, grifos do autor). 

 

 

Para Coutinho (1971), então, a diferença entre as duas classes deve-se a um traço 

semântico – ser mais objetivo, para o substantivo, e ser mais subjetivo, para o adjetivo. 

Entretanto, nenhuma das conceituações apresentadas até agora foram suficientes para 

estabelecer critérios definitivos para a diferenciação que se espera de uma gramática que se 

apresenta como normativa, ou seja, que dita as regras do bem falar e escrever. 

Na edição revisada e ampliada de sua Moderna Gramática Portuguesa, Bechara 

reformula a forma de conceituar os substantivos e os adjetivos, definindo-os da seguinte 

forma: 

 

“Substantivo – é a classe de lexemas que se caracteriza por significar o que 

convencionalmente chamamos objetos substantivos, isto é, em primeiro lugar, 

substâncias (homem, casa, livro) e, em segundo lugar, quaisquer outros objetos 

mentalmente apreendidos como substâncias, quais sejam qualidades (bondade, 

brancura), estados (saúde, doença), processos (chegada, entrega, aceitação).” 

(BECHARA, 2004, p. 112). 

 

“Adjetivo – é a classe de lexema que se caracteriza por constituir a delimitação, isto 

é, por caracterizar as possibilidades designativas do substantivo, orientando 

delimitativamente a referência a uma parte ou a um aspecto do denotado.” (ibid. p. 

142). 

 

 

Embora devamos admitir que se trata de uma definição mais precisa e detalhada, em 

consonância com os estudos mais recentes nessa área, ela ainda não resolve a dificuldade de 

identificação da classe gramatical a que pertence uma palavra, sem que se considere seu 

contexto, isto é, considerando apenas os aspectos semântico, morfológico e sintático, como 

mencionado por Ribeiro (1996). Com isso, confirma-se que a descrição das formas 

linguísticas, do modo como tradicionalmente é feita, nem sempre será suficiente para a 

classificação precisa de uma palavra em contexto de uso. Não pretendemos, todavia, negar a 

existência de formas linguísticas específicas para cada uma dessas duas classes, tampouco 

ignorar ou desrespeitar as regras de construção identificadas nos estudos tradicionais. O que 

buscaremos fazer, seguindo os pressupostos estabelecidos por Charaudeau (1992) em sua 
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Gramática do sentido e da expressão, é relacionar formas e sentidos, mas invertendo a ordem 

estabelecida, isto é, de modo que aquelas sejam selecionadas em função destes. A esse 

respeito, em um artigo de 2013, esclarece o autor: 

 

 

Quem é sensível ao aspecto semântico da linguagem sabe que o sentido das palavras 

depende dos contextos nos quais estas são utilizadas, e que é em contexto que a 

palavra ganha sua especificidade. Portanto, não podemos nos conformar com a 

definição das categorias, e mostraremos que as formas que servem para expressá-las 

produzem efeitos de sentido particulares de acordo com o contexto no qual são 

empregadas. (CHARAUDEAU, 2013c)7 

 

 

Como observamos na descrição que a abordagem tradicional faz do substantivo e do 

adjetivo, emprega-se um esforço grande em tentar conceituá-los formalmente, em uma 

tentativa de diferenciá-los, quando, na verdade, há entre essas classes uma estreita relação que 

só poderá ser delimitada dentro do ato comunicativo. É na formulação do ato de linguagem, 

em função da necessidade comunicativa instaurada, que se poderá reconhecer se a palavra 

desempenha as funções próprias de um substantivo ou as funções próprias de um adjetivo. É 

por esse motivo que, nesta investigação teórica, a abordagem tradicional por si só não será tão 

produtiva, pois precisamos considerar as duas categorias inseridas em seu contexto de uso. 

Em outras palavras, para determinar se uma palavra se presta à identificação ou à 

qualificação, será importante que consideremos primeiro a intenção com que o ato de 

linguagem foi produzido, para, então, considerarmos a forma linguística empregada. Sendo 

assim, apresentaremos, a seguir, como esse assunto pode ser abordado a partir de uma 

perspectiva discursiva, que toma como ponto de partida as intencionalidades envolvidas na 

comunicação. 

 

3.2.2. A identificação e a qualificação sob uma perspectiva discursiva 

 

Justamente por perceberem as dificuldades que elencamos no tópico anterior, muitos 

estudiosos da linguagem, tanto gramáticos tradicionais quanto linguistas focados em 

diferentes abordagens, vêm revendo a forma de descrever e explicar os substantivos e os 

adjetivos.  

 
7 “Quien es sensible al aspecto semántico del lenguaje sabe que el sentido de las palabras depende de los 

contextos en los cuales éstas se utilizan y que es en contexto cuando la palabra toma su especificidad. Por lo 

tanto, no puede uno conformarse con la definición de las categorías, y se mostrará que las formas que sirven para 

expresarlas producen efectos de sentido particulares según el contexto en el cual se emplean.” 

(CHARAUDEAU, 2013c) [Tradução nossa]. 
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Como já mencionamos, uma das críticas que a gramática tradicional mais recebe é 

sobre sua tendência a descrever a língua com a finalidade de prescrever seu emprego correto, 

baseando-se, principalmente, em clássicos da literatura, modelos que devem ser recriados e 

reproduzidos pelo falante comum. Nessa abordagem, não há muito espaço para que se possa 

pensar sobre como o funcionamento interno da língua, sua forma, contribui para a produção 

de sentidos em contextos concretos de comunicação. Por esse motivo, os estudos gramaticais 

e linguísticos contemporâneos vêm buscando superar tais dificuldades. Essa é uma tendência 

encontrada em gramáticas como a de Neves (2000), a de Perini (2003) e a de Charaudeau 

(1992). Como destaca Neves (2002, p. 23): 

 

Parece que a Gramática, como obra que oferece modelos para pautar determinados 

comportamentos verbais em línguas particulares, já não tem mais lugar e sentido: 

não existe mais uma determinada literatura, de um determinado período, que 

constitua modelo a ser seguido (...). A criação se desenrola e, nas novas obras, o 

mecanismo vivo da língua inventa torneios, mescla registros, rompe padrões 

tradicionalmente assentados e por muitos tidos imutáveis. Se obras escritas passam a 

exibir padrões que se podem classificar como de língua falada, por exemplo, a 

ciência linguística já nos ensinou a suspeitar da funcionalidade dessas incursões, e já 

aprendemos todos a incluir esses comportamentos como objeto de investigação 

linguística. 

 

 

Como questiona Perini (1985, p. 5), “se a gramática tradicional é inadequada, o que 

colocar em seu lugar?”. É em busca dessa resposta que muitos linguistas têm trabalhado 

ultimamente. Neves (2000), por exemplo, embora não despreze totalmente a perspectiva da 

gramática tradicional, adota uma abordagem diferenciada em sua gramática, que coloca como 

objeto de investigação a competência comunicativa, isto é, a língua em uso, focalizando mais 

a descrição das escolhas de que dispõe o falante, que as restrições formais impostas pelos 

compêndios gramaticais tradicionais. Conforme menciona a autora, “uma investigação desse 

tipo envolve a busca da produção de sentido determinada pelo jogo que equilibra 

regularidades e peculiaridades, sistema e uso” (NEVES, 2002, p. 11).  

Mario A. Perini, por sua vez, na introdução de sua Gramática descritiva do português, 

deixa claro que seu objetivo é apresentar uma forma diferenciada de descrever a estrutura do 

português, “partindo de princípios teóricos muito mais rigorosos do que aqueles em que se 

baseiam as gramáticas atualmente disponíveis, para chegar a uma análise bastante diferente da 

usual” (PERINI, 2003, p. 21). 

Charaudeau (1992), ao elaborar sua gramática, preocupa-se em descrever a língua 

dando ênfase, justamente, à produção de sentido. Segundo menciona o autor, sua intenção foi 
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a de propor uma abordagem da língua penetrando-a pelo sentido e não pela forma, de modo 

que esta dependa daquele, o que dá lugar à construção de uma gramática semântica8. 

Partindo de uma perspectiva semiolinguística, Charaudeau (1992) procura descrever a 

língua indicando categorias que correspondem a intenções comunicativas, isto é, 

evidenciando o sentido. Para isso, ele precisa considerar que essas categorias só podem ser 

expressas por meio das formas, ou seja, a descrição gramatical não perde sua função, mas é 

colocada a serviço da comunicação. O que cabe destacar aqui é que – diferentemente do que 

ocorre com a abordagem tradicional, em que são formas previamente estabelecidas como 

corretas que devem ser aplicadas à comunicação – em uma abordagem discursiva, são os 

sentidos pretendidos no ato comunicativo que vão determinar qual a forma mais adequada. 

Isso evidencia “um processo de enunciação que depende das opções mais ou menos 

conscientes que o sujeito falante opera para produzir o sentido com a intenção de se fazer 

entender.”9 Ou seja, nessa perspectiva, a preocupação é a de procurar evidenciar quais 

operações conceituais o sujeito falante supostamente coloca em prática quando se comunica, 

e, consequentemente, que categorias linguísticas possibilitam que ele possa expressar tais 

operações. Como ilustra Charaudeau (2013c), 

 

 

Segundo esse ponto de vista, pode-se dizer, por exemplo, que o plural não é uma 

categoria de sentido, mas sim uma categoria de forma que indica a expressão de uma 

quantidade. Em contrapartida, considerando o ponto de vista do sentido, a intenção 

consiste em quantificar os seres do mundo dos quais se fala e, para expressar essa 

intenção, dispõem-se de diversas categorias de forma, como os indefinidos (alguns, 

vários, muito...), os advérbios de quantidade (muito, demais, bastante...), os 

numerais (25, 120...) e diversas expressões estereotipadas (grande quantidade de..., 

quanta coisa!). O termo plural deveria remeter somente ao fenômeno da 

concordância morfológica.10 

 

 

Como ilustrado, percebemos que é possível reagrupar as formas linguísticas em função 

das intenções comunicativas do falante, de modo que ele passa a ter, a sua disposição, 

 
8 “Lo que he tenido la intención de proponer es penetrar en la lengua por el sentido y no por la forma, 

dependiendo ésta de aquél, lo que da lugar a la construcción de una gramática semántica.” (CHARAUDEAU, 

2013c) [Tradução nossa]. 
9 “Esto lleva a construir una gramática del sujeto hablante, el cual se encuentra en el centro de lo que hace la 

intencionalidad del lenguaje: un proceso de enunciación que depende de las opciones más o menos conscientes 

que el sujeto hablante opera para producir el sentido con la intención de hacerse entender.” (CHARAUDEAU, 

2013c) [Tradução nossa]. 
10 Desde este punto de vista, puede decirse, por ejemplo, que el plural no es una categoría de sentido, sino una 

categoría de forma que indica que se expresa una cantidad. En cambio, desde el punto de vista del sentido, la 

intención consiste en cuantificar a los seres del mundo de los que se habla y para expresar esta intención se 

dispone de diversas categorías de forma como los indefinidos (algunos, varios, mucho…), los adverbios de 

cantidad (mucho, demasiado, bastante…), los adjetivos numerales (25, 120…) y diversas expresiones 

estereotipadas (gran cantidad de..., ¡cuánto hay aquí!). El término plural sólo debería remitir al fenómeno de la 

concordancia morfológica. (CHARAUDEAU, 2013c) [Tradução nossa]. 
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escolhas linguísticas que atendem a sua necessidade comunicativa de quantificar os seres do 

mundo dos quais fala, e tais formas não se limitam às formas que exprimem o plural. Como 

defende Charaudeau (2013c), “falar já não é um assunto de estética, mas de ajuste, adequação 

e estratégia”.11 

Sendo assim, Charaudeau (1992) propõe uma Gramática do sentido e da expressão, na 

qual procura analisar as diferentes relações semânticas que podem ocorrer no uso da língua. 

Em se tratando de uso, tais relações não podem ser encaradas como algo estático e imutável, 

mas determinadas pelas diferentes situações comunicativas, pelas intenções dos falantes e 

pelos possíveis efeitos discursivos trazidos no ato de linguagem. Assim, ao contrário do que 

se apregoa em uma abordagem tradicional, as palavras deixam de ter sentidos prévios para 

passar a ter efeitos de sentidos possíveis, dependentes de seus contextos de uso. 

Nesse momento, consideramos pertinente acrescentar a contribuição dos estudos 

realizados por Kerbrat-Orechioni (1997) acerca da enunciação, nos quais a autora evidencia 

que as escolhas linguísticas realizadas pelo comunicante ao elaborar seu ato de linguagem 

também dependem do contrato comunicativo e da situação de comunicação estabelecida entre 

os interlocutores.  

Kerbrat-Orechioni (1997) discorre acerca dos aspectos que incidem sobre o contínuo 

objetividade/subjetividade, considerando o dispositivo enunciativo a partir de suas 

características extra e intraverbais. Segundo a autora, para determinar o grau de subjetividade, 

interessa considerar, em âmbito extraverbal, o número e a natureza dos sujeitos envolvidos na 

comunicação (KERBRAT-ORECHIONI, 1997, p. 202). Trata-se, nesse caso, de considerar se 

os interlocutores são compósitos (isto é, se são formados por um conjunto de indivíduos, 

como ocorre na comunicação publicitária) ou indivíduos (como em um diálogo entre duas 

pessoas), se estão em presença ou em ausência, se há um terceiro elemento envolvido (como 

ocorre em certos discursos de humor, em que entre o locutor e o interlocutor, há um terceiro 

participante que é o alvo do humor) ou se o diálogo é direto etc., além da identidade social 

que esses sujeitos assumem na comunicação. 

Além disso, em âmbito intraverbal, também se devem ter em vista o número e a 

natureza dos sujeitos, mas, dessa vez, considerando-se sua identidade discursiva, aquela 

determinada por sua identidade social. Nessa esfera intraverbal, Kerbrat-Orechioni (1997) irá 

considerar que a subjetividade pode ser marcada tanto pelo status linguístico do locutor 

quanto pelo status linguístico do interlocutor, de modo que o discurso será mais subjetivo 

 
11 Hablar ya no es asunto de estética sino de ajuste, adecuación y estrategia. (CHARAUDEAU, 2013c) 

[Tradução nossa]. 
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quanto mais marcados linguisticamente esses sujeitos estiverem, e menos subjetivo quanto 

menos marcados. 

O status linguístico do enunciador (o locutor para a autora), no que se refere à 

subjetividade, dependerá de graus e modalidades de sua presença no enunciado (KERBRAT-

ORECHIONI, 1997, p. 203), que pode ser: 

 

• uma presença explícita, indicada por meio do pronome pessoal “eu” (e os demais que 

remetem diretamente à primeira pessoa: mim, comigo, meu etc.), e por meio da 

desinência verbal indicativa de primeira pessoa; 

• uma presença indireta, indicada por meio de expressões afetivas, interpretativas, 

avaliativas, modalizadoras, axiológicas (sempre que o contexto demonstre que o 

sujeito comunicante não pode ser o enunciador); 

• uma presença manifesta por meio do conjunto de escolhas estilísticas e da organização 

do material verbal (nesse caso, supõe-se que qualquer enunciado reflete, afinal, a 

presença de seu enunciador, visto que toda enunciação é, em princípio, o resultado das 

escolhas de quem o enuncia). 

 

Do mesmo modo, a autora considera que o status linguístico do destinatário (o 

alocutário para a autora) também estará representado de alguma forma no enunciado 

(KERBRAT-ORECHIONI, 1997, p. 204), resultando em maior ou menor grau de 

subjetividade. Nesse sentido, irá inserir nesse contínuo de objetividade/subjetividade, três 

formas de identificar o interlocutor no enunciado: 

 

• Uma interpelação direta, realizada por meio de termos apelativos, como os vocativos, 

os verbos no imperativo e, também, algumas interrogações diretas. Além disso, a 

autora considera outras formas de interpelar, como em “para os curiosos, declaro 

que...” ou em “hoje, dirijo-me aos eleitores que...”, em que o destinatário está 

diretamente implicado por meio das palavras “curiosos” e “eleitores”.  

• Uma inscrição do destinatário na totalidade do material linguístico que constitui o 

enunciado, visto que, para alcançar seus propósitos enunciativos, o locutor elabora seu 

enunciado de modo que seu destinatário o compreenda, mobilizando as escolhas 

linguísticas, portanto, em função de seu interlocutor. Desse modo, as escolhas lexicais 

e a complexidade sintática das frases não serão aleatórias, mas sempre refletirão a 

imagem que o locutor tem de seu interlocutor – como se se questionasse: ele será 

capaz de compreender o que digo a partir das escolhas linguísticas que fiz? 

 

Quanto à interpelação direta, vale destacar sua função de tornar explícita e cômoda a 

relação social que existe entre os dois membros do intercâmbio verbal, de modo que um 

mesmo indivíduo X será chamado de Pedro por A, de senhor por B, de papai por C, de tio 
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Pedro por D, de senhor diretor por E etc. (KERBRAT-ORECHIONI, 1997, p. 205). Desse 

modo, a interpelação direta, além de evidenciar um grau máximo de subjetividade, assim 

como o emprego de marcas de primeira pessoa, também coloca em evidência a forma como as 

identidades sociais foram discursivizadas, sempre em função do contrato comunicativo e da 

situação comunicativa em que esses sujeitos se inscrevem. 

Quanto à sua inscrição na totalidade do material linguístico, o destinatário pode estar 

representado por meio do grau de explicitação das informações enunciadas, pela escolha do 

mecanismo estratégico, afetivo ou argumentativo que o locutor faz para atuar sobre seu 

destinatário e pelo próprio conteúdo do enunciado. Isso porque, segundo Kerbrat-Orechioni 

(1997, p. 206), todo uso denominativo pressupõe um cálculo que o locutor faz sobre a 

capacidade interpretativa de seu interlocutor. Mencionando o que diz a autora,  

 

 

“todo discurso ‘honesto’ deve utilizar exclusivamente substantivos comuns cujo 

sentido se supõe que A conhece e nomes próprios que denotam indivíduos notórios 

ou familiares de A. Caso contrário, o termo denominativo deverá ser, 

obrigatoriamente, acompanhado de um predicado explicativo ou de uma definição 

perifrásica (“X, ministro congolês de agricultura, “um de meus amigos”...)12 

 

 

Além disso, quando o destinatário não é conhecido e tem sua existência apenas em 

estado virtual, como acontece com os destinatários de uma publicidade, por exemplo, o 

comunicante precisa calcular a quantidade de informação que será necessária e suficiente para 

comunicar o que pretende, calcular a quantidade de informações que supostamente 

compartilha com esse destinatário, o que interferirá na mobilização de alguns e na exclusão de 

outros imaginários sociodiscursivos, calcular o grau de complexidade das escolhas 

linguísticas que fará e das estratégias que mobilizará, o que interferirá na forma como o 

locutor irá atuar sobre seu destinatário, e, por fim, será necessário, ainda, calcular como o 

conteúdo poderá ser comunicado em função do destinatário pretendido, pois, quanto mais 

específico um destinatário, mais importante se faz eleger palavras que o representem. Desse 

modo, ainda que a inscrição do destinatário no enunciado seja, segundo Kerbrat-Orechioni 

(1997, p. 207), mais indireta, tênue e aleatória que a do locutor, ela também incide sobre o 

contínuo entre objetividade e subjetividade expressa em um discurso e, portanto, sobre as 

escolhas linguísticas. 

 
12 “Todo uso denominativo presupone, en efecto, que L estima que A es capaz, gracias al significante propuesto, 

de identificar el denotado correspondiente; y todo discurso ‘honesto’ debe utilizar exclusivamente sustantivos 

comunes cuyo sentido se supone que A conoce y nombres propios que denotan individuos notorios o familiares 

de A. En caso contrario, el término denotativo se acompaña obligatoriamente de un predicado explicativo o de 

una perífrasis definicional (X, ministro congolés de agricultura”, “uno de mis amigos y”…) [tradução nossa]. 
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Tendo em vista a aproximação entre os estudos tradicionais, que descreveram 

exaustivamente as formas linguísticas empregadas na identificação e na qualificação, e os 

estudos discursivos que estabelecem categorias de sentido que podem ser expressas por meio 

de diferentes formas linguísticas, passaremos, a seguir, a analisar a relação entre forma e 

sentido no processo de identificação e qualificação. 

 

3.2.3. A relação entre forma e sentido e o processo de identificação e qualificação 

 

Uma das premissas mais importantes dos estudos semiolinguísticos diz respeito à 

relação entre forma e sentido, em que o sentido depende da situação comunicativa e a forma 

será selecionada em função da intencionalidade envolvida no ato de comunicação. Como 

postula Charaudeau (2009a, p. 41), não há sentido prévio à troca social e não há sentido sem 

forma linguística: “toda forma remete a sentido, todo sentido remete a forma, em uma relação 

de solidariedade recíproca”. Desse modo, essa relação entre forma e sentido, como já vimos 

anteriormente, depende de um duplo processo de semiotização, denominado transformação e 

transação. Neste tópico, daremos atenção especial ao processo de transformação, mais 

especificamente às operações de identificação e qualificação. 

Como descreve Charaudeau (2009a, p. 41), o processo de transformação consiste em 

estruturar o mundo significado por meio de categorias linguísticas que possibilitem: 1) 

identificar os seres, nomeando-os; 2) descrevê-los, qualificando-os; 3) narrar as ações nas 

quais esses seres estão envolvidos e 4) argumentar, apresentando-os em função das relações 

de causa e efeito de suas ações. Logo, tanto a identificação quanto a qualificação são 

princípios inerentes ao processo de transformação, que, entretanto, dependem totalmente do 

processo de transação, isto é, a escolha das formas linguísticas empregadas para a 

identificação e para a qualificação estará submetida às condições previstas pela situação 

comunicativa. Assim, veremos agora como os anúncios publicitários materializam essa 

relação entre forma e sentido, principalmente no que diz respeito às intencionalidades que 

determinam os princípios da identificação e da qualificação em um contexto publicitário.  

 

3.2.3.1. A identificação 

 

Ao realizar o processo de transformação de um mundo a significar em um mundo 

significado, a primeira operação inevitável é nomear e identificar os seres. Segundo Monnerat 

(2018, p. 301), “na identificação, para que os seres do mundo sejam transformados em 
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“identidades nominais”, é preciso nomeá-los, tarefa que cabe aos substantivos, no estudo da 

gramática.” Procuraremos mostrar que essa identificação pode ocorrer não só por meio da 

classe dos nomes (comuns e próprios) mas também por meio da classe dos determinantes 

(artigos, pronomes, numerais etc.).  

Conforme Charaudeau (1992, p. 17), “nomear é uma operação de linguagem que 

consiste em construir um conceito por meio de uma forma, em combinação com outros 

signos”. Ao nomear, o comunicante constrói conceitos para os seres do mundo por meio de 

uma categoria formal de palavras, tradicionalmente denominada substantivos ou nomes. “Os 

seres constituem uma classe conceitual que descreve os objetos do mundo fenomênico que o 

homem percebe e cujo significado ele constrói ao mesmo tempo em que os nomeia.” 

(CHARAUDEAU, 1992, p. 17).13 

Para Charaudeau (1992, p. 18), a classe dos seres ou das entidades, diferentemente da 

classe dos processos (verbos) e da classe das propriedades (adjetivos e advérbios), que se 

referem a algo que não a si mesmos, possuem “independência semântica”, ou seja, fazem 

referência a si mesmos: “flor, democracia, celebração etc. dizem isso de si mesmos, enquanto 

jogar é sobre alguém que joga e amarelo é sobre qualquer coisa que é amarela.”14 Essa 

independência semântica a que se refere o autor se verifica na classe gramatical dos 

substantivos comuns, que, conforme descreve Neves (2000, p, 67), possuem “um significado 

lexical, decorrente de seu próprio estatuto categorial, estatuto definido basicamente pelas 

funções de denominação e de definição descritiva do referente.” Logo, o significado lexical da 

classe dos seres possibilita sua independência semântica, isto é, ao criar categorias que, ao 

mesmo tempo denominam e descrevem os seres, torna possível fazer referência a si mesmos. 

Ou ainda, em outras palavras, “gato” faz referência a um ser do mundo por meio da 

designação e da descrição que seu significado comporta. 

Os seres do mundo, entretanto, também podem ser identificados e referenciados, de 

forma determinada ou indeterminada, por meio de outras categorias formais, que, embora não 

os nomeiem como os substantivos, também ajudam o comunicante a indicá-los: tais formas 

são os pronomes, os artigos e os numerais.  Para Charaudeau (1992, p. 280), 

 

Do ponto de vista de uma gramática do sentido e da expressão, as classes 

correspondem a operações linguísticas que são construídas em torno de uma 

 
13 Les êtres constituent une classe conceptuelle qui décrit les objets du monde phénoménal que l’hombre perçoit 

et dont il construit le sens dans le même temps qu’il les nomme. [tradução nossa]. 
14 …fleur, démocratie, fête, etc., ne se disent que d’eux-mêmes, tandis que jouer se dit de quelqu’un qui joue et 

jaune de quelque chose qui est jaune. [grifos do autor, tradução nossa]. 
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intenção comunicativa. É isso que nos leva a usar, em um primeiro momento, o 

termo identificação. 

 

No sentido mais amplo, uma classe de identificação deve incluir tanto os pronomes 

pessoais (identificação da pessoa), os artigos (identificação de atualização), 

possessivo (identificação da dependência), demonstrativos (identificação da 

designação), quanto alguns quantificadores (identificação de ausência: ninguém, 

nada, nenhum), e até mesmo aquele nome próprio que "expressa a intenção de 

identificar o ser designado de maneira única e própria".15 

 

Neves (2000, p. 389) também menciona essa função identificadora dessa categoria de 

palavras, as quais ela denomina de a classe dos pronominais. Segundo ela, “existem termos da 

língua que têm a função particular de fazer referenciação, sem, entretanto, nomear, ou 

denominar como os substantivos”. Acrescenta, ainda, que essa função é fundamental para a 

interlocução, visto que essas palavras possibilitam fazer referência, isto é, identificar os 

participantes do discurso, e também é importante para a remissão textual, para estabelecer os 

nexos coesivos, remetendo a outras palavras já mencionadas, ou no próprio discurso, ou nele 

subentendidas. 

Parece-nos pertinente acrescentar que os substantivos, quando empregados em função 

de uma intenção comunicativa, mais do que apenas denominar e categorizar os seres do 

mundo, podem carregar sentidos que só poderão ser apreendidos em contexto, e o mesmo se 

aplica às demais categorias que se prestam à função de identificação. Conforme destaca 

Monnerat (2018, p. 304): 

 

Na operação de nomeação, o substantivo pode-se apresentar como elemento lexical 

neutro, imparcial, restrito à sua função nomeadora (articulado, portanto, estritamente 

ao papel que lhe confere a gramática tradicional), mas pode, também, ultrapassar 

essa simples função de nomeação e gerar, em combinação com outros nomes, 

significações além do que está escrito, ou seja, implícitas, significações estas 

responsáveis pela construção do sentido global do texto – aquele que relaciona 

sentido de língua a sentido de discurso, no processo de compreensão / interpretação 

(CHARAUDEAU, 1995), pois os nomes não só nomeiam, mas sugerem ideias 

relacionadas às atitudes, aparências e comportamentos dos respectivos nomeados, 

trazendo cargas de significação passíveis de interpretação diversa. 

 

 
15 Du poit de vue d’une grammaire du sens et de l’expression, les classes correspondent à des operations 

languagières qui se construisent autourd’une intention d’expression. C’est ce qui nous amène à utiliser, dans un 

premier temps, le terme d’identification. 

 

Considerée au sens large, une classe d’identification devrait comprendre aussi bien les pronoms personnels 

(identification de la Personne), les articles (identification actualisatrice), les possessifs (identification de la 

Dépendance), les démonstratifs (identification de la Désignation), que certains quantificateurs (identificación 

de l’absence : persone, rien, aucun), et même que le nom propre qui « exprime l’intention d’identifier l’être 

désigné de façon unique et propre ». [grifos do autor, tradução nossa] 
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Acerca do nome próprio, vale lembrar que ele se refere a uma classe particular de 

seres. Ao contrário do nome comum, permite expressar a intenção de identificar o ser 

designado de forma particular, destacando-o do conjunto ao qual pertence. Assim, Pedro é um 

nome que dá destaque a um indivíduo dentre outros dentro do conjunto “homem” ou 

“pessoa”. Sobre a função denominativa dos nomes próprios, Neves (2000, p. 69) considera 

que eles fazem uma “designação individual dos elementos a que se referem isto é, 

identificando um referente único com identidade distinta dos demais referentes, eles não 

evidenciam traços ou marcas de categorização de uma classe, e não trazem, pois, uma 

descrição de seus referentes”. 

Charaudeau (1992, p. 22) acrescenta que  

 

não são, portanto, os seres, como referentes, que são próprios ou comuns, mas o 

modo de designá-los que os determina como únicos (nome próprio) ou pertencentes 

a um conjunto (nome comum). O substantivo próprio é construído no final de uma 

operação de linguagem que consiste, em uma dada situação, em extrair de uma 

classe de espécies um de seus membros para lhe atribuir um nome que lhe pertença. 

Assim, Claude não se refere a todos os seres que levam este nome, mas ao ser 

particular, inconfundível com os outros, que existe através de uma identidade 

específica. 

 

Entretanto, podem ocorrer situações em que o nome próprio pode aparecer 

funcionando como um nome comum, como no slogan publicitário, “não é uma Brastemp”, em 

que “Brastemp”, assim como ocorre com os substantivos comuns, vem acompanhado de um 

artigo indefinido e fazendo referência a uma suposta categoria de seres (os seres que não 

podem ser categorizados como Brastemp). Nesses casos, Charaudeau considera que há uma 

evocação simbólica: 

Devido ao seu caráter identificador, o nome próprio carrega os valores positivos ou 

negativos que acompanham os seres que o portam. Ocorre como uma fusão entre o 

ser e seu próprio nome, o que faz com que seja carregado de evocação simbólica, a 

ponto de poder ter um valor de qualificação: dizer de uma mulher: "é uma 

verdadeira Vênus!" é atribuir a ela a qualificação que evoca o ideal de beleza; dizer 

a um jovem político "este é o nosso novo Bonaparte!" é atribuir a ele a qualificação 

que evoca ambição, talento político e militar e um destino de grandeza. 

 

No texto publicitário, todas as formas de identificação serão importantes: para 

identificar a marca e, às vezes, o produto, será empregado o nome próprio, e este nome 

próprio deve, necessariamente, ser familiar do destinatário, ou, pelo menos, ser tornado 

familiar na publicidade (quando se trata, por exemplo, de uma nova marca ou um novo 

produto); para identificar o serviço, o produto e o contexto ou situação de comunicação, irá 

aparecer o nome comum (por exemplo, financiamento, empréstimo, banco, conta, celular 
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etc.); para identificar o anunciante, o destinatário e o universo de consumo, pronomes, 

numerais e artigos. Para ilustrar, observemos o seguinte anúncio: 

 

    

Anúncio 20 – Banco do Brasil Estilo. Fonte: VEJA, revista. Ed. 2595 15 ago. 2018, p. 10. 

 

No anúncio 20, por exemplo, o anunciante é identificado por meio do nome comum 

“banco”, o que o coloca dentro do conjunto dos bancos existentes e orienta a intelecção do 

destinatário na direção desse campo semântico; a marca é apresentada por meio da logomarca 

acompanhada do nome “Estilo”, remetendo ao nome próprio com que a marca é nomeada, 

“Banco do Brasil Estilo”, o que a destaca do conjunto dos bancos existentes e pressupõe que é 

uma marca já conhecida do destinatário; o enunciador é identificado por meio do pronome 

“nosso”, fazendo referência à marca e a tudo o que a ela está associado (inclusive os 

colaboradores do banco); o destinatário é identificado por meio dos pronomes “sua” e “seu”; e 

os produtos oferecidos são identificados e nomeados por meio de palavras escolhidas em 

função do que o comunicante considera compartilhar com seu destinatário sobre o campo 

semântico associado à uma situação comunicativa como a estabelecida: assessoria, gerente, 

atendimento, portal de investimentos, ações, calculadora, ouro, tesouro direto. 

Podemos perceber no anúncio que todos os nomes selecionados fazem parte de um 

mesmo campo lexical, o que vai contribuir para a construção do universo de consumo previsto 
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para essa publicidade. Desse modo, mesmo quando a identificação não ocorre por meio da 

nomeação dos seres, é possível entender que os seres apontados por meio de pronomes, por 

exemplo, fazem parte desse mesmo universo. Logo, “nosso portal de investimento” só pode 

ser entendido como o portal do banco cuja marca está sendo anunciada; “sua digital” e “seu 

gerente” só podem fazer referência ao destinatário do anúncio, ou seja, o cliente do banco que 

anuncia/enuncia. 

 

3.2.3.2. A qualificação 

 

A qualificação é outra das operações que o comunicante realiza durante o processo de 

transformação. Consiste em aplicar propriedades e características aos seres do mundo, 

qualificando-os, indicando sua maneira de ser e estar no mundo e, ao mesmo tempo, 

reclassificando-os em um subconjunto dentro do conjunto maior a que pertence. Conforme 

Monnerat (2018, p. 301), “na qualificação, transformam-se os seres do mundo em 

“identidades descritivas”, em função das propriedades e características que os especificam, 

papel que cabe aos adjetivos, nos estudos gramaticais”. Assim, “homem negro”, “homem 

branco” e “homem moreno” formam três subconjuntos distintos dentro do conjunto maior 

“homem”. Desse modo, enquanto a nomeação e a identificação apontam para seres dentro de 

uma categoria ampla e genérica, a atribuição de propriedades e a qualificação especificam e 

discriminam seres dentro de subconjuntos que reúnem seres com alguma particularidade em 

comum: em “homem moreno”, “moreno” permite especificar, naquele conjunto mais amplo, 

os elementos que possuem essa propriedade.  

Por propriedade, Charaudeau (1992) denomina a qualidade particular que identifica o 

ser por meio de uma maneira de ser ou de uma maneira de fazer. Podem ocorrer casos em que 

a propriedade identifica o ser através de seus estados qualitativos, originando um processo de 

qualificação dos seres; e casos em que a propriedade identifica o ser por meio de seus 

comportamentos, originando um processo de qualificação dos fazeres. Em ambos casos, as 

propriedades são resultantes do modo pelo qual o homem percebe e constrói a significância 

do mundo que o cerca, o que vai interferir, inevitavelmente, sobre a visão de mundo que irá 

expressar em um ato comunicativo. Essa visão de mundo, que já foi discutida no tópico 

2.6.2.1 (Os componentes específicos da construção descritiva), é classificada por Charaudeau 

(2010a) de três formas: uma visão objetiva, uma visão subjetiva e uma visão objetiva relativa. 

Portanto, as escolhas que o falante fará ao pretender qualificar dependerão também da visão 

de mundo a ser expressa. 
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Do ponto de vista formal, Charaudeau (1992) considera que essa operação pode 

ocorrer por meio de adjetivos qualificativos (que atribuem uma propriedade a um ser, seja por 

meio de um epíteto, como em “A mesa é quadrada”, ou de um atributo, como em “A mesa 

quadrada”), seja por meio de outras classes como os advérbios qualificativos (que atribuem 

uma propriedade a um modo de fazer, como em “Ele fala muito bem”), além das orações 

qualificativas (adjetivas ou adverbiais). Monnerat (2018, p. 306) considera que “as 

qualificações não se realizam apenas por meio de adjetivos qualificativos, podem-se efetuar 

por outras codificações linguísticas, tais como: advérbio qualificativo, locução adjetiva, 

oração adjetiva, entoação da frase, substantivo, analogia”. Também Carneiro (1992, p. 32), 

evidencia que a adjetivação pode ocorrer por meio de outros tipos de construções que não 

apenas os sintagmas adjetivos. Nesse sentido, menciona, por exemplo, o substantivo 

modificador de outro substantivo, que em geral funciona como aposto; o sintagma 

preposicional, que segundo o autor, projeta especificações semânticas no substantivo-núcleo 

de um sintagma nominal; ou, ainda, os predicadores não verbais que, embora não sejam 

sintagmas adjetivais, também explicitam um atributo, como ocorre em “João foi o cérebro do 

empreendimento”. 

Com relação aos adjetivos empregados em um processo de qualificação, Charaudeau 

(1992) destaca duas funções igualmente importantes: a função de epíteto, em que a atribuição 

de uma propriedade é realizada no momento mesmo em que o discurso é proferido (como em 

“A mesa é quadrada”), e a função de atributo, em que a atribuição de uma propriedade já foi 

estabelecida previamente ao momento em que o discurso é proferido, sendo, portanto, o 

resultado de um processo (como em “A mesa quadrada”). Enquanto, na função de epíteto, 

referencia-se um ser dentro do conjunto amplo de todos os seres que se designam como 

“mesa” e se lhe atribui uma propriedade específica; na função de atributo, referencia-se um 

ser que se encontra dentro de um subconjunto dos seres aos quais se associou uma 

propriedade previamente atribuída. No primeiro caso, destaca-se a construção concomitante 

da qualificação e do discurso, de modo que comunicante e interpretante constroem a 

referência qualificativa no momento da troca; no segundo caso, a função de atributo requer a 

mobilização de um repertório prévio, seja de imaginários sociodiscursivos, seja de referência 

textual, a depender da situação de comunicação estabelecida, visto que ao dizer “a mesa 

quadrada”, o comunicante pressupões que o interpretante será capaz de identificar (no 

contexto linguístico-textual ou na situação comunicativa) qual é o objeto referenciado com 

aquela propriedade. 
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Além das características já mencionadas sobre as categorias formais empregadas no 

processo de qualificação, cabe, ainda, elucidar melhor acerca do grau de subjetividade 

expressa por meio dessas categorias. Para tanto, recorreremos ao enfoque dado por Kerbrat-

Orechioni (1997), ao tratar da subjetividade enunciativa na linguagem. Inicialmente, a autora 

distingue dois tipos de subjetividade: o primeiro remete à subjetividade própria da linguagem, 

a qual foi abordada inicialmente por Benveniste, que consiste em certo número de categorias 

formais que evidenciam a presença do sujeito na língua (os pronomes pessoais eu/tu; os 

dêiticos, como aqui, lá etc.); o segundo tipo, por sua vez, remete a marcas formais que 

evidenciam uma subjetividade afetiva ou avaliativa, como é o caso de adjetivos, advérbios e 

orações qualificativas.  

Como esclarece, 

O emprego dos dêiticos, mesmo sendo dependente da situação enunciativa, repousa, 

de fato, em um consenso indiscutível: em uma determinada situação todo mundo 

estará de acordo em reconhecer que o emprego de “aqui” ou de “agora” é apropriado 

ou inadequado. 

 

Já o emprego dos avaliativos, ao contrário, pode sempre ser discutido em uma 

determinada situação enunciativa, pois depende da natureza individual do sujeito da 

enunciação. Se nos restringirmos a chamar “subjetivas” apenas às modalidades do 

discurso que implicam uma visão e uma interpretação totalmente pessoal do 

referente, então os dêiticos, ainda que não deixem de ser enunciativos, deverão ser 

considerados como “objetivos”.16 (KERBRAT-ORECHIONI, 1997, p. 191-2) 

 

Desta feita, cabe salientar que, ao tratar do fenômeno da subjetividade relacionado à 

intenção comunicativa de qualificar, estaremos considerando principalmente a subjetividade 

afetiva ou avaliativa, que é expressa, principalmente, por meio dos adjetivos, embora, como já 

mencionado, alguns advérbios e orações também possam desempenhar essa função 

qualificativa. Ademais, Kerbrat-Orechioni (1997) distingue entre subjetividade explícita e 

subjetividade implícita, aludindo à forma como a subjetividade avaliativa se estrutura. No 

primeiro caso, teríamos uma subjetividade que se revela formalmente, isto é, que apresenta 

categorias formais que remetem à pessoa que enuncia, como em “Eu o acho lindo”, 

evidenciando que essa é uma postura individual do sujeito enunciador. No segundo caso, a 

 
16 “El empleo de los deícticos, aún siendo solidario de la situación enunciativa, reposa, en efecto, en un consenso 

indiscutible: en una determinada situación todo el mundo estará de acuerdo en reconocer que el empleo de ‘aquí’ 

o de ‘ahora’ es apropiado o inadecuado. 

 

Por el contrario, el empleo de los evaluativos puede siempre discutirse, en una determinada situación 

enunciativa, pues depende de la naturaleza individual del sujeto de la enunciación. Si se decide, 

respectivamente, no llamar ‘subjetivas’ más que las modalidades del discurso que implican uma visión y una 

interpretación totalmente personales del referente, entonces los deícticos, aunque no dejan de ser enunciativos, 

deberá considerarse ‘objetivos’. [grifos do autor, tradução nossa]. 

 



143 
 

subjetividade aparece mascarada de objetividade, ou seja, não apresenta categorias formais 

que remetam à primeira ou à segunda pessoa, como em “Ele é lindo”, evidenciando uma 

generalização, uma forma de pensar que, em princípio, pode ser atribuída a um grupo, o que é 

característico da objetividade. (KERBRAT-ORECHIONI, 1997, p. 194).  

Dentre as conclusões a que chega a autora, está o fato de que “toda sequência 

discursiva leva a marca de seu enunciador, porém, segundo modos e graus diversos” 

(KERBRAT-ORECHIONI, 1997, p. 202)17. Nesse sentido, Kerbrat-Orechioni (1997) 

considerará que o par objetividade/subjetividade se localiza entre dois polos que se 

aproximam ou se afastam de maneira gradual, segundo a forma por meio da qual o referido 

par se manifesta (subjetividades dêiticas/não dêiticas, explícitas/implícitas, que podem ocorrer 

por meio de  elementos afetivos, avaliativos, modalizadores e axiológicos).  Tal constatação a 

leva a elaborar o seguinte gráfico, no qual ilustra e exemplifica essa polarização: 

 

 

 Figura 15: A polarização objetividade-subjetividade na linguagem. (KERBRAT-ORECHIONI, 1997, p. 94) 

 

Com isso, a autora evidencia que as palavras da língua carregam maior ou menor grau 

de subjetividade: solteiro e amarelo, por exemplo, são adjetivos que possuem maior carga de 

objetividade, enquanto pequeno e bom, maior carga de subjetividade. Referindo-se a essa 

carga de subjetividade, Monnerat (2018), com base em Kerbrat-Orechioni, destaca que “toda 

unidade léxica é, de certo modo, subjetiva, visto que as “palavras” da língua não passam de 

símbolos substitutivos e interpretativos das “coisas”. Dessa forma, a subjetividade é impressa 

nas palavras por meio de traços de afetividade, de modalização e de axiologia (juízo de 

valor).” (MONNERAT, 2018, p. 307). Os adjetivos, entretanto, são categorias de palavras, 

tradicionalmente, destinadas à qualificação e, discursivamente, consideradas como aquelas 

que possibilitam ao sujeito comunicante se apropriar do mundo de modo mais ou menos 

objetivo, o que nos leva a analisá-los de modo mais específico. Segundo Kerbrat-Orechioni 

(1997), os adjetivos são palavras que possibilitam indicar diferentes graus de subjetividade, de 

modo que podem ser classificadas segundo o esquema a seguir: 

 
17 “...toda secuencia discursiva lleva La marca de su enunciante, pero según modos y grados diversos.” [tradução 

nossa]. 
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Figura 16: Adjetivos objetivos e subjetivos. (Kerbrat-Orechioni, 1997, p. 110) 

 

 Sob essa ótica, os adjetivos objetivos seriam aqueles em que o enunciador fica menos 

marcado, e a qualificação aconteceria por meio de adjetivos que remetem ao consenso, isto é, 

revelam características facilmente verificáveis por todos e dificilmente contestáveis, como 

“solteiro/casado”, o que possibilitaria ao enunciador fazer um recorte mais objetivo do 

mundo. Já os adjetivos subjetivos seriam aqueles em que o enunciador está explicitamente 

presente no próprio enunciado, evidenciando sua apreciação afetiva ou seus valores 

avaliativos, revelando, portanto, um recorte mais subjetivo do mundo. Quanto aos valores 

avaliativos, cabe esclarecer que eles podem remeter à perspectiva do enunciador (algo é 

grande sempre em relação a quem enuncia) ou ao universo de valor de quem enuncia (algo 

pode ser bom apenas para quem enuncia). 

Vale destacar, entretanto, que, considerando esse contínuo entre objetividade e 

subjetividade e relacionando-o à intenção comunicativa de qualificar, podemos perceber que 

também os substantivos axiológicos, isto é, aqueles que carregam uma carga semântica 

apreciativa, podem ser empregados para qualificar. Conforme abordado por Kerbrat-

Orechioni (1997, p. 101-102), o substantivo pode denotar apenas uma propriedade objetiva, 

facilmente identificável, como em “ele é um professor”; ou pode denotar uma descrição e um 

juízo de valor, dependentes principalmente do sujeito que enuncia, como em “ele é um 

imbecil”.  

Podemos estender essa capacidade qualificativa do substantivo para além de seu 

emprego com a função de epíteto, pois percebemos que tal descrição ocorre não somente 

quando o substantivo é empregado com a finalidade de qualificar (como em “ele é um 
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imbecil”), mas também em sua função de identificar e nomear os seres do mundo (como em 

“o imbecil chegou”). Com isso, fica evidente que a identificação, por meio de substantivos 

axiológicos, já é, em certa medida, uma forma de qualificar, ou seja, as escolhas que o 

comunicante faz para identificar os seres do mundo, considerando o universo de valores 

compartilhado com seu interpretante, já é uma qualificação. De acordo com Kerbrat-

Orechioni (1997, p. 102), discursos apologéticos, como o publicitário, que têm por finalidade 

pragmática tornar o produto atrativo e vendível, empregarão com mais frequência os 

substantivos axiológicos com valor positivo, louvável.  

Na verdade, o texto publicitário, principalmente o impresso, não se impõe limites 

quanto ao emprego das categorias da língua para a qualificação; as escolhas sempre serão 

influenciadas pelo propósito, pela situação e pelo contrato. Desse modo, podem ser usados os 

adjetivos, os substantivos, os advérbios qualificativos e toda e qualquer expressão que possa 

contribuir para a finalidade qualificativa prevista pelo comunicante. No anúncio 20 (p. 139), 

analisado no tópico anterior, por exemplo, a qualificação se realiza pela predominância de 

expressões caracterizadoras, como: “um banco com a sua digital”, “assessoria especializada 

em investimentos”, “gerente disponível das 8h às 22h, em dias úteis” etc. São expressões que 

caracterizam o banco de forma subjetiva (ter “a sua digital” é tão subjetivo quanto ser grande 

ou pequeno, por exemplo, logo possui um valor subjetivo não axiológico, segundo as 

categorias apresentadas) e de forma objetiva (é fácil verificar se o gerente realmente está 

disponível no período de tempo indicado).  

O anúncio 14 (p. 79) emprega bastante os adjetivos subjetivos, com valor axiológico, 

com a finalidade de qualificar a marca anunciada. Observemos que, no texto apresentado, os 

seres são nomeados (“Elemídia”), são localizados no espaço e situados no tempo (“Em cada 

tela com a nossa marca”; “Todos os meses do ano, todos os dias da semana, todas as horas do 

dia: a cada 10 segundos.”) e são qualificados (Irresistível. Direta. Dinâmica. Relevante. 

Inteligente.). Essa qualificação é realizada por meio do emprego de adjetivos que evidenciam 

um valor apreciativo que o enunciador quer compartilhar com o destinatário sobre a marca 

anunciada, logo, revela valores que, em princípio, fazem parte apenas do seu universo e os 

quais gostaria que passassem a fazer parte também do universo do consumidor. 

Os textos publicitários e, particularmente os anúncios de revista, têm a finalidade 

principal de incitar, convencer o consumidor empregando os recursos linguísticos de forma 

econômica, e, portanto, tais recursos precisam ser o mais expressivos possível. Nesse 

contexto, ao desejar qualificar um produto, um serviço ou uma marca, o enunciador estará 

preocupado com a melhor forma de afetar seu destinatário dentro de dada situação e de 
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atender às restrições impostas pelo contrato. Se o propósito é oferecer um produto/serviço que 

apresenta algum risco para o consumidor, como no caso de um investimento (anúncio 20, p. 

139), será mais seguro recorrer à objetividade, empregando, pois, palavras que possam 

expressar um mundo mais verificável. Mas, se o objetivo é chamar a atenção do consumidor 

para um produto, serviço ou marca (anúncio 14, p. 79), apostar em adjetivos mais subjetivos 

pode ser uma forma bastante produtiva de afetar o consumidor e deixá-lo com vontade de 

aderir ao projeto de fala proposto. 

 Como vimos até o momento, a mensagem veiculada nos anúncios não se 

constitui unicamente pelo verbal. Desse modo, no próximo tópico, nos dedicaremos a 

observar o funcionamento dos signos imagéticos e sua relação com o verbal. 

 

 

3.3. MULTIMODALIDADE E SEMIÓTICA: O MUNDO DAS IMAGENS E SUAS 

SIGNIFICAÇÕES 

 

 

“O que as imagens querem? [...] As imagens querem direitos iguais aos da 

linguagem e não simplesmente serem transformadas em linguagem. [...] Portanto, o 

que as imagens querem, em última instância, é simplesmente serem perguntadas 

sobre o que querem, tendo em conta que a resposta pode muito bem ser ‘nada’” 

(MITCHELL, 2015, p. 186-187) 

 

 

Começamos nosso estudo, analisando, conforme nos propõe Charaudeau (2010a) que 

a construção dos sentidos, bem como sua configuração, ocorre mediante uma relação forma-

sentido, que pode ser construída a partir de diferentes sistemas semiológicos. O corpus 

analisado nesta pesquisa constitui-se a partir da interação entre palavras e imagens e, portanto, 

relacionam dois sistemas semiológicos distintos, com suas próprias características, com suas 

próprias formas sígnicas, o que, por sua vez, implicará diferentes formas de configurar os 

sentidos resultantes dessa interação. Sendo assim, é pertinente buscar entender, como se 

propôs Mitchell (2015), o que as imagens querem, ou, pelo menos, como elas significam tanto 

sozinhas, quanto em sua relação com o texto. 

Em um texto publicitário, permeado por uma finalidade persuasiva, podemos 

considerar que, inevitavelmente, a imagem é empregada para concretizar o projeto de fala do 

comunicante e seduzir o destinatário. Entretanto, toda imagem carrega em si uma infinidade 

de possibilidades semânticas, muitas delas decorrentes do contexto sócio-histórico em que se 

insere e dos conhecimentos e valores compartilhados socialmente. Com isso, a imagem, por si 

só, em função de sua abertura a interpretações, não diz nada de específico e concreto, pois 
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pode dizer tudo ao mesmo tempo e acabar não levando a interpretação nenhuma. Além desse 

fato, cabe considerar que, em um texto multimodal como o anúncio, nem a imagem diz 

sozinha nem o verbal: é preciso cuidar para não cair na armadilha de ignorar a parcela 

imagética e para não considerar que as informações mais importantes são as verbais. Isso 

pode ser verdade em alguns casos, mas nem sempre. Em geral, o que se vê é uma 

solidariedade, uma interação entre as duas formas de comunicar, de modo que um 

entendimento completo da mensagem publicitária só poderá se realizar pela leitura dos dois 

códigos. Nesse contexto, portanto, faz-se imperativo buscar subsídios teóricos que permitam 

tratar especificamente cada uma das formas que desencadeiam os sentidos produzidos em um 

anúncio publicitário: para as formas linguísticas, a Semiolinguística (capítulo 2) e os estudos 

linguísticos e gramaticais que lhe dão suporte (tópico anterior); para as formas imagéticas, a 

Semiótica, que será apresentada neste tópico.  

 

3.3.1. A semiótica de Peirce e o entendimento da imagem como signo 

 

A Semiótica, tomada como a ciência geral dos signos, tanto os verbais quanto os não 

verbais, empresta-nos as ferramentas necessárias ao entendimento das imagens, que, em geral, 

constituem as publicidades, em sua relação com a linguagem verbal. Para as análises ora 

empreendidas, optamos pela vertente da Semiótica tal qual concebida por Charles Sanders 

Peirce (2005) e desenvolvida nas obras de Santaella e Nöth (1998) e Santaella (2012), por 

considerarmos que essa teoria complementa uma análise semiolinguística de maneira 

harmônica, ou, em outras palavras, sem dela divergir no que tange aos aspectos analíticos 

principais. Desse modo, tendo em vista a complexidade e a abrangência da Semiótica, 

fundamentaremos nossa análise, especificamente, em duas das tríades propostas por Peirce 

(2005), a saber, a relação entre significante, significado e referente e a relação entre ícone, 

índice e símbolo, pois consideramos que tais conceitos são suficientes para dar conta de nosso 

objeto de estudo. 

De acordo com Joly (1996, p. 33), Peirce considera que um signo é algo que está no 

lugar de outra coisa, em uma relação solidária entre três polos, como ilustração a seguir: 
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Figura 17: A relação triádica do signo segundo Peirce (JOLY, 1996, p. 33). 

 

Como explica o próprio Peirce (2005, p. 63), 

 

 

Um signo, ou representamen, é um primeiro que se coloca em uma relação triádica 

genuína tal com um segundo, denominado seu objeto, que é capaz de determinar um 

terceiro, denominado seu interpretante, que assuma a mesma relação triádica com 

seu objeto na qual ele próprio está em relação com o mesmo objeto. (PEIRCE, 2005, 

p. 63). 

 

 

Essa representação do signo por meio de uma relação triádica supera, de certa forma, a 

relação dicotômica entre o significante e o significado proposta por Saussure (2006 [1916]) 

para definir a língua, possibilitando estender a análise a todo e qualquer signo, seja ele 

linguístico ou não. A partir da definição de signo apresentada por Peirce, Joly (1996, p. 34) 

dirá que “uma fotografia (significante) que apresenta um grupo alegre de pessoas (referente) 

pode significar, de acordo com o contexto, ‘foto de família’ ou, em uma publicidade, ‘alegria’ 

ou ‘convívio’ (significado)”. Desse modo, fica evidente que o significado de um signo 

depende do contexto, da situação comunicativa estabelecida, o que nos leva a considerar que 

o mesmo significante e o mesmo referente, em situações comunicativas distintas podem ter 

significados diferentes. É nesse ponto que a Semiótica vai ao encontro dos preceitos propostos 

pela Semiolinguística. 

Como vemos, a produção de sentido de um signo, assim como em um ato 

comunicativo, não pode ocorrer sem ter como ancoragem uma situação e, consequentemente, 

um contrato comunicativo que forneçam as bases para que os cálculos de sentido possam ser 

feitos, visto que o referente que o comunicante tinha em mente só pode ser acessado pelo 

interpretante de forma indireta, a partir do significado que determinado significante, inserido 

em dada situação e a partir das restrições contratuais estabelecidas, possibilita interpretar. 

Com isso, evidencia-se que, não apenas os signos verbais, mas todo e qualquer signo, 

incluindo os icônicos, serão dependentes da situação de comunicação para ter seu significado 

atualizado. 
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Em um texto publicitário, como o anúncio 21, por exemplo, o comunicante pode 

empregar a cor azul18 (significante) para indicar masculinidade (significado), tendo em mente 

um universo de valores masculino 

(referente). O que o interpretante irá receber 

nesse circuito comunicativo, entretanto, é 

somente o significante (a cor azul). Para 

realizar a interpretação desse significante, 

será necessário que ele recorra às instruções 

dadas pelo contrato e pela situação, para, 

então, inferir o significado (masculinidade) e 

entender que o comunicante tinha em mente 

o universo masculino (referente). 

Além de definir o signo a partir dessa 

relação triádica, Peirce (2005) também 

estabeleceu diferentes categorias de signos, 

todas baseadas em tricotomias, das quais 

uma será bastante interessante para o estudo 

que ora pretendemos empreender. Segundo o 

autor, 

 

Os signos são divisíveis conforme três tricotomias; a primeira, conforme o signo em 

si mesmo for uma qualidade, um existente concreto ou uma lei geral; a segunda, 

conforme a relação do signo para com seu objeto consistir no fato de o signo ter 

algum caráter em si mesmo, ou manter alguma relação existencial com esse objeto 

ou em sua relação com um interpretante; a terceira, conforme seu Interpretante 

representá-lo como signo de possibilidade ou como signo de fato ou como um signo 

de razão. (PEIRCE, 2005, p. 51). 

 

 

Em outras palavras, podemos considerar que o signo é uma relação entre um primeiro 

(qualidades, caráter, possibilidades), um segundo (objeto, existência, fato) e um terceiro 

(representação, lei, razão). Com base nisso, interessa-nos destacar a relação estabelecida entre 

o signo e seu objeto. Sob essa perspectiva, todo signo também se relaciona de alguma forma 

 
18 Por uma decisão metodológica, não apresentaremos uma teoria das cores, embora ela seja bastante produtiva 

no que se refere aos anúncios publicitários. Optaremos por considerá-la, quando necessário, a partir dos 

conceitos propostos por Peirce (2005), como no exemplo ora comentado, tomando-a como um dos elementos 

imagéticos que constituem a imagem publicitária, juntamente com traços, formas, etc. 

    

Anúncio 21 – Playboy. Fonte: Revista Quatro Rodas, 

nov. 2010. p. 57-58.  
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com seu objeto, recebendo, de acordo com essa relação, o nome de signo icônico, signo 

indicial e signo simbólico (ou simplesmente ícone, índice e símbolo).  

O desenho de um coelho, como o mostrado no anúncio 21, é um signo icônico, na 

medida em que guarda qualidades (cores, formas, profundidade) que possibilitam reconhecer 

um significado associado a um referente (objeto). A fotografia de um coelho é um signo 

indicial, ou seja, sua existência está estreitamente ligada ao objeto, uma vez que para que haja 

a foto do coelho é necessário que exista o coelho a ser fotografado. Logo, o primeiro indica o 

segundo, a existência de um pressupõe a existência do outro. O índice não tem, 

necessariamente, semelhança nem similaridade com o objeto, apenas guarda indícios de sua 

existência, como no caso da fumaça que é um índice de fogo. Já a palavra “coelho”, escrita 

em um texto qualquer, não traz nenhum traço de similaridade, tampouco indica, 

necessariamente, a existência do objeto. A palavra simplesmente representa o objeto, por 

meio de regras e convenções estabelecidas arbitrariamente, sendo, portanto, um símbolo.  

As imagens podem ser tratadas como ícones, quando observadas sob o aspecto de sua 

similaridade e de suas qualidades; podem ser índices, quando há uma relação existencial entre 

imagem e objeto; ou símbolos, quando observadas sob o aspecto da convenção. Não há 

limites fixados previamente para a delimitação entre ícones, índices e símbolos. Uma imagem 

pode apresentar as três características concomitantemente, ou pode significar principalmente 

por uma delas. 

Interessa-nos aprofundar nosso entendimento sobre a tríade ícone-índice-símbolo, 

visto tratar-se de uma forma bastante produtiva para o entendimento das imagens 

publicitárias. Para Peirce (2005, p. 64), “um signo pode ser icônico, isto é, pode representar 

seu objeto principalmente através de sua similaridade, não importa qual seja seu modo de 

ser”. Quanto ao índice, o autor o define como “um representamen cujo caráter representativo 

consiste em ser um segundo individual” (PEIRCE, 2005, p. 66). Para exemplificar essa 

definição, Peirce (2005, p. 67) apresenta o seguinte exemplo: “Vejo um homem de pernas 

arqueadas usando calça de veludo, botas e uma jaqueta. Estas são indicações prováveis de que 

é um jóquei ou algo assim”. E acrescenta que “tudo o que atrai a atenção é índice. Tudo o que 

nos surpreende é índice, na medida em que assinala a junção entre duas porções de 

experiência.” O índice, então, ocorre sempre que um referente passa a ser o significante de 

outro referente, dentro de um quadro contextual que possibilite a experiência. A fotografia de 

um grupo de pessoas, por exemplo, é um forte índice de que as pessoas retratadas são pessoas 

reais, ou seja, a fotografia é um objeto (referente) que passa a ser o significante de outro 

objeto. Todas as imagens, em maior ou menor grau, também indicam a existência do objeto 
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representado, isto é, as imagens, por si só, são referentes, mas sua existência faz com que 

sejam consideradas como significantes que indicam a existência de outro referente. 

Sobre o símbolo, Peirce (2005, p. 73), dirá o seguinte: 

 

 

Qualquer palavra comum, como ‘dar’, ‘pássaro’, ‘casamento’, é exemplo de 

símbolo. O símbolo é aplicável a tudo o que possa concretizar a ideia ligada à 

palavra: em si mesmo, não identifica essas coisas. Não nos mostra um pássaro, nem 

realiza, diante de nossos olhos, uma doação ou um casamento, mas supõe que somos 

capazes de imaginar essas coisas, e a elas associar a palavra. 
 

 

O símbolo se estabeleceria, então, a partir da associação convencional entre 

significante, significado e referente, sendo dependente de uma interpretação 

convencionalizada socialmente.  

De acordo com Santaella e Nöth (1998, p. 150), 

 

 

Imagens se tornam símbolos quando o significado de seus elementos só pode ser 

entendido com a ajuda do código de uma convenção cultural. Veículo do signo 

(primeiridade) e objeto (secundidade) têm de ser associados através de um terceiro, a 

convenção cultural, ainda a ser aprendida, por um interprete (o terceiro). De certa 

maneira, toda forma de representação imagética, também a fotográfica, se baseia, até 

um certo grau, em convencionalidade. 

 

 

Toda imagem comporta, em alguma medida, todos esses três signos: uma imagem 

publicitária poderá ter, em primeiro plano, um desses três aspectos de sua significação; 

poderá, pois, ser mais ou menos simbólica, mais ou menos indicial, mais ou menos icônica, 

mas terá sempre, em sua constituição sígnica, esses três níveis de significação. No entanto, 

por mais icônica ou indicial que seja a imagem publicitária, será seu significado simbólico 

que irá determinar seus sentidos finais, pois será nesse nível que se encontrarão os valores 

culturais a serem apreendidos. Ao se propor a analisar as estratégias empregadas na 

linguagem publicitária, Santaella (2012) irá se basear nessa tríade peirciana, mostrando que as 

imagens podem possibilitar estratégias de sugestão devido a seu funcionamento icônico, 

estratégias de sedução devido a seu funcionamento indicial e estratégias de persuação devido 

a seu funcionamento simbólico ou convencional. Segundo a autora, é a inter-relação entre 

essas três estratégias que garantirá a eficácia da mensagem publicitária, já que 

 

... entre a polaridade de razão e emoção, está instalado o desejo, o grande operador 

da sedução. Enquanto a sugestão habita a incerteza do possível e a persuasão 

caminha pelos trilhos do argumento, a sedução fala por meio da corporeidade, da 

captura do receptor nas malhas do desejo. Enquanto a sugestão aciona a capacidade 
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de sentir e a persuasão agrada ao pensamento, a sedução cativa os sentidos. 

(SANTAELLA, 2012, 140) 

 

A abertura da imagem a infinitas possibilidades semânticas se deve a seu caráter 

icônico, que, por sua similaridade ou pelas qualidades que reúne, deixa em aberto a direção 

interpretativa a ser tomada e obriga o leitor a olhar para ela com mais atenção. Por conta 

disso, na publicidade, a imagem pode, em um primeiro momento, acionar a percepção do 

leitor e desencadear um rol de imaginários sociodiscursivos a ela associados, o que se 

apresenta como uma estratégia de sugestão, visto que “a sugestão habita a incerteza do 

possível” (todas as interpretações são possibilitadas em um primeiro momento) e “aciona a 

capacidade de sentir” (desperta a afetividade). 

A inserção da imagem em um anúncio publicitário a transforma em um índice, na 

medida em que, nesse contexto específico, ela se transforma em signo de algo mais, passa a 

ser o referente de um significado que só pode ser apreendido no âmbito da publicidade. Como 

vimos no tópico 3.1, os anúncios se caracterizam como um gênero cuja finalidade principal é 

influenciar o destinatário, levando-a a agir, a adquirir o produto. Para influenciá-lo, porém, 

além de tocar-lhe a emoção, sugerindo-lhe um universo de consumo condizente com seus 

imaginários sociodiscursivos, o discurso publicitário empregará estratégias de sedução, 

apresentando imagens que traduzam desejos, anseios, sonhos, necessidades e benefícios que 

se supõe serem os do leitor. Assim, a imagem publicitária é um índice, ela funciona como um 

significante que remete aos desejos da sociedade. 

Por fim, como também já evidenciamos no tópico 2.6, ao falar sobre o modo 

argumentativo (2.6.3.2), toda comunicação publicitária carrega, mesmo que implicitamente, 

uma fundamentação argumentativa, um propósito de levar o leitor a raciocinar 

favoravelmente ao produto anunciado. É nesse pressuposto que se baseiam as estratégias de 

persuasão que a imagem publicitária possibilita. Entretanto, vale considerar, que a imagem 

publicitária é persuasiva justamente porque, nesse contexto específico, ela também funciona 

como símbolo, isto é, possui um significado associado por convenção, cuja interpretação 

depende da mobilização de imaginários sociodiscursivos compartilhados por todos, o que 

possibilitará o direcionamento interpretativo a ser dado a ela. Por esse motivo, Santaella 

(2012) disse que a persuasão “caminha pelos trilhos do argumento” e “agrada ao pensamento” 

– são argumentos ancorados em imaginários, logo com potencial de agradar ao pensamento.  

O anúncio 21 (p. 149), apresentado anteriormente, possui duas imagens icônicas – a 

imagem de um coelho e a imagem de um chapéu –, que, por poderem remeter a um referente, 

também funcionam como índices. Tais imagens, entretanto, significam principalmente por seu 
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valor simbólico – convencionou-se associar a imagem do coelho (aquela imagem em 

específico) como logomarca da revista Playboy; e a imagem do chapéu (aquele tipo de 

chapéu) à figura do cozinheiro chefe. Logo, temos dois ícones – por sua relação de 

similaridade com o referente –, que têm significados simbólicos – estabelecidos por uma 

convenção social que é compartilhada por todos em um dado momento (a logomarca da 

revista Playboy, por exemplo, já não necessariamente significa para as pessoas mais jovens, 

nascidas quando a revista já havia parado de circular).  

Também convém mencionar que a cor azul, que é predominante no anúncio 21, 

funciona, em princípio, como uma estratégia de sugestão, já que o azul pode despertar muitos 

sentimentos, inúmeras hipóteses de significado; além disso, a predominância do azul na 

página tem o potencial de chamar a atenção do leitor, de fazê-lo se identificar com ela, 

funcionando como uma estratégia de sedução; por fim, a cor azul funciona como símbolo, 

visto ter sua significação (masculinidade) associada por convenção – em nossa sociedade, 

azul é cor de meninos e rosa é cor de meninas, o que evidencia a estratégia de persuasão, 

levando o leitor a realizar um cálculo interpretativo. 

Como se constata, da mesma forma que os sentidos linguísticos, também os sentidos 

imagéticos se vinculam, em algum grau, aos valores culturais socialmente compartilhados por 

indivíduos que se encontram inseridos em uma situação comunicativa específica e que 

obedecem a um contrato de comunicação previamente dado. 

 

3.3.2. A relação entre o verbal e o visual na constituição dos sentidos 

 

Antes de tudo, vale lembrar que a relação do homem com o mundo é intermediada 

pela linguagem verbal. De acordo com Fiorin (2008, p. 56) “a atividade linguística é uma 

atividade simbólica, o que significa que as palavras criam conceitos e esses conceitos 

ordenam a realidade, categorizam o mundo”. Ora, se a própria realidade em que o homem está 

imerso é apreendida por meio da linguagem verbal, se a compreensão do mundo é filtrada 

pela interpretação linguística, o que dizer de imagens? É impossível imaginar a existência de 

significados de um sistema de imagens que não se faça por meio da linguagem verbal: os 

sentidos icônicos estão estreitamente relacionados às possibilidades oferecidas pelas formas 

linguísticas. Como diz Cagnin (1975), não há sentido que não seja o nomeado 

linguisticamente. “Há uma interação entre os dois códigos: uma função da língua (entre 

outras) é a de dar nome às unidades em que a realidade foi segmentada pela visão e de separar 

essas unidades; a visão por sua vez, influi na configuração semântica da língua” (CAGNIN, 
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1975, P. 31). Argumentando nesse mesmo sentido, Santaella e Nöth (1998, p. 53) dirão que 

“o contexto mais importante da imagem é a linguagem verbal”, isto é, o verbal, da mesma 

forma que ordena o mundo real, ordena também o mundo imagético. 

Nessa relação entre verbal e não verbal em textos multimodais como o publicitário, é 

relevante considerar algumas distinções importantes, conforme as apresentadas por Santaella 

(2012, p. 107-108), quais sejam:  

 

• a percepção: os elementos de uma imagem são percebidos simultaneamente, ao passo 

que os elementos verbais são percebidos sucessivamente; 

• a representação: a base da representação por imagens, em geral, “é a semelhança entre 

a aparência da imagem e aquilo que ela designa. As palavras, por sua vez, mantêm 

uma relação arbitrária com aquilo que elas querem significar. Não há nenhuma 

semelhança entre as palavras e aquilo a que elas fazem referência.”  

 

Desse modo, as imagens significam mais por seu caráter icônico, ainda que possam 

adquirir valor simbólico em determinados contextos; enquanto as palavras significam mais 

por seu caráter simbólico, ainda que possam adquirir valor icônico, como ocorre em alguns 

textos que apresentam linguagem poética. Além disso, Santaella (2012) acrescenta que, em 

função de sua elaboração cognitiva, as imagens favorecem a mobilização das emoções e a 

memorização de características concretas, ao passo que a compreensão das palavras responde 

a processos do pensamento analítico e racional, sendo, em geral, mais difícil de ser 

memorizada. “As imagens são recebidas mais rapidamente do que os textos, elas possuem um 

maior valor de atenção, e sua informação permanece durante mais tempo no cérebro. Somos 

mais capazes de memorizar descrições de objetos a partir de imagens do que a partir de 

palavras.” (SANTAELLA, 2012, 109). 

Os anúncios publicitários, assim como muitos outros gêneros de textos, são, em geral, 

constituídos tanto de signos visuais quanto de signos verbais, em uma interação 

interdependente, em que um não significa totalmente sem que seja considerada sua relação 

com o outro e vice-versa. Santaella (2012), no capítulo em que trata da leitura de imagens nos 

livros ilustrados, apresenta algumas categorias que consideramos produtivas para entender o 

funcionamento da imagem como signo também nos anúncios publicitários. Embora nessa 

mesma obra, a autora dedique um capítulo à leitura de imagens da publicidade, ela se ocupa 

mais em estabelecer as estratégias e a eficácia da linguagem publicitária, que integra o verbal 

e o imagético. Desse modo, nos parágrafos seguintes, nos ocuparemos em fazer uma leitura 

das categorias propostas por Santaella (2012) para os livros ilustrados, de modo que 
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futuramente essas categorias nos ajudem a explicar alguns efeitos de sentido que podem ser 

produzidos nos anúncios que fazem parte de nosso corpus principal. 

Sob o ponto de vista semiológico, pode-se estudar a relação existente entre linguagens 

verbais e linguagens não verbais, considerando-se que cada uma delas possui seu próprio 

conjunto de signos e, portanto, seus próprios mecanismos significativos. Porém, “objetos, 

imagens, comportamentos podem significar, claro está, e o fazem abundantemente, mas nunca 

de uma maneira autônoma; qualquer sistema semiológico repassa-se de linguagem.” 

(BARTHES, 1990, p. 12). Desse modo, em um texto constituído por palavras e por imagens 

cada um desempenhará uma função, em geral, complementar, mas o verbal estará sempre 

orientando a leitura da imagem de alguma forma. Santaella (2012, p. 108) diz que “as 

imagens representam essencialmente o que é da ordem do visual. Já a língua descreve as 

impressões de todas as percepções, não apenas as visuais, mas também acústicas, olfativas, 

térmicas ou táteis”. Dessa forma, há coisas que serão mais bem representadas visualmente, 

por meio de imagens, mas há outras que somente a língua poderá representar.  

De modo geral, as imagens são potencialmente polissêmicas, podendo adquirir 

inúmeros significados em função do contexto. Desse modo, o verbal pode ter a função de 

orientar o leitor para o significado pretendido para a imagem, ou pode acrescentar 

informações que a imagem sozinha não consegue transmitir. Na constituição de um texto 

publicitário, imagem e palavra irão ser distribuídas de forma tal que o sentido global será 

apreendido como um todo. Mas, para que isso seja possível, essas duas formas comunicativas 

precisam interagir, estabelecendo relações, vínculos e fazendo referências uma a outra para 

que o sentido fique completo. Encontramos nas explicações dadas por Santaella (2012) sobre 

o uso das imagens em livros ilustrados uma maneira bastante produtiva de entender essa 

interação, a qual consideramos ser possível aplicar também aos estudos da imagem 

publicitária, conforme proporemos a seguir. 

Santaella (2012) começa estabelecendo algumas variações possíveis na relação entre o 

imagético e o verbal, o que, segundo ela, depende do ponto de visto pretendido. Essa relação 

pode ser feita tendo como ponto de vista o lugar ocupado pelas duas formas de linguagem no 

plano gráfico, isto é, se uma se sobrepõe à outra, se ocupam a mesma proporção espacial, se 

estão lado a lado na página etc., o que estabelece uma relação sintática entre imagem e 

palavras.  Se o ponto de vista adotado for o das possíveis trocas de significado realizadas entre 

imagem e informação verbal, isto é, qual delas traz a informação mais importante, prevalecerá 

a relação semântica; ou, ainda, se o ponto de vista considera os efeitos produzidos sobre o 
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receptor, isto é, se o texto indica como a imagem deve ser lida, ou vice-versa, então, teremos a 

relação pragmática, conforme expresso a seguir: 

 

 

As relações entre texto e imagem podem ser observadas de muitos pontos de vista. 

Em primeiro lugar, de acordo com as relações sintáticas, ou seja, do lugar ocupado 

pela imagem e pelo texto no plano gráfico. Depois, segundo as relações semânticas, 

quer dizer, das trocas possíveis de significados entre imagens e texto; e em terceiro, 

conforme relações pragmáticas, a saber, dos efeitos que imagem e texto produzem 

no receptor. (SANTAELLA, 2012, p. 111). 

 

 

As relações sintáticas, conforme apresentadas por Santaella (2012), dizem respeito a 

combinações possíveis entre texto e imagem desde uma perspectiva de distribuição espacial. 

Sob essa perspectiva, há dois tipos principais de relações espaciais possíveis – verbal e 

imagético podem estar em relação sintática de contiguidade ou em relação sintática de 

inclusão. Quando texto e imagem ocupam espaços distintos na página, há contiguidade; 

situação em que textos verbais podem vir acompanhados de ilustrações pictóricas (conforme 

acontece com o anúncio 8 (p. 65), cuja imagem é uma ilustração do texto verbal), ou fotos e 

imagens podem vir acompanhadas de legenda (conforme anúncio 18 (p. 110, 161), em que o 

texto da legenda oferece um esclarecimento sobre a imagem). Haverá inclusão quando o texto 

estiver na imagem, fazendo parte dela, inscrito de alguma forma, como nos casos em que a 

imagem apresenta a foto de uma página impressa ou como no anúncio 18, em que o poema é 

parte da imagem. Considerar as relações sintáticas entre as informações verbais e as 

imagéticas pode ajudar a evidenciar sentidos importantes que, de outro modo, poderiam 

acabar não sendo revelados. 

As relações semânticas têm a ver com a contribuição de cada um dos tipos de signos 

que constituem o texto, ou seja, a quantidade de informação que os elementos verbais e 

imagéticos permitem produzir para a totalidade da mensagem do texto multimodal. Santaella 

(2012, p. 113-114) sugere que essas relações semânticas devem ser entendidas ao longo de 

um contínuo constituído por polos que se opõem em relação a maior ou menor grau de 

informação para a constituição da mensagem final, quais sejam as relações de dominância/ 

redundância, complementaridade e discrepância ou contradição. Tendo por base as 

informações fornecidas por Santaella (2012, p. 112-113)), dispusemos esses conceitos em um 

esquema que reproduz esse contínuo, organizando-os em função do seu grau de 

informatividade, conforme ilustramos a seguir: 
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Figura 18: Relações semânticas entre texto e imagem. (Elaboração própria). 

 

 

Enquanto as relações semânticas dizem repeito à participação informativa do texto e 

da imagem na constituição final da mensagem, as relações pragmáticas dizem respeito aos 

modos como a totalidade da informação alcança o receptor: o texto dirige a atenção do leitor 

para a imagem ou parte dela, ou a imagem dirige a atenção do leitor para uma mensagem 

verbal específica, ou, ainda, o leitor apreende a informação como um todo, sem se ater a 

nenhuma das mensagens especificamente? A relação pragmática tem como referência o ponto 

de vista interpretativo, o modo como o leitor calcula os sentidos possibilitados pela interação 

entre o verbal e o imagético etc. 

Tendo em vista essas diferentes formas de imagem e palavra se relacionarem, é 

possível identificar diferentes modos de referência recíproca, aos quais Barthes (1990) 

denominou ancoragem (fixação, controle) e relais (complementaridade, revezamento). O 

conceito de fixação, ancoragem ou controle remete ao fato de o texto servir de fixação aos 

múltiplos sentidos que a imagem pode ter, de modo que o texto orienta a interpretação que 

deve ser dada à imagem. Já o relais remete ao fato de que não há controle da imagem pelo 

texto, nem controle do texto pela imagem, visto que, de formas diferentes, ou eles transmitem 

informações correlatas e complementares (complementaridade), ou, ainda, informações 
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completamente diferentes, mas que se integrarão no conjunto informativo do texto 

(revezamento), de modo que nem o texto interfere na interpretação da imagem nem a imagem 

interfere na interpretação do texto.  

A fixação pode-se estabelecer em dois níveis – tanto no nível literal quanto no 

simbólico. No literal, a palavra pode fixar o campo denotado da imagem, pois “ajuda a 

identificar pura e simplesmente os elementos da cena e a própria cena: trata-se de uma 

descrição denotada da imagem” (BARTHES, 1990, p. 32). Com relação ao simbólico, o autor 

(1990, p. 33) explica que, no “nível da mensagem ‘simbólica’, a mensagem linguística orienta 

não mais a identificação, mas a interpretação, constituindo uma espécie de barreira que 

impede a proliferação dos sentidos conotados (...)”. Em ambos os casos, a palavra ou o texto 

serve como fixação – seja para esclarecer o valor denotativo da imagem, seja para guiar a 

interpretação do simbólico conotado, visto que, conforme o próprio autor, 

 

 

em publicidade, a significação da imagem é, certamente, intencional: são certos 

atributos do produto que formam a priori os significados da mensagem publicitária, 

e estes significados devem ser transmitidos tão claramente quanto possível; se a 

imagem contém signos, teremos certeza que, em publicidade, esses signos são 

plenos, formados com vistas a uma melhor leitura: a mensagem publicitária é 

franca, ou pelo menos, enfática. (BARTHES, 1990, p. 28) 

 

 

Considerar que a significação da imagem publicitária é intencional leva a concluir que 

o receptor de um texto publicitário é guiado para o sentido que foi planejado previamente para 

aquela imagem que figura no texto. Será esse o papel do texto: ele “orienta a interpretação que 

deve ser dada a esses elementos. O texto guia o leitor (ouvinte) para um sentido escolhido a 

priori.” (BARTHES, 1990, p. 33).  

Se, por um lado, a imagem é polissêmica e precisa de ancoragem no linguístico, por 

outro, “há coisas impossíveis de dizer sem recorrer ao verbal” (JOLY, 1996, p. 110), como 

por exemplo, as indicações de tempo e lugar, as falas e pensamentos dos personagens postos 

em cena. Nesses casos, a relação da palavra com a imagem é de complementaridade ou 

revezamento. Cabe, agora, à mensagem linguística “suprir carências expressivas da imagem, 

substituí-la” (BARTHES, 1990, p. 110). O fato é que, tanto a fixação quanto o relais 

evidenciam a importância da mensagem linguística para a interpretação da imagem 

publicitária. Vejamos, a seguir, como tais conceitos podem nos ajudar a analisar textos 

multimodais, ilustrando com os anúncios 1 (p. 36), 50 (p. 160, 222) e 18 (p. 110, 161) como 

segue: 
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Anúncio 1 – Victor Hugo. (p. 35) 

 

Signos verbais: Victor Hugo 

 

Signos imagéticos: mulher e bolsas 

 

• Signo icônico – semelhança/ similaridade: 

as formas e os contornos fazem lembrar 

mulher, bolsa. 

• Signo indicial – substituição: a imagem de 

uma mulher usando diferentes bolsas 

aponta para a existência dessa mulher e 

dessas bolsas. 

• Signo simbólico – convenção: no contexto 

em que aparece, é possível interpretar que 

a mulher é uma modelo que pousa para 

uma campanha publicitária para mostrar 

bolsas de determinada marca. Além disso, 

bolsas da marca anunciada simbolizam 

status e elegância em nossa sociedade. 

 

As estratégias que esses signo imagéticos possibilitam: a) de sugestão → as formas, os contornos, 

as cores, o enquadramento, a sobreposição de imagens da mesma modelo com bolsas distintas, tudo 

isso em conjunto tem o potencial de captar a atenção do leitor; b) de sedução → esses mesmos 

elementos são suscetíveis de despertar seu desejo de possuir os produtos oferecidos; c) de persuasão 

→ a Vitor Hugo é uma marca conhecida, que convencionalmente é associada a bom gosto, estilo, 

status social, riqueza etc., logo, possuir uma bolsa Victor Hugo é fazer parte de um grupo social seleto. 

 

Relação palavra x imagem 

• Relação sintática: contiguidade – texto verbal no topo, funcionando como título, imagem abaixo. 

• Relação semântica: complementaridade – sem a imagem o texto pode significar qualquer coisa 

(nome de uma pessoa do sexo masculino, nome de uma marca famosa etc.); sem o texto, a 

imagem pode significar qualquer coisa (uma mulher exibindo sua coleção de bolsas, uma 

montagem feita por qualquer leigo por qualquer motivo, uma modelo promovendo as bolsas de 

uma marca específica etc.). Em relação de complementaridade, texto e imagem contribuem para o 

entendimento final da publicidade e um não significa sem o outro. A parte verbal denomina a 

marca que anuncia (Victor Hugo) e a parte verbal ilustra o produto anunciado (bolsas). 

• Relação pragmática: A imagem predomina na página, retém o olhar, mas o verbal orienta o leitor 

a ressignificar a imagem, indicando a marca das bolsas mostradas.  

• O modo de referência é a fixação – o texto fixa o sentido que o leitor deve dar à imagem, a 

interpretação da imagem é controlada a priori, de modo que ao entrar em contato com o anúncio, 

o leitor não vai ter oportunidade de fazer cálculos de sentido, apenas poderá deixar-se guiar pelo 

que o anúncio propõe – são bolsas da famosa marca Victor Hugo. Na legenda da imagem, em 

letras pequenas, o leitor tem a confirmação da interpretação dada ao texto – irão ser enumeradas 

todas as lojas da Victor Hugo no país, além de informações sobre os modelos de bolsa mostrados 

e condições de pagamento aceitas. 
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Anúncio 50 – Santander. (p. 230) 

Signos verbais: Slogan/título: “No Santander, 

antes do digital, vêm as digitais.” 

 

Signos imagéticos: a cor vermelha e a digital 

humana 

 

• Signo icônico – semelhança/ similaridade: a 

imagem é similar à marca deixada por uma 

digital humana. A cor vermelha é uma cor 

vibrante, que possibilita uma infinidade de 

sensações possíveis. 

• Signo indicial – substituição: a imagem de 

uma digital indica a existência de digitais, 

isto é, a presença do humano. No contexto 

da publicidade, o vermelho se torna índice 

do banco, isto é, está associado a ele. 

• Signo simbólico – convenção: a digital 

humana é uma das formas convencionais de 

tornar autêntica uma transação bancária, o 

que impossibilita a fraude, por exemplo. 

Nesse caso, a digital significa proximidade, 

presença, contato. O vermelho, ao ser 

associado ao banco Santander, passa a ter 

um significado arbitrário, convencional. 

 

As estratégias que esses signos imagéticos possibilitam: a) de sugestão → a digital remete a 

autenticidade, presença, decisão; remete também ao que é humano. O vermelho pode suscitar 

energia, vibração, consistência, vida etc. b) de sedução → principalmente a cor vermelha tem o 

potencial de captar a atenção do leitor, de fazê-lo perceber o anúncio, de ser seduzido. c) de 

persuasão → em conjunto, as duas estratégias anteriores promovem a persuasão ao sugerirem 

que um banco que valoriza a vida (como indica o vermelho e a digital) é um banco confiável. 

 

Relação palavra x imagem 

Relação sintática: contiguidade – texto e imagem ocupam espaços distintos, o texto não está 

inscrito na imagem. 

Relação semântica: redundância – a imagem é ilustrativa, não acrescenta nenhuma 

informação, poderia ser ocultada sem prejuízo para o sentido final do texto, que tem função 

dominante. Mas sua presença torna a mensagem transmitida verbalmente mais enfática. 

Relação pragmática: A imagem orienta a interpretação que o leitor deve dar à palavra. 

O modo de referência é a ancoragem – a imagem dirige o leitor para o significado que a 

palavra “digitais” (no plural) tem em oposição à palavra “digital” (no singular). Desse modo, a 

imagem tem uma função de controle doo texto. 
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Anúncio 18 – Novela Pé na jaca. (p. 105) 

 

 
 

Signos verbais:  

Poema e legenda. 

 

Signos imagéticos:  

livro, jaca. 

 

• Signo icônico – 

semelhança/similaridade: livro, 

jaca. 

• Signo indicial – substituição: só 

existe a imagem de um livro 

porque existem livros. 

• Signo simbólico – convenção: 

livro de poemas. 

 

 

Relação palavra x imagem 

• Relação sintática: contiguidade – a legenda ocupa 

espaço distinto da imagem; inclusão – o poema está 

inscrito na imagem, como parte dela. 

• Relação semântica: complementaridade – a imagem e 

texto têm a mesma importância para a interpretação 

final. 

• Relação pragmática: A imagem e a informação verbal 

se correferenciam, a interpretação da mensagem final 

depende do leitor relacionar as duas informações. 

• O modo de referência é o relais entre o livro e a 

legenda visto que é possível estabelecer uma 

complementaridade – a legenda ajuda o leitor a 

identificar a intertextualidade, por meio da paródia do 

poema de Gonçalves Dias; mas também há ancoragem 

entre o poema e a figura da jaca, pois é a leitura do 

poema que ajuda a visualizar na imagem uma jaca, e 

não outra coisa qualquer. 

 

As estratégias que esses signos imagéticos possibilitam: a) de sugestão → o objetivo pretendido 

com esse anúncio é despertar no leitor o interesse pela novela anunciada – Pé na Jaca. Desse modo, 

mostrar uma figura que sugere ser uma jaca e parodiar o poema de Gonçalves Dias são estratégias 

bastante sugestivas, que podem despertar muitos sentimentos no leitor, inclusive seu interesse em 

assistir à novela.  b) de sedução → a paródia joga com a sensibilidade do leitor, tem o potencial de 

brincar com seu conhecimento e, portanto, de prender seu interesse, de fazê-lo desejar assistir. c) de 

persuasão → há um conjunto de informações simbólicas que podem levar o leitor a querer assistir à 

novela anunciada: a paródia do poema, as informações dadas na legenda ajudam o leitor a reconhecer 

o universo literário e os jogos lúdicos que ele possibilita. 



162 
 

 
 

3.4. REPRESENTAÇÕES SOCIAIS E IMAGINÁRIOS SOCIODISCURSIVOS: O 

MUNDO DE SABERES E VALORES COMPARTILHADOS 

 

 

E quando falamos em representações, qual é o objeto que devemos olhar: os 

produtos midiáticos que nos são disponibilizados? O mundo que, bem ou mal, nos é 

mostrado? Ou antes as imagens remetem a nós, sujeitos que experimentamos e 

formatamos imagens mentais, e que somos, em última instância, os 

produtores/portadores dessas imagens e representações? (FRANÇA, 2004, p. 19) 

 

 

Toda comunicação se concretiza na interação entre pessoas e entre grupos sociais, o 

que implica o compartilhamento de valores e informações a partir dos quais o mundo será 

significado para aquelas pessoas ou para aqueles grupos. O conjunto desses conhecimentos 

socialmente compartilhados respeita certas convenções que a própria sociedade estabelece e, 

por meio das quais, faz circular determinados significados que serão aceitos por todos. “Os 

processos de comunicação desenvolvem-se dentro de contextos sociais (que já têm suas 

convenções construídas) e entre pessoas, os agentes do processo – aqueles que realizam os 

atos de comunicação.” (HOFF; GABRIELLE, 2004, p. 5). O próprio Moscovicci (2007, p. 

40) já postulava que “todas as interações humanas, surjam elas entre duas pessoas ou entre 

dois grupos, pressupõem representações.” Sendo assim, o processo de comunicação 

publicitária não ocorre de forma diferente, a convenção, o acordo social, também será um dos 

elementos que irão garantir a efetivação da interação que ocorre entre os agentes envolvidos, 

por meio de representações.  

Confirmando esse caráter convencional da publicidade e sua dependência das 

representações, SOULAGES (1996) postula sobre a análise da mensagem publicitária que: 

 

 

Ela toma como objeto o fenômeno publicitário enquanto tipo de discurso social 

transformado em rito no seu funcionamento. Ela se apoia sobre um corpus de textos 

cuja organização semiodiscursiva ela se empenha em revelar, a partir de um 

processo empírico-dedutivo. Os resultados dessas análises permitem revelar, através 

da recensão de uma série de efeitos pretendidos, a consolidação de um certo número 

de imaginários sociodiscursivos. (SOULAGES, 1996, p. 144, grifos do autor) 

 

 

Ou seja, assim como ocorre com a comunicação em geral, também a comunicação 

publicitária funciona a partir do rito, do acordo, da convenção, que são forjados a partir das 

representações coletivas, das imagens pré-fixadas e das crenças que circulam em determinada 

sociedade, consolidando os imaginários sociodiscursivos. Nesse contexto, cabe desvendar a 

construção dos perfis publicitários a partir de conceitos como representações sociais 
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(MOSCOVICCI, 2007; JODELET, 2001), ideologias (FIORIN, 1995; CHAUÍ, 2008), 

estereótipos (AMOSSY E PIERROT, 2010) e imaginários sociodiscursivos 

(CHARAUDEAU, 2013a; 2017), que participam na concretização dessas convenções e desses 

acordos sociais que a sociedade transforma em objeto de comunicação e que a publicidade 

transforma também em objeto de troca mercadológico. 

 

3.4.1. O lugar das representações sociais no universo da publicidade 

 

Se, como vimos, a publicidade é uma instância comunicativa na qual são realizadas 

trocas interativas e produzidos sentidos que se fundamentam em um contexto relacional 

incrementado de valores e informações socialmente compartilhados a partir de acordos 

preestabelecidos entre pessoas ou grupos, não resta dúvida de que o conceito de 

representações sociais precisa ficar claro para que possamos prosseguir com nossa análise.  

Inicialmente, vale considerar que esse é um conceito abordado por diferentes âmbitos 

teóricos, como as Ciências Sociais, a Psicologia e a Psicologia Social, a Semiótica, a Análise 

do Discurso etc., sob diferentes enfoques, o que faz surgir um grande número de definições 

nem sempre compatíveis. Como explica França (2004, p. 14), “’representações’ podem ser 

tomadas como sinônimo de signos, imagens, formas ou conteúdos de pensamento, atividade 

representacional dos indivíduos, conjunto de ideias desenvolvidas por uma sociedade.”  

Também Charaudeau (2013a, p. 191) vai destacar que o surgimento nas ciências 

sociais da necessidade de estudar como o homem representa o mundo com o intuito de 

compreendê-lo, nele estabelecer-se e agir, fez proliferarem os estudos e as teorias que buscam 

entender os sistemas de representações, particularmente, as representações coletivas, que 

foram “diversamente nomeadas segundo as disciplinas e os pontos de vista: sistemas de 

conhecimento, sistemas de crenças, sistemas de ideias, sistemas de valores e ainda: teorias, 

doutrinas, ideologias etc.” 

Considerando essa diversidade conceitual, encontramos em Jodelet (2001) uma 

explicação que consegue justificar a importância de se seguir trabalhando com um conceito 

tão múltiplo: seu caráter de transversalidade. 

 

 

Situada na interface do psicológico e do social, esta noção interessa a todas as 

Ciências Humanas: é encontrada em Sociologia, Antropologia e História, estudada 

em suas relações com a ideologia, os sistemas simbólicos e as atitudes sociais 

refletidas pelas mentalidades. (...) Esta multiplicidade de relações com disciplinas 

próximas confere ao tratamento psicossociológico da representação um estatuto 

transverso que interpela e articula diversos campos de pesquisa, reclamando não 
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uma justaposição, mas uma real coordenação de seus pontos de vista. (JODELET, 

2001, p. 25) 

Jodelet (2001, p. 21), destacará também que “as representações sociais são fenômenos 

complexos sempre ativados e em ação na vida social”. Enquanto fenômeno complexo, as 

representações constituem-se de diversos elementos (informações, cognições, ideologias, 

normas, crenças, valores, atitudes, opiniões, imagens etc.) que ora são estudados 

isoladamente, ora como um conjunto de elementos organizados sob a aparência de um saber 

que diz algo sobre o estado da realidade (JODELET, 2001, p. 21). Para a autora, é justamente 

essa visão das representações como totalidade que será focalizada nos estudos em Ciências 

Sociais, que a entende como “uma forma de conhecimento, socialmente elaborada e 

partilhada, com um objetivo prático, e que contribui para a construção de uma realidade 

comum a um conjunto social” (JODELET, 2001, p. 22). 

Ressaltando a natureza complexa do fenômeno das representações e a dificuldade de 

sua conceituação, França (2004, p. 18) explica que: 

 

 

Quando falamos de representação não falamos de algo claro, objetivo e identificável, 

mas, ao contrário, de um fenômeno que, na sua dupla natureza (instauração de 

sentidos, inscrição material), sofre permanentes alterações tanto na sua dimensão 

simbólica quanto nas suas formas concretas de manifestação (aparição sensível). 

 

 

Sobre a dupla natureza das representações, França destaca que tanto a instauração de 

sentidos quanto a inscrição material podem-se multiplicar, ou seja, a instauração de sentidos 

pode materializar-se em diferentes inscrições materiais; e uma mesma inscrição material, por 

sua vez, pode, em função do contexto ou dos interlocutores, veicular diferentes sentidos. A 

autora exemplifica usando a famosa fotografia do Che, inscrição material que dependendo do 

contexto e da situação, pode adquirir múltiplos sentidos, e a instauração do sentido de 

violência, que pode manifestar-se por meio de inúmeras formas materiais diferentes (armas, 

palavras, gestos etc.). Para a autora, 

 

 

As representações estão intimamente ligadas a seus contextos históricos e sociais 

por um movimento de reflexividade – elas são produzidas no bojo de processos 

sociais, espelhando diferenças e movimentos da sociedade; por outro lado, enquanto 

sentidos construídos e cristalizados, elas dinamizam e condicionam determinadas 

práticas sociais. Na sua natureza de produção humana e social, têm uma dimensão 

interna e externa aos indivíduos, que percebem e são afetados pelas imagens 

(passam por processos de percepção e afecção) – e, desses processos, as devolvem 

ao mundo na forma de representações. (FRANÇA, 2004, p. 19). 
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Confirmando esse caráter contextual das representações, Jodelet (2001, p. 17) explica 

que as representações sociais “nos guiam no modo de nomear e definir conjuntamente os 

diferentes aspectos da realidade diária, no modo de interpretar esses aspectos, tomar decisões 

e, eventualmente, posicionar-se frente a eles de forma defensiva.” Ideia também defendida na 

obra de Moscovicci (2007, p. 13), em cuja introdução, confirma-se que “as representações 

sustentadas pelas influências sociais da comunicação constituem as realidades de nossas vidas 

cotidianas e servem como o principal meio para estabelecer as associações com as quais nós 

nos ligamos uns aos outros.” 

De fato, podemos perceber a influência das representações sociais em nosso cotidiano, 

nas opiniões que emitimos, nos julgamentos que fazemos, nas decisões que tomamos, nas 

informações veiculadas nos diversos meios de comunicação, na publicidade etc. Conforme 

registra Jodelet (2001, p. 17), as representações “circulam nos discursos, são trazidas pelas 

palavras e veiculadas em mensagens e imagens midiáticas, cristalizadas em condutas e em 

organizações materiais e espaciais.” 

Moscovicci (2007) confirma duas funções que as representações desempenham em 

uma sociedade: a função da convenção e a função da prescrição. Sobre a convenção, afirma o 

autor: 

 

Em primeiro lugar, elas convencionalizam os objetos, pessoas ou acontecimentos 

que encontram. Elas lhes dão uma forma definitiva, as localizam em uma 

determinada categoria e gradualmente as colocam como um modelo de determinado 

tipo, distinto e partilhado por um grupo de pessoas. Todos os novos elementos se 

juntam a esse modelo e se sintetizam nele. Assim, nós passamos a afirmar que a 

terra é redonda, associamos comunismo com a cor vermelha, inflação como 

decréscimo do valor do dinheiro. Mesmo quando uma pessoa ou objeto não se 

adéquam exatamente ao modelo, nós o forçamos a assumir determinada forma, 

entrar em determinada categoria, na realidade, a se tornar idêntico aos outros, sob 

pena de não ser nem compreendido, nem decodificado. (MOSCOVICCI, 2007, p. 

34) 

 

Na sequência, o autor vincula essa função convencional das representações à 

linguagem e aos contextos culturais. Segundo ele, algumas realidades culturais são 

predeterminadas por convenções, que estabelecerão os limites entre o que significam ou não 

significam e como significam, tudo sendo transmitido por meio de linguagens, visto que 

pensamos por meio delas. Desse modo, as representações constituem, para nós, uma realidade 

da qual nós não nos podemos desvencilhar. 

Sobre a segunda função das representações, a de prescrição, o autor esclarece que: 

 

Em segundo lugar, representações são prescritivas, isto é, elas se impõem sobre nós 

com uma força irresistível. Essa força é uma combinação de uma estrutura que está 
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presente antes mesmo que nós comecemos a pensar e de uma tradição que decreta o 

que deve ser pensado. Uma criança nascida hoje em qualquer país ocidental 

encontrará a estrutura da psicanálise, por exemplo, nos gestos de sua mãe ou de seu 

médico, na afeição com que ela será cercada para ajudá-la através das provas e 

tribulações do conflito edípico, nas histórias em quadrinhos cômicas que ela lerá, 

nos textos escolares, nas conversações com os colegas de aula, ou mesmo em uma 

análise psicanalítica, se tiver de recorrer a isso, caso surjam problemas sociais ou 

educacionais. Isso sem falar dos jornais que ela terá, dos discursos políticos que terá 

de ouvir, dos filmes a que assistirá etc. (MOSCOVICCI, 2007, p. 36) 

 

 

Essa função prescritiva, então, relaciona-se com o conjunto de informações que são 

transmitidas cotidianamente ao longo das gerações, que circulam e se mantêm como parte das 

memórias de uma sociedade, e que são dadas como formas “corretas” ou “naturais” do 

pensamento, visto que pensadas dessa forma por tantas gerações. Como esclarece Moscovicci: 

 

Todos os sistemas de classificação, todas as imagens e todas as descrições que 

circulam dentro de uma sociedade, mesmo as descrições científicas, implicam um 

elo de prévios sistemas e imagens, uma estratificação na memória coletiva e uma 

reprodução na linguagem que, invariavelmente, reflete um conhecimento anterior e 

que quebra as amarras da informação presente. (MOSCOVICCI, 2007, p. 37) 

 

Em todo caso, seja por sua função convencional, seja por sua função prescritiva, 

Moscovicci demonstra que as representações se constituem como a realidade que percebemos 

e imaginamos, ou seja, nosso ambiente real, concreto. Sob essa perspectiva, podemos afirmar 

que nossa relação com o mundo e os julgamentos que dele fazemos se estabelece 

inevitavelmente por meio das representações, que mais que refletir um comportamento ou 

uma estrutura social, os condiciona, os torna convencionais e os consolida como norma a ser 

seguida de modo inevitável. Embora as representações não sejam criadas por indivíduos, mas 

por uma coletividade, elas adquirem autonomia e passam a circular entre os membros de uma 

sociedade, afetando-os não apenas coletiva, mas também individualmente. Sobre tal fato, nos 

diz Moscovicci (2007, p. 41): 

 

Isso é assim, não porque ela possui uma origem coletiva, ou porque ela se refere a 

um objeto coletivo, mas porque, como tal, sendo compartilhada por todos e 

reforçada pela tradição, ela constitui uma realidade social sui generis. Quanto mais 

sua origem é esquecida e sua natureza convencional é ignorada, mais fossilizada ela 

se torna. O que é ideal, gradualmente torna-se materializado. Cessa de ser efêmero, 

mutável e mortal e torna-se, em vez disso, duradouro, permanente, quase imortal.  

 

Como vemos, o fenômeno das representações não só explica a forma como nos 

relacionamos com o mundo e uns com os outros, mas explica nossa forma mesmo de pensar e 

de agir. A forma como vemos uns aos outros, ou algum evento concreto, deve-se muito mais 

às representações sociais que compartilhamos que a um raciocínio consciente e individual. “O 
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pensamento social deve mais à convenção e à memória do que à razão; deve mais às 

estruturas tradicionais do que às estruturas intelectuais ou perceptivas correntes.” 

(MOSCOVICCI, 2007, p. 57). Tendo em vista que esse pensamento social se manifesta por 

meio da linguagem e dos discursos que ela possibilita, podemos entender que o discurso 

publicitário não só se constrói a partir das representações sociais como também as reforça ou 

as refuta, ganhando seu poder de significação social somente se a tiver como pressuposto. 

 

3.4.2. O papel das ideologias e dos estereótipos 

 

Voltaremos nossa atenção, agora, para dois dos elementos que constituem as 

representações sociais: os estereótipos e as ideologias. Se como vimos, as representações têm 

como função a convenção, as ideologias e os estereótipos seriam formas específicas dessa 

convenção. 

Sobre a noção de estereótipo, Charaudeau (2017) considera que se trata de um 

conceito complexo de ser considerado em uma análise do discurso, tendo em vista que há uma 

grande quantidade de outros termos que compartilham com este o mesmo campo semântico, 

como é o caso de clichê, preconceito e lugar comum, por exemplo. Esses termos, assim, como 

estereótipo, “dizem respeito àquilo que é dito de maneira repetitiva e que, de tal forma, 

termina por se sedimentar (recorrência e imutabilidade), e descreve uma caracterização 

julgada simplificadora e generalizante (simplificação)” (CHARAUDEAU, 2017, p. 572).  

Na sequência, o autor salienta outra dificuldade de se trabalhar com a noção de 

estereótipos – a de poder dizer “qualquer coisa de falso ou de verdadeiro”, o que confere certa 

ambiguidade ao termo. Mas, mesmo que não focalize esse conceito em suas análises 

(preferindo falar de imaginários sociodiscursivos, conceito que veremos adiante), Charaudeau 

(2017) considera que a noção de estereótipo ainda possa ser abordada “como característica de 

certos fatos de discursos reveladores de tal ou tal sujeito, dentro de tal ou tal contexto 

situacional” (CHARAUDEAU, 2017, p. 572). 

Segundo Amossy e Pierrot (2010), a palavra estereótipo deriva do verbo “estereotipar” 

que em sua origem etimológica remetia à impressão tipográfica com o sentido de rigidez, 

reprodução, repetição. Com o tempo, esse sentido foi-se metaforizando e passando a ser 

empregado em outros contextos até que, no século XX, começa a ser usado com o sentido de 

esquema ou de fórmula cristalizada. No âmbito das ciências sociais, passa a significar 
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“representações cristalizadas, esquemas culturais preexistentes, através dos quais cada 

indivíduo filtra a realidade que o cerca” (AMOSSY; PIERROT, 2010, P. 32)19.  

Fazendo menção ao publicitário americano Walter Lippmann, que, dentro das ciências 

sociais, foi quem primeiro empregou essa noção, as autoras informam que essas imagens 

cristalizadas foram consideradas indispensáveis para a vida em sociedade, pois, sem elas seria 

impossível compreender o real, categorizá-lo ou atuar sobre ele. “Como examinar cada ser, 

cada objeto em sua especificidade própria e em detalhe sem vinculá-lo a um tipo ou a uma 

generalidade?” (AMOSSY; PIERROT, 2010, P. 32)20. E acrescentam que é baseando-se em 

estereótipos, estas imagens fixas que temos em nossa mente, que um empregado se relaciona 

com seu empregador ou o eleitor elege seu candidato, que não pode conhecer de forma mais 

específica. Embora sejam fictícias, essas imagens não são exatamente mentirosas, mas sim 

expressam um imaginário social. Entendidos dessa forma, os estereótipos seriam o mesmo 

que representações sociais. 

Entretanto, assim como salientou Charaudeau (2017), as autoras também mencionam o 

caráter ambíguo do termo, que, ora apresenta-se como uma noção imprescindível e 

importante, como defendia Lippmann; ora como um conceito nocivo e redutor, que ao se 

prestar à categorização e à generalização, simplifica e recorta o real, dando origem aos 

preconceitos. Nesse caso, os estereótipos seriam, então, uma forma específica das 

representações sociais. Para Amossy e Pierrot (2010, 33-34), 

 

O estereótipo esquematiza e categoriza, mas estes procedimentos são indispensáveis 

para a cognição, mesmo quando conduzem a uma simplificação e a uma 

generalização, às vezes, excessivas. Necessitamos relacionar aquilo que vemos a 

modelos preexistentes para poder compreender o mundo, realizar previsões e regular 

nossas condutas.21 

 

Defendem as autoras, portanto, que, como parte das representações sociais, os 

estereótipos funcionam como modelos preexistentes importantes para a nossa compreensão do 

mundo e para as relações interpessoais que estabelecemos nele, ainda que apresentem uma 

simplificação e uma generalização excessiva da realidade. Em nossa pesquisa, 

independentemente das controvérsias que o termo suscita, entenderemos os estereótipos como 

 
19 “...representaciones cristalizadas, esquemas culturales preexistentes, a través de los cuales cada uno filtra la 

realidad del entorno.” [Tradução nossa]. 
20 ¿Cómo examinar cada ser, cada objeto en su especificidad propia y en detalle sin vincularlo a un tipo o una 

generalidad? [Tradução nossa] 
21 El estereotipo esquematiza y categoriza, pero estos procedimientos son indispensables para la cognición, aun 

cuando conduzcan a una simplificación y una generalización a veces excesivas. Necesitamos relacionar aquello 

que vemos a modelos preexistentes para poder comprender el mundo, realizar previsiones y regular nuestras 

conductas. [Tradução nossa]. 
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representações ou imagens coletivas cristalizadas, esquemas socioculturais pré-existentes ou 

pré-construídos e compartilhados por uma determinada sociedade, que funcionam como 

moldes para a nossa compreensão de algum objeto, pessoa ou fenômeno, e que determinam 

uma forma específica de ativar as representações sociais que compartilhamos.  

Diante do exposto, para entender o que seriam os estereótipos, consideremos a 

imagem do feminino que circulou por muito tempo 

(e, na verdade, segue circulando) nas publicidades 

brasileiras; imagem estereotipada que reserva à 

mulher o espaço doméstico como seu habitat 

natural – a mulher-mãe, a mulher que zela pela 

família e pelo lar, como observamos no anúncio 

22, de uma marca de sabão dos anos 1950. 

Mesmo quando a mulher já havia ganhado 

o espaço público, circulando em diversos 

ambientes profissionais antes reservados ao 

homem, atuando no desenvolvimento de 

importantes projetos científicos e ganhando cada 

vez mais espaço nas esferas econômicas e políticas 

do país, mesmo quando sua representação social 

começou a modificar a memória coletiva, ainda 

está lá, como pano de fundo, seu estereótipo, circulando concomitantemente, não só no 

imaginário coletivo, mas institucionalizado nos meios de comunicação e na publicidade, como 

exemplificam as imagens seguintes, cenas de filmes publicitários que circularam no ano de 

2006: 

 

 

Figura 19: Publicidades de sabão em 2006.  Disponível em: Google Imagens. 

  

 

Anúncio 22 – Sabão Rinso. Fonte: Sabão 

Rinso 1950 – Disponível em: Google imagens. 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwikmsjduuHiAhVgLLkGHU2rBgMQjRx6BAgBEAU&url=https://www.youtube.com/watch?v=3_SCfNjhzUA&psig=AOvVaw1g603tPT_PMlXM-i5dS7M-&ust=1560342902952222
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi9p_i_uOHiAhXtILkGHXwxCiEQjRx6BAgBEAQ&url=http://www.portalintercom.org.br/anais/sul2016/resumos/R50-1574-1.pdf&psig=AOvVaw2GayGh9G97Sk_lxE2akbjy&ust=1560342925577976


170 
 

Nessa perspectiva, então, o estereótipo da mulher é parte de um conjunto maior, que 

são as representações sociais atualmente vigentes sobre o feminino e que envolvem todas as 

representações que a sociedade vem produzindo e acumulando ao longo da história. 

Concomitantemente a essa imagem estereotipada, outras representações vêm ganhando 

espaço e adesão, tornando ainda mais evidente a rigidez do estereótipo. Nesse sentido, cabe 

destacar que muitos outros estereótipos, às vezes menos evidentes que os do feminino, mas 

tão rígidos quanto, fazem parte da comunicação diária, sejam as formais, sejam as informais, 

o que se reflete inevitavelmente na comunicação publicitária.  

Charaudeau e Maingueneau (2008) consideram que o estereótipo, assim como o 

clichê, denunciam uma cristalização tanto no nível do pensamento quanto no nível da 

expressão. Para os analistas do discurso, o termo “estereotipado” também designa o que é 

fixo, cristalizado, como as frases feitas e as representações coletivas sobre atitudes e 

comportamentos julgados adequados ou inadequados a determinada situação. Como definem, 

“estereótipos são imagens prontas, que medeiam a relação do indivíduo com a realidade”, e 

não só, visto que mesmo a imagem de si construída no discurso também resulta de 

estereótipos, como deixam claro no seguinte trecho: “A imagem discursiva de si é, assim, 

ancorada em estereótipos, um arsenal de representações coletivas que determinam, 

parcialmente, a apresentação de si e sua eficácia em uma determinada cultura.” 

(MAINGUNEAU; CHARAUDEAU, 2008, p. 221).  

Desse modo, embora normalmente a noção de estereótipo seja considerada nociva por 

pressupor crenças pré-concebidas e, em geral, pouco reveladoras da totalidade dos 

imaginários que uma sociedade comporta, ela não deve ser deixada em segundo plano. Ela 

remete a algo que inevitavelmente acontece e interfere na construção dos discursos: os 

indivíduos se relacionam socialmente por meio de estereótipos, isto é, por meio de ideias 

fixas, pré-concebidas, prontas a serem comunicadas, e por meio de comportamentos 

cristalizados, dados como adequados aos contextos comunicativos. Desse modo, os 

estereótipos não se restringem somente a modos de dizer, visto que contemplam, também, 

modos de agir.   

Consideramos, por exemplo, tratar-se de um estereótipo a forma como comunicante e 

interpretante se relacionam em um texto publicitário, ou seja, há uma estrutura fixada para a 

comunicação publicitária, o que Charaudeau denominará contrato de comunicação: há uma 

forma fixada de representar o comunicante – que é o benfeitor – e o destinatário – que é 

aquele que se beneficiará de alguma forma com o que está sendo anunciado; há ainda, em 

nosso entender, uma forma estereotipada de representar o universo de consumo – que é 
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sempre um universo ideal, onde tudo funciona de forma ideal e as relações interpessoais são, 

igualmente, ideais – e as imagens de si e do outro que figuram nesse universo de consumo – 

dentro de dada cultura sempre se pode prever que imagens são valorizadas para enunciar o 

que é preciso enunciar. Esses estereótipos fazem parte do que os indivíduos compartilham 

sobre a publicidade e sua função social e, por isso, facilitam a comunicação publicitária, 

possibilitando uma economia psíquica importante para que a troca estabelecida ocorra, visto 

que é a rigidez do contrato que dará suporte à interlocução, garantindo a legitimidade e 

possibilitando as estratégias, por mais enganosas que elas possam parecer. Logo, é a noção de 

estereótipo que está na base da produção discursiva, é a partir dos modo de dizer e de agir 

fixados, cristalizados, dados como forma básica, que o discurso poderá ser operacionalizado. 

Logo, há estereótipo que fundamenta a construção do discurso e há estereótipo da 

forma como esse discurso significa e será interpretado. A interpretação de um anúncio 

publicitário por seu destinatário dependerá de sua capacidade de recuperar todos esses 

estereótipos – tanto os que cerceiam o contrato, tanto os que podem ser mobilizados dentro do 

conjunto de imaginários sociodiscursivos que o comunicante supõe compartilhar com seu 

destinatário.  

A noção de estereótipo, essa forma fixa e cristalizada de os indivíduos se 

relacionarem, porém, não é aleatória. Cabe questionar quais são, afinal, as ideias que se 

cristalizam e se tornam a mola mestra dos discursos circulantes. Para responder a essa 

questão, será necessário, antes de tratarmos especificamente da noção de imaginários 

sociodiscursivos, que é a que mais importa a uma análise do discurso, fazer uma breve 

explanação acerca do conceito de ideologia. Em uma sociedade, podemos considerar que as 

crenças e os saberes compartilhados, ou seja, o conjunto das representações, estão em 

constante movimento, isto é, alteram-se, modificam-se em função do contexto socio-histórico. 

Tendo em vista tal fato, Chauí (2008), para explicar o conceito de ideologia, toma como ponto 

de partida a teoria aristotélica das quatro causas, uma das formas encontradas pelos filósofos 

para explicar a problemática do movimento. 

De acordo com a autora, a teoria das quatro causas de Aristóteles pressupõe que o 

movimento, toda e qualquer alteração de uma realidade, seja ela qual for, decorre de uma 

causa material, uma causa formal, uma causa motriz ou eficiente e uma causa final. “Assim, 

as diferentes relações entre as quatro causas explicam tudo o que existe, o modo como existe e 

se altera, e o fim ou motivo para o qual existe”. (CHAUÍ, 2008, p. 8). Para exemplificar, ela 

usa a madeira, que seria a causa material da mesa; a forma da mesa, por sua vez, seria a causa 

formal; sua fabricação pelo marceneiro seria a causa motriz ou eficiente e, por fim, a 
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finalidade ou a serventia que a mesa terá seria sua causa final. Em princípio, esse conjunto de 

causas mostra o movimento de transformação da madeira em mesa, de modo que todas as 

quatro causas exercem uma função igualmente importante para a transformação ocorrida – 

sem a causa material (a madeira), não existiria a mesa, o mesmo valendo para as causas 

formal (a forma), eficiente (a fabricação, a força empregada) e final (a finalidade, o uso). 

Entretanto, conforme destaca, nessa teoria da causalidade, estabeleceu-se uma 

hierarquia entre as causas: “a causa menos valiosa ou menos importante é a causa eficiente (a 

operação de fazer a causa material receber a causa formal, ou seja, o fabricar natural ou 

humano) e a causa mais valiosa ou mais importante é a causa final (o motivo ou finalidade da 

existência de alguma coisa).” (CHAUÍ, 2008, p. 9).  

Com isso, Chauí ilustra como essa teoria da causalidade se relaciona com as 

representações sociais que fundamentam a forma como nos relacionamos com o mundo, 

indicando que quem ordena a produção de algo, tendo em vista um uso (causa final) é 

considerado mais importante, pois se pauta na vontade; enquanto quem fabrica (causa 

eficiente) é considerado menos importante, pois mostra-se desprovido de vontade. Sendo 

assim, se a causa final é a mais valorizada, a sociedade entende que aquele que ordena a 

produção de algo é superior a quem fabrica, logo, aquele que faz uso do produto final sente-se 

também privilegiado, como parte da causa final. Por outro lado, aquele que está envolvido na 

produção (causa motriz ou eficiente) passa a ser considerado inferior, de menor prestígio, pois 

não expressa a autonomia, mas a servidão, o que leva os operários a serem considerados (e, 

consequentemente, se sentirem) inferiores. Como destaca Chauí (2008, p. 9), “não só no plano 

da Natureza e do sobrenatural, mas também no plano humano ou social o trabalho aparece 

como elemento secundário ou inferior, a fabricação sendo menos importante do que seu fim.”. 

A partir dessas reflexões, Chaui vai mostrar como a teoria das quatro causas, ao 

classificar a movimentação social em função de quem ordena e de quem recebe ordens, 

explica a noção de ideologia, mostrando que a realidade histórico-social influencia o mundo 

das ideias. Segundo explica: 

 

Um dos traços fundamentais da ideologia consiste, justamente, em tomar as ideias 

como independentes da realidade histórica e social, de modo a fazer com que tais 

ideias expliquem aquela realidade, quando na verdade é essa realidade que torna 

compreensíveis as ideias elaboradas. (CHAUÍ, 2008, p. 10-11) 

 

A autora segue mostrando como essa teoria da causalidade segue influenciando o 

mundo moderno, ainda que agora sejam consideradas apenas a causa eficiente e a causa final. 
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O homem surge, então, como um ser muito peculiar: por seu corpo, é uma máquina 

natural e impessoal que obedece à causalidade eficiente; por sua vontade (ou por seu 

espírito, onde a vontade se aloja), é uma liberdade que age em vista de fins 

livremente escolhidos. (CHAUÍ, 2008, p. 13) 

 

Para Chauí, essa desqualificação do trabalho que existia inicialmente na teoria das 

causalidades foi superada em função da nova realidade e do novo contexto histórico: na 

modernidade, não há mais escravidão nem servidão. Entretanto, a autora ressalta que 

passaram a existir dois tipos de homens livres: o burguês, proprietário privado das condições 

de trabalho, e o trabalhador, despojado dessas condições, liberado da servidão, mas também 

despojado dos meios de trabalho. Essa nova configuração da teoria da causalidade, terá seus 

efeitos: 

 

Ora, essas duas faces do trabalho também estarão divididas em duas figuras 

diferentes: o lado livre e espiritual do trabalho é o burguês, que determina os fins, 

enquanto o lado mecânico e corpóreo do trabalho é o trabalhador, simples meio para 

fins que lhe são estranhos. De um lado a liberdade. De outro, a ‘necessidade’, isto é, 

o autômato. (CHAUÍ, 2008, p. 16) 

 

Diante desses novos exemplos da modernidade, Chauí confirma que, na verdade, são 

as ideias que precisam ser explicadas pela realidade, e não o contrário. Considera, portanto, 

que o real não é constituído por coisas simplesmente, mas por coisas significadas, ou 

resignificadas.  

 

Não há, de um lado, a coisa em-si, e, de outro lado, a coisa para-nós, mas 

entrelaçamento do físico-material e da significação, a unidade de um ser e de seu 

sentido, fazendo com que aquilo que chamamos ‘coisa’ seja sempre um campo 

significativo. (CHAUÍ, 2008, p. 18) 

 

Nesse sentido, a autora defenderá que a história é o real, que por sua vez é o modo de 

os homens instaurarem sua sociabilidade por meio de instituições determinadas. Além disso, 

os homens, para explicar sua própria existência social e natural, irão produzir ideias ou 

representações que, ao se proporem a explicar essa existência, precisam da própria existência 

para serem explicadas, dando origem ao que entendemos por ideologia. Ou, nas palavras de 

Chauí: 

 

Essas ideias ou representações, no entanto, tenderão a esconder dos homens o modo 

real como suas relações sociais foram produzidas e a origem das formas sociais de 

exploração econômica e de dominação política. Esse ocultamento da realidade social 

chama-se ideologia. Por seu intermédio, os homens legitimam as condições sociais 

de exploração e de dominação, fazendo com que pareçam verdadeiras e justas. 

(CHAUÍ, 2008, p. 21) 
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Também Fiorin (1995), em seu livro Linguagem e ideologia, já mencionava esse 

ocultamento da realidade que se vincula ao conceito de ideologia.  Segundo o autor, há 

sempre duas formas de se dizer a mesma coisa – uma que remete à realidade fenomênica e, 

portanto, ao aspecto superficial da realidade; e uma que remete a uma estrutura mais profunda 

da realidade, a que a fundamenta de modo mais essencial. Um dos exemplos mencionados 

pelo autor diz respeito à forma como Marx explica o salário e, consequentemente, o trabalho. 

Conforme esclarece, o salário em nossa sociedade, sob o regime capitalista, pode ser 

entendido tanto a partir do nível fenomênico, superficial ou aparente, que é o da circulação de 

bens; quanto a partir do nível não visível, profundo, o nível da essência, que é o da produção 

de bens. 

No nível da aparência, o salário corresponde ao pagamento por um trabalho realizado 

por um sujeito livre que o troca com outro sujeito, igualmente livre. No nível da circulação de 

bens, que é superficial e fenomênico, entendemos que alguns vendem seu trabalho e outros o 

compram, em uma relação de liberdade e igualdade totalmente diferente da que existia na 

servidão e na escravidão. No nível mais profundo, entretanto, esse mesmo salário possui uma 

essência completamente diferente do que aparenta. Primeiro, é preciso ter em vista que o 

salário não corresponde integralmente ao trabalho realizado, mas somente à força de trabalho 

empregada, pois o trabalho que o indivíduo de fato produziu não será vendido por ele, mas 

por alguém que comprou sua capacidade de trabalhar. Nesse contexto, o salário já não pode 

mais ser entendido como uma retribuição por um trabalho realizado, mas como uma 

manutenção da força de trabalho, uma forma de garantir que o indivíduo seguirá tendo 

capacidade de fornecer sua força para a realização do trabalho. Esse exemplo explica como 

funciona o ocultamento da realidade possibilitado pela ideologia. Segundo Fiorin (1995, p. 

27),  

O salário, ao aparecer como o pagamento do trabalho e não da força de trabalho, 

apaga a distinção entre tempo de trabalho necessário e tempo não pago, fazendo das 

relações de trabalho, no nível aparente, uma troca igualitária. Isso mostra que o 

capitalismo engendra formas que mascaram sua essência, pois, se não houvesse 

apropriação do valor gerado pelo trabalho não pago, não haveria capital. 

 

 

Segundo assinala o autor, é no jogo entre esses dois níveis de realidade com os quais 

lidamos – o aparente e o não visível – que a ideologia precisa ser entendida: ela será 

exatamente a inversão que se estabelece entre eles, o nível aparente mostra o nível da essência 

de forma invertida, mobilizando formas socialmente aceitáveis de representar aquilo que está 

na base das relações sociais. “A esse conjunto de ideias, a essas representações que servem 

para justificar e explicar a ordem social, as condições de vida do homem e as relações que ele 
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mantém com os outros homens é o que comumente se chama ideologia”. (FIORIN, 1995, p. 

28). 

Fiorin chama a atenção ainda para o fato de que, nesse viés de ocultar/inverter uma 

realidade, a ideologia é sempre um ponto de vista, uma forma de ver o mundo que 

determinado grupo social tem. Sendo assim, existirão tantas ideologias quanto existirem 

grupos sociais, mas a ideologia dominante sempre será a do grupo social dominante.  

 

Podemos então afirmar que não há um conhecimento neutro, pois ele sempre 

expressa o ponto de vista de uma classe a respeito da realidade. Todo conhecimento 

está comprometido com os interesses sociais. Esse fato dá uma dimensão mais 

ampla ao conceito de ideologia; ela é uma “visão de mundo”, ou seja, o ponto de 

vista de uma classe social a repeito da realidade, a maneira como uma classe ordena, 

justifica e explica a ordem social. Daí podemos deduzir que há tantas visões de 

mundo em uma dada formação social quantas forem as classes sociais. Há visões de 

mundo presas às formas fenomênicas da realidade e outras que a ultrapassam, indo 

até a essência. (p. 29) 

 

Sob essa perspectiva, a ideologia enquanto ocultamento ou inversão da realidade, 

enquanto forma de mascará-la, será sempre a imposição de uma forma de ver, aquela que 

atende a interesses de uma classe dominante, ocultando aquilo que essa classe não quer que as 

demais classes percebam. Se aceitarmos a realidade apenas como aquilo que se manifesta 

fenomenicamente, superficialmente, nas relações cotidianas, não perceberemos a ideologia; 

mas, se conseguirmos enxergar para além daquilo que se manifesta de forma aparente e 

buscarmos as relações que se estabelecem nas estruturas mais profundas, perceberemos o 

mascaramento, logo, encontraremos a ideologia, que “é constituída pela realidade e 

constituinte da realidade.” (FIORIN, 1995, p. 30).  

Sendo constituinte da realidade, ela poderá ser percebida nas mais diversas formas de 

comunicação, inclusive na publicitária. Retomemos os exemplos dados anteriormente para a 

observação dos estereótipos. Neles vimos que o espaço reservado à mulher segue sendo o 

espaço doméstico, no qual ela é representada como mãe, como zeladora da casa, e feliz por 

ser colocada nesse ambiente que lhe pertence. Essa seria, podemos dizer com base na noção 

de ideologia como ocultamento, a face aparente das relações sociais, que sempre reservou um 

lugar específico para a mulher. Em um nível mais profundo, encontraremos uma relação de 

dominação e restrição, na qual quem determina por onde a mulher pode circular é o homem. 

Nesse sentido, podemos perceber que a publicidade, ao revelar o lado superficial das relações 

sociais, ocultando o que está na base, é uma das formas tanto de circulação de ideologias 

quanto de propagação de estereótipos.  
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A publicidade não poderia significar se não se espelhasse (e se não espelhasse) o 

conjunto de ideias e valores que circulam em dada sociedade. Como destaca Monnerat (2003, 

p. 45), “no discurso da propaganda, encontramos o imaginário coletivo do público a que se 

destina, isto é, a linguagem da publicidade manifesta a maneira como a sociedade vê o 

mundo, sendo o reflexo da expressão da ideologia dominante.” Contemporaneamente, 

podemos perceber que a publicidade tem buscado alcançar seu público-alvo por meio da 

mobilização de outras formas de representação que não apenas a da classe dominante, ou seja, 

embora seja o capitalismo que move a necessidade de consumo, essa necessidade tem sido 

cada vez mais incitada com recurso às diferentes formas de ser e pensar, contemplando todos 

os grupos que ganharam voz na sociedade contemporânea – as mulheres, os negros e os 

grupos minoritários em geral. Nesse contexto, é cada vez mais comum que os anúncios sejam 

produzidos como forma de dar voz a essas minorias, trazendo-as para o centro da 

representatividade, o que, segundo acreditamos, não é gratuito e atende às estratégias de 

captação previstas pelo contrato publicitário. 

Considerando essa tendência cada vez mais recorrente, uma análise do discurso 

publicitário não pode se pautar apenas nas noções de estereótipos e de ideologia dominante, 

mas deve englobar os imaginários sociodiscursivos, evidenciando como eles funcionam e 

como são mobilizados pela publicidade. 

 

3.4.3. Os imaginários Sociodiscursivos 

 

Os imaginários sociodiscursivos são, segundo Charaudeau (2013a, 2017), uma 

perspectiva discursiva de abordar o que, em outros âmbitos teóricos, como visto acima, 

denominam-se representações coletivas ou sociais. Como define o autor, 

 

O imaginário é uma forma de apreensão do mundo que nasce na mecânica das 

representações sociais, a qual, conforme dito, constrói a significação sobre os 

objetos do mundo, os fenômenos que se produzem, os seres humanos e seus 

comportamentos, transformando a realidade em real significante. Ele resulta de um 

processo de simbolização do mundo de ordem afetivo-racional através da 

intersubjetividade das relações humanas, e se deposita na memória coletiva. Assim, 

o imaginário possui uma dupla função de criação de valores e de justificação da 

ação. (CHARAUDEAU, 2017, p. 578) 

 

Enquanto processo de simbolização, os imaginários podem ser, segundo Charaudeau, 

classificados como social, visto que essa “atividade de simbolização representacional do 

mundo se faz dentro de um domínio de prática social (artística, política, jurídica, religiosa, 
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educativa, etc.)” (CHARAUDEAU, 2017, p. 578). Quanto ao seu caráter discursivo, os 

imaginários, ainda segundo Charaudeau, “são engendrados pelos discursos que circulam nos 

grupos sociais, se organizando em sistemas de pensamento coerentes, criadores de valores, 

desempenhando o papel de justificação da ação social e se depositando na memória coletiva” 

(CHARAUDEAU, 2017, p. 579). 

Do ponto de vista discursivo, os sistemas de pensamento se fundam a partir da 

mobilização de dois tipos de saberes – os saberes de conhecimento e os saberes de crenças –, 

que, por sua vez, são gerados pela mecânica das representações sociais. Conforme destaca 

Charaudeau (CHARAUDEAU, 2017, p. 580), “é a partir desses dois tipos de saberes, e 

sempre por meio da produção discursiva, que se organizam os sistemas de pensamento”, ou 

seja, são esses saberes que definem o conhecimento que temos do mundo e o julgamento que 

dele fazemos ou as crenças que dele temos. 

Os saberes de conhecimento visam a estabelecer uma verdade sobre os fenômenos do 

mundo. Eles são oferecidos como existindo além da subjetividade do sujeito, pois o que funda 

essa verdade é algo exterior ao homem. Esses saberes dizem respeito aos fatos do mundo e à 

explicação que se pode dar sobre o porquê ou o como desses fenômenos. Eles participam, 

portanto, de uma razão científica que constrói uma representação da realidade que vale pelo 

conhecimento do próprio mundo. (CHARAUDEAU, 2013a, p. 197). Esse saber de 

conhecimento se subdivide em outros dois tipos de conhecimento, aos quais Charaudeau 

(2017, p. 581) denomina saber científico e saber de experiência. 

 

O saber científico constrói explicações sobre o mundo que se aplicam ao 

conhecimento do mundo tal como ele é e funciona. Está-se na ordem da razão 

científica, que se baseia nos procedimentos de observação, de experimentação e de 

cálculo, os quais se utilizam de instrumentos de visualização do mundo 

(microscópio) ou de operações (informática), e cuja garantia objetivante é a de que 

esses procedimentos e esses instrumentos podem ser seguidos e utilizados por 

qualquer pessoa com a mesma competência. Está-se aqui na ordem do provado. 

(CHARAUDEAU, 2017, p. 581). 

 

Como apresentado, o saber científico é incontestável, visto que se baseia na razão 

científica e na comprovação dos fatos, o que o torna acessível a todos com a mesma forma de 

entendimento. O saber de experiência, ao contrário, embora também construa explicações 

sobre o mundo que se aplicam ao conhecimento do todo, não oferece nenhuma forma de 

comprovação ou razão científica, visto que não possui procedimentos nem instrumentos. 

“Pelo contrário, todo indivíduo pode se valer de um saber de experiência desde que o tenha 
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experimentado e que possa supor que qualquer outro indivíduo na mesma situação tenha 

experimentado a mesma coisa” (CHARAUDEAU, 2017, p. 582). 

Os saberes de crença se propõem a sustentar os julgamentos que fazemos sobre o 

mundo. Referem-se, portanto, aos valores que lhe atribuímos e não a um conhecimento 

passível de ser comprovado seja pela ciência, seja pela experiência. Enquanto os saberes de 

conhecimento se apresentam como um modo de explicação centrado na realidade e que, 

supostamente, não depende de julgamento humano, os saberes de crença dependem de 

avaliações ou apreciações que os indivíduos fazem do mundo, originando valores que são 

procedentes de um juízo não relativo ao conhecimento do mundo, mas aos seres que habitam 

o mundo, seu pensamento e seu comportamento. “Os saberes de crença são procedentes de 

um movimento de avaliação, findo o qual o sujeito determina seu julgamento a respeito dos 

fatos”. (CHARAUDEAU, 2013a, p. 198). 

Também os saberes de crença podem ser subdivididos em dois tipos de saber – os 

saberes de revelação e os saberes de opinião, o primeiro supondo a existência de um lugar de 

verdade exterior ao sujeito, e o segundo supondo um engajamento do sujeito em relação aos 

fatos do mundo, fazendo, pois, existir um lugar de verdade dentro do próprio sujeito.   Os 

saberes de revelação, embora não possam ser provados nem verificados, exigem uma adesão 

que se baseia na existência de textos que testemunham uma verdade dada como inexplicável 

ou transcendental. É o caso das doutrinas e das ideologias. 

Os saberes de opinião se originam de um engajamento dos indivíduos sobre os fatos 

do mundo, de modo que podem existir inúmeros julgamentos sobre o mesmo fato. De acordo 

com Charaudeau (2017, p. 584), “a opinião resulta de um movimento de apropriação, da parte 

de um sujeito, de um saber dentre os saberes circulantes nos grupos sociais. Esse saber é, 

então, pessoal e partilhado, e é por isso que não pode ser discutido”.  

Como confirma Charaudeau (2017), os imaginários sociodiscursivos se alimentam 

desses saberes, tanto os de conhecimento, quanto os de crença, constituindo o universo de 

saberes e de valores que dão coerência à nossa interação social. Cabe destacar, entretanto, que 

esses saberes se organizam também em função de diferentes universos de discurso, isto é, em 

função dos diversos discursos que circulam nos mais variados domínios de práticas que 

constituem uma sociedade e nos discursos que se constroem a partir de experiências culturais 

da vida (CHARAUDEAU, 2017, p. 588). 

Como demonstramos até agora, todo discurso se baseia, com maior ou menor 

intensidade, em um universo de valores compartilhados por uma sociedade, mas, no caso do 

discurso publicitário, enquanto pertencente a um domínio de prática específico, tal fato tem 
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função estratégica, atendendo fundamentalmente a uma necessidade de afetar e captar a 

atenção do consumidor.  

Vale reiterar que todo discurso é produzido em função de um propósito comunicativo 

que revela os conhecimentos que temos do mundo e os julgamentos que dele fazemos. Esse 

propósito, entretanto, sofre as restrições pré-estabelecidas pela situação de comunicação, o 

que nos leva a destacar o fato de que “o sujeito comunicante não é totalmente livre para 

tematizar seu discurso” (CHARAUDEAU, 2013a, p. 188), ou seja, é a situação comunicativa 

que dá ao sujeito comunicante as instruções quanto ao propósito esperado para determinado 

ato de comunicação. No que concerne ao discurso publicitário, porém, o propósito 

estabelecido pela situação de comunicação pode ser subvertido, transgredido, sem que isso 

implique que o propósito principal tenha sido desrespeitado, como acontece com as 

publicidades que buscam se pautar no apelo emocional, que, embora ainda tenham como 

propósito primordial a promoção de um produto ou de uma marca, o fazem de modo indireto, 

focalizando nos valores socioideológicos veiculados pela marca. 

Soulages (1996, p. 145) chama a atenção para o fato de que o discurso publicitário, 

assim como acontece com outras situações sociocomunicativas, respeita uma série de normas 

que constituem um ritual sociolinguageiro, estabelecido entre um sujeito comunicante 

(anunciante/publicitário) e um sujeito interpretante (consumidores/compradores em 

potencial). Assim, mesmo que as estratégias de captação empregadas na publicidade, em 

geral, ocultem sua finalidade acional e comercial e permitam alguma subversão de seu 

propósito, como mencionado acima, a configuração do texto publicitário ainda revela formas 

fixas (estereotipadas, como mencionamos no tópico anterior), dependentes tanto do ritual 

sociolinguageiro que o institui, quanto dos imaginários coletivos próprios de determinada 

sociedade. Sobre esse fato, o autor acrescenta ainda que 

 

Ir ao encontro ou construir os imaginários de um alvo é uma árdua tarefa, uma 

operação incessante de negociação (anunciante – publicitário), mas, antes de mais 

nada, uma operação de co-construção de sentido (publicitário-consumidor), por isso 

ela [a publicidade] só pode ser conservadora, pois deve se apoiar então sobre o dizer 

circulante e quase sempre sobre o pronto-a-ser-pensado. (SOULAGES, 1996, p. 

144). 

 

Sendo assim, podemos acrescentar que, por mais que a publicidade empregue 

estratégias de captação que ocultem seu propósito principal, como já mencionado, tais 

estratégias serão produzidas sempre em função de um “dizer circulante e quase sempre sobre 

o pronto-a-ser-pensado”; logo, os imaginários sociodiscursivos não são externos ao ato de 

linguagem publicitário, mas fazem parte da situação comunicativa que o engendra. 
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Atualmente, tem sido cada vez mais recorrente que, em vez de se preocupar com o 

“fazer-crer”, destacando características próprias do produto, e o “fazer-fazer”, incitando a 

compra, que seriam seu propósito principal, os anúncios abordem outras informações capazes 

de afetar o destinatário e captar sua atenção. Tal estratégia leva o consumidor a um “querer-

crer” mesmo sabendo que está sendo levado a “querer-crer”, característica que Charaudeau, 

(2010b) denomina “contrato de semiengodo”, uma espécie de mentira autorizada. Portanto, 

para levar o consumidor a esse “querer-crer” em seu propósito comunicativo, o discurso 

publicitário pode adotar um discurso superlativo de exaltação das características do produto, 

como ocorre com as publicidades que priorizam a exaltação do produto, pode associar valores 

emocionais à marca, como ocorre com as publicidades que apelam para o emocional, e pode, 

ainda, veicular valores ideológicos que circulam na sociedade e associá-los à marca ou ao 

produto, como ocorre com as publicidades que exaltam determinados valores, em geral 

polêmicos.  

Em todos esses casos, a publicidade precisa buscar ancoragem no universo de 

referência em que esse consumidor está inserido, recorrendo tanto a saberes de conhecimento, 

quanto a saberes de crença, alimentando a dinâmica dos imaginários. Dessa forma, a 

publicidade pode fazer um saber de crença passar por um saber de conhecimento, ou um saber 

de opinião por um saber de revelação, pode construir universos nos quais esses saberes são 

estruturados para dar coerência a valores que a publicidade quer incutir a seus destinatários 

etc. Nesse sentido, Soulages (1996, p. 142), lembra-nos que “a publicidade é reconhecida hoje 

em dia, unanimemente, como um processo de produção plena de formas culturais e se afirma 

no espaço social como um dos suportes mais visíveis das representações de identidades.” Isso 

ocorre porque, mais que a produção e a apresentação de um produto e de suas características, 

a publicidade vem criando e recriando universos de consumo, fabricando não apenas 

produtos, mas também consumidores ideais, que se identificam com esse universo, com os 

valores a ele associados e com as ideologias mobilizadas. Nesse contexto, os conhecimentos 

que temos do mundo e os julgamentos que dele fazemos se transformam em matéria-prima 

fundamental, e as análises do discurso publicitário feitas não têm como ignorar tal fato. 

 

3.4.4. Perfis de consumidores e valores socioculturais 

 

No âmbito da Comunicação Social, uma eficiente estratégia mercadológica deve levar 

em consideração, entre outros fatores, o perfil do consumidor, ou o público-alvo da 

comunicação. Conforme postula Aldrighi (1989, p. 73): 
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Para fins de comunicação é preciso uma definição de consumidor a quem a 

mensagem será dirigida. Falar com ele supõe conhecê-lo. Não só nas suas 

características demográficas (sexo, classe social, idade, localização geográfica) e nas 

motivações e hábitos que determinam o uso do produto em questão, mas também, e 

sobretudo, no seu tipo psicológico, linguagem, valores e estilo de vida. 

 

Sob essa perspectiva, ao estabelecer os segmentos de usuários e os perfis de 

consumidor que quer alcançar, uma campanha publicitária precisa considerar que o 

consumidor interpreta a mensagem recebida de acordo com seus valores culturais, suas 

crenças e suas formas de sentir. Logo, a publicidade constitui-se como um domínio de prática 

que não só mobiliza seus próprios imaginários sociodiscursivos como também recorre aos 

imaginários vigentes na sociedade em outros domínios de prática. 

 Nesse contexto, o sucesso de uma campanha publicitária, muitas vezes, depende ou 

do reforço ou da superação de valores, preconceitos e estereótipos que o consumidor pode 

relacionar a um produto ou uma marca. Essa é uma constatação a que muitos publicitários 

chegam ao realizar seu planejamento de marketing, como o já mencionado exemplo de Júlio 

Ribeiro (tópico 2.2), que, para recuperar o prestígio das sandálias Melissa, na década de 80, 

precisou mudar a imagem que o usuário de sandálias plásticas tinha de si mesmo, superando 

um preconceito: “Em vez de mudar o produto, nossa única possibilidade de recuperação 

estava em mudar a imagem do usuário de sandália plástica.” (RIBEIRO, 1989, p. 38).   

O mesmo fator esteve envolvido quando o publicitário precisou fazer a campanha das 

camisas US TOP, com o slogan “Bonita camisa, Fernandinho...”. Segundo relatou, essa era 

uma marca pouco valorizada pelos consumidores, que a viam como antiga e pouco apropriada 

para os jovens. Logo, para que a marca fosse aceita por esse público específico, foi necessário 

vinculá-la ao benefício de tornar seus usuários notados, o que foi concretizado por meio de 

um anúncio cujo personagem jovem, ao vestir a camisa US TOP, recebia tratamento diferente 

no grupo com o qual se relacionava. Tais exemplos evidenciam que o sucesso de uma 

campanha está, invariavelmente, relacionado com a questão dos valores, dos estereótipos e 

das ideologias que a sociedade tem de uma marca ou produto e, inclusive, de si mesma. 

Conforme explicita Aldrighi (1989, p. 57), “a propaganda trabalha com arte, 

criatividade, raciocínio, moda, cultura, psicologia, tecnologia, enfim, um complicado 

composto de valores e manifestações da capacidade humana.” Assim, para que uma 

publicidade alcance seu propósito final, que é a sedução ou a persuasão do consumidor, ela 

precisa trabalhar com esses valores para que consiga atuar sobre o comportamento de compra 

esperado, modificando suas motivações, atuando sobre suas emoções. Sobre esse processo de 



182 
 

persuasão da publicidade, Aldrighi (1989, p. 59) menciona principalmente duas correntes 

teóricas: uma que supõe que a propaganda provoca a propensão a comprar e consumir 

determinado produto através da formação de atitude, e outra que considera que a propaganda 

age mais diretamente sobre o comportamento.  

Para a teoria da formação de atitudes, uma publicidade atua sobre seu destinatário 

transmitindo e ensinando formas de pensar, sentir e agir que sejam favoráveis ao produto. 

Como destaca Aldrighi (1989, p. 59), “o conceito de atitude refere-se a uma predisposição 

psicológica geral em relação a determinado objeto”, e pode, teoricamente, desdobrar-se em 

três dimensões: 

 

• A dimensão cognitiva, que diz respeito a conhecimentos, crenças, convicções, 

informações, opiniões, enfim, todo um conjunto de elementos conscientes que 

um indivíduo adquire, através de aprendizado, sobre determinado objeto. 

• A dimensão afetiva, que se relaciona com toda a sorte de sentimentos que esse 

determinado objeto desperta no indivíduo. 

• A dimensão conativa, que está ligada à predisposição que o indivíduo tem para 

agir em relação a este objeto. Por necessidade, ou condicionamento, o ser 

humano pode estar predisposto a se comportar de certa forma em relação a um 

objeto, de maneira mais ou menos independente do que sabe ou sente em 

relação a ele. (ALDRIGHI, 1989, p. 59, grifos do autor). 

 

Nessa primeira teoria, a publicidade atua diretamente sobre as atitudes, o que implica 

interferir em suas convicções e em seus valores para depois alterar seu comportamento de 

compra. “Se a comunicação for bem sucedida em formar atitudes adequadas, estará, 

automaticamente, promovendo o comportamento de compra”: propaganda → atitude → 

compra. 

Com relação à segunda teoria, ela percorreria o caminho inverso: a publicidade atuaria 

sobre o comportamento do consumidor, baseando-se em valores a ele previamente associados, 

para, então, interferir sobre suas atitudes, alterar seus valores: propaganda → compra → 

atitudes.  

Como explica Aldrighi (ALDRIGUI, 1989, p. 59),  

 

Segundo essa concepção, a propaganda deixaria impressões e imagens não 

necessariamente conscientes, que se manifestam, oportunamente, no momento da 

compra do produto. A suposição, portanto, é de que a propaganda age diretamente 

sobre o comportamento sem que seja preciso intervir nas convicções e sentimentos 

do consumidor, isto é, sem que seja preciso formar ou mudar atitudes. As atitudes se 

formariam, provavelmente, após o uso continuado do produto como racionalizações 

da escolha.  

 

Fica evidente, portanto, que, nas duas teorias sobre o funcionamento da persuasão 

publicitária, os valores, as crenças e os sentimentos são elementos-chave. Se, na corrente 
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atitudinal, pretende-se atuar sobre eles, transmitindo-os e ensinando-os, para levar o 

consumidor a mudar seu comportamento com relação ao produto, na corrente 

comportamental, tais valores, crenças e sentimentos são captados, a partir de atitudes 

comportamentais prévias do consumidor, e associados ao produto, de modo que o consumidor 

apenas “responde aos estímulos e aos comandos da mensagem publicitária” (ALDRIGUI, 

1989, p. 60). Desse modo, neste estudo, não importa tanto qual das duas correntes orientam a 

construção da campanha publicitária, mas importa muito quais os valores socioculturais, 

traduzidos em imaginários sociodiscursivos, que estão implicados no processo de 

comunicação, visto que tanto em uma quanto em outra, eles serão mobilizados. 

 

 

3.5. ETHOS E PATHOS: O MUNDO DA RAZÃO E DOS AFETOS 

 

 

“De fato, a razão e a emoção no discurso não podem ser vistas como excludentes, 

pois, a meu ver, estas duas dimensões são amalgamadas no discurso...”  

(AMOSSY, 2010, p. 7) 

 

 

Nesta pesquisa, propomo-nos a analisar os sujeitos do discurso publicitário, 

enfatizando as estratégias de patemização, ou, em outras palavras, buscando explicitar que 

identidades e imagens povoam o universo de consumo construído em um anúncio publicitário 

e como essas identidades e imagens favorecem a captação do destinatário, provocando seus 

afetos, suas emoções e suas ações. Para tanto, consideramos importante discorrer acerca de 

noções que, desde a retórica aristotélica, vêm tentando explicar como a razão e a emoção são 

mobilizadas nos mais diversos discursos, principalmente os de finalidade persuasiva e 

argumentativa, que se propõem a influenciar, de algum modo, o destinatário. 

Sendo assim, neste capítulo, procuraremos fazer uma breve revisão bibliográfica que, 

primeiro, forneça as ferramentas conceituais necessárias a nossa análise e, em segundo lugar, 

ofereça subsídios que fundamentem a tese que defenderemos quanto à captação por meio de 

estratégias de patemização. 

 

3.5.1. A retórica aristotélica e sua contribuição para os estudos contemporâneos em 

análise do discurso 

 

Os estudos retóricos remontam à Antiguidade Clássica, tendo surgido, segundo alguns 

autores, na Sicília, no século V a.C., com o primeiro tratado de oratória, escrito por Córax e 
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Tísias, que, segundo Rohden (1995), objetivava ensinar “a maneira de ganhar as causas diante 

dos tribunais”. De acordo com Abreu (2005), a Retórica, ou a arte de convencer e persuadir, 

surgiu na Grécia antiga com os sofistas, em decorrência de modificações políticas que 

levavam os atenienses a vivenciarem experiências democráticas para as quais, em lugar de 

autoritarismo, passou-se a valorizar a arte do bem falar e da argumentação como forma de 

influenciar as pessoas. Sofistas, como Protágoras e Górgias, experientes viajantes que 

entravam em contato com diferentes usos e costumes em diferentes regiões da Grécia, 

buscavam mostrar a seus alunos que uma questão deveria ser analisada de diferentes pontos 

de vista, uma vez que cada questão deveria ser julgada segundo a situação que a circunscreve. 

Para tanto, os sofistas precisaram desenvolver formas de levar os alunos a aprimorarem seus 

raciocínios para que pudessem se tornar, enfim, bons argumentadores. Tais ideias, entretanto, 

que difundiam raciocínios baseados em pontos de vista e paradigmas, entraram em conflito 

com as ideias de filósofos como Sócrates e Platão, que difundiam raciocínios baseados em 

dicotomias como bem/mal, verdadeiro/falso etc.  

Consta que também os romanos se empenharam em estudar a arte do bem dizer. 

Influenciados por retóricos gregos, dedicaram-se à arte retórica, integrando-a à própria 

formação escolar do cidadão romano. Quintiliano, uma das figuras romanas que se destacou 

por sua dedicação à Retórica, no século II, escreveu Instituição oratória, obra que ainda hoje 

é referência. Entretanto, segundo defendem diversos pesquisadores, coube ao grego 

Aristóteles elevar a retórica ao status de ciência. Enquanto os romanos defendiam que a 

imagem de um bom orador antecede seu discurso, ou seja, um bom orador convencerá mais se 

levar uma vida condizente com o que apregoa, Aristóteles defendia que essa imagem era 

construída no discurso. Segundo Lima (2011, p. 15),  

 

a arte retórica ganha, com Aristóteles, o sentido de faculdade de descobrir em todo 

assunto o que é capaz de gerar a persuasão; o exame acurado das formas que 

compõem o discurso (ou rethón), levando em conta cada situação social; de acordo 

com o momento, o ambiente, a cultura e as pessoas envolvidas. 
 

Argumentos, orador e auditório são as três palavras que traduzem, a grosso modo, 

respectivamente, as noções de logos, ethos e pathos herdadas da Retórica antiga e 

amplamente aplicadas aos estudos da argumentação e do discurso na atualidade. Junto com 

essas três palavras, também foram herdadas as duas abordagens: a romana, que entende que o 

ethos precede a argumentação, e a aristotélica, que considera que o discurso é a origem de 
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tudo. É isso que explica que, a depender da corrente teórica, possa haver diferentes 

interpretações para o conceito de ethos e, também, para o de logos e pathos.  

Amossy (2014) aponta que, em geral, os estudos contemporâneos retomaram a retórica 

antiga, ora se filiando à abordagem romana, ora à abordagem aristotélica. Sendo assim, como 

defende a autora, “trata-se, de fato, de saber se o ethos é, como pretendia Aristóteles, a 

imagem de si construída no discurso ou, como pretendiam os romanos, um dado preexistente 

que se apoia na autoridade individual e institucional do orador...” (AMOSSY, 2014, p. 17).  

Segundo Galinari (2014), por um lado, encontram-se aqueles que estabelecem uma 

dicotomia em que ao logos contrapõe-se o par ethos/pathos; e, por outro, encontram-se os que 

abordam a argumentação, fundamentando-a em um tripé formado por essas três noções, sem 

que uma se sobreponha à outra. Defende o autor que, “na verdade, quando tratamos do ethos e 

do pathos, apreendidos em uma análise por toda sorte de meios linguístico-discursivos, 

estamos, mesmo que não nos demos conta, abordando também o logos (em uso), o que 

invalida qualquer diferenciação conceitual dicotômica...” (GALINARI, 2014, p. 265). Para 

Eggs (2014, p. 32), os conceitos de logos, ethos e pathos estão intimamente relacionados no 

discurso persuasivo, visto que, segundo ele, “os oradores inspiram confiança (a) se seus 

argumentos e conselhos são sábios e razoáveis, (b) se argumentam honesta e sinceramente e 

(c) se são solidários e amáveis com seus ouvintes.” (EGGS, 2014, p. 32). Dessa passagem, 

podemos deduzir que: 

→ apresentar argumentos e conselhos sábios e razoáveis remete ao primeiro 

componente que garante a eficácia da persuasão, isto é, o logos; 

→ argumentar de forma honesta e sincera remete ao segundo componente, o ethos; 

→ ser solidário e amável com seus ouvintes, por fim, remete ao terceiro componente, 

o pathos.  

Eggs (2014, p. 31) considera que “o lugar que engendra o ethos é, portanto, o discurso, 

o logos do orador, e esse lugar se mostra apenas mediante as escolhas feitas por ele.” Nesse 

caso, o ethos está atrelado ao próprio logos. Tendo por base a explicação fornecida por Eggs 

(2014, p. 34), pode-se dizer que o sucesso da persuasão depende de como o orador engendra 

seu discurso: “se consegue encontrar argumentos e conselhos razoáveis, isto é, apropriados a 

uma problemática concreta e, por princípio, única” (logos); se “o ouvinte tiver a convicção de 

que ele parece expor esses argumentos com ‘virtude’, isto é, honesta e sinceramente” (ethos) 

e, por fim, se mostra sua solidariedade, sua cumplicidade para com seu ouvinte (pathos). Em 

conjunto, ethos, logos e pathos se prestam a uma única finalidade: convencer pelo discurso. 
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De acordo com Eggs (2014, p. 42), “o ethos constitui praticamente a mais importante 

das provas” retóricas porque condensa as três provas, ou seja, ao mostrar-se construindo sua 

própria imagem (ethos) como confiável, o orador precisa mostrar também sua capacidade de 

empregar argumentos sábios e razoáveis (logos) e sua empatia (pathos), ou seja, o logos e o 

pathos fazem parte da constituição da imagem de si.  

Assim, o que Eggs (2014) demonstra em seu texto é que as noções de ethos, logos e 

pathos, embora possam ser tratadas de forma independente, na verdade, intersectam-se, 

intercruzam-se, podendo ser abordadas sob uma perspectiva tridimensional, isto é, em cada 

uma dessas noções estão implicadas as outras. Assim, tendo o logos como referência, por 

exemplo, é possível identificar o ethos e o pathos por meio das escolhas linguísticas feitas 

pelo orador para produzir seus argumentos. Ao construir a imagem de si, seu ethos, o orador 

buscará não só se mostrar como uma pessoa empática (pathos) mas também como alguém que 

tem capacidade de falar e pensar razoavelmente (logos). Por fim, sob a perspectiva do pathos, 

o orador, ao buscar afetar seu auditório, precisa ter em vista a melhor forma de apresentar 

seus argumentos (logos) em função do tema abordado e qual a imagem de si mais adequada 

ao auditório ao qual se dirige (ethos). 

A respeito do pathos, segundo exposto por Eggs (2014), podemos entender que se 

trata de um conceito vinculado ao orador – na medida em que este precisa mostrar-se 

benevolente, solidário, atencioso, prestativo – e vinculado ao ouvinte – na medida em que o 

discurso precisa colocar o ouvinte em certa disposição, ou seja, afetá-lo, tocá-lo 

emocionalmente. Ao mostrar-se solidário e amável, o orador demonstra obsequiosidade, 

amabilidade, simpatia, solidariedade, ou conforme Eggs (2014, p. 33), “uma disposição ativa 

para prestar serviços ao outro, caso ele necessite”. O pathos “se trata de um afeto que mostra 

ao ouvinte que o orador é bem intencionado para com ele”. (EGGS, 2014, p. 31) 

Também em Lima (2011) encontramos essa concepção articulada dos três elementos 

da persuasão. Segundo o autor,  

 

Aristóteles percebe que a retórica sem arte (téchne) seria fadada ao fracasso pela 

inabilidade linguística-argumentativa-estilística de oradores desastrados no uso das 

palavras. Por outro lado, defende que a arte da persuasão não deve ser desprovida de 

ética, para que não se torne instrumento perigoso nas mãos de homens sem virtudes, 

e completa a tríade propondo que o bom orador deve saber conhecer as paixões 

inerentes ao ser humano, a fim de, na condição de retor, operar sobre os sentimentos 

de seus ouvintes, conduzindo-os de acordo com o encaminhamento do próprio 

discurso persuasivo. (LIMA, 2011, p. 20). 
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 Nesse sentido, cabe considerar que, nas análises que empreenderemos nesta pesquisa, 

considerar essa integração entre os três conceitos será importante, visto que não podemos 

acessar o ethos e identificar o pathos senão pelo logos, pelo discurso produzido. Se 

considerarmos que o logos remete às escolhas formais de construção do discurso (incluindo 

linguagem verbal e não verbal) com a finalidade de influenciar um destinatário por meio de 

uma argumentação honesta e sincera (ou pelo menos verossímil), então, podemos afirmar que, 

nos anúncios publicitários, realmente, temos acesso ao ethos e ao pathos apenas por meio do 

logos. Será, pois, a partir das escolhas linguísticas e icônicas feitas para comunicar o conteúdo 

anunciado, que poderemos analisar que imagens foram efetivamente construídas no discurso. 

Como já mencionamos, Aristóteles apresenta três formas de persuasão, as quais ele 

chama de meios de prova retórica: o logos, ou o assunto ou argumento; o ethos, ou o caráter 

do orador; e o pathos, ou as emoções suscitadas no auditório. A persuasão, segundo o 

filósofo, pode ocorrer por meio de uma dessas formas, pela combinação de duas delas ou, 

ainda, por meio das três.  Vale lembrar que a noção de ethos, a depender da corrente teórica 

que a empregue, pode remeter a conceitos que, embora guardem alguma similaridade entre si, 

apresentam-se com distinções bastante perceptíveis. Tal fato decorre da própria origem da 

palavra, que, conforme menciona Maingueneau (2008, p. 62), em sua origem grega, já se 

presta a múltiplos investimentos, a depender da área do conhecimento em que é empregada. 

Desta feita, é imprescindível que distingamos, de modo bastante claro, qual é nosso 

entendimento sobre o que seja o ethos, bem como sobre o modo como essa noção contribui 

para nossa análise. Para isso, entretanto, precisaremos descrever, com precisão, qual a faceta 

do termo que realmente nos interessa quando o associamos a corpora publicitários e o 

relacionamos a uma análise semiolinguística. 

Tendo em vista toda essa discussão acerca da noção de ethos, Charaudeau (2013a) a 

traz para a Semiolinguística, considerando que, para tratar do ethos, dois aspectos precisam 

ser levados em conta: a imagem social, dada pela situação de comunicação, e a imagem 

discursiva, dada pelo ato de comunicação. “Ora, para construir a imagem do sujeito que fala, 

esse outro se apoia ao mesmo tempo nos dados preexistentes ao discurso – o que ele sabe a 

priori do locutor – e nos dados trazidos pelo próprio ato de linguagem” (CHARAUDEAU, 

2013a, p. 115). Vale esclarecer, entretanto, que esse “a priori”, em uma análise 

semiolinguística, é dado principalmente pela situação e pelo contrato de comunicação. É 

nessa perspectiva que Charaudeau (2013a) irá tratar o ethos, mostrando-o como resultante da 

soma entre as identidades social e discursiva – e tais identidades só podem ser detectadas 
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quando se estabelecem a situação e o contrato de comunicação. Ainda sobre o ethos, 

Charaudeau (2013a, p. 116) acrescenta: 

 

sabemos que todo sujeito que fala pode jogar com máscaras, ocultando o que ele é 

pelo que diz, e, ao mesmo tempo, o interpretamos como se o que ele dissesse 

devesse necessariamente coincidir com o que ele é. Há uma espécie de desejo de 

essencialização, tanto da parte do locutor quanto da do interlocutor, nessa busca de 

sentido do discurso. 

 

 

Nessa perspectiva, podemos considerar que, para a Semiolinguística, o ethos é uma 

máscara que se sobrepõe à própria identidade do sujeito comunicante, sendo, por um lado 

resultante da situação de comunicação e do contrato comunicativo estabelecido e, por outro, 

resultante dos efeitos visados pelo locutor, o que pode levá-lo a construir para si uma imagem 

(iEU) mais ou menos intencional, em função de seus propósitos linguageiros. Seguindo a 

lógica proposta por Charaudeau (2013a), podemos representar o ethos a partir da seguinte 

fórmula: identidade social (EUc) + identidade discursiva (EUe) = ethos (iEU) (ou EUc + EUe 

= iEU). 

Nesse caso, podemos afirmar que as identidades discursivas são um desdobramento 

inevitável das identidades sociais dos sujeitos interagentes em situação discursiva. Essas 

identidades seriam, pois, antes de tudo, uma das inúmeras restrições impostas pelo contrato de 

comunicação: em uma situação de consulta médica, da qual participam médico e paciente 

(identidade social), o contrato orienta o modo de falar (identidade discursiva), ou seja, por 

mais que se proponha a ser amigável e descontraído, o médico sabe que o contrato 

estabelecido delimita sua forma de expressar-se. Também o paciente, ao dirigir-se ao médico, 

poderá tornar-se sujeito comunicante e terá que obedecer às restrições do contrato para que a 

troca comunicativa ocorra de modo eficaz. Vê-se, pois, que a troca comunicativa ocorre entre 

identidades discursivas projetadas a partir de identidades sociais; e isso, parece-nos, é 

inevitável. No entanto, como vimos anteriormente, o contrato comunicativo deixa margem a 

estratégias, e o ethos é resultante do emprego dessas estratégias que podem ser empregadas no 

discurso. Logo, ainda considerando a situação de consulta médica, o médico pode construir-

se, discursivamente, uma imagem que pode variar de acordo com o paciente – se uma criança, 

um homem, uma mulher, um idoso. Então, para tentar conquistar a confiança de uma criança, 

por exemplo, o médico pode mostrar-se paternal ou ainda empregar uma linguagem mais 

infantil, apresentando-se, pois, com uma imagem que julga apropriada a seu propósito. Nesse 

caso, embora a criança ainda continue consciente de que está diante de um médico (identidade 
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social), sente-se menos tensa, pois, de fato, por meio da fala do médico (identidade 

discursiva) ela confronta-se com uma imagem menos ameaçadora (ethos). 

O conceito de ethos, já na sua concepção pela retórica aristotélica, como vimos, está 

associado à imagem de si, construída pelo locutor por meio de seu próprio discurso. Essa 

conceituação, ao ser resgatada pelos estudiosos do discurso em nossa contemporaneidade, 

manteve tal associação, embora não mais restrita apenas aos discursos eloquentes 

direcionados a plateias específicas. Hoje, considera-se que qualquer construção discursiva, 

seja ela oral, seja escrita, monologal ou dialogal, subjetiva ou objetiva, individual ou coletiva, 

sempre projetará, em alguma medida, uma imagem do enunciador (iEU), um ethos capaz de 

propiciar a adesão do leitor ou ouvinte ao projeto de fala proposto. Desse modo, considerando 

a herança retórica que permeia a noção de ethos, retomamos o seguinte esclarecimento 

proposto por Maingueneau (2008, p. 63) que é semelhante à conceituação apresentada por 

Charaudeau (2013a): 

 

• o ethos é uma noção discursiva; ele se constitui por meio do discurso, não é 

uma “imagem” do locutor exterior à fala; 

• o ethos é fundamentalmente um processo interativo de influência sobre o 

outro; 

• o ethos é uma noção fundamentalmente híbrida (sociodiscursiva), um 

comportamento socialmente avaliado, que não pode ser apreendido fora de uma 

situação de comunicação precisa, ela própria integrada a uma conjuntura sócio-

histórica determinada. 

 

Vemos que nesse trecho, o ethos é entendido como uma noção discursiva, dependente 

da interação e, portanto, dependente de uma situação comunicativa determinada. 

Maingueneau (2008) distingue, ainda, entre ethos discursivo (mostrado), ethos dito 

(enunciado), ethos pré-discursivo (esperado) e ethos efetivo (resultante da interação entre 

todos esses ethé). Para Charaudeau (2013a), essa distinção estabelecida por Maingueneau 

(2008) tem, antes de tudo, relação com as representações coletivas que são compartilhadas 

pelos sujeitos da troca comunicativa. Em nosso estudo, somos levados a considerar que, a 

depender do gênero textual, a situação de comunicação pode dar mais ou menos relevo à 

imagem social do locutor, isto é, à imagem que precede o ato de linguagem. Em uma situação 

de comunicação política, em que entram em cena candidatos e adversários políticos dirigindo-

se a eleitores, por exemplo, haverá diversos ethé em evidência: por um lado, um ethos 

relacionado ao papel social de cada sujeito, um ethos relacionado aos discursos já proferidos 

anteriormente, um ethos relacionado ao partido a que cada político se filia, todos confluindo 

para um ethos pré-discursivo; de outro, o ethos discursivo propriamente dito, que poderá 
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confirmar ou refutar os ethé preexistentes. Logo, em uma situação como essa, a imagem do 

EU é diretamente relacionada a uma pessoa, no caso, um político, e nos chega tanto através de 

dados exteriores ao ato de linguagem, dados decorrentes dos inúmeros imaginários sociais que 

permeiam a situação comunicativa e que revelam um ethos pré-discursivo, quanto através do 

próprio ato de linguagem, que revela o ethos discursivo. 

No entanto, consideramos que, em algumas situações discursivas, o ethos pré-

discursivo a que se refere Maingueneau (2008, 2013) remete muito menos à imagem social do 

locutor, enquanto ser de carne e osso, que em outras instâncias, como ocorre com a 

publicidade, cujo ethos prévio se constitui, em geral, a partir de discursos prévios que, 

somados, formam uma imagem relacionada à empresa, à marca, ao produto ou ao serviço, e 

não a uma pessoa propriamente. No caso dos anúncios publicitários, portanto, é o logos que, 

de fato, permite acessar o ethos, ou seja, a imagem do EU não nos chega senão por meio do 

próprio discurso, sejam os atuais sejam os antigos. Consideramos que esse conjunto de 

possibilidades associado ao ethos é, antes de tudo, no caso dos anúncios publicitários 

principalmente, resultante dos inúmeros imaginários sociodiscursivos compartilhados pelos 

interlocutores no momento da enunciação publicitária.  

Tomando os conceitos da semiolinguística como ponto de partida para analisar o 

ethos, vale lembrar que a identidade discursiva por si só, em função da identidade social do 

comunicante, já produz para o enunciador uma imagem que será construída por meio das 

formas verbais empregadas no processo de semiotização do mundo. Entretanto, ainda que não 

tenha a garantia de que seus esforços de construir uma imagem sejam percebidos pelo 

interpretante, o comunicante pode, em função de seus propósitos linguageiros, construir, 

intencionalmente, ou não, uma imagem de si (iEU), um ethos que julgue possuir as 

características necessárias para captar e persuadir seu interlocutor. 

Podemos considerar, em princípio, que o sujeito comunicante (EUc) possui uma 

identidade social, o sujeito enunciador (EUe) possui uma identidade discursiva e o EU 

(comunicante + enunciador) possui um ethos (iEU), isto é, uma imagem construída pela 

convergência das identidades social e discursiva, conforme destaca Charaudeau (2013a): 

 

 

O sujeito aparece, portanto, ao olhar do outro, com uma identidade psicológica e 

social que lhe é atribuída, e, ao mesmo tempo, mostra-se mediante a identidade 

discursiva que ele constrói para si. O sentido veiculado por nossas palavras depende 

ao mesmo tempo daquilo que somos e daquilo que dizemos. O ethos é o resultado 

dessa dupla identidade, mas ele termina por se fundir em uma única. 

(CHARAUDEAU, 2013a, p. 115) 
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Assim, se a identidade social depende daquilo que somos para o outro em dada 

situação de comunicação, não podemos senão assumi-la para garantir legitimidade; a 

identidade discursiva, no entanto, depende do que dizemos ao outro, logo, é construída 

automaticamente por meio de nosso discurso, podendo, inclusive, ser modificada em prol de 

um objetivo comunicativo específico para dar mais credibilidade ao que falamos; e o ethos 

depende tanto do que somos quanto do que dizemos, logo, é uma imagem que reflete tanto a 

identidade social quanto a discursiva, tendendo, em geral, para uma necessidade de captação. 

Ou seja, a identidade social relaciona-se com a legitimidade, a discursiva com a credibilidade 

e o ethos com a captação. Dessa forma, ethos e identidade discursiva podem coincidir ou 

podem se opor, podem ser planejados ou não, podem ser percebidos pelo interlocutor como 

estratégia do locutor, ou não.  

 

 

Identidades discursiva e social fusionam-se no ethos. Isso não quer dizer que o 

sujeito que fala ignoraria que ele pode jogar com sua identidade social e com sua 

identidade discursiva e que ele se privaria de fazê-lo; nem que o interlocutor (ou 

leitor) seria sempre pego pela armadilha da identidade discursiva, não vendo a 

identidade social que se encontra escondida atrás dela; nem que, ao contrário, o 

interlocutor interpretaria o discurso recebido apenas em função da identidade social 

que conheceu sendo sensível ao que é dito. A isso, é preciso acrescentar que o ethos 

não é totalmente voluntário (grande parte dele não é consciente), tampouco 

necessariamente coincidente com o que o destinatário percebe, reconstruído ou 

construído; o destinatário pode muito bem construir um ethos do locutor que este 

não desejou, como frequentemente acontece na comunicação política. 

(CHARAUDEAU, 2013a, p. 116.) 

 

 

Como exemplificação, consideremos o seguinte: uma pessoa escolarizada, 

pretendendo comunicar-se com pessoas não escolarizadas de forma menos formal, poderá 

empregar alguma gíria, construir períodos mais curtos e usar um vocabulário mais simples. 

No entanto, dificilmente irá contrariar alguma regra de concordância e, possivelmente, 

alguma palavra pouco usada por esse grupo será dita. Essa pessoa estará construindo um ethos 

de humildade para conseguir a adesão de seus interlocutores, mas estará preservando sua 

identidade discursiva por meio da concordância correta e do emprego de vocábulos 

específicos. O contrário também poderá acontecer: uma pessoa pouco escolarizada, ao 

pretender parecer digna de atenção para seu interlocutor, poderá empregar uma linguagem 

mais culta e cuidada, mas, possivelmente, deixará escapar alguma falha de concordância ou 

alguma pronúncia inadequada. Nesse caso, ela estará construindo-se um ethos culto, mas sua 

identidade discursiva ainda revelará sua identidade social. Os ethé construídos 

discursivamente podem criar máscaras que tanto podem ocultar as identidades quanto podem 

revelá-las ainda mais. 
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Todo ato de tomar a palavra implica a construção de uma imagem de si. Para tanto, 

não é necessário que o locutor faça seu autorretrato, detalhe suas qualidades nem 

mesmo que fale explicitamente de si. Seu estilo, suas competências linguísticas e 

enciclopédicas, suas crenças implícitas são suficientes para construir uma 

representação de pessoa. Assim, deliberadamente ou não, o locutor efetua em seu 

discurso uma apresentação de si. (AMOSSY, 2014, p. 9) 

 

 

De acordo com o exposto por Amossy (2014), a projeção de uma imagem por meio do 

discurso é inevitável, uma vez que basta tomar a palavra para que essa imagem seja criada. 

Por conta disso, essa imagem pode corresponder basicamente à identidade discursiva, isto é, 

ethos e identidade discursiva podem, em alguns atos de linguagem, serem iguais (EUe = iEU). 

No entanto, como apresentado por Charaudeau (2013a), o ethos é mais que somente a 

identidade discursiva, é uma junção das duas identidades, a social e a discursiva, o que pode 

resultar em um ethos que difere, em parte, ou totalmente, da identidade discursiva (EUe ≠ 

iEU).  

Nesse sentido, Maingueneau (2013), relaciona o ethos, por um lado, a um tom vocal 

que lhe garante legitimidade, e por outro, a uma corporalidade e a um caráter. “O ‘caráter’ 

corresponde a uma gama de traços psicológicos. Já a ‘corporalidade’ corresponde não só a 

uma compleição corporal, mas também a uma maneira de se vestir e de se movimentar no 

espaço social.” (MAINGUENEAU, 2013, p. 108). Esse caráter, no entanto, não corresponde 

exatamente aos traços psicológicos do falante, mas a traços socialmente reconhecíveis como 

legítimos para uma identidade social determinada. Conforme Monnerat (2009), “está mais em 

jogo a capacidade de transmitir credibilidade, de persuadir o alocutário, do que o caráter 

propriamente dito do locutor”. Essa corporalidade tampouco remete a um corpo físico, mas a 

uma maneira de ser, de habitar o mundo, a uma identidade social específica. 

A definição apresentada por Maingueneau (2013) para o ethos deixa claro que não se 

trata, então, de características físicas e psicológicas que a pessoa que fala apresenta, mas de 

características que se espera que essa pessoa tenha ao assumir uma identidade determinada: 

tendo por base os imaginários sociodiscursivos, não se espera que um pedreiro, por exemplo, 

use terno e gravata e saiba recitar poemas de Camões; não se espera que um executivo de uma 

empresa importante apresente-se com roupas sujas de graxa e falando de modo coloquial. Não 

que isso não possa acontecer, apenas não é o que se prevê para cada uma dessas situações. 

Um pedreiro será tanto mais credível quanto mais se aproximar daquilo que se espera dele; 

um executivo para ter credibilidade junto aos demais, deve portar-se exatamente como os 

demais se portam. Se o pedreiro falar alto e pronunciar alguma palavra de pouca aceitação 
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social, ninguém ficará indignado, mas se um executivo o fizer durante uma reunião com o alto 

escalão da empresa, provavelmente, será repreendido. 

Charaudeau (2009a) também ressaltou que o sujeito comunicante pode respeitar as 

instruções dadas pela situação de comunicação na construção de sua identidade discursiva ou 

pode mascará-las, subvertê-las ou transgredi-las. O ethos atende a essa possibilidade de 

subversão, de transgressão ou mascaramento, correspondendo, portanto, às possibilidades 

estratégicas do locutor de conquistar mais credibilidade ante seu interlocutor e de captar-lhe a 

atenção. Mais uma vez, fica evidente que o caráter e a corporalidade são, na verdade, 

estratégias de que o comunicante pode servir-se, pautado nos imaginários sociodiscursivos, 

para alcançar seus propósitos comunicativos de parecer credível e digno de atenção. 

 

3.5.2. A relação entre o ethos e a imagem do TU no anúncio publicitário 

 

Cabe aqui chamar a atenção para o fato de que o sentido veiculado pelo que diz o 

sujeito comunicante não revela somente uma imagem de si (iEU), um ethos. Ao se atribuir 

uma identidade, o comunicante atribui também ao seu interlocutor uma identidade, visto que a 

identidade pressupõe a correlação entre um EU que se assemelha e se difere de um TU. Da 

mesma forma que o EU constrói uma imagem de si a partir de suas identidades, ele também 

constrói uma imagem do outro (iTU), com base na identidade correspondente. Logo, ao 

construir um ethos para si, o sujeito falante projeta concomitantemente uma imagem do outro, 

uma máscara por meio da qual se comunica com ele. Como já mencionamos antes, o EU 

fabrica uma imagem do TU, colocando-o como um destinatário ideal de seu projeto de fala. 

“O EU tem sobre ele um total domínio, já que o coloca em um lugar onde supõe que sua 

intenção de fala será totalmente transparente para TUd” (CHARAUDEAU, 2010b). 

Ao construir seu ethos, o comunicante já tem em mente uma imagem de destinatário, 

tanto que esse ethos é construído em função desse outro. Ao escrever uma carta, por exemplo, 

sabemos quem é o destinatário; ao planejar uma aula, o professor a planeja em função de 

alunos sobre os quais tem alguma informação, ou, pelo menos, alguma expectativa; o 

candidato a uma eleição, ao elaborar seu discurso, o faz de acordo com o público eleitor para 

o qual irá se dirigir; um publicitário, ao planejar uma campanha, tem em mente um grupo de 

consumidores específicos. Enfim, todo discurso, ao ser construído pressupõe um destinatário, 

e o ethos é, em geral, construído com a finalidade de ser adequado a esse destinatário.  Nesse 

sentido, Amossy (2014) acrescenta que “a construção discursiva do ethos se faz ao sabor de 

um verdadeiro jogo especular. O orador constrói sua própria imagem em função da imagem 
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que ele faz de seu auditório, isto é, das representações do orador confiável e competente que 

ele crê serem as do público”. 

Perelman e Olbrechts-Tyteca (2005) dão considerável importância ao papel 

desempenhado pelo destinatário (o auditório, para os autores) em um discurso que visa a 

exercer alguma influência. Conforme expressam, 

 

quando se trata de argumentar, de influenciar, por meio do discurso, a intensidade de 

adesão de um auditório a certas teses, já não é possível menosprezar completamente, 

considerando-as irrelevantes, as condições psíquicas e sociais sem as quais a 

argumentação ficaria sem objeto ou sem efeito. Pois toda argumentação visa à 

adesão dos espíritos e, por isso mesmo, pressupõe a existência de um contato 

intelectual. (PERELMAN; OLBRECHTS-TYTECA, 2005, p. 16).  

 

De fato, conforme defendem os autores, não faz sentido construir um discurso 

argumentativo se ele não estiver direcionado a influenciar determinado auditório, cujas 

características precisam ser levadas em consideração. Caso não haja essa preocupação, corre-

se o risco de que os destinatários não deem nenhuma atenção ao ato comunicativo que lhes foi 

endereçado. No caso do discurso publicitário, tal premissa tem fundamental importância, 

como ressaltam os próprios autores: “A maior parte das formas de publicidade e de 

propaganda se preocupa, acima de tudo, em prender o interesse de um público indiferente, 

condição indispensável para o andamento de qualquer argumentação” (PERELMAN; 

OLBRECHTS-TYTECA, 2005, p. 20). 

Outro aspecto destacado por eles e que gostaríamos de enfatizar aqui diz respeito à 

definição desse auditório, desse destinatário. No caso específico da publicidade (mas 

considerando que isso pode ocorrer em qualquer discurso), esse destinatário pode ser bastante 

heterogêneo: um anúncio pode ter sido pensado para alcançar as mulheres, mas isso não 

significa que o destinatário é fácil de ser acessado. Primeiramente, porque o grupo ao qual 

denominamos mulheres pode-se distribuir por diversos grupos sociais, atuando segundo 

deferentes ritos, crenças e práticas – políticos, religiosos, ideológicos etc. Logo, ao destinar 

um anúncio para o público feminino, há de se definir se espera alcançar todas as mulheres de 

forma geral, ou algumas mulheres, de forma mais específica. Além disso, em segundo lugar, 

cabe considerar que uma publicidade, por mais que apresente um destinatário específico, 

sempre poderá alcançar um auditório mais abrangente. Assim, uma publicidade destinada ao 

público infantil, alcançará também jovens e adultos (que nesse caso acabam sendo também o 

destinatário final, ou seja, aquele que vai ter o poder de decisão); uma publicidade destinada 

às mulheres também poderá ser recebida pelos homens (e pode acabar influenciando-o de 
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alguma forma, pois ele também pode ser o consumidor – como o marido que presenteia a 

esposa com um perfume, por exemplo). Para Perelman e Olbrechts-Tyteca (2005, p. 23) “o 

conhecimento daqueles que se pretende conquistar é, pois, uma condição prévia de qualquer 

argumentação eficaz.” E acrescentam que: 

 

Cada meio poderia ser caracterizado por suas opiniões dominantes, por suas 

convicções indiscutidas, pelas premissas que aceita sem hesitar; tais concepções 

fazem parte da sua cultura e todo orador que quer persuadir um auditório particular 

tem de se adaptar a ele. Por isso a cultura própria de cada auditório transparece 

através dos discursos que lhe são destinados, de tal maneira que é, em larga medida, 

desses próprios discursos que nos julgamos autorizados a tirar algumas informações 

das civilizações passadas. (PERELMAN; OLBRECHTS-TYTECA, 2005, p. 23).  

 

Como vemos, construir um discurso que pretenda influenciar o destinatário leva, 

inevitavelmente, à necessidade de construir a imagem desse destinatário, e essa construção 

dependerá dos imaginários sociodiscursivos previstos para a situação e para o contrato, que 

impõem papéis adequados tanto para o comunicante e, portanto para o ethos a ser construído, 

quanto para o auditório e para o que ele poderia esperar dessa situação em específico. Além 

disso, nessa passagem, os autores destacam também, que é a partir das pistas deixadas no 

discurso que nós podemos acessar essas imagens de si e do outro. 

Gostaríamos, nesse momento, de retomar a contribuição de Maingueneau (2013) 

acerca das três cenas da enunciação com as quais o destinatário é envolvido ao receber um 

texto qualquer. Segundo exemplifica o analista do discurso, ao receber um anúncio 

publicitário de revista, por exemplo, o leitor encontra-se diante de três cenas, cada uma delas 

revelando um pouco da imagem do destinatário que o texto traz. Assim, esse leitor será 

interpelado primeiro como consumidor do que está sendo anunciado, também será interpelado 

como leitor da revista e, consequentemente, como leitor do anúncio, e, por fim, será 

interpelado como personagem da cena construída, isto é, pelas escolhas e pelas estratégias 

adotadas para construir a mensagem publicitária.  

Desse modo, verificamos que o anúncio pode revelar, pelo menos, três imagens desse 

destinatário: uma imagem dele como consumidor, que corresponde ao papel social que toda 

situação publicitária prevê para o destinatário; uma imagem dele como um leitor de anúncio, 

que corresponde a uma imagem prevista pelo próprio gênero textual; e, por fim, uma imagem 

do destinatário como participante de um universo de consumo que é construído 

discursivamente, por meio das escolhas e das estratégias mobilizadas para produzir a 

mensagem publicitária.  
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Com isso, queremos evidenciar que a construção da imagem de destinatário em um 

texto publicitário, principalmente, requer uma preocupação com essas três cenas, ou seja, 

preocupação com como um anunciante deve dirigir-se a um consumidor (cena englobante, 

que se constitui pela situação e pelo contrato de comunicação e, portanto, pelas identidades 

sociais), com como se deve dirigir a um leitor de anúncio de revista, utilizando que estratégias 

e em função de quais restrições (cena genérica, que orienta a construção discursiva e, 

portanto, as identidades discursivas) e com como representar esse consumidor leitor de 

anúncio de revista na cena construída textualmente como universo de consumo ideal 

(cenografia). Como assinala Maingueneau (2013), a cenografia intermedeia a relação entre o 

anunciante e o consumidor, reservando a este um lugar na cena enunciativa e propondo que 

aceite esse lugar como um lugar desejável.  

Estabelecendo uma correlação entre essas três cenas de enunciação, propostas por 

Maingueneau (2013), e as noções de identidade e ethos, propostas por Charaudeau (2010, 

2013), podemos fazer a seguinte correlação: 

 

• Tipo de discurso → cena englobante → identidades sociais; 

• Gênero textual → cena genérica → identidades discursivas; 

• Cena construída no texto → cenografia → ethé: ethos prévio (iEU e iTU) e ethos 

discursivo (iEU). 

 

Se, como vimos, o ethos prévio é uma imagem prévia que os parceiros possuem de si 

mesmos e do outro, consideramos apropriado afirmar que há ethos prévio tanto para o 

comunicante quanto para o interpretante.  Apenas o comunicante terá a possibilidade de 

produzir o ethos discursivo, no qual, acabará precisando considerar tanto sua própria imagem 

prévia quanto a imagem pré-fabricada de seu interlocutor. Isso nos leva a repensar o 

dispositivo da situação comunicativa publicitária e situar, dentro dele, as três cenas da 

enunciação, como mostramos a seguir: 
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Figura 20: As três de cenas da enunciação publicitária. Elaboração própria. 

 

Com esse esquema, acreditamos ter conseguido mostrar que, na publicidade, o ethos 

discursivo é resultante de imagens discursivas prévias, tanto as relacionadas à identidade 

social, quanto as relacionadas à identidade discursiva. Esse ethos discursivo, como 

mencionado por Eggs (2014) e Lima (2011), é apreendido por meio do logos, isto é, por meio 

das escolhas linguísticas e semióticas e por meio das estratégias linguísticas que figuram o 

universo de consumo construído como forma de transmitir a mensagem publicitária 

pretendida e influenciar o público-alvo. 

Já havíamos mencionado, no tópico anterior, que o ethos discursivo nos anúncios 

publicitários decorre não de uma pessoa concreta, mas de discursos prévios, visto que as 

identidades sociais relacionadas aos anunciantes são mascaradas, ocultadas. Esse 

ocultamento, entretanto, não apaga as imagens prévias que o consumidor, inevitavelmente, 

possa construir para esse anunciante, tendo como referência conhecimentos previamente 

compartilhados; assim, o ethos prévio do anunciante é parte imprescindível da construção 

discursiva. Esta, por sua vez, para exercer seu projeto de influência social, precisa levar em 

conta quem são seus destinatários e, por consequência, também será inevitável para o 

anunciante, construir uma imagem que represente o público-alvo ao qual se endereça. 

Estamos considerando que essa imagem do destinatário é uma contrapartida da imagem de si 

que o anunciante constrói; assim, do mesmo modo que ele possui um ethos prévio decorrente 
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de suas identidades social e discursiva, também seu destinatário possui uma imagem prévia, e 

será, pois, a convergência dessas duas imagens prévias que possibilitará construir um ethos 

discursivo que seja adequado à cenografia proposta, que dê corporalidade e caráter tanto ao 

enunciador quanto ao destinatário.  

O conceito de ethos aqui apresentado ajuda a entender como as estereotipias 

emocionais se relacionam com a questão da identidade social e discursiva. Podemos 

considerar que o ethos é uma imagem de si baseada em estereótipos sociais, em imagens de si 

que o locutor acredita que deva ter em função da situação de comunicação. Embora o locutor 

tenha a intenção de mostrar uma imagem de si mesmo (ethos visado), é a percepção por parte 

do interlocutor que vai confirmar ou refutar esse ethos (ethos produzido). Segundo 

Mainguneau (2008), na constituição de seu discurso, o locutor cria um ethos (visado) que 

incorpora seu destinatário, projetando para ele um estereótipo a partir do qual define sua 

própria imagem. O destinatário a identifica apoiando-se em um conjunto difuso de 

representações sociais avaliadas positiva ou negativamente, em estereótipos que a enunciação 

contribui para confrontar ou transformar: o velho sábio, o jovem executivo dinâmico, a 

mocinha romântica... (MAINGUNEAU, 2008). De acordo com o que expõe Maingueneau 

(2008), no discurso do locutor, é possível apreender um ethos, uma imagem de si, que 

incorpora o destinatário, ou seja, é um EU-TU, uma imagem de si que é, supostamente, a 

imagem que o TU talvez desejasse ter também.   

Diante do que foi exposto, consideramos que o discurso não se torna patêmico pelo 

simples fato de que foram empregadas determinadas palavras que descrevem emoções, como 

alegria ou raiva, mas, principalmente, pela construção de um ethos discursivo que seja 

resultante de imagens prévias do EU e do TU que incorporem valores potencialmente 

patêmicos. 

 

3.5.3. O pathos e as estratégias de patemização: ou sobre como emocionar o 

consumidor 

 

Conforme Charaudeau (2007), para tratar as emoções como uma noção que pode ser 

objeto de um estudo específico da linguagem, é necessário delimitar o quadro de tratamento 

em que a noção será inserida, descrever as condições de seu surgimento e mostrar seu 

funcionamento discursivo. Deste modo, ainda que seja relevante estabelecer uma 

interdisciplinaridade com outras abordagens, uma análise do discurso não deverá se propor a 

centralizar seus estudos no indivíduo, como o faz a Psicologia, nem nas regras de 
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comportamento coletivo que regulamentariam o modo como as emoções devem ser 

entendidas como valores socialmente compartilhados, como o faz a Sociologia. A análise do 

discurso se interessa pelo estudo das emoções sob um ponto de vista que tem como foco a 

linguagem e a produção de sentidos, ou como reconhecer na linguagem signos que 

convencionalmente possibilitam ao sujeito comunicar e decifrar uma emoção que não está no 

signo, mas da qual ele é portador. Para Charaudeau, a análise do discurso deve entender que, 

embora a emoção não esteja no signo, este pode funcionar como portador dessa emoção, que, 

segundo ele 

 

vem de tudo aquilo que constitui a troca social e que faz sentido: desejos e intenções 

dos sujeitos, suas relações de pertencimento aos grupos, o jogo das interações que se 

estabelecem entre eles, indivíduos ou grupos, saberes e visões do mundo que eles 

compartilham, e em circunstâncias de troca ao mesmo tempo particulares e 

tipificadas. (CHARAUDEAU, 2010d, p. 26) 

 

 

Assim, podemos considerar que a Semiolinguística se propõe a observar como, em 

uma situação de troca comunicativa, o sujeito, por meio dos sistemas simbólicos, pode 

transformar a emoção em um objeto de troca linguageira. A emoção, sob essa perspectiva, é 

estudada enquanto um efeito visado e não como um efeito efetivamente produzido no receptor 

concreto, visto que o estudo da recepção envolveria aspectos mais complexos e que 

extrapolariam as finalidades de uma análise do discurso. Entretanto, conceber o estudo das 

emoções como efeito visado nos coloca diante da necessidade de considerar que, mesmo que 

o receptor efetivo não possa ser investigado, ele deve ser considerado enquanto um 

destinatário ideal, um destinatário visado, aquele a quem o comunicante endereçará 

estratégias discursivas que visem a provocar-lhe algum efeito patêmico.  

Assim, ao trabalhar com as estratégias de patemização, consideramos que estamos 

tirando o foco da análise do enunciador e direcionando-o para o destinatário, visto que é a ele 

que tais estratégias visam a alcançar. Conforme destaca Mendes (2010, p. 9), “a questão da 

recepção é de suma importância para os estudos sobre a patemização, já que pode oferecer 

traços, marcas, dos sucessos ou insucessos dos efeitos visados em alguns textos”. Nesse caso, 

a autora esclarece que toda leitura é um ato de recepção, que por sua vez enfrenta a assimetria 

entre um sujeito comunicante que tem a intenção de comunicar algo a um sujeito 

interpretante, a quem considera apto/capaz de entender. Assim, ao se propor comover o 

destinatário por meio de estratégias de patemização, o enunciador considera estar se dirigindo 

a um receptor que tem condições de entendê-las, significá-las e deixar-se envolver-se por elas, 
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tendo em consideração a situação de comunicação e os imaginários sociodiscursivos. Segundo 

Mendes,  

 

Não podemos ignorar o fato de que um efeito patêmico tem por objetivo engajar a 

instância da recepção em um tipo de performance possível no mundo dos afetos, 

gerando ou não um posicionamento, tendo sucesso ou não na realização de uma 

visada de incitação, uma visada de humor ou de uma visada puramente estética (a 

fruição do belo, do agradável, do aprazível...). (MENDES, 2010, p. 9) 

 

 Embora não possa garantir o sucesso da visada prevista, o comunicante pode projetar 

em seu discurso uma imagem de destinatário ideal a quem a estratégia patêmica está dirigida, 

uma imagem capaz de conquistar a identificação do sujeito interpretante que realmente 

receberá o ato de comunicação. É sob essa perspectiva que trataremos da questão do pathos 

no anúncio publicitário. As estratégias de patemização funcionam como uma forma não só de 

atribuir uma imagem positiva ao produto mas também de projetar uma imagem do 

destinatário adequada ao universo de consumo construído. Sendo assim, concordamos com 

Pauliukonis (2010, p. 81-82) que afirma que “as emoções influenciam a formação de uma 

imagem favorável do produto, ao mesmo tempo em que também é construída a de seu 

destinatário ideal, por meio de algumas operações linguístico-discursivas previstas no contrato 

do discurso propagandístico”. Com isto, queremos dizer que o poder de uma publicidade 

qualquer comover seu destinatário depende dos saberes de conhecimento e de crença que, 

nesta situação comunicativa específica, o sujeito comunicante considera compartilhar com seu 

interlocutor, de modo que ele possa projetar uma imagem de enunciador e de destinatário com 

a qual o consumidor possa efetivamente se identificar. 

 Como já vimos, o pathos refere-se aos processos emocionais dos indivíduos, mais 

precisamente à capacidade do enunciador predispor seu auditório favoravelmente ao seu 

projeto de fala, de modo que o fazer-crer se transforme em um fazer-fazer por meio de um 

fazer-sentir. Sob o ponto de vista da Retórica, remete ao argumento da comoção cuja 

finalidade é a persuasão, a influência sobre o destinatário. Vale considerar que a publicidade é 

um tipo de discurso fundado primordialmente sobre um projeto de influência e, para exercer 

tal influência, ela recorre a todo tipo de recurso linguístico-discursivo. Como salienta 

Charaudeau (2016), a problemática da influência relaciona-se menos com a verdade que com 

o verossímil; assim, o discurso publicitário precisa parecer verdadeiro para persuadir. Nessa 

perspectiva, o objeto da análise do discurso não é a verdade em si, mas as estratégias que 

possibilitam a apresentação dessa verdade – o como fazer-crer, o como persuadir, o como 

seduzir.  
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Para Charaudeau (2010d), as emoções estão diretamente ligadas aos saberes de crença, 

pois “não basta somente que o sujeito deva perceber algo, não basta somente que este algo 

deva ser acompanhado de uma informação, ou seja, de um saber, mas é também necessário 

que o sujeito possa avaliar este saber, possa se posicionar em relação a este saber para poder 

vivenciar ou exprimir a emoção.” (CHARAUDEAU, 2010d, p. 28). Nesse caso, a persuasão 

publicitária estaria relacionada diretamente a esses saberes de crença compartilhados 

socialmente, atrelados muito mais aos valores considerados positivos e convincentes que a 

uma verdade propriamente dita.  

Desse modo, a construção do pathos depende da mobilização de imaginários 

sociodiscursivos considerados passíveis de exercer a comoção do destinatário com a 

finalidade de persuadi-lo, de seduzi-lo, de influenciá-lo; e esses imaginários dizem respeito à 

imagem de si que o enunciador deve mostrar (seu ethos), à temática e à forma de expressão 

empregada (o logos) e à forma de provocar empatia (o pathos). A mobilização de tais 

imaginários sociodiscursivos, entretanto, para que possa, de fato, estar a serviço de um projeto 

de influência, depende da ancoragem em uma dada situação de comunicação e do 

estabelecimento de um contrato específico entre os participantes do processo comunicativo, 

visto que esta é uma condição imprescindível para a instalação da legitimidade do sujeito 

comunicante, o que lhe atribui uma identidade social que o autoriza a tomar a palavra.  

Dessa feita, além de ter a legitimidade necessária, que é o que lhe dá autorização de 

colocar o outro em uma posição que o obriga a entrar em relação com ele – é a identidade 

social de professor que legitima o outro a se relacionar como aluno –, também é importante 

ter credibilidade, ou seja, que o destinatário o perceba como alguém em quem pode confiar, 

alguém que sabe o que deve e precisa falar – ele é professor e fala como um professor deve 

falar. Tanto a legitimidade quanto a credibilidade são pré-estabelecidas pelo contrato 

comunicativo, fazem parte do quadro das restrições, os parceiros da troca não são capazes de 

fugir totalmente a isso sem prejudicar o sucesso do ato comunicativo.  

A partir disso, vale considerar que alguns dispositivos se predispõem mais ao 

surgimento de efeitos patêmicos que outros, ou seja, alguns contratos de comunicação dão 

mais espaço para o emprego de estratégias que possibilitem o surgimento de efeitos 

patêmicos.   

 

Quando o dispositivo não se predispõe a isso, é porque a finalidade comunicativa se 

encontra sob forte dominação de credibilidade e os parceiros estão colocados ‘à 

distância’ de saberes de verdade. Quando o dispositivo se predispõe, é porque a 

finalidade se encontra sob a forte dominante captadora e os parceiros estão 

‘envolvidos’ nos saberes de crença. (CHARAUDEAU, 2010d, p. 39-40) 



202 
 

 

É neste último caso que se enquadra o dispositivo publicitário, visto que a finalidade 

de captação, em geral, é preponderante. Assim, as estratégias de patemização na publicidade 

precisam, realmente, ser planejadas tendo como base os saberes de crença, considerando quais 

informações são potencialmente desencadeadoras de emoção mesmo com as restrições que o 

dispositivo impõe. Para captar e provocar a emoção, é necessário que o comunicante se 

pergunte antes: como posso comover meu destinatário sem colocar em xeque minha 

legitimidade e sem perder minha credibilidade? Como posso me dirigir a esse destinatário 

para seduzi-lo, persuadi-lo, influenciá-lo sem que ele deixe de me ver segundo as restrições 

do contrato? 

Segundo Charaudeau e Maingueneau (2008), com base na retórica antiga, para 

produzir efeitos emotivos no interlocutor por meio do discurso, o enunciador pode recorrer a 

três estratégias: 1) mostrar-se emocionado; 2) mostrar objetos ou imagens que tenham o poder 

de desencadear emoção; 3) descrever coisas emocionantes. “A ideia é que é impossível 

construir um objeto de discurso sem construir simultaneamente uma atitude emocional em 

relação a esse objeto” (CHARAUDEAU, MAINGUENEAU; 2008, p. 372). Plantin (2010), 

tendo também a retórica antiga como referência, explica mais detalhadamente essas três 

técnicas de produção de efeitos emotivos, classificando-as como: emoção encenada, 

apresentação e representação da emoção e mimese emocional, como apresenta na tabela 

seguinte: 

 
R1: Regra de exibição dos afetos Mostre-se afetado! (ethos) 

Mostre pessoas afetadas! 

R2: Regra de mostração Mostre objetos emocionantes! 

Regras de mimese emocional 

R3: Regra de representação 

R4: Regra de descrição/amplificação 

R4’: Regra de dramatização 

 

Mostre imagens emocionantes! 

Descreva/amplifique as coisas emocionantes! 

Torne as coisas emocionantes! 
Tabela 2: Instrumentos retóricos do pathos, de acordo com os princípios “exiba, mostre, represente!”  

(PLANTIN, 2010, p. 66)22 

 

 

A emoção encenada obedece à regra de exibição dos afetos: “Mostre-se emocionado!”, 

“Mostre-se afetado!”. Nesse caso, o efeito emotivo é construído por meio do próprio ethos do 

 
22 Embora a leitura do texto tenha sido realizada no artigo traduzido para o português (PLANTIN, 2010, 

conforme referência bibliográfica), a elaboração da tabela foi baseada em sua versão original, de 1998 

(PLANTIN, Christian. Les raisons des émotions. In: BONDI, M. (org.) Forms of argumentative discourse: per 

un'analisi linguistica dell'argomentare. Bologne: CLUEB. 3-50, 1998), por considerarmos que sua versão 

original parecia mais clara e organizada que a versão traduzida. 
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enunciador. “Inicialmente, o orador deve se colocar no estado emocional que ele deseja 

transmitir. [...] Ou seja, o orador deve se colocar em estado de empatia com seu público; deve 

sentir/simular para estimular”. (PLANTIN, 2010, p. 65). Assim, ao construir sua própria 

imagem no discurso publicitário o enunciador já tem em mente a imagem de seu consumidor-

destinatário, os valores que esse destinatário valoriza e gostaria de ver fazendo parte da 

encenação discursiva, da cenografia mostrada como universo de consumo ideal. O anúncio 50 

(p. 160, 222), já mencionado anteriormente, traz o slogan “O que a gente pode fazer por você 

hoje?”, no qual podemos identificar claramente um ethos de solicitude, por meio do qual o 

enunciador se apresenta como alguém que entende que seu destinatário precisa de sua ajuda e 

se coloca à disposição para ajudar, mostrando-se pois como alguém afetado pela necessidade 

alheia. A emoção pode, segundo Plantin (2010), ser encenada também pela mostração de 

pessoas emocionadas – “Mostre pessoas emocionadas” –, regra que pode ser percebida em 

muitos anúncios por meio de imagens que mostram pessoas sorridentes, pensativas, sérias, 

ous seja, pessoas que encenam alguma emoção. 

A apresentação e a representação da emoção obedecem à regra da mostração e à regra 

da mimese emocional: “Mostre objetos emocionantes”, “Mostre imagens”, “Mostre a 

emoção”. Aqui, é o próprio pathos que está em evidência, isto é, são as informações que o 

enunciador considera ter de seu alvo – os objetos, as imagens e tudo aquilo que 

potencialmente poderia deixar o público-alvo comovido. A apresentação e a representação da 

emoção ocorrem quando o anúncio traz, por exemplo, a imagem de um produto mostrado 

como um benefício do qual o consumidor não pode deixar de usufruir (como ocorre com o 

anúncio 1 (p. 36), cujas bolsas são transformadas em objeto de desejo), ou quando mostra 

imagens de pessoas vivenciando uma emoção específica – alegria, satisfação – por haver 

adquirido o produto ou o serviço oferecido (como ocorre no anúncio 17 (94), do banco Itaú). 

A mimese emocional pode ser alcançada por meio de algumas regras, como a de 

representação, de descrição, amplificação ou dramatização: “Descreva coisas emocionantes”, 

“Amplifique estes dados emocionantes”, “Torne emocionante as coisas indiferentes”. Dessa 

vez, é o logos que está a serviço das estratégias de patemização, ou seja, é o próprio discurso 

que constrói os efeitos patêmicos, por meio de recursos expressivos baseados na racionalidade 

do enunciador, em sua capacidade de descrever, amplificar ou tornar emocionante o que em 

princípio não seria. Essas regras se aplicam a anúncios de produtos que, em princípio não 

teriam a capacidade de comover o consumidor, mas, associados a valores positivos, podem se 

tornar altamente patêmicos, como ocorre no anúncio 3 (p. 61), cujo produto oferecido é uma 

maquininha de passar cartão. Esse é um produto que, por si só, não tem potencial patêmico; o 
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anúncio, entretanto, recorreu à dramatização, em que diferentes personagens são imitados – 

um vendedor de sanduíche, um vendedor de picolé, um vendedor de água de coco e um 

cliente –, todos representados como satisfeitos com o fato de estarem usando a maquininha 

anunciada. Desse modo, um produto que não tinha nada de emocionante, pode acabar 

despertando a atenção e o desejo de potenciais consumidores que sentirem que também 

podem ser beneficiados e ficar satisfeitos com a aquisição do produto. 

Charaudeau (2010d) destaca que o efeito patêmico não tem uma forma prévia, isto é, 

não existem expressões linguísticas empregadas exclusivamente com essa finalidade. 

Segundo o autor, 

 

O efeito patêmico pode não só ser obtido pelo emprego de certas palavras, mas 

também quando nenhuma das palavras utilizadas remete a um universo emocional. 

Dito de outro modo, o efeito patêmico pode ser obtido tanto por um discurso 

explícito e direto, na medida em que as próprias palavras têm uma tonalidade 

patêmica, quanto implícito e indireto, na medida em que as palavras parecem neutras 

deste ponto de vista. (CHARAUDEAU, 2010d). 

 

 

Desse modo, podemos encontrar, por um lado, palavras que expressam explicitamente 

uma emoção (cólera, angústia, horror, indignação etc.), ou palavras que, potencialmente, 

podem desencadear emoções (manifestação, vítima, assassino etc.), mas que, a depender da 

situação, não despertam nenhuma comoção; por outro, enunciados que não possuem nenhuma 

palavra que expresse emoção, mas que, em determinada situação, podem se tornar altamente 

patêmicos. Com isso, Charaudeau (2010d) volta a confirmar que as estratégias de 

patemização não estão nas palavras em si, mas sim são dependentes da situação, do universo 

de saber partilhado e das estratégias enunciativas que são permitidas pelo contrato, o que o 

leva a afirmar que “... o sentido como operacionalização de efeitos intencionais visados 

depende das inferências que os parceiros do ato de comunicação podem produzir, e que estas, 

por sua vez, dependem do conhecimento que os parceiros podem ter da situação de 

enunciação.” (CHARAUDEAU, 2010d, p. 38). Há de se considerar, ainda, que os anúncios 

são construídos a partir do emprego de dois tipos de linguagens, a saber, a verbal e a não 

verbal. A produção do efeito patêmico em um anúncio não se restringe aos recursos da 

linguagem verbal, embora esta seja bastante produtiva. As imagens, as cores, os traços, o 

tamanho, enfim, todos os recursos não linguísticos também contribuem para a produção de 

efeitos patêmicos nos anúncios publicitários.  

A construção de um universo de consumo no qual os afetos possam ser mobilizados e 

levem o consumidor à aquisição do produto anunciado passa, pois, por um processo de 

semiotização do mundo em que o campo temático selecionado organiza os imaginários 
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sociodiscursivos em função do surgimento dos efeitos patêmicos visados. Desse modo, 

Charaudeau (2010d) propõe que esse campo temático seja possibilitado pelo universo das 

tópicas, isto é, dos imaginários sociodiscursivos, suscetíveis de produzir diferentes efeitos. 

Sobre os efeitos patêmicos no dispositivo midiático, Charaudeau (2010d) propõe 

quatro tópicas duplamente polarizadas, conforme quadro seguinte: 

 
TÓPICAS COM VALORES NEGATIVOS TÓPICAS COM VALORES POSITIVOS 

Tópica da dor Tópica da alegria 

tristeza, vergonha, constrangimento, humilhação, 

orgulho ferido etc. 

satisfação, contentamento, vaidade, orgulho etc. 

Tópica da angústia Tópica da esperança 

melancolia, medo, terror etc. confiança, desejo, votos, apelo, oração etc. 

Tópica da antipatia tópica da simpatia 

indignação, acusação, denúncia, cólera, ódio etc. benevolência, compaixão, piedade etc. 

Tópica da repulsa Tópica da atração 

desprezo, desgosto, aversão, fobia etc. admiração, fervor, encantamento etc. 
Tabela 3: Tópicas dos efeitos patêmicos no dispositivo midiático. (Elaboração própria). 

 

 

No que se refere ao dispositivo publicitário, os campos temáticos emotivos serão 

possibilitados principalmente pelo universo das tópicas com valores positivos: tópicas da 

felicidade e do prazer, da satisfação, da simpatia e da atração. 

Para finalizar este tópico sobre o pathos e as formas de emocionar o consumidor, 

gostaríamos de discutir brevemente a diferença entre convencer e persuadir: a publicidade, 

enquanto discurso que busca exercer influência sobre alguém, se ocupa mais de convencer ou 

de persuadir? Uma publicidade pode ser mais convincente e outra mais persuasiva? Ou ela 

convence e persuade na mesma medida? 

A esse respeito, Abreu (2005, p. 26) defende que se convence o outro gerenciando 

informações, atuando no ramo das ideias, mas, para persuadi-lo, é preciso gerenciar relações, 

atuando no plano das emoções. Segundo esclarece, 

 

 

argumentar é a arte de convencer e persuadir. Convencer é saber gerenciar 

informação, é falar à razão do outro, demonstrando, provando. Etimologicamente, 

significa vencer junto com o outro (com + vencer) e não contra o outro. Persuadir é 

saber gerenciar relação, é falar à emoção do outro. A origem dessa palavra está 

ligada à preposição per, ”por meio de” e a Suada, deusa romana da persuasão. 

Significava ”fazer algo por meio do auxílio divino”. Mas em que convencer se 

diferencia de persuadir? Convencer é construir algo no campo das ideias. Quando 

convencemos alguém, esse alguém passa a pensar como nós. Persuadir é construir 

no terreno das emoções, é sensibilizar o outro para agir. Quando persuadimos 

alguém, esse alguém realiza algo que desejamos que ele realize. (ABREU, 2005, p. 

25). 

 

 Nesse mesmo sentido, Pauliukonis (2010) vai dizer que 
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convencer – que traz a significação de vencer junto –, enquadra-se em um processo 

impositivo pela razão, mas exige a contraparte da aceitação desse raciocínio – a 

persuasão –, o que nos leva a concluir que em toda argumentação existe um certo 

equilíbrio entre o processo de imposição pela lógica da razão e a modalidade da 

aceitação do argumento como válido, gerada pela persuasão que pode levar a uma 

mudança de atitude. Nesse sentido, persuadir é mais forte que convencer, aceitando-

se a proposta de Charaudeau (2004, p. 57) de que a argumentação é sempre situada e 

vivida por sujeitos portadores de interesses, de paixões e de valores, ‘valores’ que se 

transformam no fio condutor da impossível isenção do enunciador. 

(PAULIUKONIS, 2010, p. 84-85). 

 

 

Com isso, podemos afirmar que os anúncios publicitários, embora também tenham a 

finalidade de informar sobre o produto ou sobre o serviço anunciado, precisam atuar de 

maneira bastante eficiente na finalidade de convencer um consumidor potencial a se tornar um 

consumidor efetivo. Entretanto, convencer pode não ser o suficiente para que o consumidor se 

sinta motivado a, de fato, consumir, de modo que o anúncio será construído também para 

persuadi-lo de que as características nele apresentadas para o produto ou serviço anunciado 

serão fundamentais em sua vida, levando, então, o consumidor a agir como proposto. Nesse 

contexto, as estratégias de patemização atendem a essa necessidade de persuasão e de 

sedução. Mesmo que o anúncio empregue estratégias que busquem convencer o consumidor 

pela razão, sempre haverá uma visada de captação em que valores emocionais podem ser 

acionados por meio de técnicas e tópicas especificas. 

Portanto, essa atitude emocional não está desprovida de racionalidade, ou, em outras 

palavras, comover o destinatário depende de um jogo entre razão e emoção, entre convencer e 

persuadir. Charaudeau (2010d) afirma que “as emoções são de ordem intencional, estão 

ligadas a saberes de crença e se inscrevem em uma problemática da representação 

psicossocial”. No caso de publicidades, entende-se que o sujeito comunicante pretende 

suscitar emoções em seu destinatário e que, para tanto, mobilizará racionalmente os 

mecanismos que lhe permitam alcançar tal objetivo.  
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4. METODOLOGIA: UM UNIVERSO DE CONSUMO A SER INVESTIGADO 

 

 

O investigador deve colocar entre colchetes suas próprias opiniões sobre o objeto 

que analisa e o objetivo a que se propõe. Deve, sempre que possível,  e ainda que 

algumas vezes seja difícil, basear-se em um princípio de distanciamento. Ao não 

fazer assim, corre o risco de deformar o resultado de suas análises. É uma questão 

de probidade intelectual ou de ética de responsabilidade.23  

(CHARAUDEAU, 2014, p. 120) 

 

 

De acordo com Gil (2008, p. 26), pesquisa é um processo formal e sistemático de 

desenvolvimento do método científico, cujo objetivo fundamental é descobrir respostas para 

problemas mediante o emprego de procedimentos científicos. Considerando que uma 

pesquisa, de qualquer natureza, não se concretiza e não adquire coerência se não estiver 

respaldada por um percurso metodológico que a viabilize e a torne relevante dentro do quadro 

teórico geral em que se insere, este capítulo destina-se a explicitar e fundamentar o caminho 

metodológico que será seguido nesta tese. Para tanto, em um primeiro momento, versaremos 

acerca dos procedimentos de análise que serão empregados e, em seguida, apresentaremos a 

constituição do corpus da pesquisa. 

Esta tese constitui-se como uma pesquisa exploratória de abordagem qualitativa que 

desenvolve uma investigação em torno das imagens construídas para os sujeitos do discurso 

publicitário, dando ênfase aos efeitos patêmicos visados como resultantes da construção 

dessas imagens. Tomamos como ponto de partida o pressuposto de que, para que o projeto de 

fala do EU seja, de fato, transparente para o TUd e tenha o êxito esperado, o EU anunciante 

precisa ter total controle sobre este TUd, isto é, precisa conhecê-lo profundamente, saber que 

coisas o motiva, quais são suas necessidades, o que lhe agrada, enfim, saber o que faz seu 

destinatário feliz. Todavia, ter esse amplo conhecimento sobre aqueles a quem a publicidade 

vai alcançar é praticamente impossível, se considerarmos que se trata de um público amplo e 

heterogêneo, com gostos bastante diversificados. Como alcançá-los, então, de forma efetiva? 

O melhor caminho para ter total domínio sobre o destinatário, mostrando que o conhece 

perfeitamente, é produzindo-o juntamente com o universo de consumo no qual o produto ou o 

serviço anunciado ganha sua razão de ser. 

Desse modo, o anúncio revela, na cenografia mostrada, um ethos, imagem que o 

enunciador constrói para si mesmo, uma imagem do destinatário (iTU), que vai refletida 

 
23 El investigador debe tratar de poner entre corchetes sus propias opiniones en relación con el objeto de que se 

trata y el objetivo que se propone. Debe, siempre que sea posible, y aunque algunas veces sea difícil, basarse en 

un principio de distancia. No hacerlo es correr el riesgo de deformar el resultado de sus análisis. Es una cuestión 

de probidad intelectual o de ética de responsabilidad.” (CHARAUDEAU, 2014, p. 120) [Tradução nossa]. 
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juntamente com o ethos sem com ele se confundir, e um universo de consumo no qual esses 

personagens vivem um ideal de vida que só é possível com o consumo do produto ou serviço 

oferecido. Assim, a hipótese que estamos tentando provar se fundamenta na suposição de que, 

mesmo quando é feita uma pesquisa de mercado para conhecer o perfil do público-alvo, a 

publicidade jamais se dirige diretamente a esse público. As pesquisas são usadas como base 

para identificar que imaginários sociodiscursivos, principalmente, que crenças e valores 

emocionais são suscetíveis de colocar o público-alvo em uma posição de desejar ser o 

consumidor ideal do produto oferecido. A partir disso, tais imaginários serão traduzidos em 

materialidade linguística e imagética, produzindo imagens do EU e do TU como protagonistas 

ideais de um universo de consumo desejável.  

Acreditamos, pois, que ao analisar a materialidade linguística e imagética dos 

anúncios, considerando-os em sua multimodalidade, seremos capazes de evidenciar tais 

imaginários, desvelando as representações de consumidor que os anúncios veiculam, ao 

mesmo tempo em que poderemos analisar em que medida essas representações podem 

produzir efeitos patêmicos, instaurando uma visada que pode ser descrita como “fazer-

emocionar para fazer-consumir”.  

Como há uma vasta gama de gêneros textuais que compõem o discurso publicitário, 

optamos por selecionar os anúncios impressos, publicados pela revista Veja, na última década 

(2010-2019) para compor nosso corpus principal. A escolha de anúncios impressos deve-se, 

principalmente, ao fato de que são gêneros que podem ser encontrados mais facilmente, 

disponibilizados na internet ou em revistas, além de serem gêneros multimodais, constituídos 

geralmente pela combinação entre palavras e imagens; a escolha pela revista Veja deve-se, 

primeiro, ao fato de ser uma revista de grande alcance nacional, tendo, pois, um público-alvo 

bastante diverso e heterogêneo; e, em segundo lugar, trata-se de uma revista que disponibiliza 

suas edições em um acervo digital que pode ser acessado por todos que tiverem interesse, o 

que facilita a seleção do corpus e a possível verificação da autenticidade dos anúncios. A 

escolha por instituições bancárias, entre todas as possibilidades disponíveis, deve-se ao fato 

de havermos observado que os anúncios explicitamente voltados para públicos específicos, 

como os de produtos de beleza, ou os de carro, por exemplo, apresentam estratégias mais 

palpáveis, isto é, os efeitos de patemização se apresentam em um nível de concretude mais 

visível; ao passo que em anúncios que oferecem serviços bancários os efeitos de patemização 

não parecem exstir com a mesma intesidade.  Por fim, a escolha por esse período temporal 

deve-se ao fato de ser essa uma década em que as instituições financeiras aderiram aos 
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avanços tecnológicos, investindo maciçamente em inovações tecnológicas e, 

consequentemente, modificando sua relação com os clientes.  

 

4.1. PROCEDIMENTOS DE ANÁLISE 

 

Para Charaudeau (1986), os procedimentos de análise são construídos por meio de 

ferramentas de descrição e de comprovação, elaboradas para, por um lado, desconstruir o 

objeto de análise e, por outro, reconstruí-lo, apresentando categorias que supostamente deem 

conta de um determinado funcionamento do fenômeno estudado. Sob esse viés, o que 

faremos, neste estudo, será exatamente isso: os anúncios publicitários serão primeiro 

“desconstruídos”, isto é, observados a partir de suas unidades formais constitutivas, para que 

possamos analisá-los em função da situação comunicativa em que se inserem e das linguagens 

que os constituem; a seguir, os “reconstruiremos”, tendo por base as ferramentas e os 

conceitos teóricos apresentados, para, então, poder interpretá-los. 

A análise que ora nos propomos realizar tem por base todos os conceitos descritos na 

parte teórica, reunidos em função de três aspectos fundamentais: os aspectos situacionais, os 

textuais e os discursivos. Os aspectos situacionais (que incluem situação de comunicação e 

contrato comunicativo) influenciam os modos de analisar as condições de discurso, os 

interlocutores, as identidades sociais e todos os aspectos externos ao ato de linguagem que 

estão na origem de sua construção. Os aspectos textuais (que incluem gêneros textuais e 

modos de organização) influenciam os modos de analisar a configuração textual, as formas 

linguageiras empregadas para a produção de sentidos, os modos de organização do discurso e, 

enfim, a interação entre forma e sentido em função de um projeto de influência social. Os 

aspectos discursivos (que incluem identidades discursivas, saberes de conhecimento, saberes 

de crença, ideologias, estereótipos etc.) influenciam na maneira de analisar a configuração dos 

sentidos, as relações intertextuais, os imaginários sociodiscursivos, o lugar reservado aos 

sujeitos no interior do ato de linguagem e os efeitos patêmicos visados. Esses três aspectos 

são ferramentas fundamentais para analisar e descrever os fenômenos observados no corpus. 

Com base nesses pressupostos, realizamos uma pesquisa exploratória, de base 

qualitativa, tendo por embasamento um levantamento bibliográfico interdisciplinar que nos 

possibilita fazer uma ampla revisão da literatura acerca dos diversos fenômenos linguísticos e 

discursivos que configuram os sentidos no discurso publicitário. Tendo em vista que esta é 

uma pesquisa que se fundamenta nos pressupostos da vertente semiolinguística de análise do 

discurso, propomo-nos a realizar uma extensa revisão bibliográfica dos principais conceitos 
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que constituem essa abordagem, evidenciando, em seguida, como tais conceitos interagem 

com conceitos de outras áreas que têm o discurso e a língua como base, estabelecendo uma 

interdisciplinaridade indispensável para os estudos ora empreendidos. 

De acordo com Gil (2008), as pesquisas exploratórias têm o objetivo de proporcionar 

uma visão geral do fenômeno investigado, de modo que seja possível compreender e explicar 

determinado fato, ampliando o conhecimento existente acerca do fenômeno. No caso de nosso 

objeto de estudo, embora ele venha sendo analisado sob diferentes abordagens, em diferentes 

âmbitos teóricos, consideramos que há, ainda, uma faceta do discurso publicitário que 

permanece pouco explorada. Como explicar que, mesmo sendo um discurso de 

“semiengodo”, como bem o definiu Charaudeau (2010c), isto é, um discurso que quer, em 

certa medida, enganar o interlocutor, ainda consiga não só garantir sua legitimidade, mas 

também afetar o interlocutor tão eficazmente, seduzindo-o e levando-o, invariavelmente, à 

ação pretendida?  

Não desprezamos, em nosso estudo, todas as respostas já fornecidas a esse 

questionamento; apenas não concordamos que o sucesso do discurso publicitário dependa 

apenas de uma das faces dessa moeda, a face do ethos, que é, em geral, a imagem de 

enunciador que fica mais evidente nos discursos produzidos. A outra face, a face do 

interpretante, sua imagem, é também decisiva para que o discurso publicitário se transfigure e 

crie as condições necessárias para que o mundo projetado seja tão verossímil a seu receptor, 

que ele seja capaz de esquecer-se, completamente, de que se trata de um contrato de 

“semiengodo” e o receba como uma verdade, verdade da qual ele participa, não somente 

porque acredita nela, mas porque se vê nela, figurando como personagem principal, 

juntamente ao ethos. 

 

4.2. CONSTITUIÇÃO DO CORPUS  

 

De acordo com Charaudeau e Maingueneau (2008, p. 36), no âmbito dos estudos 

linguísticos, o termo corpus designa o conjunto de dados que são usados para descrever e 

analisar determinado fenômeno linguístico. No caso dos estudos do discurso, trata-se de 

“descrever fenômenos discursivos que se desdobram em superfícies textuais importantes” 

(CHARAUDEAU; MAINGUENEAU, p. 38). Sob essa perspectiva, poder-se-ia pensar que 

tais fenômenos discursivos preexistem ao estudo realizado e que, portanto, caberia ao analista 

do discurso apenas reuni-los diante de si, observá-los e descrevê-los. Entretanto, como bem 

definem os autores citados, em algumas ciências sociais e, da mesma forma, em Análise do 
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Discurso, “geralmente é o corpus que de fato define o objeto de pesquisa, pois ele não lhe 

preexiste. Mais precisamente, é o ponto de vista que constrói um corpus, que não é um 

conjunto pronto para ser transcrito.” Nesse mesmo sentido, Charaudeau (2011) evidenciará 

que o corpus não existe em si, mas depende do posicionamento teórico a partir do qual ele é 

considerado. 

Tendo em vista tal pressuposto, o corpus dessa pesquisa será constituído por 30 

anúncios impressos em uma revista de circulação nacional – a revista Veja, como já 

mencionado –, selecionados em um período de tempo contemporâneo, que engloba a última 

década (2010-2019), dentro de um âmbito mercantil, mais precisamente o das instituições 

financeiras, buscando evidenciar as estratégias empregadas na produção de efeitos patêmicos. 

Essa escolha foi realizada em função do propósito de analisar os fatores situacionais e 

linguageiros que produzem sentidos nos discursos veiculados nesse gênero de texto para, 

assim, chegarmos à comprovação da hipótese de que, além da transformação de um mundo a 

significar em um mundo significado, há também a transformação de um “mundo a patemizar” 

em um “mundo patemizado”, no qual são projetadas imagens fictícias do locutor (iEU ou seu 

ethos), do interlocutor (iTU) e do universo de consumo propício ao produto ou ao serviço 

anunciado, criando as condições necessárias para que o sujeito interpretante, que vai de fato 

ler o anúncio, seja levado a agir em função de um sentir.  

Charaudeau (2011), ao elucidar a diferença entre texto e discurso, propõe que o texto é 

definido pela organização de sua configuração em relação ao que o cerca (principalmente 

outros textos); o discurso se define por sua organização semântica, embora necessite do texto 

para significar; portanto, o texto, ao transmitir um discurso, é portador de sentidos, e o 

discurso só pode ser acessado através de formas textualizadas.  

Considerando, pois, que os discursos são transportados por textos, isto é, dependem de 

textos diversos para circularem, um corpus discursivo deverá ser formado, necessariamente, 

por textos, ainda que tais textos tenham sido selecionados em decorrência da necessidade de 

observar e analisar algum discurso específico. Assim, realizaremos uma análise que levará em 

consideração os aspectos situacionais que sobredeterminam a configuração do texto e do 

discurso; a configuração textual e discursiva, propriamente dita, considerando sua 

constituição icônico-verbal e, também, os imaginários sociodiscursivos que a integração entre 

os aspectos situacionais e a configuração textual propicia.  

Charaudeau (2011) considera que uma análise de corpus deve-se pautar em um 

confronto, isto é, em operações de contraste, de modo que seja possível estabelecer uma 

comparação, seja considerando variáveis externas como tempo, espaço, gênero, cultura etc., 
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seja considerando variáveis internas, sopesando características relevantes no interior do 

próprio domínio discursivo, ou do próprio gênero etc. Nossa decisão a esse respeito foi a de 

estabelecer um confronto interno ao domínio publicitário, ao gênero anúncio impresso de 

revista, contrastando publicidades de diferentes instituições financeiras, tanto as privadas 

quanto as públicas.  

Como já mencionamos, o discurso publicitário que servirá a nossa observação será 

aquele veiculado nos anúncios de revista de grande circulação nacional. A decisão em 

observar os anúncios escritos em detrimento dos televisionados ou dos radiofônicos decorre 

de uma decisão prática, visto que os anúncios impressos são mais facilmente acessáveis, uma 

vez que ficam disponíveis nas revistas por tempo indeterminado, podendo ser recuperados 

juntamente com dados relevantes, como público ao qual se dirigiu, período em que circulou 

etc. Além disso, os anúncios impressos são parte de uma campanha publicitária mais ampla, o 

que faz com que veiculem as mesmas informações que são transmitidas pela televisão, pelo 

rádio ou por outros meios de divulgação publicitária, ainda que sofram as restrições próprias 

de cada suporte. Logo, consideramos que, ao analisar o discurso veiculado nos anúncios 

impressos, não estaremos distante do discurso publicitário difundido em outros meios, sob 

outras configurações formais. 

 

4.3. SOBRE OS ANÚNCIOS QUE CONSTITUEM O CORPUS 

 

Os anúncios selecionados para compor nosso corpus possuem como característica 

serem todos divulgadores de produtos ou serviços oferecidos pelas cinco principais 

instituições financeiras do país. Inicialmente, havíamos planejado estabelecer um confronto 

entre as instituições financeiras estatais e as instituições financeiras privadas, com o objetivo 

de observar se as imagens de consumidor projetadas eram as mesmas e se as estratégias 

empregadas para produzir efeitos patêmicos eram diferentes. Observamos, entretanto, que os 

dois principais bancos públicos do país (Banco do Brasil e Caixa) se apresentam tão 

competitivos quanto os bancos privados, e suas estratégias de marketing não são 

diferenciadas, mas concorrem tête-à-tête com os demais bancos. Em 201624, por exemplo, o 

Itaú aparecia em primeiro lugar no ranking, sendo seguido por Banco do Brasil, Bradesco, 

Santander e Safra. Em 2018, uma pesquisa realizada pelo Banco Central do Brasil25, mostra 

 
24 Conforme notícia publicada em: https://oglobo.globo.com/economia/os-cinco-maiores-bancos-do-brasil-

20938419. Acesso em: dez. 2019. 
25 Disponível em: https://www.bcb.gov.br/publicacoes/relatorioeconomiabancaria. Acesso em: dez. 2019. 
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os dois principais bancos estatais entre os cinco maiores bancos do país, na seguinte ordem: 

Itaú, Bradesco, Banco do Brasil, Santander e Caixa Econômica Federal.  

A única diferença realmente relevante entre esses bancos diz respeito à quantidade de 

publicidades veiculadas na revista ao longo dos anos: os bancos privados publicam mais 

anúncios que os estatais. Outra observação também relevante refere-se ao fato de que a Caixa 

Econômica é o único banco que não possui perfis diferenciados para clientes com maior poder 

aquisitivo, embora ela ofereça serviços para pessoa física e pessoa jurídica, como os outros. O 

Banco do Brasil possui, além da sua marca principal, registrada como BB, as marcas BB 

Estilo e BB Empresas. O Itaú possui marcas diferenciadas para perfis diferenciados. Assim, 

além da marca Itaú, também há o Itaú Uniclass, o Itaú Personnalité, o Itaú Private Bank e o 

Itaú Empresas. O Bradesco, além do seu perfil principal “Bradesco Pra você”, também tem o 

Bradesco Exclusive, o Bradesco Prime, o Bradesco Private Banc, o Bradesco Aposentados, o 

Bradesco Empresas, o Bradesco Nikkei e o Bradesco Universitário. O Santander, além do 

perfil principal, perfil empresa, perfil universitário e perfil Select, também possui o perfil 

Santander Van Gogh, que oferece serviços exclusivos para clientes exclusivos. 

Considerando tal característica dos bancos de diferenciarem perfis em função do status 

econômico do cliente ao qual se dirigem, chegamos a pensar na possibilidade de analisar se 

havia estratégias diferenciadas para produzir efeitos patêmicos em cada um desses perfis, o 

que, também, não se mostrou um caminho produtivo a ser trilhado nas análises, pois 

percebemos que, em geral, as imagens de consumidor não tinham relação com o perfil em si, 

mas com um cliente de banco que está, de certa forma, no imaginário coletivo. Desse modo, 

os anúncios reunidos para constituir o nosso corpus de pesquisa foram escolhidos em função 

de sua potencialidade patêmica, potencialidade definida com base em sua configuração formal 

– palavras e imagens –, tendo como fundamento os conceitos analíticos apresentados ao longo 

desta tese. O universo de consumo que servirá à nossa análise é o universo das instituições 

financeiras, com anúncios dos cinco principais bancos do país, dos quais dois estatais (Banco 

do Brasil e Caixa) e três privados (Itaú, Bradesco e Santander). Como mencionado, 

selecionamos 30 anúncios para compor o corpus principal, que serão observados em função 

dos fenômenos que ajudam a ilustrar. Desse total, dez serão estudados de forma mais detida: 

anúncios 23 e 24 da Caixa (p. 215), 29 e 30, do Banco do Brasil (p. 217), 36 e 39, do Itaú (p. 

218-219), 42 e 43, do Bradesco (p. 221) e 47 e 52, do Santander (p. 222), servindo os demais 

como confirmação de que os fenômenos analisados são comuns a vários anúncios, e não 

dizem respeito a apenas alguns, o que invalidaria as conclusões a que chegamos.  
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Consideramos válido fazer uma breve apresentação desses bancos, descrevendo quais 

são as missões, as visões e os valores a que se propõem em suas páginas de internet, bem 

como alguns dos discursos que já circulam sobre cada um deles. 

 

• Caixa Econômica Federal 

 

A Caixa é um dos maiores bancos públicos do país, juntamente com o Banco do 

Brasil. Atua, principalmente prestando serviços voltados para perfis de baixo poder aquisitivo, 

investindo em programas sociais e apoiando atividades artísticas, culturais e esportivas 

voltadas para a população em geral. Desse modo, a Caixa investe em publicidades voltadas 

para diversos tipos de públicos diferentes, promovendo pelo menos dois perfis bem distintos: 

um voltado para o seu papel de instituição financeira preocupada com a venda de seus 

produtos e serviços, e outro voltado para o seu papel de instituição pública preocupada com as 

questões sociais. 

Em seu site, a Caixa divulga os seguintes princípios: 

 

Missão: Promover o desenvolvimento sustentável do Brasil, gerando valor aos 

clientes e à sociedade como instituição financeira pública e agente de políticas de 

Estado.  

 

Visão: Ser referência em eficiência, confiança e satisfação do cliente, assegurando 

rentabilidade em todos os negócios. 

 

Valores:  

• Trabalhamos pela satisfação dos nossos clientes. 

• Trabalhamos para elevar a riqueza e o bem estar da sociedade brasileira. 

• Sentimos orgulho e paixão pelo nosso trabalho. 

• Agimos sempre pautados pela ética. 

• Acreditamos que a liderança se faz pelo exemplo. 

• Somos inovadores no que fazemos. 

• Respeitamos todas as ideias, opções e diferenças.  

• Somos responsáveis pelo desempenho eficiente e sustentável.  

• Promovemos a meritocracia e o desenvolvimento profissional.  

• Juntos podemos mais. 

 

Disponível em: http://www.caixa.gov.br/sobre-a-

caixa/apresentacao/Paginas/default.aspx. Acesso em: dez. 2019. 

 

Os anúncios selecionados para fazer parte do corpus principal desta pesquisa são todos 

voltados para a promoção de produtos e serviços, visto que são esses os que aparecem mais 

em revistas. A publicidades institucionais e as voltadas para a divulgação de suas ações 

sociais, em geral, são divulgadas na TV ou na internet. Vale destacar a importância das cores 

na identificação da Caixa, que tem o azul como cor predominante, além do branco e do 
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laranja que ajudam a compor a marca CAIXA. Por isso, vemos que a maioria dos anúncios 

usam o azul para identificar o banco. Os anúncios escolhidos estão relacionados a seguir e 

serão reapresentados detalhadamente ao longo das análises: 

 

Anúncio 23  

  
VEJA, revista. Ed. 2190, 10 nov. 2010, p. 06-07. 

Anúncio 25 

 
VEJA, revista. Ed. 2355, 08 jan. 2014, p. 10-11. 

 

 

Anúncio 24 

 

 

 
VEJA, revista. Ed. 2252, 18 jan. 2012, p. 11-16. 

 

 
 

 

Anúncio 26 

 
VEJA, revista. Ed. 2506, 30 nov. 2016, p. 24-25. 

 

Anúncio 27 

 
VEJA, revista. Ed. 2541, 02 ago. 2017, p. 27. 
 

Anúncio 28 

 
VEJA, revista. Ed. 2597, 29 ago. 2018, p. 26-27. 
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• Banco do Brasil 

 

O Banco do Brasil tem a missão de ser um banco que conserva suas características 

inerentes de instituição pública, mas que se mantém competitivo no mercado, ou seja, está no 

mesmo patamar de qualquer outro banco privado, podendo competir de igual para igual. Esse 

pressuposto é veiculado pelo próprio banco na definição de sua missão, sua visão e seus 

valores, conforme segue: 

 

A missão do Banco do Brasil é ser um banco rentável e competitivo, atuando com 

espírito público em cada uma de suas ações, junto a clientes, acionistas e toda 

sociedade. 

 

Nossa visão é a de ser o banco mais confiável e relevante para a vida dos clientes, 

funcionários e para o desenvolvimento do Brasil. 

 

Valores 

Espírito público. Consideramos simultaneamente o todo e a parte em cada uma de 

nossas ações para dimensionar riscos, gerar resultados e criar valor. 

Ética.  É inspiração e condição de nosso comportamento pessoal e institucional. 

Potencial humano. Acreditamos no potencial de todas as pessoas e na capacidade de 

um se realizar e contribuir para a evolução da sociedade. 

Eficiência. Otimizamos permanentemente os recursos disponíveis para a criação de 

valor para todos os públicos de relacionamento. 

Inovação. Cultivamos uma cultura de inovação como garantia de nossa perenidade. 

Visão do cliente. Conhecemos os nossos clientes, as suas necessidades e 

expectativas e proporcionamos experiências legítimas Banco do Brasil que 

promovem relações de longo prazo e que reforçam a confiança na nossa marca.  

Disponível em: http://www.bb.com.br/pbb/pagina-inicial/sobre-nos/quem-somos#/. 

Acesso em: nov. 2017. 

 

Assim como acontece com a Caixa, também o Banco do Brasil investe em campanhas 

voltadas para a cultura e os esportes, mas os anúncios impressos em revista, em sua maioria, 

são voltados para produtos e serviços bancários. As publicidades do Banco do Brasil 

apresentam o banco como mais próximo de seus clientes, característica que chegou a ser 

expressa em alguns slogans, como “Banco do fulano26” em vez de Banco do Brasil. 

Atualmente, o slogan ainda veicula essa proximidade, mas fazendo referência aos avanços 

tecnológicos inevitáveis, o que faz o banco se apresentar como um banco “mais que digital”. 

A seguir, estão relacionados os seis anúncios do Banco do Brasil que constituem o 

corpus principal: 

 
26 No lugar de “Brasil”, aparecia o nome de algum cliente: Ana, Paulo, João etc. 
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Anúncio 29  

 

VEJA, revista. Ed. 2353, 25 dez. 2013, p. 18-19. 

Anúncio 30 

 

VEJA, revista. Ed. 2453, 25 nov. 2015, p. 68-69. 

 

Anúncio 31 

 

VEJA, revista. Ed. 2459, 06 jan. 2016, p. 46-47. 

 

 

Anúncio 32 

 

VEJA, revista. Ed. 2481, 08 jun. 2016, p. 46-47. 

 

Anúncio 33 

 

VEJA, revista. Ed. 2512, 11 jan. 2017, p. 4-5. 

 

Anúncio 34 

 

VEJA, revista. Ed. 2597, 29 ago. 2018, p. 30. 

A marca do banco está composta de símbolo e logotipo do Banco do Brasil, além das 

cores azul e amarelo, que é a cor predominante. Observemos que as cores institucionais do 

Banco do Brasil também são as cores predominantes nos anúncios. Desse modo, o banco 

assegura sua identidade visual, de modo que, mesmo não lendo o anúncio, o leitor da revista 

tem a percepção de que está diante de um anúncio do Banco do Brasil. 
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• Itaú 

 

O Itaú é um banco privado, marcado pela fusão com outra instituição financeira, o 

Unibanco, fato que consolidou sua colocação no mercado financeiro. Desde sua fusão, a 

instituição vem construindo, por meio de suas publicidades, uma imagem de banco 

sustentável, preocupado com questões sociais, como destaca a visão da instituição divulgada 

no site e apresentada a seguir: 

 

Ao longo de suas histórias, Itaú e Unibanco souberam antecipar os desafios do 

mercado, consolidando-se em períodos de crise e expandindo os negócios nas fases 

de crescimento. A expansão característica das duas instituições, marcadas por fusões 

e aquisições ficou clara no ano de 2008, e se estendeu nos anos seguintes, alinhada 

com a nova Visão Itaú Unibanco: 

 "Ser o banco líder em performance sustentável e em satisfação de clientes" 

 (...)  

 Oferecemos um amplo leque de produtos e serviços bancários a uma base 

diversificada de pessoas físicas e pessoas jurídicas, correntistas e não correntistas do 

banco. Possuímos aproximadamente 32.986 mil pontos de atendimento distribuídos 

pelo Brasil e exterior, através de 4.196 mil agências, 874 postos de atendimento 

bancário e mais de 27.916 mil caixas eletrônicos.  

Disponível em: https://www.itau.com.br/relacoes-com-investidores/o-itau-

unibanco/sobre-o-itau-unibanco. Acesso em: nov. 2017. 

 

O site Meio e Mensagem define o Itaú como o maior banco particular da América 

Latina, sinônimo de modernidade, ícone de tecnologia e referência em responsabilidade 

social, com a marca nacional mais valorizada que existe nesse universo da publicidade.27 

Todos esses discursos prévios, veiculados pelas mídias em geral e pelo próprio banco, fazem 

parte da imagem social do banco, imagem social que será transformada em imagem discursiva 

nos anúncios publicitários. Anúncios que constituem o corpus principal: 

 

Anúncio 35  

 
VEJA, revista. Ed. 2298, 05 dez. 2012, p. 02-03. 

Anúncio 36 

 
VEJA, revista. Ed. 2415, 04 mar. 2015, p. 02-03. 

 
27 Disponível em: http://marcas.meioemensagem.com.br/itau/. Acesso em: dez. 2019. 
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Anúncio 37 

 
VEJA, revista. Ed. 2428, 03 jun. 2015, p. 02-03. 

 

 

Anúncio 38 

 
VEJA, revista. Ed. 2473, 13 abr. 2016, p. 02-03. 

Anúncio 39 

 
VEJA, revista. Ed. 2592, 25 jul. 2018, p. 112. 

 

Anúncio 40 

 
VEJA, revista. Ed. 2660, 13 nov. 2019, p. 02-03. 

 

Observando os anúncios do Itaú, podemos perceber que sua identidade visual está 

associada à cor laranja, ainda que sua marca seja constituída pelo azul e pelo amarelo. 

Acreditamos que essa predominância do amarelo é uma estratégia que pretende diferenciar o 

Itaú de outros bancos que também têm o amarelo e o azul como parte de usa identidade visual 

e sua marca, como é o caso do Banco o Brasil. A esse respeito, encontramos a seguinte 

justificativa no site do banco:  

O que a cor laranja representa para você? Um por do sol, o fogo, uma flor, uma fruta 

suculenta? Ou então: energia, alegria, calor? Foi por gerar múltiplas associações e 

pela força do seu matiz que o laranja foi a cor escolhida para ser associada ao Itaú, 

tornando-se marca registrada do banco. 

O laranja é uma cor quente, vibrante, ensolarada. E por isso traduz como nenhuma 

outra a proximidade que queremos manter com nossos clientes. E também a 

inovação que pauta o modo otimista como buscamos fazer nossos negócios e nos 

relacionar não apenas com nossos colaboradores e parceiros, mas com a sociedade 

em geral.28 

 

Ou seja, a escolha da cor laranja para representar o Itaú é uma decisão de marketing, 

que visa associar à marca aquilo que a cor simboliza para a própria sociedade: por do sol, 

fogo, flor, fruta, energia, alegria, alegria, calor. Assim como acontece com os outros bancos, 

 
28 Disponível em: https://www.itau.com.br/sobre/marca/saiba-aqui-como-o-banco-feito-para-voce-se-tingiu-de-

laranja.html. Acesso em: 20 mar. 2020. 
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devido à predominância dessa cor, não é necessário ler o anúncio para perceber que ele é do 

Itaú. 

 

• Bradesco 

 

O Bradesco se autodefine como um dos maiores grupos financeiros do Brasil, com 

sólida atuação voltada aos interesses de seus clientes desde 1943. Além da excelência em 

serviços, apresenta-se como um dos melhores gestores de recursos do mercado, com 

resultados construídos sobre bases sustentáveis. Evidencia como princípios importantes: 

 

Missão: Contribuir para a realização das pessoas e para o desenvolvimento 

sustentável, mediante a oferta de soluções, produtos e serviços financeiros e de 

seguros, amplamente diversificados e acessíveis. 

 

Visão: Ser a opção preferencial do cliente, tanto no mundo físico quanto no digital, 

diferenciando-se por uma atuação eficiente e para todos os segmentos de mercado. 

 

Valores:  

• Cliente como razão da existência da Organização 

• Ética em todas as atividades e relacionamentos 

• Transparência nas informações necessárias às partes interessadas 

• Crença no valor e na capacidade de desenvolvimento das pessoas 

• Respeito à dignidade e à diversidade do ser humano 

• Responsabilidade socioambiental, com incentivo de ações para o 

desenvolvimento sustentável. 

 

Disponível em: https://banco.bradesco/html/classic/sobre/index.shtm. Acesso em: 

dez. 2019.  

 

 

O posicionamento atual da marca Bradesco é representado pelo slogan “Pra Frente”, 

mas esse mesmo posicionamento já foi representado por outro slogan em campanhas 

publicitárias anteriores, como o “Sempre à frente” de 1998. Para o diretor de marketing da 

empresa, Marcio Parizotto, “a publicidade tem papel determinante para comunicar o 

posicionamento da marca enquanto identidade da empresa. Ela deixa claro para a sociedade, 

para o País, nosso papel enquanto empresa, o que somos e o que queremos ser”. Essa fala de 

um representante da empresa deixa claro qual é a imagem de si que a marca Bradesco 

pretende transmitir: o Bradesco é um banco “Pra Frente”, com todas as possibilidades de 

sentido que essa expressão pode suscitar – “pra frente” em avanços tecnológicos ou em 

soluções que ajudem o cliente, “pra frente” em superação de obstáculos econômicos 

enfrentados pelo país ou pelo cliente, “pra frente” em oferta de produtos e serviços etc. 
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Anúncio 41  

 
VEJA, revista. Ed. 2305, 23 jan. 2013, p. 02-03. 

 

Anúncio 42 

 
VEJA, revista. Ed. 2364, 12 mar. 2014, p. 02-03. 

Anúncio 43 

 
VEJA, revista. Ed. 2527, 26 abr. 2017, p. 02-03. 

 

Anúncio 44 

 
VEJA, revista. Ed. 2535, 21 jun. 2017, p. 02-03. 

Anúncio 45 

 
VEJA, revista. Ed. 2572, 07 mar. 2018, p. 02-03. 

 

Anúncio 46 

 
VEJA, revista. Ed. 2636, 19 jun. 2019, p. 02-03. 

 

• Santander 

 

Por fim, o Santander é um dos maiores bancos estrangeiros em atuação no país e o 

terceiro maior banco privado do Sistema Financeiro Nacional, segundo divulgado no site do 

banco. Apresenta-se como um banco “simples, pessoal e justo”, que tem o propósito de 

“contribuir para que as pessoas e os negócios prosperem”; que norteia sua conduta ética com 

base em “integridade, transparência, responsabilidade, diversidade e respeito”, além de se 

apresentar com o seguinte comportamento corporativo: “sou respeitoso, escuto de verdade, 

falo claramente, cumpro as promessas, apoio as pessoas, promovo a mudança, promovo 
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colaboração, trabalho com paixão e entrego resultados.”29 Atualmente, as campanhas 

publicitárias do banco giram em torno do seguinte slogan: “O que a gente pode fazer por você 

hoje?”, o que identifica o banco como aquele que está ali para servir o cliente. A identidade 

visual do banco está composta por uma marca que exibe o vermelho como cor predominante, 

acompanhado do branco, que integra o símbolo e o logotipo do banco, como podemos 

perceber nos anúncios selecionados a seguir: 

 

Anúncio 47  

 
VEJA, revista. Ed. 2147, 13 jan. 2010, p. 10-11. 

 

Anúncio 48 

 
VEJA, revista. Ed. 2309, 20 fev. 2013, p. 100-101. 

Anúncio 50 

    
VEJA, revista. Ed. 2595, 15 ago. 2018, p. 32, 34 e 36. 

 

 

 

 

 

 
 

Anúncio 49  

 
VEJA, revista. Ed. 2327, 

26 jun. 2013, p. 14 

Anúncio 51 

 
VEJA, revista. Ed. 2540, 

26 jul. 2017, p. 33. 

 

Anúncio 52 

 
VEJA, revista. Ed. 2398, 05 nov. 2014, p. 34-35. 

 
29 Disponível em: https://cms.santander.com.br/sites/WPS/documentos/arq-codigode-etica/18-04-

06_145324_c%C3%B3digo+de+%C3%A9tica+administra%C3%A7%C3%A3o+fiduci%C3%A1ria_v2+26.12.1

7.pdf. Acesso em: dez. 2019. 
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5. DESCONSTRUINDO E RECONSTRUINDO O UNIVERSO DE CONSUMO: DE 

UM UNIVERSO DE CONSUMO A PATEMIZAR A UM UNIVERSO PATEMIZADO 

 

 

É na carga semântica das palavras, através dos modos de organização do discurso 

que as integram, e em situação de troca que se pode recuperar os traços desses 

jogos de interesse. (CHARAUDEAU, 2005) 

 

 

Para realizar nossa análise, propomos-nos a, inicialmente, “desconstruir” o objeto de 

estudo para evidenciar as características do “universo de consumo a patemizar”. Desta feita, 

vamos analisar o discurso publicitário separando-o em unidades que nos possibilitem 

visualizar as estratégias empregadas na transformação do mundo a significar em um mundo 

significado e, consequentemente, de um universo de consumo a patemizar a um universo 

patemizado. Evidenciaremos, desse modo, como a interação entre palavras e imagens, a 

serviço do processo de semiotização do mundo, possibilita criar efeitos potencialmente 

patêmicos. A seguir, “reconstruiremos” nosso objeto de estudo, apresentando-o como um 

“universo patemizado”, de modo que possamos analisar a patemização como resultado das 

imagens projetadas tanto para o sujeito enunciador quanto para o sujeito destinatário. 

Como discutiremos, ao ser contratada para elaborar uma campanha para qualquer um 

desses bancos apresentados, uma agência de publicidade tem, na verdade, um mundo já 

semiotizado, tanto por meio de missão, visão e valores já enunciados pelas instituições, 

quanto pelas campanhas anteriores que já circularam. Logo, o desafio de produzir um discurso 

publicitário, a partir de discursos já construídos faz com que seja necessário ressemiotizar um 

mundo que já está semiotizado, isto é, a campanha publicitária precisa levar em conta tudo o 

que a própria instituição diz de si mesma e o modo como diz. Além disso, precisa considerar 

qual é o público-alvo que a instituição pretende alcançar – seriam todos os clientes da 

instituição, apenas alguns específicos, ou, ainda, a população em geral? Para isso, as agências 

de publicidade costumam realizar pesquisas que evidenciam qual o perfil do consumidor, 

quais são suas características sociais, ideológicas, geográficas etc. Desse modo, mais que um 

mundo a semiotizar, visto que ele já se encontra semiotizado, as agências têm um mundo a 

patemizar, precisa tornar patêmico o que não o é, necessariamente. 

Outro fator decisivo nesse processo de ressemiotização do mundo na publicidade diz 

respeito às intenções que os dirigentes das instituições apresentam, ao entendimento do que 

eles estão buscando ao lançar uma nova campanha, pois será essa a diretriz inicial para que se 

possa começar a pensar na configuração textual das peças publicitárias, nas formas visuais e 

nas verbais que a constituirão. Assim, ao projetar uma campanha, o publicitário tem a missão 
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de conjugar os interesses e os objetivos imediatos aos discursos prévios e ao perfil de 

consumidores-alvo da campanha, traduzindo-os de modo que figurem no texto final. É esse 

mundo a significar já semiotizado que servirá de base para a ressemiotização do mundo que 

será oferecido ao destinatário. Esse mundo a significar é, também, um mundo a patemizar. E 

quando nos deparamos com uma publicidade qualquer, o que recebemos é um mundo ao 

mesmo tempo semiotizado e patemizado. 

 

5.1. “DESCONSTRUINDO” O OBJETO DE ESTUDO: UM UNIVERSO A PATEMIZAR 

 

Para construir um universo de consumo que se apresente como patêmico, o sujeito 

comunicante se ocupa em fazer escolhas de formas semiológicas que atendam a seu propósito, 

que suscitem imaginários sociodiscursivos, que representem imagens e valores socialmente 

positivos, com o fim de conseguir adesão ao seu projeto de influência. Assim como faz com 

as escolhas lexicais e com a forma de organizar o discurso verbal, o publicitário também 

precisará se preocupar com a seleção de imagens que possam agregar valores, visto que, em 

publicidade, as escolhas não são nem aleatórias nem desprovidas de uma intenção planejada. 

Além disso, como vimos no tópico 3.3, o verbal e o visual podem se relacionar de diferentes 

formas para constituir a mensagem publicitária final, de modo que o sentido poderá depender 

de sua disposição gráfica na página (inclusão ou contiguidade), da quantidade de informação 

que cada um acrescenta (redundância/dominação, complementaridade, discrepância) ou, 

ainda, do modo como essas linguagens interferem na interpretação (o texto orienta os sentidos 

da imagem, ou a imagem orienta os sentidos do texto, ou nenhum dos dois se correferenciam). 

Dos anúncios selecionados para constituir nosso corpus principal, sete deles 

apresentam uma integração entre texto e imagem, isto é, estão em relação de inclusão: 

anúncios 23, da Caixa (p. 215); 37, do Itaú (p. 219); 41 e 45, do Bradesco (p. 221) e 47, 49 e 

50, do Santander (p. 222). Nesses anúncios o verbal encontra-se, de alguma forma, incluído 

no imagético, fazendo parte dele. Nos demais, verbal e imagético ocupam, cada um, seu 

próprio lugar na página. Nos anúncios publicitários, considerar essas relações sintáticas entre 

as duas materialidades que o constituem, pode favorecer um maior grau de interpretação da 

mensagem final, visto que, se o verbal está incluso na imagem, ele precisa ser interpretado a 

partir dela, como parte dela, como acontece com o anúncio 23, mostrado a seguir.  

Nesse anúncio da Caixa, todas as informações verbais estão inclusas na imagem de um 

caderno: um bilhete fixado na página, dois recortes de textos também colados na página e a 

letra de uma música manuscrita. Essa organização gráfica é fundamental para que possamos 
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perceber que se trata de um diário pessoal, que as informações mostradas ilustram as emoções 

do autor do diário e que elas se relacionam com o banco de forma indireta, isto é, a letra da 

música, os ingressos, as fotos, o bilhete etc., ainda que não se refiram ao banco, somam 

valores positivos que dão destaque ao papel do banco na vida das pessoas. Podemos ver, 

ainda, na imagem, o logotipo da Caixa, o slogan “O banco que acredita nas pessoas” e uma 

descrição da poupança Caixa. Essas informações foram integradas à imagem de uma forma 

que fica difícil separar o que pode ser atribuído ao autor do diário e o que deve ser atribuído 

ao enunciador do anúncio. Desse modo, o publicitário consegue mostrar o quão integrada à 

vida do consumidor está o banco, de modo que é impossível ver o banco fora de sua rotina. 

 

 

 

 

 

Anúncio 23 – Caixa Fonte: VEJA, revista. Ed. 2190, 10 nov. 2010, p. 06-07. 

 

Nos anúncios 37 (p. 219) e 50 (p. 222), a imagem de balões de fala contêm textos; no 

anúncio 41 (p. 221), as palavras “IPVA”, “IPTU” e “escola” fazem parte da imagem da canga 

de praia; no anúncio 45 (p. 221), podemos ler “pay” e “Visa” na imagem do celular; no 

anúncio 47 (p. 222), há a imagem de uma carta manuscrita e, por fim, no anúncio 49 (p. 222), 
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há a imagem de um recorte de jornal (ou revista) no qual há texto. Em todos esses exemplos, 

essas informações verbais inclusas na imagem perdem um pouco de seu caráter verbal, 

precisando ser vistas primeiro como imagem. Trata-se do que Santaella (2012, p. 112) 

denominou de “pictorização das palavras”, isto é, as palavras se tornam elementos da 

imagem. 

Conforme proposto por Santaella (2012), quando a palavra estiver integrando a 

imagem, ela será considerada também como parte da imagem, em uma relação sintática de 

inclusão; quando ambas estiverem desvinculadas, serão consideradas separadamente, em uma 

relação sintática de contiguidade. Em relação de inclusão, o verbal precisa ser considerado, 

em princípio, como parte da imagem, para que possamos verificar se sua inscrição na imagem 

agrega sentido ou não, depois precisa ser considerado isoladamente, para que possamos 

verificar de que forma ele contribui para a construção do universo de consumo proposto.  

 

 

Anúncio 41 – Bradesco. Fonte: VEJA, revista. Ed. 2305, 23 jan. 2013, p. 02-03. 

 

No anúncio 41, do Bradesco, por exemplo, as palavras “IPVA”, “IPTU” e “escola” 

estão em relação de inclusão com a imagem da canga, elas são também imagem. 

Consideradas isoladamente, essas palavras ajudam na construção do universo de consumo: 

trata-se de palavras que nomeiam despesas de início de ano e inserem o destinatário na busca 
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por solucionar um problema que se supõe difícil de resolver. Entretanto, fazendo parte da 

imagem da canga, essas palavras são apenas decorativas, isto é, elas não passam de uma 

estampa no tecido, logo não representam um problema real. Com isso, o enunciador consegue, 

ao mesmo tempo, mobilizar os imaginários sociodiscursivos que supõe compartilhar com seu 

destinatário sobre os problemas financeiros relacionados a todo início de ano e mostrar que o 

banco tem soluções que podem ajudar o destinatário a não se preocupar com tais problemas. 

As demais informações verbais que aparecem nesse anúncio estão em relação de 

contiguidade, isto é, ainda que o texto verbal esteja sobreposto à fotografia, ele não faz parte 

da fotografia. Entretanto, o fato de que o verbal e o imagético ocupem lugares contíguos na 

página, não impede que haja uma interferência, ou seja, a parcela verbal, inevitavelmente, 

interfere na interpretação a ser feita da imagem, e vise-versa. Desse modo, consideramos que 

cada uma das formas semiológicas que compõem os anúncios apresentam suas próprias 

especificidades e contribuem diferentemente para a constituição discursiva antes de se unirem 

para compor a totalidade da informação. Queremos identificar como a imagem por si só 

significa, o que as palavras dizem antes de interagirem com a imagem e como juntas elas 

produzem sentidos patêmicos.  

No tópico a seguir (5.1.1), voltaremos nossa atenção para a imagem considerada por si 

mesma, buscando entender seu funcionamento sígnico para a produção de sentidos. Em 

seguida, nos tópicos 5.1.2 e 5.1.3, focalizaremos, respectivamente, os aspectos discursivos e 

os aspectos linguísticos presentes nos anúncios. 

 

5.1.1. Índices imagéticos de patemização 

 

Como vimos no tópico 2.1, uma forma qualquer, seja ela verbal, seja não verbal, se 

transformará em discurso  sempre que a ela corresponder um sentido que tenha sido 

construído dentro de um quadro de interação socialmente determinado. Vimos, ainda, que o 

signo se constitui a partir de dois movimentos igualmente importantes: um que fixa, que 

sedimenta, que faz o signo significar pela convenção, e outro que o coloca em movimento, 

que o faz interagir e significar sempre em função do contexto, do quadro interacional. Pela 

convenção, o signo é obrigado a significar sempre igual em dada situação, restringido pelo 

contrato; pelo contexto no qual interage, o signo se vê forçado a atualizar seu sentido também 

em função da mesma situação e do mesmo contrato.  

A imagem publicitária é uma forma semiológica que, por seu contexto e por sua 

finalidade, é transformada em discurso. Ao ser considerada em sua relação com o verbal na 



228 
 

constituição do anúncio, podemos perceber que ela, semelhantemente ao signo verbal, 

também sofre a força da convenção, adquirindo significados que, no âmbito da publicidade, 

são simbólicos e acabam ocorrendo com frequência, o que os torna, até certa medida, 

convencionais. Tais significados pré-fixados, porém, ganham sempre um sentido inovador, 

decorrente das condições de produção associadas ao anúncio. É em função desse pressuposto 

básico que, inicialmente, analisaremos as imagens, considerando sua relação de contiguidade 

com a parcela verbal, isto é, olharemos para a imagem sozinha, sem interpretá-la em função 

do contexto linguístico. Sob essa perspectiva, as imagens, que, normalmente, compõem os 

anúncios publicitários de banco, apresentam algumas características recorrentes no que se 

refere à potencialidade patêmica, as quais serão discutidas a seguir. 

 

 

Anúncio 38 – Itaú. Fonte: VEJA, revista. Ed. 2473, 13 abr. 2016, p. 02-03. 

 

De modo mais abrangente, podemos perceber que a vida (e o vivo) e as experiências 

vividas, em geral, são os principais elementos usados para a criação de efeitos patêmicos por 

meio das imagens nos anúncios de banco. Por exemplo, um componente imagético recorrente 

é o sorriso. Ele aparece, na maioria dos anúncios, muitas vezes ocupando um espaço central 

na página na qual se encontra. Além do sorriso, também identificamos o olhar, a expressão 

facial e a postura física como elementos corporais que, em geral, são posicionados de maneira 
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estratégica no anúncio. Ademais, também é comum encontrarmos imagens que trazem 

representados papéis sociais importantes na sociedade, como o pai, a mãe, o filho, o avô/a 

avó, o neto, e grupos de pessoas, principalmente a família, os amigos, o casal, os irmãos etc. 

Além de elementos corporais, de papéis sociais e relações interpessoais, também é comum ver 

retratada a relação do homem com seu entorno – a natureza, a cultura, a cidade, o esporte e a 

tecnologia. No anúncio 38, por exemplo, é possível ver que a imagem explora essa relação do 

homem com a tecnologia, além de também exibir outros dois indicies imagéticos de 

patemização: o idoso e a criança, que simbolizam o encontro entre gerações, a relação entre 

avós e netos (que também aparece no anúncio 46, do Bradesco). Essa relação com a 

tecnologia é representada pela figura de um casal de idosos que mostra que podem consultar a 

conta bancária usando um smartfone, o que é facilitado pelo banco, que é “digitau”. 

 

 

Anúncio 46 – Bradesco. Fonte: VEJA, revista. Ed. 2636, 19 jun. 2019, p. 02-03. 

 

Esses elementos que enumeramos são bastante recorrentes e aparecem em inúmeros 

anúncios, mobilizando determinados significados relacionados a sentimentos e emoções 

humanas, principalmente o amor e a alegria. A tais recorrências estamos denominando índices 

imagéticos de patemização, ou seja, são elementos icônicos que, quando aparecem nos 

anúncios, transformam-se em índice representativo de algum valor emocional, com 
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potencialidade de despertar a sensibilidade do leitor. Como vimos anteriormente, toda 

imagem se constitui como signo a partir de uma tríade que relaciona um referente a um 

significado por meio de um significante. Desse modo, podemos considerar que o sorriso 

retratado em uma imagem, por exemplo, é um significante cujo significado remete ao 

resultado de alguma emoção que se quer ter mobilizada no anúncio, como ilustramos na 

figura seguinte:  

 

 
Figura 21: A relação triádica de “sorriso” como signo de “alegria” (adaptado de JOLY, 1996, p. 33). 

 

 

 

Anúncio 36 – Itaú. Fonte: VEJA, revista. Ed. 2415, 04 mar. 2015, p. 02-03. 
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Na relação triádica apresentada, podemos perceber que, de forma indireta,  o sorriso é 

o significante com o qual o enunciador, tendo como referente a alegria, quer significar para o 

destinatário a satisfação, como ocorre no anúncio 36, em que o sorriso ocupa uma posição de 

destaque na página, sendo o elemento que aparece com mais nitidez (observe-se que todo o 

rosto aparece meio encoberto pelo cabelo, menos o sorriso). Nesse caso, o destinatário é 

confrontado pelo sorriso ao ler o anúncio, mas precisará considerar que, no contexto dado, 

esse sorriso remete à satisfação de quem escolhe o Itaú como banco. Logo, o sorriso 

apresentado tem como referência uma emoção humana, a alegria, que é a que, 

convencionalmente, propicia a satisfação.  

A seguir, organizamos, em uma tabela, os principais índices imagéticos de 

patemização que encontramos nos anúncios analisados, alguns significados possíveis, ainda 

que o significado só possa ser apreendido no contexto do anúncio, e as possíveis emoções que 

esses índices teriam como referentes. Não fizemos correspondência exata entre significantes, 

significados e referentes, pois isso pode mudar a cada anúncio, ou seja, ora o sorriso pode 

significar satisfação, ora realização de um sonho; do mesmo modo, o olhar pode significar um 

desejo ou uma incerteza; a relação familiar pode significar amor ou proximidade e assim por 

diante. O que pretendemos destacar é que esses significantes imagéticos aparecem 

recorrentemente, tendo como referente alguma emoção que passa a significar algo novo no 

anúncio.   

 

ELEMENTOS IMAGÉTICOS  

(significantes) 

INTERPRETAÇÕES 

POSSÍVEIS  

(significados associados) 

EMOÇÕES  

(ou detonadores de emoções) 

(referentes possíveis) 

Elementos 

corporais 

O sorriso 

O olhar 

A expressão facial 

A postura 
Diversão 

Equilíbrio 

Proximidade  

Satisfação 

Conquista 

Realização de um sonho 

Qualidade de vida 

 

(ou qualquer outra 

interpretação que o 

contexto do anúncio 

possibilite) 

Felicidade 

Amor 

Afeto 

Alegria 

Bem-estar 

Esperança 

Prazer 

Satisfação 

Gratidão 

Motivação 

Ânimo 

Entusiasmo 

Confiança 

Tranquilidade 

Certeza 

Gratidão 

Desejo 

Papéis 

sociais 

O pai 

A mãe 

O avô/a avó 

A criança (filho(a), 

neto(a) etc.) 

Grupo de 

pessoas 

A família 

O casal 

Os amigos 

O homem e 

seu entorno 

A natureza 

A cultura 

A cidade 

O esporte 

A tecnologia 
Tabela 4: Índices imagéticos de patemização (Elaboração própria).  
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 Tais índices imagéticos de patemização selecionam sentidos que podem ser incluídos 

em alguma das tópicas dos efeitos patêmicos com valor positivo: tópica da alegria, da 

esperança, da simpatia ou da atração. O sorriso pode, em alguns casos, inserir-se em uma 

tópica da alegria, indicando satisfação ou felicidade, pode inserir-se em uma tópica da 

esperança, indicando confiança ou desejo, ou, ainda, em uma tópica da simpatia ou da atração, 

quando indica, respectivamente, benevolência ou encantamento. A seguir, relacionamos as 

tópicas positivas a alguns dos principais índices imagéticos de patemização identificados: 

 

Tópicas Índices imagéticos de patemização 

Tópica da alegria Sorriso, família, amigos, esporte, cultura etc. 

Tópica da esperança Olhar, criança, natureza, esporte, tecnologia etc. 

Tópica da simpatia Família, relações familiares, criança, natureza, etc. 

Tópica da atração Esporte, cultura, natureza, tecnologia etc. 

Tabela 5: Tópicas emocionais x Índices imagéticos de patemização. 

 

  

O olhar, mais frequentemente, remete a uma tópica da esperança, indicando desejos, 

sonhos, planos para o futuro. A título de exemplo, consideremos o anúncio 35, a seguir, em 

que o leitor da revista é confrontado por um olhar que mira em outra direção, para um lugar 

que o leitor não pode ver. É um olhar no qual vemos refletida outra imagem, a de um avião, 

evidenciando uma busca, um desejo: o de viajar.  

 

 

Anúncio 35 – Itaú. Fonte: VEJA, revista. Ed. 2298, 05 dez. 2012, p. 02-03. 
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No contexto do anúncio 35, entretanto, esse olhar significa um poder realizar, ter 

condições para transformar esse sonho em uma realização. Assim, o significante que o leitor 

recebe é o olhar, o significado é a realização e o referente é o sonho, ou seja, ao mostrar esse 

olhar, o comunicante propõe ao leitor transformar seus sonhos em uma realização concreta, 

explorando a tópica da esperança. Aquele olhar que sozinho parecia remeter a um sonho, a 

algo impossível, transforma-se, no final, em algo possível, o avião que vemos refletido nesse 

olhar deixa de ser aquele que leva alguém para ser aquele que pode levar o leitor a realizar 

seus sonhos.  

 

 

Anúncio 48 – Santander. Fonte: VEJA, revista. Ed. 2309, 20 fev. 2013, p. 100-101. 

 

Vimos, no tópico sobre multimodalidade e semiótica (3.3), que a relação entre o signo 

e seu referente pode ser de similaridade, existencialidade ou convencionalidade, e que a 

imagem pode se relacionar com seu referente por meio dessas três formas concomitantemente, 

ou pode se destacar por uma delas. Consideramos que os índices imagéticos de patemização 

se classificam como índices por estabelecer uma relação de existencialidade com seu 

referente: existe o sorriso, o olhar, a família, que são elementos concretos; e existe a alegria, o 

desejo, o amor, que são elementos abstratos. Na publicidade, elementos concretos se 
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transformam em signo de elementos abstratos, visto que estes são emoções ou detonadores de 

emoções e não podem ser mostrados concretamente senão por meio de alguma forma de 

representação. Voltando a usar o anúncio 35 (p. 231) como exemplo, o olhar é um índice, isto 

é, ele está lá no lugar de outra coisa, de algo que não tem como ser fotografado, desenhado, 

mostrado de modo concreto – o sonho, o desejo. Sua interpretação final é decorrente de um 

cálculo que envolve a parcela verbal e os imaginários que o texto publicitário como um todo 

possibilita, mas sua representação é indicial – trata-se de um referente (o olhar) que passa a 

ser signo de outro referente (o sonho) para significar um terceiro (a realização). O olhar 

também é um índice imagético de patemização em outros anúncios, como no 48, do 

Santander, que também tem como referente o sonho e como significado a realização; no 

anúncio 27, da Caixa (p. 215), que tem como referente a dúvida ou o questionamento e como 

significado a credibilidade ou a confiança; no anúncio 29, do Banco do Brasil (p. 217), que 

tem como referente a incerteza ou a inquietação e como significado a esperança ou o futuro.  

 

 

Anúncio 42 – Bradesco. Fonte: VEJA, revista. Ed. 2364, 12 mar. 2014, p. 02-03. 

 

Todas essas possibilidades interpretativas dependem do conjunto de elementos que 

compõem o texto publicitário, apenas estamos tentando, com essas colocações, evidenciar que 

a imagem publicitária pode apresentar alguns elementos recorrentes que são, por si só, 
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potencialmente patêmicos. Sua presença como parte do conteúdo informacional do anúncio 

pode levar a efeitos patêmicos que sua ausência impossibilitaria.  

Vejamos ainda, como exemplo, o anúncio 42, do Bradesco, em que vemos dominar na 

primeira página da revista a imagem de dois filhotes de cachorro. A imagem em si não tem 

relação com o universo de consumo que se prevê para as instituições financeiras. Entretanto, 

sua presença explora a relação do homem com seu entorno, sua relação com a natureza, 

mobilizando seu afeto pelos animais, seu prazer em cuidar e dar amor, inserindo-se, desse 

modo, em uma tópica da atração, suscitando o encantamento. Nesse anúncio, o significante 

“filhotes de cachorro” tem como objeto referente o afeto, o amor, e como significado, o 

entretenimento, o lazer, o prazer, a qualidade de vida. Trata-se de uma imagem com forte 

potencial de provocar as emoções do leitor, principalmente se considerarmos que a sociedade, 

em geral, valoriza o amor pelos animais e que filhotes representam algo considerado fofo, 

bonito, desejável, que encanta.  

Essa relação do homem com seu entorno também pode ser vista em outros anúncios, 

nos quais os índices imagéticos de patemização estão lá apenas para evocar algo que não pode 

ser representado de outra forma pela imagem, as emoções. Para retratar a felicidade, por 

exemplo, o sorriso é normalmente empregado, logo se há um sorriso, imagina-se um universo 

no qual as pessoas estão felizes, retrata-se, pois, a felicidade. Para retratar o sonho ou o 

desejo, os anúncios empregam ou o olhar que mira algo fora do alcance do leitor ou uma cena 

que ilustre algo desejável (uma apresentação solo de balé para uma plateia no teatro (anúncio 

43, do Bradesco, p. 221); um homem no topo de uma montanha (anúncio 44, do Bradesco, p. 

221); o vestido de festa desejado (anúncio 45, do Bradesco, p. 221) etc.); para retratar o amor, 

os anúncios trazem os relacionamentos (a família reunida (anúncio 25, da Caixa, p. 215), o 

casal, pais e filhos, avós e netos etc.); para retratar a tranquilidade, vemos nos anúncios a 

natureza, a família, o sorriso. Todas essas emoções não poderiam ser mostradas pela imagem 

sem recorrer a tais índices imagéticos de patemização. O que é patêmico, na verdade, não é a 

imagem publicitária em si, mas os elementos nela destacados como representações das 

emoções compartilhadas socialmente. Desse modo, o rosto de uma mulher pode resultar em 

um efeito patêmico se nele estiver realçado um olhar sonhador, um sorriso alegre, uma 

expressão de confiança etc., como podemos ver nos anúncios 26 e 28 (p. 215), 36  (p. 218) e 

45 (p. 221), em que o índice patêmico é o sorriso; e nos anúncios 27 (p. 215), 34 (p. 217), 39  

(p. 219) e 48 (p. 222), em que o índice patêmico é o olhar. 

Como já mencionamos, embora tenhamos nos esforçado para tentar isolar do conjunto 

do texto publicitário os índices imagéticos de patemização, relacionando-os a algumas 
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possíveis tópicas dos efeitos patêmicos, tais índices só se concretizam como signos patêmicos 

na medida em que podem ser interpretados juntamente com a parcela verbal e com os 

imaginários sociodiscursivos que a situação de comunicação publicitária possibilita mobilizar. 

De qualquer forma, os índices imagéticos de patemização são elementos indispensáveis às 

estratégias de sugestão, de sedução e de persuasão empregadas nos textos publicitários 

impressos, visto que, como demonstramos, eles têm qualidades que são suficientes para 

evocar emoções, exprimem experiências emocionais desejáveis e potencializam o poder de 

influência da publicidade.  

Na sequência, então, nos propomos a voltar nossa atenção para a parcela verbal dos 

anúncios, evidenciando os aspectos linguístico-discursivos que tornam a palavra 

potencialmente patêmica.  

 

5.1.2. Os modos de organização do discurso na construção do discurso patêmico 

 

Os modos de organização do discurso favorecem a mobilização das estratégias que 

permitirão a criação da encenação do universo de consumo desejado pelo enunciador: o modo 

enunciativo coloca em cena os protagonistas, os modos descritivo e narrativo constroem e 

instauram o cenário, o espaço e o tempo, apresentando experiências e ações dos protagonistas, 

e o modo argumentativo estabelece as relações de causalidade em que esses protagonistas 

estão envolvidos. Conforme define Charaudeau (2010a), os modos de organização funcionam 

como procedimentos estruturantes que orientam um modo de dizer, de organizar os elementos 

linguísticos e discursivos em função de uma finalidade. Desse modo, para persuadir, que é a 

finalidade de todo anúncio, pode-se descrever, identificando, qualificando e localizando os 

seres no espaço e no tempo; ou pode-se narrar, colocando os personagens como participantes 

de uma experiência ou de uma ação que se desenvolve no espaço e no tempo; ou, ainda, pode-

se argumentar, apresentando informações que funcionem como justificativa para a incitação 

proposta, em uma relação de causalidade.  

Ainda com base em Charaudeau (2010a), para analisar uma encenação discursiva, 

devemos ter em vista a situação de comunicação, os modos de organização e o gênero. Os 

anúncios são gêneros que pertencem a uma situação mercantil de incitação a fazer, podendo 

ser compostos por enunciados cuja estruturação linguística se baseia em um modo de 

organização descritivo, narrativo ou argumentativo. O modo descritivo é o modo de 

organização do discurso que mais contribui para a estruturação dos anúncios, visto que a todo 
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momento é necessário identificar e qualificar os seres e os fazeres, mas também o narrativo e 

o argumentativo podem ser empregados, como veremos.  

O modo descritivo está presente, em alguma medida, em todos os anúncios que fazem 

parte desta pesquisa, contribuindo principalmente para a construção subjetiva do universo de 

consumo, um universo onde os valores emocionais são tão (ou até mais) importantes quanto 

os valores materiais. Como o modo descritivo é a base da organização discursiva dos 

anúncios, é comum que as escolhas linguísticas sejam feitas em função da necessidade de 

identificar, qualificar e situar/localizar, que são os componentes que constituem esse modo de 

organização. Assim, será comum nos anúncios o uso de substantivos, comuns e próprios, para 

nomear, identificar e categorizar o produto ou o serviço anunciado. Percebemos que essa 

categorização está, geralmente, associada a alguma experiência de vida tida como desejável 

(por exemplo, casamento, relacionamento, realização etc.). Além disso, também se verificará 

a predominância de adjetivos, advérbios, locuções e orações qualificativos, tanto para a 

caracterização de um mundo objetivo, verossímil (característica comum aos anúncios do 

banco Santander), quanto para a invenção de um universo de consumo fictício, subjetivo e, 

portanto, altamente patêmico (característica da maioria dos anúncios). O componente 

localizar/situar é pouco empregado nos anúncios impressos, e quando aparece, é mostrado 

pela imagem, como ocorre no anúncio 26 (p. 215), em que a cantora Paula Toller se encontra 

dentro de uma loja onde se supõe que ela tenha realizado uma compra. Todos esses 

componentes ajudam na construção dos efeitos de realidade/ficção que podemos verificar nos 

anúncios, de modo que, mesmo sabendo que se trata de um discurso baseado na 

superlativização, no exagero e, de certo modo, também na ficção, o leitor do anúncio se 

deixará enredar pelo universo de possibilidades verossímeis que a publicidade lhe propõe. 

Nesse gênero textual, pode-se dizer que as escolhas linguísticas são bastante 

planejadas e realizadas sempre em função de um propósito bem explícito. Tal propósito pode 

ter relação com a identidade da marca, com valores que se deseja ver associados ao 

produto/serviço ou, ainda, pode ter relação com as identidades instauradas para a instância 

publicitária ou consumidora. Os anúncios de banco precisam de um destinatário para quem o 

dinheiro seja uma questão fundamental: se há dinheiro, é preciso fazê-lo render mais, o que 

fica evidente pelo emprego de palavras como investimento, poupança, capitalização, seguro 

etc.; se não há dinheiro, é preciso consegui-lo, como sugerem as palavras empréstimos, 

créditos, cartões etc. Logo, para colocar o destinatário em posição de aceitar que o dinheiro é 

importante em sua vida, o enunciador descreverá um universo de consumo que colocará em 

evidência os benefícios e as vantagens que o dinheiro poderá proporcionar. Precisa, para isso, 
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construir um universo em que, por meio do dinheiro, tudo funcione perfeitamente: as pessoas 

são felizes, vivenciam afetos e realizam sonhos. Dessa forma, o modo descritivo, para 

construir um universo desejável de consumo, nomeia e descreve afetos, emoções e 

sentimentos, além de apresentar as qualidades do produto, do serviço ou da marca, 

evidenciando como eles se inscrevem no universo construído, seduzindo os leitores do 

anúncio com um conjunto de valores emocionais valorizados. 

 

 
Anúncio 27  – Caixa. Fonte: VEJA, revista. Ed. 2541, 02 ago. 2017, p. 27. 

 

O modo narrativo nem sempre participa da encenação discursiva de modo direto, isto 

é, dificilmente poderemos identificar todos os componentes do dispositivo narrativo em um 

anúncio publicitário. Entretanto, alguns anúncios apresentam claramente um narrador, que 

pode tanto participar da experiência relatada, quanto apenas contá-la, como um expectador 

que dela tem conhecimento. O anúncio 27 traz, claramente, uma cenografia na qual podemos 

ver o diálogo entre dois personagens – o cliente que faz uma pergunta (“Tem como conseguir 

mais prazo no crédito se eu usar um imóvel como garantia?”) e o banco que a responde 

“Tem”). Esse diálogo é narrado por um narrador contador que dá voz aos personagens sem se 

envolver com a narrativa. Esse procedimento cria um efeito dramatizante que possibilita aos 

protagonistas (enunciador e destinatário) encenarem suas próprias experiências. O destinatário 
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é alguém que está envolvido em uma busca (ele tem uma dúvida para a qual procura uma 

resposta) e é auxiliado pelo enunciador (que possui a resposta buscada). O mesmo acontece 

com o anúncio 29, a seguir, em que a cenografia apresenta um diálogo entre o anunciante que 

faz uma afirmação (“É bom para o Banco do Brasil transformar a vida dos brasileiros.”) e um 

destinatário que o questiona (“Por quê?”), ao que o anunciante apresenta uma resposta 

(“Porque quando você cresce a gente cresce junto. E, para 2014 ser bom pra gente, precisa ser 

bom pra você.”.) Nesses dois casos, os diálogos exemplificam uma narrativa, encenada 

verbalmente, visto que a imagem participa da cenografia apenas como pano de fundo, como 

índice imagético de patemização, enfatizando a dúvida que o verbal materializou. 

 

 

Anúncio 29 – BB. Fonte: VEJA, revista. Ed. 2353, 25 dez. 2013, p. 18-19. 

 

Já o anúncio 40 (p. 219 e detalhe a seguir) traz um relato em que aparece um narrador-

contador que se revela explicitamente (por meio da expressão “a gente”), mas conta a história 

de dois outros personagens, o que Charaudeau (2010a, p. 194) denomina princípio de 

delocutividade, em que narrador e personagens são diferentes. A publicidade apresenta a 

história de Dona Rosângela, a mãe do Thompson, que mesmo sendo catadora de lixo, sempre 

leu para o filho, o que o ajudou a estudar e se formar e conseguir bolsa de estudo em uma das 

melhores universidades do mundo. O narrador, nesse caso, não dá voz aos personagens, como 
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o faz nos anúncios 27 e 29, fala por eles, pois conhece sua história. Nesse anúncio 40, por 

meio da delocutividade, o anunciante cria o efeito de realidade e de ficção, contando para o 

leitor uma experiência de realização vivida no passado das personagens como se fosse uma 

história real.  

 

Com essa estratégia, o anúncio 

40 apresenta uma experiência de vida 

carregada de potencial patêmico, a qual 

busca ganhar a simpatia do leitor, que 

inevitavelmente irá associá-la ao 

anunciante, visto que este se apresenta 

como um possibilitador de experiências 

positivas como a relatada. Assim, 

mesmo não sendo uma publicidade de 

produto ou serviço oferecido pelo banco, 

o anúncio tem o potencial de levar o 

leitor a desenvolver valores emocionais 

positivos para a marca, como simpatia e 

solidariedade.O modo argumentativo, 

assim como o narrativo, também 

participa da encenação discursiva dos 

anúncios, mas implicitamente, sem 

evidenciar todos os seus componentes. 

Em todos os anúncios, podemos 

perceber que há uma necessidade de influenciar o destinatário por meio de uma racionalidade 

que não se impõe, mas que pode ser recuperada. Isso quer dizer que nem sempre poderemos 

identificar uma asserção de partida (A1) uma asserção de chegada (A2) e uma asserção de 

passagem (AP) dadas claramente no anúncio para a construção da argumentação, mas essas 

asserções são facilmente recuperáveis.  

Como vimos no capítulo 2, a asserção de partida traz uma asserção sobre o mundo, 

uma descrição, uma verdade; a asserção de chegada, uma conclusão à qual se pode chegar 

tendo como referência a asserção de partida e, por fim, a asserção de passagem, que em geral 

está implícita, aponta um argumento que se fundamenta no universo dos valores e das crenças 

 

Anúncio 40 – Itaú (detalhe).  
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compartilhados socialmente. Logo, trata-se de um enunciado produzido a partir dos 

imaginários sociodiscursivos.  

Tendo em vista tais considerações, podemos dizer sobre o anúncio 40 (p. 221), por 

exemplo, que ainda que esteja estruturado segundo o modo de organização narrativo, ele 

possui uma argumentação implícita que pode ser recuperada da seguinte forma: A1: “O Itaú é 

um banco que incentiva a sociedade a ler para as crianças.” AP: “Quem lê para uma criança 

ajuda a construir um futuro melhor para a sociedade.” A2: “Logo, ao incentivar as pessoas a 

lerem para as crianças, o Itaú também está ajudando a construir um futuro melhor. Portanto, o 

Itaú é um banco confiável que se preocupa com o futuro do país.” 

Nos anúncios publicitários, a argumentação implícita tem grande potencial patêmico, 

pois possibilita que o destinatário interprete o argumento com base em seus próprios 

sentimentos, que são suscitados estrategicamente, em lugar de empregar uma interpretação 

racional que demandaria mais tempo e energia. Como observou Santaella (2012, p. 136), 

 

Se as intenções ficam muito claras, a publicidade não atinge suas finalidades. Por 

isso, o discurso publicitário utiliza recursos que disfarçam seu verdadeiro intento. 

Em muitas publicidades, inclusive, a função persuasiva que lhe é tão cara pode estar 

estrategicamente oculta. Isso se não mencionarmos as mensagens que buscam 

provocar a impressão de que seus propósitos são mais filantrópicos do que 

comerciais. 

 

Em outras palavras, em vez de apresentar provas que mostrem que o banco é um 

beneficiador, o que pode levar o destinatário a raciocinar e chegar a conclusões desfavoráveis, 

o enunciador se propõe a sugerir esse raciocínio implicitamente, de modo que quem chegará à 

conclusão esperada é o próprio destinatário, sem a interferência do enunciador, lidando, 

portanto, não com seu raciocínio, mas com seu modo de sentir e de julgar. Assim, ao ler o 

anúncio 40 (p. 221), o leitor poderá se sentir afetado pelas informações dadas, sentir que elas 

o tocam em seus sentimentos e, sem que nada tenha sito explicitado, construir uma imagem 

favorável do banco, que será considerado aquele que se ocupa de questões sociais, que faz o 

bem para a sociedade, um banco que merece confiança e credibilidade. 

O modo enunciativo, como vimos no capítulo 2, organiza a língua em função da 

posição ocupada pelo sujeito falante em seu discurso. Essa posição se define em razão do 

modo como ele exerce influência e se relaciona com seu interlocutor (comportamento 

alocutivo), com o modo como ele expressa seu próprio ponto de vista (comportamento 

elocutivo) e com o modo como expressa o que outros dizem (comportamento delocutivo). 

O comportamento alocutivo é evidenciado no discurso publicitário quando há a 

simulação de um diálogo entre o enunciador (anunciante) e o destinatário (o leitor da revista), 
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como ocorre nos anúncios 26 e 28 (p. 215), nos quais o enunciador se apresenta como o 

anunciante e o interlocutor é posicionado como leitor da revista, colocando-os em uma 

interação direta. Tanto no anúncio 26 (“Do batom à joia da festa. Pague com cartões Caixa. 

Por que não?”), quanto no 28 (“Vem que tem crédito para tirar seus planos do papel”), o 

enunciado se apresenta como se o anunciante estivesse conversando diretamente com a pessoa 

que está lendo, interpelando-a ou interrogando-a.  

Observemos que o que acontece aqui é diferente do que acontece com os anúncios 27, 

da Caixa, e o 28, do Banco do Brasil, ambos apresentados anteriormente (p. 238-239). Aqui, o 

diálogo ocorre entre o enunciador e o leitor, o contato é estabelecido de forma direta, o que 

caracteriza o comportamento alocutivo. Lá, o diálogo é entre dois personagens que, 

supostamente, protagonizam uma situação de troca – o banco e seu cliente, não há uma 

interpelação direta do leitor, o comportamento alocutivo ocorre entre os dois personagens da 

narrativa encenada. 

Nos casos analisados, podemos ver que o comportamento alocutivo do enunciador 

permite uma aproximação entre anunciante e leitor/consumidor, principalmente porque este é 

identificado pelo pronome de tratamento “você”, habitualmente empregado em situações para 

as quais se prevê alguma familiaridade. Ao empregar o pronome “você”, o enunciador coloca 

o leitor na posição de destinatário, de modo que o anunciante acaba se dirigindo a um número 

bastante expressivo de pessoas, uma vez que todo o leitor da revista passa a ser o público-alvo 

do anúncio.  

Das modalidades alocutivas enumeradas por Charaudeau (2010a), encontramos nos 

anúncios, principalmente, a injunção, a sugestão, a proposta, a interpelação e a interrogação.  

 

• Injunção: o enunciador impõe um comportamento ao leitor, manda-o fazer algo, 

realizar uma ação, como acontece nos anúncios 38, do Itaú (“Baixe o app.” “Seja 

‘Digitau’” (p. 219)), 40, do Itaú (“Leia para uma criança” (p. 219)), 45, do Bradesco 

(“Pague pelo celular” (p. 221). 

• Sugestão: o enunciador sugere uma ação que beneficiará o leitor, indica a melhor 

forma de alcançar um benefício, como nos seguintes enunciados: “Conheça mais 

tecnologias para facilitar sua vida” (anúncio 30, do Banco do Brasil, p. 217); “Parcele 

a fatura do seu Ourocard ... e aproveite a vida com mais tranquilidade.” (anúncio 33, 

do Banco do Brasil, p. 217); “Simule e invista sem complicação...” (anúncio 34, do 

Banco do Brasil, p. 217); “Mude o caminho, nunca o objetivo” (anúncio 44, do 

Bradesco, p. 221); “Escolha o banco que se reinventou a partir do que sua vida 

precisa.” (anúncio 48, do Santander, p. 222). 

• Proposta: o enunciador é um aliado, apresenta um convite, oferece uma ajuda, convida 

ou se propõe a fazer junto: “Vem fazer mais em 2014!” (anúncio 25, da Caixa, p. 215); 
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“Vamos fazer juntos um feliz 2016 para todos.” (anúncio 31, do Banco do Brasil, p. 

217); “#vaigarota Conheça mais e participe do programa...” (anúncio 39, do Itaú, p. 

219); “ “Tenha a disposição gerentes preparados...” (anúncio 47, do Santander, p. 

222); 

 

Vale considerar que, na publicidade, a injunção dificilmente será dada como uma 

obrigação, ou uma imposição para o leitor; ela soará mais como uma sugestão, uma 

orientação de alguém que tem sabedoria para isso, como ocorre no anúncio 26, a seguir, em 

que a injunção “Pague com cartões Caixa” vem seguida de uma interrogação que ameniza a 

força injuntiva anterior: “Por que não?”. No anúncio 28 seguinte, também da Caixa, aparecem 

duas modalidades alocutivas: “Vem que tem...”, que se apresenta como uma proposta, e 

“Fique bem informado e escolha o melhor crédito para você.”, que é uma sugestão de ação. 

Nos dois casos, o comportamento alocutivo do enunciador estabeleceu uma aproximação 

entre o banco e o leitor, de modo que a Caixa se apresenta como um banco que faz parte da 

vida de seus clientes e conhece suas necessidades. 

 

 

 

Anúncio 26 – Caixa. Fonte: VEJA, revista. Ed. 2506, 30 nov. 2016, p. 24-25. 
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Anúncio 28 – Caixa. Fonte: VEJA, revista. Ed. 2597, 29 ago. 2018, p. 26-27. 

 

A interpelação e a interrogação são modalidade alocutivas que também aparecem nos 

anúncios, ora como um diálogo que ocorre entre enunciador do anúncio e o leitor da revista, 

ora como interações presentes nas simulações narrativas que o anúncio encena. Vejamos 

alguns casos: 

• “É uma música, mas já reparou como poderia ser um recado do seu futuro para você? 

(anúncio 23, da Caixa, p. 215) → trata-se de uma interpelação, o enunciador dirige-se ao 

leitor buscando agir sobre ele, designando-o por “você”. 

• “Por que não?” (anúncio 26, da Caixa, p. 215) → trata-se de uma interrogação, em que 

o enunciador procura atenuar a injunção anterior e espera uma aprovação do leitor. 

• “Tem como conseguir mais prazo no crédito se eu usar um imóvel como garantia?” 

(anúncio 27, da Caixa, p. 215) → trata-se de uma interrogação feita dentro do diálogo 

estabelecido na narrativa encenada, em que o enunciador precisa de uma resposta, nesse caso 

o leitor não está diretamente implicado. 

• “Por quê?” (anúncio 29, do Banco do Brasil, p. 217) → trata-se de uma interrogação 

que se configura exatamente como no anúncio 27. 

• “Buscando motivos para ler para uma criança?” (anúncio 40, do Itaú, p. 219) → trata-

se de uma interrogação em que o enunciador do anúncio se dirige ao leitor diretamente, 

entretanto, no texto, essa interrogação ganha tons de sugestão, soa como um oferecimento de 

ajuda: “Você está buscando motivos? Nós temos os motivos, podemos ajudar.”. 
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• “Vai dizer que você pensou no seu banco quando viu essa foto?” (anúncio 42, do 

Bradesco, p. 221) → trata-se de uma interpelação do enunciador do anúncio ao leitor da 

revista, que é designado por você. 

Consideramos que ocorre a interpelação quando o enunciador parece deter uma 

informação ou ter uma autoridade que o destinatário não tem (como ocorre nos anúncios 23 e 

42). Já a interrogação ocorre quando é o destinatário que detém a informação e quem precisa 

dela é o enunciador, este, então, apresenta para aquele a obrigação de fornecer uma resposta, 

uma anuência, uma concordância etc. Entretanto, sabemos que essa obrigação é apenas um 

efeito, pois a decisão de resposta está com o destinatário. Sendo assim, a interrogação 

costuma vir associada a crenças e valores que tornam o envolvimento do leitor mais provável, 

como acontece no anúncio 23 (p. 215 e 225), em que a interrogação mobiliza os imaginários 

relacionados aos possíveis anseios do leitor (sua preocupação com o futuro), ou no anúncio 40 

(p. 219) em que a interrogação “Buscando motivos para ler para uma criança?” remete o leitor 

a uma responsabilidade social e à leitura da narrativa apresentada textualmente. 

Nas publicidades analisadas, o comportamento elocutivo aparece associado ao 

posicionamento de um terceiro, e não ao ponto de vista do anunciante de modo direto. Como 

vimos antes, quando apresentamos as características do gênero anúncio publicitário, a 

construção da credibilidade é algo muito importante. Mas ela não pode ser conseguida com 

base em um engajamento explícito do anunciante com sua própria marca ou produto, não 

basta dizer “nosso produto é bom”, é preciso fazer o destinatário crer que é bom. Dessa forma, 

ao invés de construir uma elocução na qual evidencia seu ponto de vista sobre si mesmo, o 

anunciante coloca em cena a fala de um terceiro, como se fosse um depoimento, uma 

declaração, uma opinião, uma apreciação, um desejo, um testemunho etc. É essa encenação 

que vemos ocorrer nos anúncios 23, 24 (p. 215), e 37 (p. 219), por exemplo, em que a 

elocução de algum personagem se faz figurar no anúncio. 

Em “Alê, adoro vc.” (anúncio 23), esse “eu” que enuncia não é o anunciante, mas o 

autor do diário pessoal; em “Quando a vida pede mais realizações, eu peço minha casa 

própria.” (anúncio 24), esse “eu” remete a um personagem, mostrado na imagem, que 

representa os anseios do próprio leitor; e em “Feito para mim” (anúncio 37), esse “eu” 

tampouco é o anunciante, mas o usuário do aplicativo oferecido pelo banco, representado pelo 

personagem que a imagem exibe. Em todos esses casos, essas elocuções são colocadas para 

expressar um posicionamento que não pode ser atribuído ao anunciante, mas que, no conjunto 

dos elementos constituintes dos anúncios, favorece a construção do universo de consumo 

proposto. No anúncio 23, por exemplo, a elocução de “Alê, adoro vc.”, favorece a descrição 
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subjetiva do universo de consumo que o enunciador está construindo, no qual personagens 

declaram seu afeto e criam uma atmosfera emocionalmente positiva, o mundo se torna um 

lugar bom e desejável porque há amor e amizade. 

Por fim, também o modo delocutivo pode aparecer interferindo na encenação 

discursiva publicitária, apagando a presença tanto do enunciador, quanto do destinatário, 

apresentando a informação como se ela se impusesse por si mesma. Das modalidades 

delocutivas, destacam-se as asserções, por meio das quais os anúncios mobilizam certas 

verdades, certos valores, certas características, colocando-as como incontestáveis, como se o 

enunciador dissesse: “é o mundo que pensa assim, não sou eu nem você.” Ademais, o 

discurso relatado pode também aparecer, colocando em cena outras vozes, outras falas, outros 

discursos que, de alguma forma, corroboram o ponto de vista do próprio anunciante, 

favorecendo suas intenções de influência. Cabe salientar que há anúncios nos quais, ainda que 

o enunciado seja produzido como se fosse uma delocução, é possível perceber que há uma 

alocução implícita, isto é, o locutor está exercendo sua influência sobre o interlocutor, mas o 

faz sem expressar uma interpelação, uma interrogação ou uma sugestão.  

Em alguns anúncios, o enunciador pode fazer interagir as três modalidades do modo 

enunciativo, criando uma encenação na qual podemos visualizar três atores: o narrador (que 

enuncia por meio de um comportamento delocutivo), o anunciante e o consumidor (que 

podem adotar um comportamento alocutivo ou elocutivo). Nesse caso, como já mencionamos, 

o modo enunciativo está interferindo diretamente na encenação narrativa. No anúncio 27 (p. 

215), o enunciado “Tem como conseguir mais prazo no crédito se eu usar um imóvel como 

garantia?” é colocado em cena como se fosse uma dúvida do leitor da revista ou do cliente do 

banco, por meio de um comportamento alocutivo marcado pela interrogação, e a resposta a 

essa dúvida, “tem”, evidencia um comportamento delocutivo do anunciante que responde. 

Aqui, ocorre a simulação de um diálogo entre o cliente que quer tirar uma dúvida e o 

anunciante que tem a resposta. O narrador, que não interfere nesse diálogo, vai aparecer de 

nos enunciados delocutivos que explicam as vantagens do serviço oferecido: “Crédito Imóvel 

Próprio é o jeito inteligente de pegar crédito para realizar seus projetos...”.   

No anúncio 29 (p. 217), a interrogação “Por quê?” é feita sobre uma declaração dada 

pelo anunciante, ou seja, alguém questiona o anunciante, que, logo em seguida irá oferecer 

uma resposta. Nesse caso, vale considerar que essa interrogação precisa de ancoragem na 

imagem, que traz a figura de uma criança que parece estar pensativa, em dúvida. Nesse 

contexto, o “Por quê?” acaba ganhando novas possibilidades interpretativas, visto que essa é 

uma pergunta normalmente feita pelas crianças em determinada fase de seu desenvolvimento, 
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portanto, é um “por quê?” que expressa uma dúvida carregada de efeito patêmico se 

entendermos que assim como a criança, o leitor também precisa se desenvolver, crescer 

naquilo a que está se dedicando, mas tem muitas dúvidas a serem tiradas.  

Na sequência, analisamos dois anúncios, observando como os modos de organização 

foram usados como estratégia de patemização. Comecemos por observar a estruturação do 

anúncio 23 (p. 215), que mobiliza, em sua configuração, diversos outros gêneros: é um 

anúncio publicitário, mas sua cenografia se apresenta como a página de um diário pessoal 

que, por sua vez, tem, fixados um ingresso, duas fotos, um bilhete e uma letra de música (esta 

manuscrita diretamente na página do diário). A cenografia que se destaca e, portanto, com a 

qual o leitor da revista se depara, não é a do anúncio, mas a do diário.  

De todos esses gêneros, vale destacar, primeiro, o comportamento elocutivo expresso 

pelo locutor do bilhete, no qual se pode ler: “Alê, adoro vc! bjo!”. Trata-se de uma declaração 

que não foi feita nem pelo enunciador do anúncio nem pelo do diário, mas por um terceiro 

que se supõe ser uma das pessoas que estão retratadas na foto que aparece logo acima. 

Estando fixada com um adesivo à página do diário, essa declaração revela como o locutor do 

bilhete se sente em relação a outra pessoa, chamada “Alê”, alguém que se pode supor também 

estar na foto e ser, provavelmente, a pessoa que possui o diário, essa elocução evoca os 

sentimentos e as emoções que costumam permear as amizades. Além disso, é interessante 

observar o comportamento alocutivo do eu-lírico presente na letra da música, que busca 

exercer influência sobre seu destinatário ao oferecer-lhe uma sugestão: “Nunca deixe que lhe 

digam que não vale a pena...”. Tanto a declaração feita no bilhete, quanto a sugestão 

apresentada na música, se pensadas como fazendo parte da cenografia de uma página de 

diário pessoal, estão carregadas de valores potencialmente patêmicos, uma vez que mobilizam 

os imaginários sociodiscursivos que existem sobre os sentimentos envolvidos nas amizades 

entre jovens e também sobre as expectativas e os sonhos que a juventude tem sobre o futuro 

(que é o tema da letra de música). A transposição dessa cenografia para a cenografia do 

anúncio corrobora a criação de efeitos patêmicos, o que se confirma com a interrogação, que, 

dessa vez, já é feita pelo anunciante (como sugerem as cores de fundo, que são as mesmas 

cores que indicam a marca Caixa): “É uma música. Mas já reparou como poderia ser um 

recado do seu futuro para você?”. Essa interrogação se apresenta como um convite ao leitor 

da revista para que: 1) leia a letra da música, 2) pense sobre seu conteúdo, avaliando em que 

medida ele pode ser um recado do seu futuro e 3) sinta-se motivado a concordar com o 

enunciador, visto que a música reproduz crenças bastante difundidas na sociedade, como a de 
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que “quem acredita sempre alcança” e de que sonhar vale a pena, pois só alcança algo na vida 

quem tem sonhos. 

Podemos ver que esse comportamento alocutivo coloca o destinatário em uma posição 

de dever responder, logo, impõe uma obrigação, mas o faz por meio do emprego do pronome 

de tratamento “você”, fazendo parecer que a relação de influência é de proximidade, ou seja, 

faz do locutor uma pessoa que está em posição de poder exercer essa influência, e do 

destinatário, alguém que está disposto a se deixar ser influenciado. Nesse anúncio, o modo 

enunciativo interfere na encenação do modo descritivo, que é o modo predominante de 

organização do discurso. O anúncio se propõe a caracterizar a Poupança Caixa, de modo que 

todas as informações selecionadas convergem para essa finalidade, o que fica evidente no 

seguinte trecho: “Poupança Caixa. A tranquilidade que você quer na sua vida com a segurança 

de quem tem 150 anos de tradição em poupança.” Essa afirmação revela uma elocução 

implícita, visto que, ainda que não possamos ver marcas explícitas do enunciador, podemos 

perceber que ele revela um modo de saber: “Eu sei que a Poupança Caixa pode oferecer [ato 

locutivo].” As estratégias enunciativas descritas, associadas ao modo descritivo, conferem ao 

discurso efeitos de saber: saber sobre os anseios, sonhos e desejos do destinatário e sobre 

como ajudá-lo em sua realização. 

Ainda nesse anúncio 23, com já mencionamos, o modo descritivo tem uma função 

predominante, visto que a finalidade do anúncio é apresentar a poupança Caixa. Entretanto, a 

descrição faz mais que isso, ela também constrói o universo de consumo favorável ao produto 

anunciado. Assim, veremos que o anúncio identifica o produto (Poupança Caixa), o 

destinatário (você), o anunciante (Caixa, tradição, poupança) e o universo de consumo 

(tranquilidade, vida, segurança), além de mostrar, por meio das imagens, algumas categorias 

que se relacionam com o universo construído (amizade, romance, alegria, diversão etc.). 

Todavia, podemos perceber que os seres mostrados no anúncio estão envolvidos em uma 

busca com a qual o leitor do anúncio deve se identificar. Para exercer essa influência, o 

anúncio deixa implicitada uma razão argumentativa que pode ser recuperada da seguinte 

forma: A1 – “A Poupança Caixa oferece tranquilidade e segurança por ter 150 anos de 

tradição em poupança.” AP – “ Os jovens gostam de viver com tranquilidade e alegria, mas se 

preocupam com o futuro.” A2 – “Logo, se a Caixa oferece tranquilidade e segurança, você 

pode fazer uma poupança na Caixa para garantir seu futuro e viver sem preocupações.” 

O anúncio 24, a seguir, ocupa várias páginas da revista e, em cada uma delas traz uma 

informação diferente. Na primeira página, encontramos a seguinte asserção: “A vida pede 

mais que um banco”. Aqui, o que vemos serem mobilizados não são os pontos de vista do 
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enunciador, mas os imaginários sociodiscursivos que circulam socialmente sobre o que é 

importante na vida das pessoas. Essa asserção, pois, traz uma informação que reflete o modo 

como o mundo pensa, ou como as pessoas pensam sobre o que é importante na vida, mas essa 

enunciação, cujo locutor se comporta de modo delocutivo, é apresentada apenas porque serve 

às intenções do enunciador do anúncio, o que será comprovado nas páginas que se seguem. 

Nas segunda, terceira, quarta e quinta páginas, veremos dois tipos de informações serem 

apresentadas:  

 

Primeiro tipo de informação Segundo tipo de informação 

“Quando a vida pede mais que 

um namoro, eu peço em 

CASAMENTO” 

CRÉDITO PESSOAL 

A vida pede crescimento, ousadia, novos horizontes. E pede festa 

também. Quando a vida pedir novos compromissos, conte com o 

apoio da Caixa. 

“Quando a vida pede mais 

realizações, eu peço minha 

CASA PRÓPRIA” 

CRÉDITO IMOBILIÁRIO 

A vida pede um quarto a mais para o bebê que vai chegar, um 

quintal para o que já cresceu. A vida está sempre pedindo um 

abrigo para os nossos sonhos. E 74% dos brasileiros que 

financiam sua casa própria realizam esse sonho na Caixa. 

“Quando a vida pede apoio, eu 

peço PROXIMIDADE” 

CANAIS DE ATENDIMENTO 

Quando a vide pede presença, a Caixa oferece 62 mil pontos de 

atendimento, cobrindo todos os municípios brasileiros. São mais 

que agências: tem o Caixa Aqui, as casas lotéricas, os postos de 

autoatendimento, os caminhões agência e até uma Cia. Barco na 

Amazônia. São pontos de inclusão, incentivo, apoio. 

“Quando a vida pede 

desenvolvimento, eu peço 

QUALIDADE DE VIDA” 

SANEAMENTO BÁSICO 

A vida pede água limpa para beber, ar livre para respirar, um 

mundo mais saudável para se viver. A Caixa é o principal agente 

financeiro de obras de saneamento, infraestrutura e preservação 

do meio ambiente. 

Tabela 06: Transcrição da parcela verbal do anúncio 24 (p. 215-216). 

 

O primeiro tipo de informação, que vem em destaque na página, apresenta um 

comportamento elocutivo e coloca em cena o modo de pensar de alguém que não é o 

anunciante. Essa elocução faz ouvir uma voz, cujo enunciador comunica um anseio, um 

pedido – ele quer algo difícil de ser realizado, ou que requer algum esforço em sua realização. 

Vemos, nesse caso, serem mobilizados alguns imaginários acerca do que se espera da vida em 

nossa sociedade.  

O segundo tipo de informação, que vem colocado ao pé da página, apresenta, 

principalmente, um comportamento delocutivo (conforme partes sublinhadas na tabela), por 

meio do qual seleciona os mesmos imaginários já mobilizados nas elocuções em destaque, 

mas também faz referência ao papel do banco na concretização desses imaginários. Pode-se, 

ainda, perceber um comportamento alocutivo que implica diretamente o leitor (“conte com o 



250 
 

apoio da Caixa”) e um comportamento elocutivo (“os nossos sonhos”) em que o enunciador 

se identifica com o destinatário, isto é, se mostra como alguém que, da mesma forma, tem 

sonhos. 
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Anúncio 24 – Caixa. Fonte: VEJA, revista. Ed. 2252, 18 jan. 2012, p. 11-16. 

 

Por fim, na última página desse anúncio, vemos uma informação que resume tudo o 

que foi dito nas páginas precedentes. Essa informação foi formulada a partir de um 

comportamento delocutivo, em que o anunciante não se revela como enunciador nem implica 

seu destinatário explicitamente. Nesse anúncio 24, da mesma forma que no 23, o modo 

descritivo, por meio das estratégias enunciativas empregadas, possibilita projetar efeitos de 

saber sobre o universo de consumo construído. Também aqui, as cenografias apresentadas nas 

imagens, juntamente com a modalidade elocutiva e o modo descritivo, favorecem a criação de 

efeitos patêmicos, na medida em que fazem figurar, no anúncio, um conjunto de imaginários 

sobre o que as pessoas acreditam ser necessário para que a vida seja como gostariam que 

fosse. O universo de consumo desejável é construído por meio da identificação e da 

qualificação de tudo o que as pessoas esperam de uma vida feliz, realizada e saudável – 

crescimento, ousadia, novos horizontes, sonhos etc.  

Os enunciados que constituem as elocuções presentes nesse anúncio se inserem em um 

conjunto de imaginários sociodiscursivos positivamente avaliados, constituindo uma espécie 

de asserção de passagem que tem como asserção de partida a informação dada na primeira 
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página, e como asserção de chegada as informações apresentadas na última página, o que 

revela o potencial argumentativo do discurso veiculado.  

Nos dois anúncios analisados, as três modalidades do modo enunciativo foram 

empregadas em conjunto com os outros três modos de organização, de modo que todos 

contribuem de alguma forma para a construção de efeitos patêmicos.  

 

5.1.3. A identificação, a qualificação e a construção de um universo patêmico 

 

A construção de um universo de consumo que seja capaz de abrigar os anseios e as 

necessidades do sujeito interpretante dos anúncios de banco parece ser o propósito da 

comunicação publicitária. Para isso, são empregados recursos formais que tenham o poder de 

evocar emoções, crenças e valores que possam representar as buscas nas quais a sociedade 

está engajada. Uma primeira forma empregada, como já mencionamos, são os índices 

imagéticos de patemização, isto é, são elementos visuais que concretizam valores emocionais 

abstratos que, de outra forma, não poderiam ser mostrados, no máximo, talvez, evocados. 

Além disso, os modos de organização do discurso também favorecem a construção de uma 

cenografia patêmica, na medida em que mostra o engajamento do enunciador com seu 

discurso e com seus destinatários e coloca em funcionamento o dispositivo discursivo mais 

adequado a seu projeto de fala, que pode ser descritivo, narrativo ou argumentativo, 

estabelecendo, não raro, combinações entre eles.  

Em função do modo de organização eleito, o enunciador terá necessidade de 

selecionar formas linguísticas capazes de traduzir sua intencionalidade comunicativa, fazendo 

surgir um universo de consumo no qual o produto ou serviço anunciado tenha relevância para 

o consumidor e mostre-se imprescindível a sua existência. É nesse contexto de construção de 

um universo de consumo desejável que a identificação e a qualificação dos seres se tornam 

um mecanismo discursivo estratégico e importante, visto que esse universo só irá existir a 

partir no momento em que os seres que o constituem e habitam forem identificados e 

qualificados. Isso implica o enunciador e o destinatário, o produto ou o serviço anunciado, os 

personagens que figuram na cenografia proposta e os valores mobilizados para caracterizar o 

universo representado. 

Nas publicidades que analisamos, independentemente do modo de organização que 

estrutura o anúncio, vemos que há uma necessidade de identificar e qualificar os seres para 

que seja possível falar deles. Vimos que, seja por meio de um diálogo direto com o leitor da 

revista, seja por meio de um diálogo indireto, o EU anunciante e o TU consumidor se engajam 
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em uma busca situada em um universo de consumo instaurado por meio da mobilização de 

formas linguísticas e imagéticas.  Vimos também que esse diálogo nem sempre ocorre por 

meio do modo alocutivo, pois é muito comum que seja empregado também o modo 

delocutivo (ou mesmo o elocutivo), que simula uma comunicação mais indireta. Desse modo, 

a identidade discursiva do enunciador, o EU anunciante, pode vir registrada tanto por meio de 

expressões alocutivas, quanto de expressões delocutivas. Os enunciadores presentes nos 

anúncios que compõem nosso corpus, por exemplo, ora vêm identificados pela denominação 

da própria marca (BB, Caixa, Itaú, Bradesco, Santander), ou por uma identificação mais 

genérica, como “banco”; ora pelo pronome de primeira pessoa do plural “nós” ou pela 

expressão “a gente”. Se a identificação do banco ocorre por meio da marca ou de forma mais 

genérica, cria-se um distanciamento entre o enunciador e o destinatário; quando a 

identificação é feita pelo “nós” ou por “a gente”, produz-se um efeito de proximidade.   

O pronome “eu”, quando aparece, vem identificando um terceiro personagem, 

colocado em cena para protagonizar uma experiência com a qual o anunciante quer que seu 

destinatário se identifique. Quanto ao destinatário, ele costuma ser registrado pelo pronome de 

tratamento “você” (modo alocutivo), mas também pode vir identificado como “cliente”, 

“pessoas”, “mundo”, “vida” etc., ou ainda por meio de pronomes possessivos como “seu” ou 

“sua” (quando a comunicação ocorre delocutivamente). Vejamos as formas de identificação 

do enunciador (sublinhado) e do destinatário (negrito) empregadas nos anúncios seguintes: 

• Anúncio 23 (p. 215) – Caixa: “Poupança CAIXA. A tranquilidade que você quer na 

sua vida com a segurança de quem tem 150 anos de tradição em poupança. Poupe na 

CAIXA. O seu futuro agradece. CAIXA. O banco que acredita nas pessoas.” 

• Anúncio 31 (p. 217) – Banco do Brasil: “É bom para o Banco do Brasil transformar a 

vida dos brasileiros. Por quê? Porque quando você cresce a gente cresce junto. E, para 

2014 ser bom pra gente, precisa ser bom pra você.  BB. Bom 2014 pra todos.” 

• Anúncio 41 (p. 221) – Itaú: “A conquista de uma mulher é uma conquista para todos. 

#vaigarota. Itaú Mulher Empreendedora. Sempre que uma mulher abre seu próprio 

negócio, todas comemoram. Porque o empreendedorismo feminino ajuda a construir 

uma sociedade mais justa e igualitária para todos. E o Itaú apoia essa causa, com uma 

plataforma que inspira, capacita e conecta mulheres do país inteiro. Conheça mais e 

participe do programa: Itau.com.br/mulherempreendedora” 



254 
 

• Anúncio 47 (p. 222) – Santander: “Chegaram os serviços Van Gogh do Santander. 

Agora, cliente Santander também vai entender o valor de ter os Serviços Van Gogh. 

Tenha a sua disposição gerentes preparados para resolver seus problemas das 8h às 

24h, 365 dias por ano. Você recebe assessoria pessoal, por telefone, em um Portal de 

Investimentos e até em um programa de rádio. E o que é melhor: a mensalidade dos 

Serviços Van Gogh inclui a possibilidade de 

você ter 2 cartões Platinum, um Visa e outro 

MarsterCard, com uma única senha e 

podendo escolher o limite de cada um, e até 

10 adicionais, além de 240 espaços 

diferenciados para seu conforto. Junte-se a 

nós. Santander Van Gogh. Valorizando 

ideias por uma vida melhor.” 

• Anúncio 51 (a lado) – Santander: “A 

gente não quer”, “com você”, “Para a gente”, 

“ajudar você”, “os seus negócios”, “a gente 

quer”, “sua empresa”, “Santander” etc. 
 

 Vejamos, na tabela seguinte, como 

enunciador e destinatário são nomeados, 

identificados e referenciados:  

 

 

 

ENUNCIADOR DESTINATÁRIO 

Anúncio 23: Caixa 

“Poupança CAIXA.” 

“quem tem 150 anos de tradição” 

“CAIXA.” 

“O banco” 

“você” 

“sua vida” 

(você) “poupe”  

“seu futuro” 

“pessoas” 

Anúncio 31: Banco do Brasil 

“Banco do Brasil” 

“a gente” 
“pra gente” 

BB (logo) 

“a vida dos 

brasileiros” 

“você” 

“pra você” 

“pra todos” 

Anúncio 41: Itaú 

“Itaú Mulher empreendedora” 

“Itaú” 

“plataforma” 

“programa: Itau.com.br/mulherempreendedora” 

 

“uma mulher” 

“todos” 

“#vaigarota” 

“seu próprio negócio” 

“todas” 

“empreendedorismo 

feminino” 

“sociedade mais justa e 

igualitária” 

“mulheres” 

“país inteiro” 

Anúncio 47: Santander 

“os serviços Van Gogh do Santander” 

“gerentes preparados” 

“portal de investimentos” 

“nós” 

“Santander Van Gogh” 

“cliente Santander” 

(você) “tenha” 

“sua disposição” 

“seus problemas” 

“você” 

“seu conforto” 

Tabela 7: Identificação do enunciador e do destinatário nos anúncios (Elaboração própria). 

 

 

Anúncio 51 – Santander. Fonte: VEJA, revista. Ed. 

2540, 26 jul. 2017, p. 33. 
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Podemos observar que o emprego do modo alocutivo possibilita a instauração de uma 

relação de proximidade entre enunciador e destinatário: “a gente” e “você” são expressões que 

denotam informalidade, proximidade, intimidade e, portanto, um diálogo mais próximo; já o 

“nós” é um pronome que inclui o “eu” e o “tu” em um mesmo universo, o que os coloca 

também em uma relação de proximidade, já que o “nós” remete a um conjunto de pessoas que 

fazem parte do grupo de interesse do banco (colaboradores internos e externos), nos quais se 

podem incluir não só os empresários, os funcionários e os já clientes mas também os leitores 

da revista que desejarem se transformar em clientes. O “nós” é, pois, um pronome que sugere 

a inclusão do cliente em potencial na equipe do banco. Logo, podemos perceber que, ainda 

que não se trate de um diálogo imediato e direto entre as duas instâncias envolvidas na 

situação de comunicação – a instância de produção e a instância de recepção –, há uma 

encenação que coloca em evidência duas identidades discursivas, a do enunciador e a do 

destinatário, que, no interior do discurso, estabelecem uma proximidade que coloca para o 

leitor da revista um universo de consumo bastante atraente, em que há contato, interação, 

intercompreensão, familiaridade.  

O modo delocutivo, como já apresentamos, ainda que não estabeleça um contato 

direto, coloca em evidência as características das duas instâncias envolvidas. Por um lado, a 

instância de produção é referenciada por meio de expressões como “o banco”, “plataforma”, 

“portal de investimentos” etc., remetendo a uma construção mais objetiva do mundo e, por 

outro, a instância de recepção é referenciada por meio de expressões como “sua vida”, 

“pessoas”, “todos”, “todas” etc., remetendo a uma construção mais subjetiva do mundo. Tais 

características enredam o leitor da revista em um universo potencialmente patêmico, na 

medida em que suscita o reconhecimento de um universo de consumo específico, recheado de 

anseios e necessidades próprias da vida cotidiana: “a vida dos brasileiros”, “seu futuro”, “seu 

próprio negócio”, “seu conforto”, “vida melhor” etc. são expressões que identificam e 

qualificam um universo desejável, traduzem expectativas de todo ser humano, expressam 

crenças relacionadas ao mundo financeiro, ao dinheiro, à qualidade de vida. Desse modo, 

embora o diálogo entre os protagonistas não esteja evidenciado, podemos perceber que eles 

são contemplados de modo indireto pelo modo de identificá-los e qualificá-los – há uma 

identidade discursiva que representa a enunciação do banco e a instauração da identidade 

discursiva que referencia o consumidor por meio de palavras que representam as respectivas 

instâncias – a de produção e a de recepção. 

As escolhas formais feitas para nomear e qualificar os seres nos anúncios ajudam na 

identificação e na qualificação de elementos potencialmente patêmicos que construirão o 
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universo de consumo no qual o produto ou o serviço anunciado se torna imprescindível. Por 

meio desses procedimentos de identificação e qualificação, o enunciador vai inserindo seu 

discurso em alguma das tópicas de efeito patêmico. No plano linguístico identificamos, 

principalmente, as tópicas da esperança e da atração, cada uma identificando e qualificando os 

seres de modo a produzir efeitos patêmicos, como segue: 

 

• Tópica da esperança: as palavras empregadas identificam e qualificam os seres em 

função da construção de um universo que aponte a realização de sonhos, a 

concretização de desejos, o alcance de metas etc. Essa tópica está presente em vários 

anúncios, como podemos perceber pelo emprego das seguintes formas linguísticas:  

o tranquilidade, segurança, futuro (anúncio 23, p. 215);  

o namoro/casamento, realizações/casa própria, apoio/proximidade, 

desenvolvimento/qualidade de vida (anúncio 24, p. 215);  

o feliz ano novo, grandes conquistas, primeiro emprego, primeiro carro etc. 

(anúncio 25, p. 215 e a seguir); 

o planos (anúncio 28, p. 215); 

o feliz 2016 (anúncio 31, p. 217); 

o vida, tranquilidade (anúncio 33, p. 217); 

o suas escolhas, oportunidade, decisões importantes (anúncio 36, p. 218); 

o criança, livros infantis, seu filho, imaginação, aprendizado, horizontes etc. 

(anúncio 40, p. 219); 

o motivo, objetivo, pra frente (anúncio 44, p. 221); 

o futuro, presente (anúncio 46, p. 221).  

o O anúncio 52 também pode ser considerando dentro da tópica da esperança, 

mas primeiro ele mobiliza a tópica do medo (todo investimento é arriscado...) 

para, em seguida, sugerir ao destinatário a esperança (...quando você não 

consulta um especialista). 

 

• Tópica da atração: as palavras empregadas identificam e qualificam os seres 

objetivando provocar admiração ou encantamento, chamar a atenção, despertar 

interesse e prometer confiança. Esse é o caso das seguintes expressões:  

o segurança, controle (anúncio 30, p. 217);  

o conexão, relacionamento, bom da vida (anúncio 32, p. 217); 

o diferente, sem complicação (anúncio 34, p. 217); 

o inovação, tendência, novidade, conexão, digital (anúncio 45, p. 221); 

o um enorme poder nas mãos, o poder de escolha, sua vez, sua voz (anúncio 48, 

p. 222); 

o o banco mais sustentável, mais importantes premiações (anúncio 49, p. 222); 

o a melhor taxa, livre de anuidades (anúncio 50, p. 222). 

 

• Tópica da simpatia: as palavras empregadas identificam e qualificam os seres para 

criar um cenário que provoque o engajamento do leitor, levando-o a se solidarizar com 
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a experiência de vida mostrada, descrita, contada. Esse cenário é construído por meio 

de expressões como:  

o amigo, meus pequenos (anúncio 37, p. 219); 

o mulher empreendedora, seu próprio negócio, empreendedorismo feminino, 

sociedade mais justa (anúncio 39, p. 219); 

o preocupação, IPVA, IPTU, matrícula escolar (anúncio 41, p. 221); 

o mais tempo, minha filha (anúncio 47, p. 222). 

 

 

Anúncio 25 – Caixa. Fonte: VEJA, revista. Ed. 2355, 08 jan. 2014, p. 10-11. 

 

• Tópica da alegria: as palavras empregadas identificam e qualificam os seres de modo 

que eles construam um universo desejável, no qual as relações dão certo, o futuro é 

cheio de realizações e certezas, as pessoas se solidarizam e a vida é uma festa. A 

tópica da alegria perpassa, portanto, todas as tópicas anteriores, e é a tópica dominante 

nas categorizações imagéticas, que são construídas por meio dos índices imagéticos de 

patemização (como exemplifica o anúncio 25, que reúne diversos índices imagéticos 

de patemização: o sorriso, família, amigos etc., todos funcionando como signo de 

felicidade). 

 

As expressões que destacamos para cada uma das tópicas mencionadas contribuem de 

forma decisiva para construir um universo de consumo que toca a subjetividade do 
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destinatário. Há, entretanto, outras expressões que também se prestam à identificação e à 

qualificação do universo de consumo, mas constroem efeitos de objetividade, o que não 

significa que também não possam ser consideradas potencialmente patêmicas. Vejamos, por 

exemplo, as palavras “crédito”, “seus negócios”, “sua empresa”, usadas no anúncio 52 (p. 

222, 281), para identificar um cenário bastante objetivo, que confere ao anúncio um efeito de 

realidade, inserindo-o em um contexto mercantil em que tais palavras são corriqueiras. No 

conjunto discursivo do anúncio, porém, essa identificação mais objetiva posiciona o 

destinatário em um universo verossímil, no qual precisa de um aliado, de um amigo que se 

solidarize e o ajude no que for preciso, como fica claro na interrogação que fecha o enunciado 

apresentado – “No que a gente pode acreditar com você hoje?”. 

A relação entre objetividade e subjetividade nos anúncios publicitários é bastante 

relativa, principalmente no que diz respeito aos anúncios patêmicos. Mesmo palavras que 

seriam, em princípio, mais objetivas, na publicidade, podem vir carregadas de subjetividade. 

Vejamos, na figura seguinte, a distribuição de algumas palavras que, do ponto de vista 

conceitual, poderiam ser classificadas como objetivas ou subjetivas: 

 

 

Figura 22: Formas de qualificação. (Elaboração própria). 
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Figura 23: Formas de identificação. (Elaboração própria). 

 

Apesar de classificadas como objetivas, as palavras relacionadas nas figuras como 

sendo formas de identificação ou de qualificação mais objetivas estão carregadas de 

subjetividade nos anúncios em que aparecem, mobilizando valores que fazem parte das 

crenças e dos afetos. Em “O banco, do Brasil”, a expressão “do Brasil” é, em princípio, uma 

locução adjetiva que carrega um sentido objetivo. No contexto do anúncio, entretanto, essa 

locução se enxerta de significados patêmicos, somando as ideias de pertencimento, 

patriotismo e origem. O mesmo acontece com “própria” em “casa própria” e “de festa” em 

“joia de festa”, ou com “sustentável” e “empreendedora”. São formas de qualificação que se 

revestem de valores simbólicos altamente subjetivos. Nos anúncios que analisamos, a 

identificação se mostra a forma mais produtiva de produzir subjetividades. Tanto os 

substantivos concretos quanto os abstratos contribuem consideravelmente para a construção 

do universo de consumo, mobilizando valores que se tornam subjetivos em função do projeto 

de influência proposto. “Casa própria”, por exemplo, identifica um ser concreto, que faz parte 

da vida concreta das pessoas, supondo, desse modo, um valor mais objetivo. Nos anúncios, 

porém, “casa própria” desencadeia uma série emoções que são importantes: a aquisição da 

casa própria é, no imaginário popular, a realização de um sonho. Do mesmo modo, “batom” e 

“joia de festa” suscitam os desejos da mulher de querer se mostrar bonita e elegante; a palavra 

“despesas” suscita as dificuldades que muitas pessoas passam para conseguir pagar o que 

devem.  
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Como vemos, na publicidade, a subjetividade é um imperativo. Mesmo palavras que 

em princípio, não signifiquem emoções ou não seriam suscetíveis de indicar algum valor 

afetivo, passam a designar de modo subjetivo, acrescentando valores emocionais ou 

ideológicos ao anúncio.  

 

5.2.  “RECONSTRUINDO” O OBJETO DE ESTUDO: UM UNIVERSO PATEMIZADO 

 

A comunicação publicitária, ao lidar com os desejos do consumidor, inevitavelmente 

toca o universo emocional que a sociedade compartilha em alguma medida, visto que as 

emoções estão ligadas ao desejo, às crenças e aos afetos. Por isso mesmo, ainda que o 

contrato publicitário seja de semiengodo, ele garante sua legitimidade e sua credibilidade 

explorando esse universo patêmico em que as práticas de consumo se inserem. Conforme 

salienta Santaella (2012, p. 138), 

 

Para atingir seu alvo prioritário, que é, ao fim e ao cabo, influenciar o receptor, 

despertando nele a necessidade de aquisição de um produto, a linguagem publicitária 

faz uso de estratégias muito específicas de produção de sentido. O que importa é 

atrair o receptor, fisgá-lo para dentro da mensagem. Transformar o leitor, ou 

espectador, distraído, em participante, torná-lo cúmplice dos sentidos que a 

mensagem visa transmitir. Os significados da linguagem publicitária ficam sempre 

longe do sentido comum. 

 

Nesse contexto, somente conhecendo os desejos, as crenças e os afetos do público a 

que se destina será possível comover, persuadir e influenciar o leitor da revista a se tornar 

cliente do banco. 

O que faremos neste tópico, portanto, é “reconstruir” o discurso publicitário, olhando-

o como um todo, em sua configuração imagética e linguística, para buscar evidenciar as 

imagens de anunciante e de consumidor que figuram nos anúncios, para, então, tentar 

identificar se há uma representação de consumidor que possa ser considerada patêmica, ou se 

a patemização é um efeito difuso e heterogêneo. 

No tópico 3.1, descrevemos algumas características que são comuns aos anúncios 

publicitários, dentre as quais destacamos o dispositivo no qual os anúncios, atualmente, se 

inserem, isto é o dispositivo baseado em quatro (e não mais três) eixos: o publicitário, o 

público, a concorrência e os valores., como reproduzimos a seguir: 
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Publicidades [- patêmicas] Publicidades [+ patêmicas] 

 

 

 

 
 

→O discurso se concentra no eixo 1-2-3 (1 = 

instância publicitária, 2 = instância público e 3 = 

instância concorrência), tendo o produto no topo, 

em destaque.  

 

→O anunciante oferece um produto melhor que o 

da concorrência ao consumidor.  

 

 

Isso não significa que os valores não estejam 

presentes no anúncio, significa apenas que a eles 

não foi dado destaque. Eles são mobilizados 

implicitamente, por meio do próprio universo de 

consumo projetado. 

→O discurso de concentra no eixo 1-2-4 ( 1 = 

instância publicitária, 2 = instância público e 4 = 

instância de valores), tendo o produto como 

pressuposto, mas colocando em evidência os 

diversos valores sociais.  

→O anunciante oferece um universo de valores 

ao anunciante, no qual o produto é apenas um 

meio. 

 

Nesse caso, os valores são explicitados, 

identificados tanto verbal quanto imageticamente 

e são oferecidos como a meta de vida do 

destinatário, aquilo que ele realmente deseja 

alcançar. 

 
Tabela 8: Publicidades patêmicas e não patêmicas. 

 

A partir desse dispositivo, é possível classificar as publicidades em, pelo menos, duas 

categorias – as potencialmente mais patêmicas e as menos patêmicas (conforme tabela 8) –, 

entendendo que estas últimas são aquelas em que o projeto de influência ocorre sem a 

mobilização explícita de valores sociais que estejam para além do produto ou do serviço em si 

(veja-se o anúncio 1 (p. 36) como exemplo de uma anúncio que não traz de forma explícita os 

valores, embora o valor material seja inferível).  

Vejamos a publicidade seguinte, usada por Lima, Silva e Nogueira (no prelo). Ela 

exemplifica bem o que seria essa publicidade que estamos denominando de [- patêmica]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 24: Publicidade Colgate. Disponível em: 

https://fotografia.folha.uol.com.br/galerias/4866-colgate. Acesso em: mar. 2019. 

https://fotografia.folha.uol.com.br/galerias/4866-colgate
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Fica evidente, nesse exemplo, que o foco do discurso está na instância publicitária 

(Colgate Sensitive Pró-alivio), na instância público (alocução: “Sensibilidade?”, “escolha”) e 

na concorrência (“a marca mais recomendada”). Todos os valores que são possíveis de serem 

associados a essa publicidade não vêm dados explicitamente, e apenas podem ser recuperados 

com base na situação comunicativa em que se insere. Já o anúncio 40 (p. 219), apenas para 

citar um exemplo, não explicita a relação do banco com a concorrência, tampouco menciona 

um produto ou serviço. O que está em foco são os valores associados ao futuro. 

É este o dispositivo que estrutura o universo de consumo instaurado nos anúncios 

publicitários que analisamos, de modo que um desses eixos pode ser posto em evidência, 

enquanto os outros permanecem apenas implícitos, ou alguns podem ser contemplados 

enquanto outros são ocultados, ou ainda, todos podem estar contemplados, como ocorre com 

os anúncios do banco Santander, que, ao mesmo tempo em que apresentam o banco como o 

melhor banco dentre os demais, também fazem surgir diversos valores emocionais e 

ideológico-culturais. Tendo esse novo dispositivo como ponto de partida, o anúncio pode 

colocar em evidência, em seu discurso, a instância publicitária, reforçando sua posição na 

economia de mercado, dando-lhe o direito de vangloriar-se, de colocar-se como superior à 

concorrência, como ocorre com os anúncios do banco Santander (47 a 52, p. 222), nos quais a 

instância publicitária coloca em evidência sua identidade discursiva de benfeitora que se 

dirige à instância receptora como beneficiária de algo que somente ela pode oferecer. O 

produto ou o serviço anunciado, aqui, é transformado no único meio de realizar um sonho, um 

desejo, ou de preencher uma falta, uma necessidade. Vamos ter, nesse caso, a preocupação 

com a construção de um ethos que evidencia uma imagem de competência, confiança e 

sinceridade, favorecendo a imagem do próprio banco em relação com a concorrência. 

A instância público, por sua vez, pode ocupar dois lugares de destaque nesse universo 

de consumo. Pode, em alguns casos, ocupar a posição de consumidor-cliente-efetivo, sendo, 

assim, descrito como um usuário que pode dar seu testemunho comprovando a eficácia do 

benefício oferecido. Nessa posição, o destinatário será colocado em cena para comprovar que 

o benefício anunciado atende às expectativas, às crenças e às necessidades de quem se 

interessar, ou seja, do leitor do anúncio. Entretanto, a instância público também pode vir 

ocupando a posição de “consumidor da publicidade” ou de consumidor-potencial, ou seja, de 

leitor da revista que ainda não é consumidor ou cliente, mas que pode ter interesse em ser, 

visto que o anuncio oferece algo que lhe faz falta, algo que ele está buscando. Nesse caso, a 

instância público não se verá em cena, mas verá uma cenografia com a qual poderá se 

identificar, verá serem colocados em cena ou seus valores, ou suas necessidades, ou suas 
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buscas; com isso, poderá ser atraída e ficar com vontade de se transformar em consumidor-

cliente efetivo. Nesse caso, a preocupação será com a construção do pathos, com a projeção 

de valores emocionais que impactem o destinatário. Há, agora, a preocupação com a 

construção de um ethos que evidencia uma imagem de solidariedade, cumplicidade, empatia, 

atenção e amabilidade, favorecendo a imagem do próprio banco em relação a seus clientes e 

aos valores por eles valorizados. 

Independentemente de que haja preocupação com a construção do ethos ou com a 

construção do pathos, sempre é possível produzir efeitos patêmicos, visto que a projeção de 

um ethos qualquer sempre colocará em cena uma imagem de consumidor, o que, por sua vez, 

implica mobilizar suas crenças e seus valores do mesmo modo que na construção do pathos. 

A diferença entre as duas preocupações é a de que, no primeiro caso, haverá maior exposição 

de uma figura para o enunciador, enquanto no segundo caso, maior exposição de uma figura 

para o consumidor.  

Com base nessas considerações prévias, passaremos, a seguir, a observar nos anúncios 

que imagens de EU e de TU estão em evidência e como tais imagens se convertem em 

representações que  contribuem para a produção de efeitos patêmicos. 

 

5.2.1. A relação entre o verbal e o imagético na construção dos efeitos patêmicos 

 

Como vimos anteriormente (tópico 3.3), a relação entre a informação verbal e a 

imagem se dá em diferentes níveis – no nível semântico, remetendo às informações com as 

quais, isoladamente, cada uma dessas formas contribui para constituir o todo; no nível 

sintático, remetendo à distribuição espacial de cada uma delas na página (inclusão ou 

contiguidade), e, por fim, no nível pragmático, indicando até que ponto o texto e a imagem 

orientam a interpretação que o leitor deve dar à publicidade (conforme SANTAELLA, 2012). 

Esses três níveis são interdependentes, de modo que um nível se entrelaça aos outros para que 

no fim o texto signifique em sua totalidade. Entretanto, cabe lançar um olhar analítico para 

cada um desses níveis, observando em que medida cada um deles interfere na construção de 

efeitos patêmicos no anúncio publicitário. 

Como vimos no tópico 3.3, o ponto de vista sintático interfere na interpretação na 

medida em que nos obriga a considerar se texto e imagem estão em relação de inclusão ou de 

contiguidade e, em que medida um provoca interferência no outro. Em relação de inclusão, a 

parcela verbal precisa ser considerada sob as duas formas – enquanto imagem e enquanto 
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texto. Vejamos, a seguir, por que é importante considerar a relação de inclusão para a 

produção de sentidos patêmicos em alguns dos anúncios do corpus principal: 

 

• Anúncio 23 (p. 215): Como já mostramos, nesse anúncio, o verbal é, antes, parte da 

imagem de um diário pessoal. Considerados isoladamente, os enunciados verbais 

colocam em cena anseios, desejos e crenças sociais, o que exemplifica as estratégias 

de sugestão a que se refere Santaella (2012, p. 138). Mas eles estão em relação de 

inclusão com a imagem, o que relaciona os valores evocados ao produto anunciado 

por meio de um universo de consumo verossímil e desejável. Nesse caso, ao levar o 

leitor a realizar essa associação entre os valores evocados e o universo de consumo 

proposto, o publicitário joga, ao mesmo tempo, com estratégias de sedução e de 

persuasão (SANTAELLA, 2012, p. 138). 

 

• Anúncio 24 (p. 215): A quarta página do anúncio 24 da Caixa apresenta a imagem de 

uma embarcação navegando em um rio, na qual se lê “Caixa. Agência Chico Mendes.” 

A palavra “Caixa” é a identificação do banco, e a expressão “Agência Chico Mendes” 

é a identificação de uma das agências do banco. Esses sentidos são objetivos e 

dependem do valor simbólico das palavras e também do seu contexto. Em relação de 

inclusão, fazendo parte da fotografia, essa parcela verbal exemplifica o que no anúncio 

é identificado como “proximidade”, que pode ser considerado um detonador de 

emoções, e, portanto, ganha aspectos de subjetividade. Assim, as três estratégias da 

comunicação publicitária (SANTAELLA, 2012) estão integradas: captar a atenção 

(pela sugestão – o tamanho da embarcação em contraste com o tamanho do homem 

que a aguarda no cais, por exemplo), despertar a admiração ou o respeito (pela 

sedução) e agradar ao pensamento (pela persuasão – trata-se de um banco que oferece 

diferentes canais de atendimento, inclusive para quem vive em local de difícil acesso). 

 

•  Anúncio 41 (p. 221): Na imagem da canga mostrada, há três palavras que fazem parte 

da imagem: IPTU, IPVA, escola. Enquanto texto, essas palavras remetem a despesas 

que todos temos em início de ano, algo que nos causam preocupação; mas enquanto 

imagem, essas palavras apenas estão estampadas na canga de praia que está sendo 

estendida, ou seja, não são motivos de preocupação, não interferem nas férias da 

família. Isoladamente, essas palavras evocam sentimentos que podem ou não serem os 

do leitor, se prestando a uma estratégia de sugestão; no conjunto da constituição 

textual da publicidade, essas palavras têm o potencial de despertar os desejos do leitor 

de resolver um problema que o incomoda, se prestando a uma estratégia de sedução; 

por fim, tratam-se de palavras que simbolizam uma realidade, possuem um valor 

simbólico reconhecível por todos os que vivenciam as questões econômicas do país, se 

prestando, desse modo, a uma estratégia de persuasão (o banco pode te ajudar a 

resolver esse problema). 
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• Anúncio 49 (p. 222 e 264): O anúncio mostra a imagem de um recorte de jornal, como 

se ele tivesse sido rasgado e colado no anúncio. Nesse recorte, lê-se: “Ranking – 

Banco mais sustentável. 1º Santander.” A relação de inclusão, nesse caso, agrega um 

sentido de veracidade ou de realidade – foi publicado em um jornal ou em uma revista, 

e a imagem prova isso. A inclusão, nesse anúncio, se presta a uma estratégia 

predominantemente de persuasão, a qual também é conseguida por meio da 

superlatividação descritiva do banco que é repetida várias vezes ao longo do texto: 

“mais sustentável”. 

 

 

Anúncio 49 – Santander. Fonte: VEJA, revista. Ed. 2327, 26 jun. 2013, p. 14. 

 

• Anúncio 50 (p. 160, 222): Nas três primeira páginas do anúncio, completando a 

parcela verbal, vê-se a imagem de balões de fala que contém informação verbal e 

imagética. As expressões “tô de casa nova!”, “loja aberta!” e “comprei!”, inclusas na 
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imagem dos balões, são exclamações que indicam a fala de alguém que acabou de 

realizar alguma transação financeira desejada – comprar uma casa, abrir uma loja ou 

comprar algo. Em relação de inclusão, como parte de um balão de fala usado para 

identificar algo que está sendo comunicado no anúncio, essas expressões passam a 

significar conquista, realização de um sonho, concretização de uma meta. Logo, 

vemos que as “falas” mostradas sugerem as necessidades do leitor e simbolizam sua 

realização. 

 

No anúncio 41, por exemplo, a inclusão das palavras na imagem ajudou a criar efeitos 

patêmicos, mobilizando uma preocupação que todos têm com as despesas de início de ano ao 

mesmo tempo em que as minimiza, praticamente as anula, colocando-as como uma 

preocupação desnecessária. No anúncio 23, a inclusão também produz efeitos patêmicos, 

visto que as palavras que fazem parte da imagem se inserem em um universo de valores 

emocionais considerados socialmente positivos. A mensagem final depende de que possamos 

interpretar a parcela verbal em si mesma e em relação à sua inclusão na imagem.   

A maior parte dos anúncios, entretanto, é constituída pela relação de contiguidade, de 

modo que palavra e imagem ocupam cada uma seu espaço na página, e o leitor pode perceber 

até onde vai a imagem e onde começa o texto, diferenciando-os e reconhecendo o grau de 

interferência de um no outro.  

O ponto de vista pragmático de observar a relação entre verbal e não verbal é 

fundamental para a interpretação da mensagem publicitária, visto que a parcela verbal irá 

guiar a leitura feita, indicando que possibilidade interpretativa a imagem pode ganhar no 

anúncio. Segundo Santaella (2012, p. 137), “a abertura que é própria de toda imagem não 

trabalha a serviço da publicidade. É preciso que o texto dê um direcionamento interpretativo 

para essa abertura.” Desse modo, fica evidente que a imagem publicitária não é independente 

do verbal, de modo que o leitor, ao realizar os cálculos necessários para alcançar a mensagem 

final, precisará deixar que o texto o guie, o oriente sobre os sentidos da imagem publicitária.   

Adotando um ponto de vista pragmático para observar a relação entre palavra e 

imagem, vamos perceber, por exemplo, que, em todos os anúncios, o nome da marca do 

banco é uma ancoragem fundamental para que toda a comunicação publicitária que se 

estabelece. É a partir da nomeação da marca que podemos perceber que a imagem de um 

diário pessoal, mostrada no anúncio 23, da Caixa (p. 215), evoca valores positivos e os 

associa ao banco, levando o leitor da revista à conclusão de que se trata de um banco com 

perfil voltado também para os jovens e para suas necessidades. O mesmo acontece com o 

anúncio 29, do Banco do Brasil (p. 217), em que a leitura da imagem precisa ser associada à 
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marca e às demais informações verbais dadas para que possa significar dentro do contexto do 

anúncio. O olhar exibido no anúncio 35, do Itaú (p. 218), também exemplifica a importância 

do verbal para a interpretação da imagem publicitária.  

Por fim, o ponto de vista semântico de observar essa interação entre palavras e 

imagens, nos pareceu muito importante, visto que é no campo da produção de sentidos que os 

efeitos patêmicos são construídos. Desse modo, evidenciamos que sentidos cada uma dessas 

formas comunicativas possibilita sozinha e que sentidos são construídos por meio de sua 

interação.: se olharmos a imagem isoladamente, que possibilidades de sentido ela permite? 

Essas possibilidades interpretativas também são dadas pelo texto?  

Aplicando os conceitos de Santaella (2012) para a análise das imagens de livros 

ilustrados, observamos que, na publicidade, a relação semântica estabelecida 

(redundância/dominância, complementaridade ou discrepância) interfere na produção de 

efeitos patêmicos.  Segundo Santaella (2012, p. 139), “... as complementaridades, correlações 

e, por vezes, oposições entre texto e imagem, e as fricções de significado entre ambos, são 

grandemente responsáveis pela eficácia sugestiva do discurso híbrido, também chamado de 

sincrético30, da publicidade.” Assim, por meio dessa relação semântica, é possível explorar as 

estratégias de sugestão, de sedução e de persuasão, garantindo que a comunicação publicitária 

cumpra seu propósito final. 

Do ponto de vista semântico, há três formas de imagem e texto verbal se relacionarem 

(conforme SANTAELLA, 2012): relação de redundância/dominância, relação de 

complementaridade e relação de discrepância. Vejamos, a seguir, cada uma delas, aplicando-

as aos anúncios. 

 

• Relação de redundância da imagem e dominância do texto verbal 

 

De acordo com Santaella (2012), haverá redundância da imagem e dominância do 

texto verbal quando este carregar maior responsabilidade comunicativa que aquela. Nesse 

caso, sem a imagem o anúncio ainda faria sentido, a informação principal ainda seria 

transmitida, mesmo que a informação final perdesse um pouco do seu poder de sugestão ou de 

sedução, estratégias bastante favorecidas pelo uso das imagens. Afinal, as imagens 

redundantes podem até não contribuir para a melhor compreensão do texto, “mas podem levar 

 
30 Ou multimodal, como preferimos denominar nesta pesquisa. 
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a uma melhor capacidade de memorização, devido à força maior da imagem para ser 

memorizada” (SANTAELLA, 2012, p. 114).  

Nesse caso, se considerada sozinha, a imagem publicitária redundante, ou informa a 

mesma coisa que o texto verbal, de modo que, se fosse retirada do anúncio, haveria pouco ou 

nenhum prejuízo para a totalidade da mensagem transmitida, visto que é o texto que tem o 

domínio informativo; ou informa algo que pouco acrescenta à informação verbal. Aqui, a 

imagem mostra objetos de discurso que o texto já introduziu, não acrescentando, por isso, 

uma novidade. Entretanto, em relação de redundância com o verbal, a imagem tem o poder de 

mostrar, intensificar ou realçar características que ele não teria possibilidade de fazer, ou 

gastaria muito mais recurso linguístico para fazer. A imagem, nesse caso, propicia a economia 

informacional necessária a esse gênero textual, amplia a capacidade de memorização da 

informação e facilita o emprego das estratégias que tornam a comunicação publicitária mais 

eficaz.  

Vamos encontrar relação de redundância em vários dos anúncios analisados (24, 26, 

27 (p. 215), 31, 34 (p. 217), 35 (p. 218), 37, 38, 39, 40 (p. 219), 41, 45 (p. 221), 47 e 52 (p. 

222)), mas usaremos os anúncios 24 e 35 para analisar: 

 

→ Anúncio 24, da Caixa: na segunda página do anúncio, a imagem do casal de noivos é 

redundante com relação à palavra “casamento”, mesmo que possamos considerar que imagem 

remete a uma das etapas do casamento (é o início do casamento, não o meio ou o final, por 

exemplo). Entretanto, ainda que seja redundante, essa imagem agrega força expressiva à 

palavra, tornando-a mais impactante e, por isso mesmo, com maior potencial patêmico. Ler as 

palavras “namoro” e “casamento” é, em princípio, menos patêmico que ver um casal de 

noivos, felizes e apaixonados, mostrados em uma imagem. Se, no anúncio, essas palavras 

acionam uma tópica da esperança, como vimos, a imagem aciona a tópica da alegria, do amor. 

Com isso, o potencial patêmico do anúncio se amplifica, pois além de ler palavras 

potencialmente patêmicas, o leitor do anúncio também poderá ver uma imagem patêmica. 

Essa interação redundante  entre os dois códigos semióticos são, portanto, fundamentais para 

a construção de estratégias de sugestão: tanto o verbal quanto o não verbal, incluindo-se aqui 

a cor azul que predomina no anúncio, tem alto grau de sugestividade, podendo despertar, num 

primeiro momento inúmeras sensações no leitor, já que pode evocar valores socialmente 

desejáveis. 
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→ Anúncio 35, do Itaú: se considerarmos que o texto traz a informação “sonhar de olhos bem 

abertos”, então a imagem ilustra o mesmo que já está dito no texto. É claro que a imagem traz 

um dado adicional, que é o avião espelhado no olhar, o que exemplifica um tipo de sonho que 

se pode ter, o de viajar, dando à imagem, em menor grau, um valor semântico também de 

complementaridade. Entretanto, do ponto de vista semântico, a imagem é mais redundante 

que complementar, visto que, se eliminada, o texto sozinho ainda transmitiria a informação 

em sua totalidade. Nesse caso, tanto o verbal, quanto o visual, por meio de uma interação 

redundante, favorecem as estratégias de sedução, despertam os desejos do leitor, seus sonhos, 

seus projetos. 

 

• Relação de complementaridade entre texto verbal e imagem:  

 

A complementaridade entre o imagético e o verbal ocorre quando ambos fornecem 

informações igualmente importantes para a compreensão da mensagem final, de modo que, se 

a imagem for retirada, o texto não dará conta de informar tudo o que informaria junto com a 

imagem. Conforme Santaella (2012), nesse caso, há equivalência informacional. Nos 

anúncios publicitários, a complementaridade aparece, por exemplo, quando a imagem 

publicitária se apresenta como um exemplo de algo que foi mencionado verbalmente, mas não 

foi descrito ou especificado, ou ainda, quando cada um traz um tipo de informação, que juntas 

formarão o todo da mensagem.  

Consideramos que a relação de complementaridade possibilita à imagem introduzir 

objetos de discurso potencialmente patêmicos, que o texto sugeriu, mas não explicitou, 

deixando apenas implícito, como ocorre no anúncio seguinte do Banco do Brasil, em que o 

texto verbal fala em “conexão” e “relacionamentos”, palavras que, sem a imagem teria seus 

sentidos calculados dentro do universo de consumo proposto – conexão digital oferecida pelo 

banco, relacionamento do banco com seus clientes. Com a interferência da imagem, 

entretanto, essas palavras passam a significar também a conexão e o relacionamento entre 

pessoas, ou seja, a imagem atribui às palavras um duplo sentido. 
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Anúncio 32 – BB. Fonte: VEJA, revista. Ed. 2481, 08 jun. 2016, p. 46-47. 

 

 

Anúncio 44 – Bradesco. Fonte: VEJA, revista. Ed. 2535, 21 jun. 2017, p. 02-03. 
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A tabela 9, seguinte, traz uma relação de categorizações introduzidas pela imagem em 

alguns dos anúncios analisados. Essas categorizações não foram dadas na parcela verbal, mas 

se somam ao campo semântico do verbal para construir o universo de consumo proposto.  

 

 
Categorias e informações 

introduzidas pelas imagens 

Categorias e informações introduzidas pelo 

verbal 

Anúncio 23 

(p. 215) 
diversão, amizade, afeto, encontros  tranquilidade, vida, segurança, futuro. 

Anúncio 25 

(p. 215) 
família, amigos, confraternização 

ano novo, grandes conquistas, primeiro 

emprego, primeiro carro, conquistar a casa 

própria, fazer a família prosperar, abrir sua 

empresa 

Anúncio 28 

(p. 215) 
casamento, noiva, despreocupação tirar os seus planos do papel 

Anúncio 30 

(p. 217) 

paternidade, afeto, proximidade, 

compra 
segurança,controle, facilidade, agilidade 

Anúncio 32 

(p. 217) 
casal, união, felicidade, natureza 

conexão, relacionamentos, benefícios, bom da 

vida, pacotes de viagem 

Anúncio 39 

(p. 219) 
mulher, mulher negra 

conquista, mulher, garota, mulher 

empreendedora, seu próprio negócio, 

empreendedorismo feminino, uma sociedade 

mais justa e igualitária para todos, essa causa, 

mulheres do país inteiro  

Anúncio 43 

(p. 221)  

bailarina, teatro, plateia, realização, 

concretização, sonho 
muitos motivos, seguir em frente 

Anúncio 44 

(p. 221) 

homem de mochila, montanhas, 

desafio, dificuldade, perseverança 

caminho, objetivo, muitos motivos, seguir em 

frente 

Anúncio 45 

(p. 221)  

mulher sorridente, vestido, compra, 

contentamento/satisfação 

inovação, tendência, novidade, digital, 

conexão 

Anúncio 46 

(p. 221) 
avô, neto, cumplicidade, apoio, ajuda futuro, presente 

Anúncio 47 

(p. 222): 
pai, filha, natureza, paternidade, afeto mais tempo para brincar com minha filha 

Tabela 9: Categorias  introduzidas pela imagem e pelo verbal. (Elaboração própria). 

 

 

Como podemos ver na tabela 9, em todos os anúncios relacionados, as categorias 

introduzidas pelas imagens não correspondem exatamente às mesmas categorias introduzidas 

pelas palavras. Constatamos que as imagens estabelecem categorizações que, por um lado, 

selecionam algum índice de efeitos patêmicos, evidenciando alguma das tópicas emocionais 

positivas, e, por outro lado, as imagens também colocam em cena a corporalidade e o caráter 

do destinatário que é o alvo da mensagem, funcionando como estratégia de sedução. Desse 

modo, as imagens introduzem no anúncio objetos de discurso que não foram introduzidos 

verbalmente, mas fazem parte do campo semântico instaurado, e, por isso, acabam 

contribuindo para a construção dos efeitos patêmicos, instaurando uma correferência que faz 

com que a imagem interfira, de alguma forma, sobre os sentidos do texto verbal, ou o inverso. 
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Caso fossem eliminadas, essas tópicas de efeitos patêmicos deixariam de fazer parte da 

cenografia projetada, de modo que a mensagem final ficaria prejudicada.  

No anúncio 23, a relação entre texto e imagem também é de complementaridade, visto 

que ambos têm a mesma importância na constituição da mensagem. Vale lembrar que, aqui, o 

verbal está em uma relação de inclusão com a imagem, ou seja, ele faz parte da imagem, é 

imagem; logo, se eliminamos a imagem, eliminamos também a informação verbal. 

Isoladamente, o verbal dá informações que a imagem não deu, como, o papel do banco nessa 

cenografia e a preocupação das pessoas com o futuro; a imagem, por sua vez, é responsável 

pela cenografia instituída. Essa imagem mostra a página de um diário pessoal, por meio da 

qual são colocadas em evidência a tópica da esperança, e evidencia as relações de amizade 

existentes entre as pessoas (amigos, namorados), por meio das quais mobiliza a tópica da 

alegria. Tudo isso se complementa para compor a mensagem final do anúncio.  

 

     

Anúncio 39 – Itaú. Fonte: VEJA, revista. Ed. 2592, 25 jul. 2018, p. 112. 

 

No anúncio 25, texto e imagem têm a mesma importância para a composição final da 

mensagem. Enquanto o texto convida o leitor da revista a vir fazer mais em 2014, pois quem 

transforma o ano novo em feliz ano novo somos nós mesmos, a imagem apresenta uma 

sugestão ou um exemplo do que seria fazer o ano novo ser um feliz ano novo – a reunião de 
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família e amigos, sorridentes e felizes compartilhando a ceia. Logo, o verbal e o não verbal 

veiculam informações distintas, mas que se completam para constituir a mensagem final. 

Nesse caso, verificamos uma relação pragmática de fixação entre texto e imagem, pois o texto 

fixa as possibilidades significativas da imagem, orienta a interpretação que deve ser dada. Em 

conjunto, porém, as duas informações são eficientes em mobilizar os imaginários 

sociodiscursivos que circulam acerca do que se espera para um ano que começa – família, 

amigos, alegria, amor etc., categorias que não são dadas no texto, apenas na imagem. 

Observemos detidamente o anúncio 39, do Itaú ( p. 219 e 272). Se considerarmos o 

fato de que o texto menciona, várias vezes, a palavra “mulher”, pode parecer que a imagem é 

redundante em relação ao texto, afinal ela exibe a figura de uma mulher. Entretanto, 

observemos que a imagem mostra uma mulher negra, maquiada, com um olhar que evoca 

confiança, segurança, estabilidade, determinação etc.  

No contexto de uma publicidade divulgada em um país como o Brasil, em que as 

questões raciais são postas em discussão em diferentes meios de comunicação e na própria 

sociedade, faz muita diferença falar “mulheres” de forma ampla e geral e mostrar uma 

“mulher negra”. Podemos afirmar, com base nos imaginários sociodiscursivos que 

compartilhamos em nossa sociedade, que o conjunto “mulheres” contém o subconjunto 

“mulheres negras”, mas este não contém aquele, visto que as mulheres negras, além de 

lutarem pelas causas que envolvem as mulheres, também lutam pelas causas que envolvem os 

negros. Como vemos, não há redundância nessa imagem, pois se o texto verbal parece estar 

engajado com a promoção da causa feminina em nossa sociedade, a imagem dá destaque às 

mulheres negras, como se pretendesse dar a esse grupo específico um protagonismo que 

historicamente ele não tem.  

Nesse anúncio 39, a relação de complementaridade estabelecida entre as duas 

materialidades semiológicas funciona como uma estratégia de sugestão, pois ajuda a evocar as 

diversas questões tanto de gênero quanto de raça que são debatidas na sociedade; também 

funciona como uma estratégia de sedução, pois tem o potencial de despertar a identificação de 

todas as mulheres, principalmente as mulheres negras, que desejam ser livres e independentes, 

abrindo seu próprio empreendimento; e funciona, por fim, como estratégia de persuasão, pois 

apresenta o banco como aquele que está engajado em causas sociais, que facilita a vida das 

mulheres, que valoriza a mulher negra etc. 
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• Relação de discrepância entre texto verbal e imagem:  

 

Com base em Santaella (2012) há discrepância entre verbal e imagético quando, 

considerados isoladamente, poderiam informar coisas bastante distintas, podendo ocorrer, até 

mesmo, oposições ou fricções de significado entre ambos. Entretanto, segundo a autora, a 

discrepância, se intencional e bem planejada, pode resultar na produção de sentidos 

surpreendentes. Aqui, estamos denominando de relação de discrepância os casos em que a 

imagem sozinha introduz objetos de discurso que, em princípio, não parecem ter nenhuma 

relação com os sentidos veiculados pela parcela verbal, como se cada um seguisse um sentido 

diferente.  

Dos anúncios que constituem o corpus principal aqui analisados, o 42, do Bradesco (p. 

221 e 234), é o que chega mais próximo de uma relação de discrepância. Nele, a imagem 

mostra dois filhotes de cachorro deitados num ambiente interior que poderia ser uma sala de 

estar de um apartamento com janelas de vidro. A informação verbal, contudo, não fala sobre 

cachorros, não se dirige a possíveis donos de cachorro: ela traz informações sobre o banco.  

Desse modo, inicialmente, a imagem não parece ter muita relação com o verbal, não é 

redundante, visto que não traz a mesma informação, e não é, necessariamente, complementar, 

visto que a única informação que se perderia com a eliminação da imagem seria o referente da 

expressão “esta foto”, que claramente remete à imagem dos filhotes. As informações mais 

importantes que a comunicação publicitária estabelecida pretendeu ainda estariam garantidas 

se a imagem fosse extraída, ou até mesmo substituída por outra imagem qualquer que não 

remetesse ao universo de consumo dos bancos. 

Entretanto, precisamo-nos lembrar do que nos diz Santaella (2012) sobre a linguagem 

publicitária: seus significados ficam sempre longe do sentido comum, isto é, mesmo uma 

imagem que, em princípio, pode não fazer sentido, na publicidade passa a fazer. “O que 

importa é atrair o receptor, fisgá-lo para dentro da mensagem. Transformar o leitor, ou 

espectador, distraído, em participante, torná-lo cúmplice dos sentidos que a mensagem visa 

transmitir (SANTAELLA, 2012, p. 138). Uma imagem como a do anúncio 42 (p. 221 e 234), 

por exemplo, pode sugerir muitas possibilidades de sentido, acionando a capacidade de sentir, 

despertando os afetos do leitor, mobilizando valores emocionais. Ao mesmo tempo, é uma 

imagem sedutora: ela mostra dois filhotes de cachorro, que, em geral, despertam 

encantamento, sorrisos, amor. O mais provável é que, diante dessa imagem, o leitor se 

detenha, seja seduzido, sem nem ao menos perceber que está sendo atraído pelo anúncio. 

Mesmo se tratando de uma discrepância parcial, visto que, ao ler o texto encontraremos a 
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ancoragem necessária para estabelecer a relação de complementaridade, a escolha dessa 

imagem provoca efeitos de sentidos surpreendentes: a fotografia ilustra uma daquelas horas 

em que a última coisa em que se quer pensar é no banco, e escolhendo esse banco, você 

realmente poderá fazer isso: não se preocupar com ele. 

 

5.2.2. A cenografia patêmica, o ethos e a representação de consumidor  

 

Para se comunicar e dar sentido às suas intenções comunicativas, o sujeito 

comunicante precisa se inscrever ao mesmo tempo em um mundo de signos e em um mundo 

de referências compartilhadas que instauram os imaginários sociodiscursivos. Ao comunicar, 

portanto, o sujeito o faz a partir de representações que ele constrói com base nas experiências 

que ele adquire ao se inscrever nesses mundos de significação. No caso dos anúncios, há de se 

considerar também a importância do princípio de influência que subjaz a todo ato 

comunicativo, o que confere um papel fundamental às visadas discursivas, visto que estas são 

decisivas para determinar a orientação dada à relação instaurada entre os protagonistas do 

discurso produzido – o enunciador e o destinatário. 

As visadas, segundo Charaudeau (2004), correspondem à intencionalidade do sujeito 

comunicante que se dirige a um sujeito destinatário ideal, sobre o qual tem total controle, mas 

que também precisa ser reconhecido como tal pelo interpretante. Como vimos, as visadas 

correspondem a determinadas atitudes enunciativas – as atitudes acionais e as emocionais 

(tópico 3.1). Os anúncios publicitários, em geral, vêm, implícita ou explicitamente, 

determinados por uma atitude acional, descrita como um “fazer-fazer”, isto é, os anúncios, em 

última instância, objetivam levar o interlocutor à ação. Porém, é cada vez mais recorrente que 

o discurso publicitário seja produzido a partir de uma atitude enunciativa emocional, 

promovendo primeiro um “fazer-sentir” para, depois, “fazer-fazer”. Desse modo, os anúncios 

são estruturados em função de uma dupla intencionalidade: a de levar a sentir e a de levar a 

fazer. 

Em seus textos, Charaudeau deixa claro que existem muitas visadas possíveis, e 

apresenta apenas algumas delas. Nesta pesquisa, gostaríamos de dar destaque a três visadas 

que se inscrevem em uma atitude mais emocional, quais sejam a visada de sedução, a de 

captação e a de incitação, que são visadas que propiciam a instauração de efeitos patêmicos.  

A visada de sedução promove a intenção de “fazer-sentir para fazer-fazer”. Assim, 

para fazer sentir nos anúncios publicitários, o discurso promove valores positivos a partir das 

crenças, dos estereótipos, dos valores emocionais e do engajamento com causas sociais. Além 
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disso, a demonstração de afeto e solidariedade tem grande apelo sedutor, colocando o 

destinatário em uma disposição favorável à intencionalidade da comunicação. Nesse contexto, 

a cenografia do anúncio coloca em cena um universo de valores positivos, um ethos que 

transmite solidariedade e um destinatário idealista que se deixa seduzir pela promessa de 

amor, de felicidade, de realização de sonhos e projetos. Em uma visada de sedução, o pathos 

pode ser construído de todas as formas: pela regra de exibição de afetos, pela regra de 

mostração de algo que pode afetar ou pela regra de representação do que é considerado 

afetivo (conforme regras de PLANTIN, 2010).  

A visada de captação consiste em construir mecanismos que possibilitem captar o 

interesse do leitor da revista, chamar sua atenção para o que está sendo dito. Para tanto, serão 

empregados recursos capazes de provocar um impacto (com recurso a cores ou tamanhos) ou 

de seduzir (com imagens ou palavras).  Traduz-se por um “fazer-perceber para fazer-fazer”. A 

visada de captação é, de certa forma, uma visada inevitável para o anúncio publicitário, visto 

que a captação do leitor é um dos desafios que as publicidades impressas precisam superar. 

Desse modo, todos os anúncios impressos estruturam suas informações de modo que elas 

possam captar o leitor. Entretanto, há anúncios nos quais percebemos que a visada de 

captação é preponderante, ou seja, a seleção imagética e linguística, o tamanho da fonte e a 

distribuição das cores se destacam mais que a própria informação transmitida, como se o 

comunicante apenas desejasse ser visto, ser percebido.  

A visada de incitação, como já mencionamos anteriormente, é a visada que 

caracteriza, de modo geral, os textos publicitários. Ela orienta a intenção de “fazer-crer” ou 

“fazer-acreditar para fazer-fazer”. Mas, para diferenciá-la das visadas de sedução e captação, 

consideramos que, para fazer o destinatário acreditar no que diz o enunciador, este precisa 

apresentar certo número de argumentos, de informações críveis, ou pelo menos, verossímeis, 

instaurando um efeito de verdade, de sinceridade, de honestidade e de virtude.  

Com isso, o ethos discursivo será construído para mostrar a imagem de um EU 

competente, sincero e sábio, que se dirige a um destinatário realista que está focado em sua 

situação financeira, que precisa de vantagens e benefícios, que quer sentir que tem controle 

financeiro, facilidades, segurança, certezas etc. Para motivar esse destinatário, o ethos precisa 

revelar-se competente, apresentando todas as informações necessárias para fazer o 

destinatário acreditar na promessa apresentada no anúncio. Vale acrescentar que essas três 

visadas estão presentes nos anúncios, todos têm a potencialidade de captar, seduzir e incitar o 

leitor da revista, mas, em alguns deles, uma ou duas dessas visadas parecem mais evidentes.  
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Vejamos, a seguir, alguns anúncios que exemplificam como as visadas constroem uma 

cenografia patêmica, o ethos e o pathos, além de projetar a representação de consumidor. 

 

Anúncio 23 – Caixa (p. 215) 

 

Visada enunciativa  

e regra de construção do pathos 

Cenografia, ethos  

e representação do destinatário 

Visada mais evidente:  sedução. 

 

A imagem garante a captação (fazer-perceber) e o 

conjunto de informações apresentado responde à 

visada de incitação (fazer-fazer), mas o que mais 

fica em evidência é a sedução (fazer-sentir para 

querer-fazer). 

 

O anúncio promove os valores da juventude e 

destaca as relações de amizade e afeto e a 

preocupação com o futuro, mobilizando um 

imaginário sociodiscursivo bastante sedutor.  

 

Com isso, provoca uma atitude emocional no 

leitor da revista, fazendo-o “sentir” a mensagem 

para “querer-fazer”, isto é, suscitando nele 

sentimentos que despertem seu desejo de se 

tornar um cliente do banco (estratégia de 

sedução). 

 

Regra de construção do pathos:  

 

R1: “Mostre pessoas afetadas!” 

R3: “Mostre imagens emocionantes!” 

 

Os efeitos patêmicos obedecem às regras da 

exibição e da representação. A construção do 

pathos se efetiva por meio de fotos que mostram 

pessoas felizes (R1) e a própria página do diário 

que remete a uma situação feliz (R3). 

 

De fato, o anúncio mostra uma página de diário 

pessoal, que pode ser considerado um objeto 

emocionante na medida em que revela algo 

pessoal, que faz parte da intimidade de alguém, 

expondo seus desejos secretos, seus sonhos; e 

exibe fotos de pessoas sorridentes, felizes. 

 

 

 

 
 

Cenografia instituída:  

 

A cenografia remete à página de um diário 

pessoal, logo é uma cenografia que dá 

corporalidade e caráter a uma pessoa que se 

planeja, que registra seus sonhos e planos, as 

coisas que a motivam e fazem feliz.  

 

No nível do anúncio, essa cenografia possibilita a 

construção das imagens do enunciador (ethos 

solidário) e do destinatário (um idealista, que 

almeja realizar sonhos e viver experiências 

felizes): 

  → iEU = ethos solidário 

  → iTU = idealista, sonhador 

 

O ethos discursivo revela a imagem de um EU 

solidário, um cúmplice que conhece os anseios e 

os desejos de seu interlocutor (ele mostra uma 

página do seu diário, afinal), ele também é 

atencioso, prontifica-se a orientar o destinatário a 

alcançar seus objetivos, sugerindo-lhe o meio de 

concretizá-los.  

 

O destinatário é instaurado como um idealista, 

alguém que busca ao mesmo tempo tranquilidade 

e segurança, sendo corporificado como uma 

pessoa jovem que vivencia experiências felizes, 

mas que não deixa de se preocupar com o futuro.  
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Anúncio 24 – Caixa (p. 217 

Visada enunciativa  

e regra de construção do pathos 

Cenografia, ethos  

e representação do destinatário 

 

Visadas mais evidentes:  captação e sedução  

 

Embora a incitação (fazer-fazer) seja um 

pressuposto nesse anúncio, é a captação (fazer-

perceber) e a sedução (fazer-sentir) que ficam mais 

evidentes.  

 

O anúncio foi construído para chamar a atenção do 

leitor da revista, por meio de imagens e de letras 

em tamanhos maiores que as demais, o que dá 

destaque a algumas informações, como: “A vida 

pede mais que um banco.”, “Casamento”, “Casa 

própria”, “Proximidade” “Qualidade de vida.” 

Tudo isso vem com um pano de fundo cuja cor 

predominante é o azul celeste, que sugere 

tranquilidade, paz, serenidade, e remete à cor 

predominante da identidade visual do banco. Todos 

esses elementos, por sua iconicidade, têm um forte 

poder evocativo, abrindo a publicidade para 

inúmeros sentidos, o que caracteriza a estratégia de 

sugestão. 

 

Mas, o anúncio também toca os desejos, 

mobilizando os imaginários acerca do casamento, 

da aquisição da casa própria, da proximidade e da 

qualidade de vida, buscando seduzir por meio dos 

sentimentos que essas palavras suscitam, 

sentimentos que são intensificados por meio do que 

as imagens mostram. Há uma relação indicial entre 

palavras e imagens, isto é, uma similaridade de 

sentidos, uma redundância, o que caracteriza a 

estratégia de sedução. 

 

Regra de construção do pathos:  

R1: “Mostre pessoas afetadas!” 

R3: “Mostre imagens emocionantes!” 

R4: “Descreva/amplifique as coisas emocionantes!” 

 

Os efeitos patêmicos obedecem às regras da 

exibição e da representação. As imagens fazem 

exatamente isso: mostram pessoas felizes, 

realizadas, sorridentes. E essa exibição é ainda 

mais ampliada por meio da descrição promovida 

pelas palavras que acompanham as imagens: 

casamento, casa própria, proximidade e qualidade 

de vida, juntamente com as informações dadas em 

rodapé de página, constroem um universo de 

consumo potencialmente patêmico, representando o 

ideal de felicidade que impera em nossa sociedade. 

 
Cenografia instituída: 

 

A cenografia remete a cenas e cenários da vida 

concreta. As imagens se apresentam como 

fotografias que capturaram determinados 

momentos da vida: o céu azul iluminado pelo sol, 

um momento de ternura durante a cerimônia de 

casamento, o momento de pegar a chave da casa 

própria, o encontro entre a agência itinerante da 

Caixa e a pessoa que se encontrava distante do 

continente e a flagrante alegria de duas crianças 

brincando em uma água límpida.  

 

Para cada uma dessas fotografias, aparece um 

personagem que testemunha o instante 

fotografado e um enunciador que mostra qual a 

relação do banco com esses instantes da vida. 

Trata-se de uma cenografia difusa, que sobrepõe 

diversos cenários – o da fotografia, o da pessoa 

que dá seu testemunho e o do enunciador-

anunciante. Justamente por ser difusa, essa 

cenografia permite a representação de um grande 

número de valores emocionais, tornando seu 

alcance mais abrangente.  

 

  → iEU = ethos solidário 

  O ethos revela um EU solidário, que conhece as 

necessidades do destinatário e sabe como ajudá-lo 

a resolvê-las. 

 

→ iTU = idealista, sonhador 

O destinatário é idealista, ele tem projetos para o 

futuro, e suas buscas têm como objetivo alcançar 

valores emocionais como amor, felicidade, 

proximidade etc.  
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Anúncio 29 – Banco do Brasil (p. 219) 

 

Visada enunciativa e regra de construção do 

pathos 

Cenografia, ethos e representação do 

destinatário 

 

Visada mais evidente:  sedução. 

 

A imagem tem alto pode de captar, e a incitação 

também está pressuposta. Mas a sedução é a 

visada que mais se destaca. Tanto a imagem 

quanto a parcela verbal do anúncio denunciam 

um “fazer-sentir para fazer-fazer”, colocando o 

leitor da revista na posição de “dever-sentir para 

querer-fazer”.  

 

A imagem, ao apresentar a figura de uma criança, 

desperta nossos imaginários acerca do que a 

criança representa em nossa sociedade, 

principalmente a esperança no futuro. Para 

atender a essa visada de captação, a estratégia 

empregada é a de sugestão. Mas o texto verbal 

além de transmitir os votos do banco de que o 

próximo ano seja um ano bom, também explica 

como o banco pretende ajudar para que isso se 

concretize. Em conjunto, texto e imagem 

remetem para a tópica da esperança (de que o 

próximo ano seja bom para todos). E a esperança 

é algo altamente sedutor e desejável em nossa 

sociedade, ela move nossas ações.  

 

Essa espera por um bom futuro tem a promessa 

do banco de poder concretizá-la, porque isso é 

“bom para todos”, para o banco e para o cliente. 

Como vemos, por meio de uma relação de 

complementaridade entre verbal e imagético, o 

anúncio se vale de uma estratégia de sedução para 

concretizar desejos. 

 

Regra de construção do pathos:  

R3: “Mostre imagens emocionantes!” 

R4: “Descreva/amplifique as coisas 

emocionantes!” 

 

Os efeitos patêmicos obedecem à regra da 

representação. O anúncio mostra uma imagem 

emocionante – a figura de uma criança –, que por 

si só se revela altamente patêmica. A imagem de 

uma criança é um dos índices imagéticos de 

patemização mais usados pelas publicidades de 

banco. Além disso, o anúncio também descreve 

um cenário emocionante, onde a vida é 

transformada por meio de coisas que são boas. 

Esse é o cenário que dialoga com o desejo das 

pessoas em um ano que se inicia. 

 

 
 

Cenografia instituída: 

 

A cenografia é construída verbalmente com uma 

conversa entre duas pessoas. O leitor do anúncio é 

confrontado por um diálogo que ocorre entre um 

enunciador que faz uma descrição do banco e um 

enunciador que o questiona, como se o leitor 

tivesse flagrado uma conversa entre duas pessoas. 

Esse diálogo encenado no anúncio representa a 

relação que o banco quer ver instaurada com seu 

cliente – comunicação direta, para esclarecimento 

de dúvidas.  Esse diálogo, por sua vez, tem como 

pano de fundo a fotografia de uma criança, o que 

simboliza a esperança, o futuro, a vida. 

 

O enunciador se apresenta como aquele que tem 

as respostas a todas as dúvidas, e o destinatário 

idealista, que tem dúvidas, incertezas. 

 

  → iEU = ethos solidário 

  → iTU = idealista, inseguro 

 

 

O ethos discursivo se revela solidário, amável e 

empático. Trata-se de alguém que tem os 

melhores desejos para o destinatário, e se 

apresenta como quem tem os meios de ajudá-lo a 

crescer. 

 

O destinatário é idealista, mas desconfiado, 

inseguro. Nesse caso, a imagem de consumidor 

que transparece é a de alguém que está cheio de 

expectativas em relação ao futuro, que o quer 

melhor, bom e que, para isso, precisa de apoio, 

ajuda. Mas não se sente totalmente seguro, de 

modo que o banco precisa convencê-lo. 
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Anúncio 30 – Banco do Brasil (p. 219) 

 

Visada enunciativa  

e regra de construção do pathos 

Cenografia, ethos  

e representação do destinatário 

 

Visada mais evidente:  incitação  

 

Consideramos que o enunciador tem o objetivo 

de “fazer-acreditar para fazer-fazer”: identifica 

o produto oferecido (cartão virtual, Ourocard-e, 

um número de cartão digital) e o contexto no 

qual esse produto se transforma em um 

benefício (internet, segurança, controle, 

facilidade, agilidade). Com essa descrição, o 

anúncio cria um universo de consumo confiável 

que coloca o destinatário na posição de “dever-

acreditar para querer-fazer”. A estratégia 

dotada, nesse caso, é a de persuasão, a relação 

entre palavra e imagem é, em princípio, 

discrepante: a imagem mostra pai e filha diante 

do computador; o texto verbal apresenta o 

cartão anunciado. Entretanto, na totalidade da 

mensagem produzida, a imagem simboliza um 

contexto de uso do cartão, de modo que a 

informação final é altamente persuasiva. 

 

O anunciante também se engaja em um “fazer-

perceber” e em um “fazer-sentir para fazer-

fazer”, ao mostrar uma cena desejável, em que o 

produto anunciado se transforma em um meio 

de realização. 

 

Regra de construção do pathos:  

R1: “Mostre pessoas afetadas!” 

R3: “Mostre imagens emocionantes!” 

R4: “Descreva/amplifique as coisas 

emocionantes!” 

 

Os efeitos patêmicos obedecem às regras da 

exibição, da mostração e da representação. A 

construção do pathos, nesse anúncio, foi 

baseada principalmente na imagem do pai com 

sua filha, que cumpre duas funções: primeiro, 

ela exibe o afeto entre eles (R1), mostra sua 

felicidade e o prazer de estarem juntos naquele 

momento, mostra, pois, o amor e a felicidade. 

Além disso, essa é uma imagem emocionante 

(R3) que representa o ideal de afeto e 

proximidade entre pais e filhos, o que, por si só, 

desencadeia um rol de emoções no leitor da 

revista – sensibilização, identificação, 

encantamento etc. 

 

 
Cenografia instituída: 

 

A cenografia é instaurada pela imagem, que 

mostra um momento familiar entre pai e filha em 

uma situação de compra pela internet. Essa 

cenografia relaciona valores emocionais a valores 

materiais, mostrando que o banco é um aliado, um 

facilitador entre os dois. 

 

  → iEU = ethos solidário e confiável 

  → iTU = idealista, mas realista 

 

O ethos discursivo é a imagem de alguém 

confiável, que inspira segurança (você pode 

confiar no banco, pois ele oferece segurança e 

controle). Mas também é solidário, pois sabe de 

suas necessidades e tem o meio de propiciar o que 

o destinatário precisa: realizar suas compras na 

internet com segurança para atender um desejo de 

sua filha.  

 

Por sua vez, o destinatário é, ao mesmo tempo, 

um idealista, que prima pelos valores emocionais, 

mas que também é um realista, que se preocupa 

com a segurança das suas transações financeiras. 

Além disso, esse destinatário é moderno, 

mostrado como alguém que usa a internet para 

realizar suas compras, e o faz com tranquilidade, 

visto que se sente seguro e sabe que tem controle 

dos riscos que essa ação pode trazer. 

 

 
Anúncio 30: detalhe. 
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Anúncio 36 – Itaú (p. 220) 

 

Visada enunciativa  

e regra de construção do pathos 

Cenografia, ethos  

e representação do destinatário 

 

Visadas mais evidentes:  captação e sedução  

 

O sorriso, em destaque no anúncio, é uma forma 

de chamar a atenção do leitor da revista, 

juntamente com as letras em tamanho grande da 

expressão “suas escolhas”, de modo que a 

primeira coisa que o anúncio consegue é um 

“fazer-perceber para fazer-fazer”. A relação 

entre a imagem e a expressão “suas escolhas, 

além de captar o leitor, se abrem a 

interpretações, caracterizando a estratégia de 

sugestão. 

 

Mas esse anúncio é composto de uma 

informação em letras menores (conforme 

detalhe abaixo) que mobiliza imaginários 

sociodiscursivos capazes de “fazer-sentir para 

fazer-fazer”, levando o destinatário a desejar 

fazer escolhas na vida. Verificamos uma relação 

de complementaridade entre as duas linguagens, 

de modo que a imagem funciona como um 

índice patêmcio do que o texto expressa. 

Verifica-se, desse modo, a estratégia de 

sedução. 

 

 
Anúncio 36: detalhe (transcrição do texto verbal) 

 

 
 

Cenografia instituída: 

 

Não há um arcabouço específico no qual a 

cenografia desse anúncio possa ser enquadrada. A 

imagem focaliza um sorriso no rosto de uma 

mulher, sem evidenciar um cenário; a parcela 

verbal começa com um comportamento 

delocutivo, como se o texto falasse por si mesmo, 

e termina com um diálogo entre o enunciador e o 

leitor da revista. Trata-se, pois de uma cenografia 

difusa, que reúne valores patêmicos a partir da 

mobilização de crenças sobre o que significa fazer 

escolhas na vida. 

 

  → iEU = ethos solidário 

  → iTU = idealista 

 

O ethos discursivo é alguém solidário, um 

conselheiro, que orienta o destinatário a fazer uma 

boa escolha – ser cliente do banco – e dá apoio: 

“O Itaú apoia e quer estar do seu lado nas decisões 

importantes da sua vida”.   

 

Aqui, o destinatário é um idealista, alguém que 

preza a família (“ficar mais tempo com seu filho”) 

e os relacionamentos (“ligar sem motivo para 

quem gosta” e “mandar flores para alegrar o dia 

de alguém”). 
 

Regra de construção do pathos: 

R1: “Mostre pessoas afetadas!” R4: 

“Descreva/amplifique as coisas emocionantes!” 

 

Os efeitos patêmicos obedecem às regras da 

exibição e da representação. O anúncio exibe, 

por meio da imagem, uma pessoa feliz (R1) e 

por meio do texto, descreve uma situação 

desejável (R4). 

O sorriso é um índice imagético de patemização 

que se inscreve na tópica da alegria, representa, 

pois, a própria felicidade. Já a expressão “suas 

escolhas”, que também aparece no anúncio 48 (p. 

228) – poder de escolha –, remete à liberdade, que 

é também uma forma de representar a felicidade 

(já que se supõe que a falta de liberdade não é 

bom, não faz ninguém feliz). 
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Anúncio 39 – Itaú (p. 221) 

 

Visada enunciativa  

e regra de construção do pathos 

Cenografia, ethos  

e representação do destinatário 

 

Visadas mais evidentes:  captação e sedução 

 

O anúncio se propõe a exercer dois tipos de 

influência sobre o leitor: primeiro, chamar sua 

atenção, mostrando um rosto feminino negro, 

cujo olhar mostra uma expressão segura e 

serena ao mesmo tempo, além de empregar 

cores mais escuras, como se indicasse qual 

universo de valores está sendo mobilizado. Com 

isso, o enunciador “faz-perceber para fazer-

fazer”. 

 

A seguir, tendo chamado a atenção do leitor, o 

anúncio se propõe a seduzi-lo, construindo um 

universo de consumo desejável para o público 

ao qual se dirige – as mulheres. Há, pois, um 

“fazer-sentir para fazer-fazer”, que mobiliza os 

imaginários relacionados com o universo 

feminino em geral, mas principalmente com o 

universo das mulheres negras, que são as que 

sofrem duplamente – por serem mulheres e por 

serem negras. 

 

Regra de construção do pathos:  

 

R3: “Mostre imagens emocionantes!” 

R4: “Descreva/amplifique as coisas 

emocionantes!” 

 

Os efeitos patêmicos obedecem à regra de 

representação. O anúncio mostra uma imagem 

potencialmente patêmica na medida em que ela 

evidencia representações socialmente postas 

sobre o que é ser mulher e mais ainda, sobre o 

que é ser mulher e negra. Assim, a imagem de 

um rostro negro feminino é emocionante, 

principalmente por revelar uma expressão de 

serenidade, segurança e firmeza, como se 

mostrasse alguém que tem orgulho de ter 

conquistado algo que foi muito difícil. 

 

Considerando os imaginários suscitados pela 

imagem, o anúncio também consegue, em sua 

parcela verbal, descrever um cenário 

emocionante, evidenciando que a conquista não 

é apenas da mulher, mas de toda a sociedade 

brasileira. 

 

 
 

Cenografia instituída: 

 

Não há um arcabouço específico no qual a 

cenografia desse anúncio possa ser enquadrada. A 

imagem é uma fotografia que focaliza o rosto de 

uma mulher, sem evidenciar um cenário; a parcela 

verbal começa com um comportamento 

delocutivo, como se o texto falasse por si mesmo, 

e termina com um diálogo entre o enunciador e o 

leitor da revista. Essa cenografia coloca em cena 

os próprios valores socialmente compartilhados 

sobre o que representa ser mulher em nossa 

sociedade. 

 

  → iEU = ethos solidário 

  → iTU = realista 

 

O ethos discursivo é solidário com a causa 

feminista e com a causa negra. O enunciador se 

apresenta como alguém que tem empatia pelas 

questões que envolvem a mulher e se mostra um 

apoiador da causa.  

 

Aqui, o destinatário é um realista, alguém que 

busca desenvolvimento financeiro, que quer 

empreender para conquistar seus ideias. 

 

A   C O N Q U I S T A    

D E   U M A    

M U L H E R   É   U M A    

C O N Q U I S T A    

P A R A   T O D O S. 

# V A I G A R O T A 

Anúncio 39: detalhe (transcrição do título). 
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Anúncio 42 – Bradesco (p. 223) 

 

Visada enunciativa  

e regra de construção do pathos 

Cenografia, ethos  

e representação do destinatário 

 

Visadas mais evidentes:  captação, sedução e 

incitação 

 

Em um primeiro momento, a abertura da 

imagem potencializa a disposição emocional 

favorável do leitor e chama sua atenção, 

fazendo-o perceber o anúncio, o que é típico de 

uma visada de captação. A imagem é 

redundante com a expressão “essa foto” (“Vai 

dizer que você pensou no seu banco quando viu 

essa foto?”), relação que possibilita a estratégia 

de sugestão. 

 

Além disso, texto e imagem, ao fim e ao cabo, 

mantém uma relação de complementaridade que 

possibilita o acionamento de desejos (“cuidar 

das coisas valiosas da sua vida” como os 

filhotes que você tanto ama), atendendo a uma 

visada de sedução. 

 

 

 
Anúncio 42: detalhe do texto verbal. 

 

 

Entretanto, na parcela verbal em letras menores 

(conforme detalhe), o anúncio se empenha em 

“fazer-acreditar para fazer fazer”, apresentando 

argumentos que levem o leitor a querer se tornar 

um cliente, já que o Bradesco Prime existe para 

cuidar das finanças, dos investimentos e de tudo 

que tem relação com a conta bancária do cliente.  

 

Como já demonstramos anteriormente, as 

informações transmitidas pela imagem e pela 

parcela verbal são, em princípio, discrepantes, 

isto é, parecem falar de coisas muito diferentes. 

Essa aparente discrepância resulta em uma 

estratégia de persuasão bastante eficaz, visto 

que a imagem acaba simbolizando a “coisa 

valiosa” para a qual o cliente do banco vai ter 

tempo diante de todos os benefícios oferecidos. 

 

 
Cenografia instituída: 

 

Por um lado, a cenografia remete a uma cena da 

vida cotidiana: a imagem que flagra dois filhotes 

juntos, como se compartilhassem afeto e 

proximidade. Além disso, há também um diálogo 

entre enunciador e leitor da revista, que, nessa 

cenografia, é interpelado diretamente: “Vai dizer 

que você pensou no seu banco quando viu essa 

foto?”, criando uma proximidade, uma 

familiaridade entre os protagonistas. 

 

  → iEU = ethos solidário e competente 

  → iTU = idealista e realista 

 

O enunciador mostra um ethos de alguém 

compreensivo, que entende que o destinatário tem 

outras coisas a fazer, além de se preocupar com 

questões do banco, como cuidar do seu animal de 

estimação. Apresenta-se, ainda, como alguém 

capaz de cuidar das questões financeiras para que 

possa sobrar tempo para outras coisas que também 

são importantes. 

 

O destinatário é representado como um idealista, 

alguém que tem outros interesses e objetivos, 

além de se preocupar com as questões práticas  

relacionadas ao banco, mas no fundo é realista, 

pois acaba tendo tais preocupações.  

  

Regra de construção do pathos:  

R3: “Mostre imagens emocionantes!” 

 

Os efeitos patêmicos obedecem à regra de 

representação. Trata-se de uma imagem que 

representa as coisas valiosas da vida, o que pode 

levar o leitor a discordar da imagem e se ver 

considerando outras coisas que são mais valiosas 

para ele. De qualquer forma, a imagem terá 

cumprido sua função de chamar a atenção e de 

mobilizar os imaginários acerca do que se espera 

de bom na vida. 
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Anúncio 43 – Bradesco (p. 223) 

 

Visada enunciativa  

e regra de construção do pathos 

Cenografia, ethos  

e representação do destinatário 

 

Visadas mais evidentes:  captação e sedução 

 

A captação é conseguida principalmente pelas 

letras grandes, em vermelho, do slogan “Pra 

frente”, sobreposto à imagem de uma bailarina 

que se supões está pronta para se apresentar 

diante de uma plateia no teatro. Essa 

sobreposição cumpre, primeiro, a função de 

“fazer-perceber”, além de despertar a 

sensibilidade do leitor.  

 

Em seguida, tendo sido capturado, o leitor é 

levado a um “dever-sentir para querer-fazer”, 

que se concretiza pela mobilização, 

principalmente, de valores emocionais. A 

imagem, por si mesma é emocionante, revela o 

momento em que a bailarina, após muita 

dedicação, finalmente se apresentará diante da 

plateia. Essa cena é sedutora na medida em que 

ela desperta no leitor da revista todos os valores 

emocionais e culturais que a situação mostrada 

possibilita. 

 

Vemos interagir tanto a estratégia de sugestão 

quanto a de sedução. Entre a imagem e parte do 

texto verbal, há certa redundância, pois há uma 

similaridade entre o que a imagem evoca (a 

bailarina que se prepara para sua apresentação) 

e o que o verbal diz (“Você tem muitos motivos 

para seguir em frente.”). Além disso, vemos que 

entre os dois também há complementaridade, de 

modo que a imagem exemplifica, dá corpo ao 

que o verbal sugere, levando-o a preencher essa 

lacuna com seus próprios sonhos e desejos. 

 

 

 

 
 

Cenografia instituída: 

 

A cenografia instaura um diálogo entre 

enunciador e leitor da revista, cujo pano de fundo 

é a fotograifa de uma bailarina prestes a se 

apresentar diante de uma plateia no teatro. Nesse 

anúncio, a cenografia também interpela 

diretamente o leitor da revista: “Você não chegou 

até aqui para voltar atrás”, propondo proximidade 

e familiaridade. 

 

  → iEU = ethos solidário 

  → iTU = idealista 

 

O ethos se revela solidário, cúmplice das 

dificuldades pelas quais seu interlocutor passou 

para estar onde está.  

 

O destinatário é representado como um idealista, 

alguém que se empenha na realização de seus 

projetos e de seus sonhos. 
 

 

Regra de construção do pathos:  

 

 

R3: “Mostre imagens emocionantes!” 

 

Os efeitos patêmicos obedecem à regra de 

representação.  A imagem representa um 

momento importante da vida, o momento da 

realização de um sonho, um momento ao qual se 

chegou após muitos desafios. 

 

 

O olhar é um índice imagético de patemização 

bastante recorrente, que, em geral, suscita a tópica 

da esperança. Aqui, o olhar da bailarina está 

voltado para a plateia, podendo sugerir confiança 

ou insegurança, mas principalmente a 

concretização de um sonho. Sua postura física e 

seu olhar despertam nossa simpatia e nossa 

solidariedade, sendo, por isso, uma imagem 

emocionante. 
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Anúncio 47 – Santander (p. 224 e 292) 

 

Visada enunciativa e  

regra de construção do pathos 

Cenografia, ethos e  

representação do destinatário 

 

Visadas mais evidentes:  incitação e sedução 

 

A parcela verbal do anúncio apresenta uma série 

de vantagens e benefícios que o cliente do banco 

usufrui – “gerentes preparados”, “assessoria 

pessoal”, “portal de investimentos”, “40 espaços 

diferenciados” etc., que colocam o destinatário 

em uma posição de “dever-acreditar para querer-

fazer”. Essa incitação é reforçada pela carta de 

um cliente, apresentada como testemunho dos 

benefícios que o banco propicia.  

 

Além disso, há também a mobilização de valores 

emocionais fundamentados em um “fazer-sentir 

para fazer-fazer”. Essa sedução ocorre por meio 

da imagem que mostra a relação familiar entre pai 

e filha e por meio da imagem da carta, cuja 

parcela verbal, inclusa na imagem, testemunha de 

que forma o banco ajudou o enunciador a passar 

mais tempo com sua filha.  

 
Anúncio 47: detalhe da carta. 

 

Regra de construção do pathos:  

R3: “Mostre imagens emocionantes!” 

 

Os efeitos patêmicos obedecem à regra de 

representação.   A relação entre o pai e sua filha, 

retratada no anúncio, é uma imagem com grande 

potencial patêmico. A família e as relações 

familiares se apresentam como um índice 

imagético de patemização, que se inscrevem em 

uma tópica da alegria e da esperança, 

mobilizando imaginários sociodiscursivos que 

implementam um universo de consumo desejável. 

 
 

Cenografia instituída: 

 

Há uma cenografia difusa, que, em primeiro 

plano, traz uma carta que se dirige a todos os que 

estão se tornando cliente do banco, como 

evidenciam a saudação (“Caros amigos 

Santander”) e a despedida (“bem-vindos”). Essa 

carta é um testemunho que atesta os benefícios 

que o banco oferece. Como pano de fundo, há a 

imagem de pai e filha interagindo junto à 

natureza, o que ilustra uma experiência de vida da 

pessoa que escreveu a carta. Por fim, há um 

diálogo do enunciador do anúncio, dirigido 

diretamente ao leitor, por meio do qual apresenta 

os benefícios que os clientes do banco usufruem. 

 

  → iEU = ethos solidário e competente 

  → iTU = idealista e realista 

 

Essa cenografia coloca em cena um ethos 

solidário, cúmplice das dificuldades pelas quais 

seu interlocutor passou para estar onde está. A 

carta apresenta um enunciador amigável (caros 

amigos, vocês), que recomenda os serviços 

oferecidos pelo banco. Mas esse ethos também é 

competente (“gerentes preparados”) e tem 

condições de oferecer todos os serviços de que o 

cliente precisa. 

 

O destinatário é representado como um idealista, 

alguém que se empenha na realização de seus 

projetos e de seus sonhos, mas também é realista, 

preocupado com suas questões financeiras.  

 

 

 



286 
 

Anúncio 52 – Santander (p. 224) 

 

Visada enunciativa e regra de construção do 

pathos 

Cenografia, ethos e representação do 

destinatário 

 

Visadas mais evidentes:  captação e incitação 

 

Além das letras grandes na expressão “Santander 

Select”, o olhar do leitor também é capturado pelo 

olhar do anúncio, de modo que há um “fazer-

perceber para fazer-fazer”. A expressão facial e o 

olhar, ao captar a atenção do leitor, tem o potencial 

de apontar para algumas possibilidades 

interpretativas – insegurança? Certeza? Confiança? 

Tranquilidade? Preocupação? Em um prrimeiro 

momento a imagem se abre a todas essas 

possibilidades, característica da estratégia de 

sugestão. 

 

 
Anúncio 52: detalhe. 

 

Essa captação sugestiva vem seguida por um “fazer-

acreditar para fazer-fazer”, propiciado pelas 

informações dadas textualmente (ver detalhe, acima). 

Nesse caso, o verbal apresenta argumentos que levem 

o leitor a confiar na competência do banco para gerir 

suas finanças. A relação entre a imagem e a parcela 

verbal é, inicialmente, discrepante, visto que essa 

expressão tão dúbia, que pode remeter tanto a coisas 

positivas quanto a negativas, não parece fazer 

sentido. Entretanto, no contexto do anúncio, a 

imagem simboliza aproximação (a imagem está em 

close), significa confiança (o olhar nos olhos), de 

modo que a publicidade se revela altamente 

persuasiva.  

 

 
 

Cenografia instituída: 

 

A cenografia reproduz um diálogo entre 

anunciante e destinatário, estabelecendo 

proximidade por meio de um comportamento 

alocutivo (você) e seriedade por meio de um 

comportamento delocutivo (“O Santander 

Select avalia e recomenda...”). 

 

  → iEU = ethos solidário e competente 

  → iTU = realista 

 

Ethos competente e solidário, que, por um 

lado, inspira confiança e, por outro, entende as 

necessidades do cliente. Essa imagem remete 

a um EU duplamente caracterizado, ele é 

sábio, sério e confiável, oferece assessoria 

especializada, dá orientação personalizada, 

possui agências exclusivas etc.; mas também é 

conselheiro e atencioso (todo investimento é 

arriscado quando você não consulta um 

especialista), explica como funciona o serviço 

(avalia e recomenda a melhor composição...) e 

orienta sobre como preceder (Você pode 

agendar um horário...). 

 

O destinatário é realista, visto que o anúncio 

não tenta seduzi-lo por meio de valores 

emocionais, mas sim de valores materiais 

(investimento, especialista em ações etc.). 

 

Regra de construção do pathos:  

 

R3: “Mostre imagens emocionantes!” 

R4’: “Torne as coisas emocionantes!” 

 

Os efeitos patêmicos obedecem à regra de 

representação.  A imagem representa seriedade e 

confiança. 

 

Além disso, a parcela verbal descreve um 

universo de consumo desejável, que é tornado 

atraente no contexto do anúncio. 
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Após observar atentamente esses dez anúncios, podemos perceber que há estreita 

relação entre as estratégias da comunicação publicitária, propostas por Santaella (2012) e as 

visadas discursivas que se baseiam em atitudes emocionais (CHARAUDEAU, 2004). Na 

figura 25, a seguir, apresentamos de forma resumida essa relação. 

 

 

Figura 25: A relação entre as estratégias da comunicação publicitária (SANTAELLA, 2012) e as visadas 

discursivas que atendem a uma atidude emocional (CHARAUDEAU, 2004) 

 

 

A visada de captação se baseia no poder de os elementos semiológicos despertarem a 

atenção e colocar o leitor em estado de aceitação do jogo comunicativo proposto. Seu foco, 

portanto, está em ativar as emoções e a sencibilidade, a partir da abertura da imagem a 

diferentes possibilidades interpretativas. Em geral, haverá alguma relação de redundância 

entre a imagem e a informação verbal em destaque, ampliando o poder sugestivo do anúncio, 

o que exemplifaca a estratégia de sugestão. 

A visada de sedução leva à construção de uma cenografia patêmica, cujos 

protagonistas (enunciador e destinatário) exibem uma imagem, respectivamente, de solidário 

(ethos) e de idealista, sonhador (pathos). Para construir essa cenografia patêmica, o anúncio 

se baseia em uma relação de complementaridade entre o verbal e o não verbal, 
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possibilitando o acionamento de desejos que podem ser os do leitor e que podem ser 

acionados tanto pelas informações que a imagem mostra, quanto pelas informações dadas 

verbalmente por meio da identificação e da nomeação do universo de consumo proposto. 

Todas essas estratégias, pois, exemplificam formas de a publicidade seduzir seu leitor, trata-se 

de uma estratégia de sedução. 

Por fim, como vimos nos dez anúncios analisados, a visada de incitação mobiliza a 

razão, requer o emprego de argumentos capazes de “fazer-acreditar”. Em relação ao verbal, a 

imagem muitas vezes parece discrepante em um primeiro momento, mas logo descobrimos 

que ela simboliza algum dos valores que o anúncio que associar ao produto, mas tais valores 

são mais concretos, mais materiais, relacionados principalmente ao próprio universo de 

consumo de serviços bancários. Nesse caso, a comunicação publicitária busca sua eficácia por 

meio de estratégias de persuasão.  

Na maioria dos anúncios, vimos cenografias que dão ao enunciador a corporalidade e 

o caráter de uma pessoa amigável, benevolente, prestativa, o que evidencia um ethos 

solidário, e portanto, condizente com o ponto de vista defendido por Eggs (2014): podemos 

construir efeito de pathos ao construir um ethos para o orador que se mostre amável e 

solidário com seus ouvintes. O enunciador também pode construir efeito patêmico ao 

construir-se um ethos honesto, sincero e competente, mas esse efeito será menos efetivo, 

podendo nem ser percebido. O destinatário, em geral, é mostrado como uma pessoa idealista, 

isto é, sonhadora, que preza os valores emocionais; embora também possa aparecer como 

realista, focado em questões práticas da vida como a financeira. 

Considerada dentro do dispositivo publicitário, as cenografias analisadas colocam em 

evidência, principalmente, os valores emocionais, construindo um universo de consumo 

movido por emoções como a alegria, o amor e os desejos futuros. O serviço ou o produto 

oferecido vem associado a esses valores, mostrando-se como um meio de o consumidor se 

inserir nesse universo desejável, construindo uma argumentação implícita na qual tais valores 

são dados como argumento fundamental, como se vê no anúncio 23: “Se você não quiser ter 

preocupação com o futuro e planeja viver uma vida tranquila e segura, então você deve fazer 

uma poupança Caixa.”, no qual o consumidor é representado como um idealista, alguém que 

preza valores imateriais, como a amizade, o amor e a esperança. 

Entretanto, cabe destacar que a publicidade é uma comunicação de massa e, como tal, 

alcança grande número de pessoas, tendo um importante impacto social. Todos os valores 

com os quais a publicidade lida, embora sejam colhidos no próprio contexto social, sempre 

voltam ressignificados, podendo ser confirmados ou refutados. Todos os valores emocionais 
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que mencionamos, de alguma forma, vêm atrelados a determinados estereótipos que são 

reproduzidos nos textos publicitários, ora como um reforço, ora como uma refutação.  

Nos anúncios de instituição financeira que analisamos, há três estereótipos bastante 

empregados: o homem como provedor, a mulher perfeita/ideal e o típico consumidor de 

serviços e produtos bancários. 

 

• A representação do homem como provedor:  

 

Em nossa sociedade, há uma representação estereotipada em que o homem é 

identificado como aquele que controla o orçamento familiar, é responsável por ganhar o 

dinheiro, é aquele que se preocupa com o futuro da família, que investe dinheiro e tem a 

responsabilidade de garantir a segurança financeira da família. Esse homem é o chefe de 

família, que não tem tempo para os filhos, está sempre muito ocupado cuidando de assuntos 

financeiros e profissionais.  

A partir desse estereótipo, os anúncios de banco exploram as soluções para que esse 

homem provedor consiga superar suas limitações, oferecendo vantagens que o ajudarão a 

planejar o futuro, a casar, a comprar uma casa nova, a aumentar a casa, a garantir a 

estabilidade financeira e ainda ter tempo para cuidar e estar com seus filhos. Esse estereótipo 

está presente nos seguintes anúncios: 

 

➔ Anúncio 24 (p. 217) – Imagem: um homem segura uma chave em suas mãos. Texto: 

“Quando a vida pede mais realizações eu peço minha casa própria. Crédito 

imobiliário. A vida pede um quarto a mais para o bebê que vai chegar, um quintal 

para o que já cresceu. A vida está sempre pedindo um abrigo para nossos sonhos, e 

74% dos brasileiros que financiam sua casa própria realizam esse sonho na Caixa.” 

 

Tanto a imagem quanto o texto representam o homem como o provedor. A imagem 

mostra o homem segurando uma chave, que, conforme fixado pelo texto, indica a aquisição de 

uma casa própria. O texto traz um enunciado elocutivo (em primeira pessoa “eu”, alguém que 

não é o enunciador da publicidade) que dá voz a esse homem da imagem, colocando-o como 

um personagem que dá seu testemunho de vida. A seguir, o enunciador do anúncio acrescenta 

informações que complementam o testemunho dado, conforme destaque em negrito no texto 

transcrito, descrevendo esse homem como alguém que está preocupado com a família que está 

aumentado. Para essa situação, então, o banco surge como a saída para a realização do sonho 

da casa própria, que vai dar a esse homem-provedor também o atributo de herói, o salvador e 

protetor da família. A imagem que mostra um homem feliz por realizar o sonho da casa 
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própria desencadeia efeitos de patemização principalmente por resgatar esse estereótipo de 

“homem provedor”, convertendo-o em herói. 

 

➔ Anúncio 30 (p. 217 e 280) – Imagem: pai e filha realizam uma compra no computador. 

Texto: “Um cartão virtual para comprar na internet com mais segurança e controle. O 

Banco do Brasil tem. Com o Ourocard-e, você gera um número de cartão de crédito 

digital só para suas compras online. É mais facilidade, agilidade e segurança na sua 

vida. #cartaopratudo”.  

 

A imagem do anúncio 30 mostra um momento de interação entre pai e filha, quando o 

pai para diante do computador para comprar algo para a filha. O texto complementa esse 

quadro com a frase “É mais facilidade, agilidade e segurança na sua vida.”. Aqui, embora o 

texto não deixe explícito que o pai é o provedor, aquele que trabalha para sustentar a casa etc., 

há uma argumentação que encaminha o raciocínio para a seguinte conclusão: “Ao usar o 

cartão digital oferecido, você terá mais facilidade, mais agilidade e mais segurança. Logo, terá 

mais tempo para ficar com sua filha e aproveitar esse tempo com tranquilidade.” Fica 

implicitado que o homem tem pouco tempo disponível, por isso precisa de agilidade e 

facilidade em suas transações bancárias. Com esse benefício oferecido pelo banco, ele poderá, 

então, usufruir de mais tempo com a família.  

 

 

Anúncio 33 – BB. Fonte: VEJA, revista. Ed. 2512, 11 jan. 2017, p. 4-5. 
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➔ Anúncio 33 (p. 219) – Imagem: pai e filha interagem diante de um computador. Texto: 

“Parcele a fatura do seu Ourocard em até 36 vezes e aproveite a vida com mais 

tranquilidade. Ourocard Elo. Use o cartão de crédito a seu favor. Conheça nossas 

soluções que ajudam você a controlar os seus gastos. Acompanhamento em tempo 

real das suas compras pelo aplicativo Ourocard. Alertas sobre a utilização do limite e 

melhor data para compras. Saiba mais e, BB.com/ourocard. Ourocard. Quem tem, tem 

tudo.” 

 

Também esse anúncio 33 mostra um momento de interação entre pai e filha, em que o 

pai parece tranquilo e feliz. A parcela verbal traz informações que procuram ajudar esse 

homem retratado a organizar sua vida financeira, colocando-o como o responsável pela 

administração financeira da família, logo o provedor. É esse homem quem precisa parcelar 

seu cartão para ter tranquilidade e também quem precisa de ajuda para controlar os gastos.  

A relação familiar, e mais especificamente a interação entre o pai e sua filha ou filho, é 

um índice imagético de patemização bastante comum em anúncios publicitários. Essa relação 

mostrada nos anúncios desperta imaginários sociodiscursivos sobre o ideal de família, sobre o 

pai ideal, que só não é alcançado porque o pai precisa gastar todo o seu tempo sustentando a 

família, cuidando do dinheiro, visto que essa é a função do homem provedor. 

 

 

Anúncio 41 – Bradesco. Fonte: VEJA, revista. Ed. 2305, 23 jan. 2013, p. 02-03. 
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➔ Anúncio 41 (p. 225 291) – Imagem: 

uma família na praia, onde as crianças brincam, 

a mulher organiza as coisas e o homem consulta 

a página do banco pelo tablet (conforme 

evidencia o detalhe). Texto: “Crédito Bradesco. 

Para despesas de início de ano. Porque 

preocupação não combina com lazer. IPTU, 

IPVA, matrícula e material escolar. Para todas 

as despesas do começo do ano, conte com o 

crédito Bradesco. Para contratar, fale com seu 

gerente... Crédito Bradesco. Presença lado a 

lado para você realizar. 

 

Nesse anúncio, embora o texto não explicite que é o homem o provedor, a imagem 

revela que é ele quem está, nas férias, preocupado com a questão financeira, visto que é ele 

quem está consultando o site do banco. A mulher está tranquila estendendo a canga de praia 

(na qual essas preocupações aparecem apenas como estampas) porque o homem já se 

preocupou com isso. Mesmo que bem implicitamente, há uma alusão ao homem provedor, 

reforçando o estereótipo. 

 

 

Anúncio 47 – Santander. Fonte: VEJA, revista. Ed. 2147, 13 jan. 2010, p. 10-11. 

 

 

Anúncio 41 – detalhe. 
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➔ Anúncio 47 – Imagem: Carta. Pai e filha andando de bicicleta em um parque, próximo 

à natureza. Texto:  “Chegaram os Serviços Van Gogh do Santander. Agora, cliente 

Santander também vai entender o valor de ter os Serviços Van Gogh. Tenha a sua 

disposição gerentes para resolver seus problemas das 8h às 24h. 365 dias por ano. 

Você recebe assessoria pessoal, por telefone, em um Portal de Investimentos e até em 

um programa de rádio. E o que é melhor: a mensalidade dos Serviços Van Gogh inclui 

a possibilidade de você ter 2 cartões Platinum, um Visa e outro MasterCard, com uma 

única senha e podendo escolher o limite de cada um, e até 10 adicionais, além de 2040 

espaços diferenciados para seu conforto. Junte-se a nós. Santander Van Gogh. 

Valorizando ideias por uma vida melhor. 

 

Novamente, nesse anúncio, vemos a interação entre pai e filha ser mostrada na 

imagem. Interação que também é referenciada no texto da carta (“mais tempo para brincar 

com a minha filha”). A interação mostrada, entretanto, só é conseguida porque esse homem, 

que também é o provedor, usa os serviços do banco e consegue tempo para isso. Como 

vemos, esse anúncio reproduz a mesma situação já mencionada antes sobre os anúncios 24, 30 

e 33. 

 

Anúncio 37 – Itaú. Fonte: VEJA, revista. Ed. 2428, 03 jun. 2015, p. 02-03. 

 

➔ Anúncio 37 – Imagem: Um homem com dois bebês no colo. Texto: “App Itaú tokpag. 

Feito para mim. Quando eu preciso que um amigo quebre meu galho e compre um 

pacote de fraldas, eu uso logo o App Itaú tokpag. Com ele, mando dinheiro usando 

apenas os contatos do meu celular. É fácil e tão rápido quanto enviar uma mensagem. 

Porque se alguma coisa tem de tomar meu tempo que sejam os meus pequenos. 

#issomudaseumundo. Itaú. Feito para você.” 
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Nesse anúncio, podemos observar a presença de um sujeito enunciador que se 

comporta elocutivamente (“eu preciso”, “meu galho”, “eu uso” etc.). Esse enunciador tem 

dois bebês (“meus pequenos”). Precisa de alguém que lhe compre fraldas (“compre um pacote 

de fraldas”) e usa o aplicativo do banco para conseguir o que precisa (“uso logo o App Itaú 

tokpag”). Além dessas informações já veiculadas pelas imagens, a parte verbal ainda 

acrescenta outras que somam valor ao aplicativo do banco (“É tão fácil e rápido quanto enviar 

uma mensagem”), reforçando a complementaridade já verificada entre verbal e não verbal.  

Considerando os estereótipos relacionados à figura masculina, esse anúncio os 

mobiliza para simular uma inversão de papéis. Primeiramente, consideremos que fraldas e 

bebês são elementos constitutivos, em geral, do universo feminino, visto que, em nossa 

sociedade, são as mulheres que comumente ficam em casa cuidando dos filhos, trocando as 

fraudas etc. O anúncio, entretanto, subverte esse imaginário sociodiscursivo, relacionando tais 

elementos ao universo masculino. O estereótipo do homem provedor, então, é substituído pela 

imagem do pai dedicado, que cuida dos filhos, que não deixa que outras coisas ocupem seu 

tempo, pois é cliente de um banco que o ajuda nessa missão. A imagem dos bebês, que 

parecem ser gêmeos, também desperta imaginários importantes: bebês são fofos, são lindos, 

são importantes etc. A imagem de um homem que se predispõe a cuidar de seus bebês 

também é bastante valorizada socialmente, justamente porque os homens, em geral, não se 

dispõem a exercer esse papel.  

Outro imaginário sociodiscursivo importante, mobilizado pelo anúncio, é o das 

transformações e das mudanças trazidas pelos avanços da internet para o meio social (o que é 

uma constante também nos demais anúncios). O anúncio mostra como o celular e, 

consequentemente, a internet fazem parte do cotidiano das pessoas, mesmo nas atividades 

mais corriqueiras, como comprar fraldas para os filhos. O homem contemporâneo é aquele 

que faz uso das tecnologias, é aquele que manda mensagens e, agora, é aquele que transfere 

dinheiro para o amigo com a mesma facilidade com que faz qualquer outra coisa no celular. A 

internet é, aqui, o meio oferecido pelo banco para que aquele homem provedor (que é frio, 

distante e sem tempo)  se transforme em um pai dedicado. 

Com isso, o anúncio constrói um universo de consumo propício, habitado por 

personagens cujas características são totalmente condizentes com esse tal universo. Qual, 

afinal, é o universo de consumo construído nesse anúncio? O anúncio apresenta um mundo 

completamente inovador, onde não há discriminação entre homens e mulheres, ou, pelo 

menos, onde homens cuidam de seus filhos de maneira tão natural quanto as mulheres. Além 



295 
 

disso, nesse mundo perfeito, os avanços tecnológicos encontram-se totalmente integrados ao 

cotidiano, facilitando a vida de modo imprescindível. Nesse universo de consumo, 

encontramos a enunciação do benfeitor, que tem a solução para os problemas que possam 

surgir no dia a dia, e encontramos o beneficiário sendo referenciado como aquele que se 

encontra totalmente satisfeito com a solução oferecida pelo benfeitor. Observemos, além 

disso, que a junção entre os papéis sociais e os papéis discursivos apresentados faz surgir 

personagens que, na verdade, habitam apenas esse universo de consumo: por um lado, o 

banco solidário (ethos), apto a salvar seu cliente de qualquer adversidade que surja em sua 

vida, e, por outro, o consumidor idealista que foi salvo pelo banco herói em seu momento 

mais crítico. 

No que se refere ao potencial patêmico do anúncio, ele se concretiza de diversas 

formas: por meio do próprio universo de consumo criado (quem não gostaria, afinal, de viver 

em um mundo em que tudo funciona tão perfeitamente?), por meio dos personagens que 

habitam esse universo de consumo (que se entendem tão perfeitamente que um sabe das 

necessidades do outro e se coloca ao dispor para ajudar a qualquer momento) e por meio de 

valores associados a esse universo (bebês que mobilizam diversos valores sociais positivos, o 

homem que ocupa uma função essencialmente feminina, o que é um valor positivo, a 

cooperação (que ocorre não só entre o banco e o cliente mas também entre o pai e o amigo 

que o ajuda). Percebemos que esse anúncio tem alto valor patemizante devido a todos os 

aspectos relacionados principalmente ao valores de crença que são mobilizados. 

              

• A representação da mulher perfeita/ideal:  

 

Assim como há uma imagem para o homem como o provedor, também há uma 

representação estereotipada para a mulher perfeita ou ideal, que é boa esposa e boa mãe, e 

ainda precisa ser bonita, arrumada, sorridente e amável, que se preocupa em casar ou em ter 

um relacionamento, em estar bonita e elegante. Essa mulher perfeita e ideal não deixou de 

existir, mas o preenchimento dos requisitos se tornaram mais complexos, pois essa mulher 

também quer ser reconhecida por sua competência, por sua preocupação com questões 

financeiras e por sua liberdade de escolha. A mulher perfeita/ideal não tem protagonismo no 

orçamento familiar, ela se ocupa principalmente de sua própria beleza e de seus próprios 

sonhos e afetos. É pois uma mulher bonita, sorridente, sonhadora e também uma mulher 

independente, realizada. A projeção dessa imagem moderna da mulher tem grande potencial 

de provocar identificação, de alcançar o público alvo e de provocar-lhe os afetos. A partir 
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desse estereótipo, os anúncios representam a mulher como aquela que tem liberdade 

financeira, que pode gastar o quanto e como quiser, que pode fazer suas escolhas, que pode 

investir sem complicação, que pode empreender e pode se manter sempre bonita e feliz. 

Todas as mulheres mostradas nos anúncios atendem a esse estereótipo de perfeição feminina.  

No anúncio 23 (p. 215), a mulher é sonhadora (e registra isso em um diário), mas 

também é realizada e feliz (tem amigos, é sorridente, recebe amor), no anúncio 24 (p. 215), a 

mulher é feliz e realizada, assim como nos anúncios 28 (p. 218) e 32 (p. 220), nos quais a 

mulher ou está casando, ou está em um relacionamento. No anúncio 26 (p. 217) e no 45 (227), 

a mulher é aquela que quer estar sempre bonita, gosta de comprar, ir a festas e está sempre 

sorridente. Vamos destacar, a seguir, dois anúncios cuja representação da mulher atende a 

esse padrão de perfeição atualizado: 

 

➔ Anúncio 26 – Imagem: A cantora Paula Toller, que é mostrada dentro de uma loja, 

exibe um rosto maquiado e um sorriso alegre enquanto segura em sua mão um batom e 

um cartão de crédito. Texto: “Do batom à joia da festa. Pague com cartões Caixa. 

Por que não? Não importa a compra, use sempre Cartões Caixa. São muitas vantagens 

em suas mãos. Você ganha mais pontos para trocar por milhares de produtos e por 

passagens aéreas. Sem falar que você pode controlar todas as suas compras ativando o 

serviço de SMS... Cartões Caixa. Para todas as horas.  

 

➔ Anúncio 39 – Mulher negra maquiada exibe olhar confiante. Texto: “A conquista de 

uma mulher é uma conquista para todos. #vaigarota Itaú Mulher Empreendedora. 

Sempre que uma mulher abre seu próprio negócio, todas comemoram. Porque o 

empreendedorismo feminino ajuda a construir uma sociedade mais justa e igualitária 

para todos. E o Itaú apoia essa causa, com uma plataforma que inspira, capacita e 

conecta mulheres do país inteiro. Conheça mais e participe do programa...” 

 

No anúncio 26, assim como no 45 (p. 221 e 297), a mulher perfeita é mostrada como 

alguém que tem sucesso, é famosa e feliz. Além disso, está sempre bonita, maquiada, bem 

vestida e, em geral, sorridente. Essa mulher se preocupa com sua beleza e precisa ter 

facilidade para comprar o que precisa (batom, joia, vestido). No anúncio 39 (p. 224), a mulher 

mostrada é bonita, está maquiada e exibe um olhar confiante. No texto, essa mulher é 

transformada em uma guerreira, em uma vencedora, em alguém que conquista, empreende e 

vence. Além disso, o anúncio apoia a causa feminista, a união entre as mulheres em busca de 

igualdade, como fica evidente nos trechos destacados. 
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Anúncio 45 – Bradesco. Fonte: VEJA, revista. Ed. 2572, 07 mar. 2018, p. 02-03. 

 

 

Anúncio 34 – BB. Fonte: VEJA, revista. Ed. 2597, 29 ago. 2018, p. 30. 
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As duas variantes estereotipadas da mulher perfeita apresentadas (a mulher que se 

ocupa principalmente da beleza e a mulher que é livre) são imagens com as quais a sociedade 

pode se identificar sem grandes questionamentos, afinal, após emancipar-se, deixar de ser “do 

lar” e apenas uma esposa e mãe perfeitas, a mulher não abriu mão de manter-se bonita e preza 

cada vez mais por sua liberdade., como explicita o anúncio 48 (p. 228), que exibe na imagem 

uma mulher feliz, sorridente, e no texto, uma mulher que tem o poder de escolha. 

Vale voltar nossa atenção para outros dois anúncios em que a mulher é protagonista. 

No anúncio 34 (p. 221 e 297), embora a figura seja feminina, o estereótipo representado é a de 

um investidor. Porém, o fato de que esse investidor está representado por uma figura feminina 

tem grande relevância, visto que acaba colocando a mulher na posição de protagonista do 

universo financeiro, posição comumente reservada ao homem. No anúncio 40 (p. 224), a 

mulher é mãe, logo é o estereótipo da mãe guerreira que está em evidência, aquela que luta 

por seus filhos, que cuida de sua educação, reforçando o estereótipo convencionalmente 

associado às mulheres. 

 

• O típico consumidor de serviços e produtos bancários:  

 

Considerando os anúncios, tanto os analisados nesta tese, quanto os que não foram 

analisados, mas foram observados, e considerando também que tais anúncios, em sua maioria, 

foram extraídos da revista Veja, cujo público-alvo se constitui, principalmente, pela classe 

média, podemos concluir que existe um estereótipo do consumidor típico de serviços e 

produtos bancários. Ele é branco, pertencente à classe média e é um idealista, isto é, tem 

muitos sonhos e projetos de vida. Isso não significa que o negro e o menos favorecido 

economicamente não possam ser encontrados, mas eles têm menor protagonismo.  

A cor de pele negra carrega consigo o estereótipo da não representatividade, do 

preconceito e das funções subalternas. Na publicidade impressa de bancos, o negro ainda tem 

um protagonismo pouco explorado (de 30 anúncios, em apenas 3 há pessoas negras) e as 

classes economicamente menos favorecidas praticamente não aparecem ilustradas nas 

imagens (de 30 anúncios, apenas uma imagem as representa). Em geral, os anúncios exibem 

pessoas bem vestidas e em ambientes luxuosos, usando recursos tecnológicos e circulando 

pelo universo de consumo como quem tem poder aquisitivo para ocupar esse espaço. Cabe 

destacar, pois, que a questão da representatividade não se restringe apenas aos negros. O 

Brasil é um país miscigenado, mas as publicidades de banco não contemplam essa 
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diversidade. Quanto à classe, as personagens colocadas em cena nas campanhas publicitárias 

dificilmente são pessoas pobres – elas são pessoas que possuem poder aquisitivo para viajar, 

para investir dinheiro, para comprar objetos variados etc. As pessoas com menor poder 

aquisitivo, quando representadas, aparecem, em geral, como aquelas mais idealistas, 

sonhadoras, com sonhos supostamente inalcançáveis e estão em busca de crédito, 

financiamento, acúmulo de riquezas etc. Cliente de banco, em geral é branco e tem dinheiro, 

ou se não tem dinheiro, tem sonhos que, para se realizarem, precisam da ajuda do banco para 

conseguir o dinheiro. 

Um bom exemplo desse típico consumidor de banco pode ser visto no anúncio 50 (p. 

229), no qual, para representá-lo, vemos em cena sua própria voz, no lugar de sua figura: “to 

de casa nova!”, “loja aberta!” e “comprei!”, são vozes atribuídas ao próprio consumidor. Elas 

são apresentadas como categorias de consumidores – aqueles que estão em busca de comprar 

a casa própria, os que estão em busca de abrir seu próprio negócio, ou aqueles que querem, 

simplesmente, comprar algo. Por meio desses enunciados, a publicidade insere o consumidor 

na encenação projetada, transformando-o em protagonista não apenas do anúncio, mas 

principalmente da vida real, visto que a enunciação mostrada como imagem, é a própria 

enunciação do consumidor, aquela que ele poderia dizer ao realizar um desses objetivos. 

Cabe lembrar que, como já mencionamos, a publicidade não só reproduz os 

estereótipos vigentes na sociedade em que circula, mas também tem o poder de reforçá-los, de 

re-significá-los, de devolvê-los para a sociedade como uma prática natural e inquestionável. A 

publicidade depende de que esse dispositivo funcione desse modo para garantir o sucesso do 

seu projeto de influência. Assim, os anúncios buscarão fundamento nos imaginários 

sociodiscursivos que realmente circulam no meio social em que seu público-alvo habita, 

objetivando provocar um sentimento que o coloque na posição de dever ter as necessidades e 

de receber os privilégios oferecidos, pois isso dá a sensação de pertencimento àquele grupo 

representado, grupo que só alcançou tal status por usufruir daquilo que a publicidade promete. 

Nesse sentido, a publicidade joga com o poder ideológico que ela adquiriu dentro da 

sociedade capitalista, movendo e manipulando os desejos, de modo que os indivíduos, ao 

verem as representações de si mesmos projetadas em um anúncio, por exemplo, acreditam que 

essa é sua própria forma de pensar, de agir, de sentir e de se mover no espaço que ocupam no 

mundo, sem perceber toda a manipulação ideológica que está na base de tudo isso. Fazer parte 

de uma sociedade capitalista como a nossa é, ao fim e ao cabo, deixar-se seduzir pela imagem 

que a publicidade tem de nós, aceitando-a como a verdadeira imagem que deveríamos ter e 

pela qual deveríamos lutar. 
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6. CONCLUSÃO: UM UNIVERSO DE CONSUMO INTERPRETADO 

 

 

“... os elementos da realidade constituem uma base a partir da qual a sensibilidade 

atua. A pesquisa desempenha a tarefa de apreender a realidade. Interpretar essa 

realidade e propor soluções são as tarefas criativas que caracterizam o 

planejamento.” (RIBEIRO, 1989, p. 40) 

 

 

Ao longo dessa pesquisa, precisamos percorrer um logo e vasto caminho teórico, 

estabelecendo uma interdisciplinaridade inevitável, visto que nosso objeto de estudo, os 

efeitos patêmicos na publicidade impressa e as representações de consumidor, tocam diversos 

aspectos que podem ser mais bem explicados com recurso a outras correntes teóricas. Por esse 

motivo, trouxemos contribuições de diferentes disciplinas, recorrendo a diversos estudiosos, 

para, no fim, estabelecer uma convergência analítica que nos ajudasse a observar e interpretar 

o fenômeno a que nos propomos. 

Primeiramente, vale lembrar que ao ter como objetivo analisar um ato de 

comunicação, o que temos de observável é, inicialmente, o que está explícito. É o que a 

materialidade linguística e imagética tentou congelar. Assim, não podemos almejar dar conta 

da totalidade da intenção do sujeito comunicante, nem da maneira como o interpretante vai 

receber a mensagem. No entanto, para investigar a mensagem publicitária, podemos ter em 

vista que o sujeito comunicante é intencional, que a interpretação por parte do destinatário 

depende das expectativas relativas ao contrato que cerceia a comunicação e, também, que o 

comunicante pode empregar diversas estratégias, dependendo de cada contrato. 

Um primeiro desafio que nos propomos foi explicar que, mesmo sendo um discurso de 

“semiengodo”, como bem o definiu Charaudeau (2010c), isto é, um discurso que quer, em 

certa medida, enganar o interlocutor, a publicidade ainda consegue não só garantir sua 

legitimidade, mas também afetar o interlocutor, seduzindo-o e levando-o, invariavelmente, à 

ação pretendida.  

Vale considerar, inicialmente, que toda interação pressupõe que os sujeitos 

interagentes estejam aptos a atuarem adequadamente, respeitando as regras que o contrato 

estabelecido impõe. Entretanto, essa atuação pode ser mais ou menos intuitiva, pode ser mais 

ou menos consciente. Em uma conversa informal entre dois amigos, por exemplo, a interação 

ocorrerá respeitando o contrato, mas sem que os parceiros, necessariamente, estejam cientes 

do projeto de influência que a interação prevê, o que, em um caso como esse, pode não ser tão 

relevante para a interação. Na interação estabelecida pela publicidade, porém, não se pode 

dizer que haja uma simetria na atuação que ocorre entre os parceiros: o enunciador tem 
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bastante claro o seu projeto de influência, enquanto o destinatário participa dessa interação de 

modo mais intuitivo; se, por um lado, o enunciador tem controle sobre o discurso que produz, 

por outro, o destinatário, habituado que está em participar desse tipo de interação, não 

perceberá a manipulação e acabará aceitando a influência planejada pelo enunciador. Por esse 

motivo, consideramos de extrema importância uma análise que se proponha a tornar evidente 

não só a imagem de enunciador que figura no discurso publicitário, mas também a imagem do 

destinatário que foi construída pela publicidade, objetivando tornar a interação menos 

intuitiva para o consumidor. 

A comunicação publicitária, ainda que disponha de maior liberdade e possa recorrer a 

diferentes estratégias para se constituir, precisa respeitar certas limitações, as quais são dadas 

principalmente pelos imaginários sociodiscursivos compartilhados na sociedade em que a 

publicidade circula. Tais imaginários delineiam e fundamentam todos os elementos 

envolvidos no discuso produzido – as identidades dos protagonistas, o conteúdo temático e os 

valores materiais, emocionais e culturais que podem ser mobilizados em favor da eficácia 

comunicativa. 

Ao fim do nosso percurso de análise, podemos retomar alguns dos questionamentos 

que fizemos incialmente e que nortearam nossos estudos, mostrando como eles foram 

respondidos ao longo desta tese: 

• Que estratégias a publicidade emprega em seu discurso para fazer com que o 

consumidor se emocione? 

• De que forma, a publicidade retrata o concumidor a partir de suas identidades 

sociais? 

• Em que medida os imaginários sociais contribuem para a produção discursiva 

desse discurso patêmico? 

 

Como vimos, para atingir o afeto do consumidor, uma publicidade pode construir-se 

de diferentes formas: pode, por exemplo, mostrar o produto alvo do desejo, como meio para 

alcançar um objetivo ou um ideal de vida; pode mostrar uma imagem de enunciador com a 

qual o consumidor simpatize, identifique-se; ou pode, ainda, mostrar uma imagem 

socialmente compartilhada do próprio consumidor, levando-o a ver-se representado com todos 

os seus desejos e sonhos. Tudo isso pode ser concretizado por meio de estratégias que são 

próprias da comunicação publicitária: a estratégia de sugestão, a de sedução ou a de 

persuasão. 
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Dessa forma, os efeitos patêmicos são construídos tendo em sua base as 

representações sociais vigentes, de modo que a identificação do consumidor ocorra de forma 

instantânea, sem que haja questionamentos, discordâncias, ou desacordo quanto ao que é 

mostrado. O consumidor se sentirá tanto mais afetado quanto mais puder se ver representado, 

e isso o levará a sentir-se fazendo parte do universo de consumo construído pela publicidade, 

como se aquele universo fosse o seu próprio. Com isso, a necessidade de realizar uma busca 

infinita por algo que está além de suas possibilidades torna-se uma constante, justificando que 

o produto ou o serviço anunciado passem a ser importante em sua vida. 

Na construção de um discurso potencialmente patêmico, vimos que a publicidade 

projeta algumas imagens de consumidor com as quais deseja que o seu público-alvo se 

identifique. Tais imagens são construídas com base em representações sociais estereotipadas, 

que indicam um modelo de comportamento, de ideal de vida, de tipo humano e, mesmo, de 

consumidor preponderante do universo de consumo. 

Homens e mulheres são consumidores de serviços e produtos bancários, mas cada um 

desses gêneros apresenta características bastante peculiares. Por um lado, o homem é 

mostrado como “o provedor”, aquele que é responsável pela família, pelo controle financeiro 

da casa, pelo sustento, pela segurança etc. Esse homem provedor está sempre muito ocupado, 

pois cuidar de tudo isso consome seu tempo, de modo que ele não pode, por exemplo, passar 

tempo com os filhos. Nesse contexto, o banco aparece com a imagem de alguém que é 

solidário, empático e prestativo, oferecendo soluções, vantagens e benefícios que garantirão a 

esse homem provedor mais controle, segurança e disponibilidade de tempo para passar com a 

família. Por outro lado, a mulher tem pouca participação no orçamento doméstico, é livre e 

cheia de escolhas a fazer, além de ser bonita e feliz. Essa é a imagem da mulher perfeita/ideal 

contemporânea que se sobrepõe ao tipo de mulher que era mãe e esposa perfeita. Os anúncios 

mostram a mulher perfeita/ideal como aquela que realiza seus sonhos, que faz suas escolhas, 

que tem sucesso profissional e econômico, que ama, que é romântica, que quer casar, e se 

manter sempre bonita e feliz, visto que está sempre bem vestida, maquiada e com um sorriso 

no rosto.  

Cabe destacar, ainda, que há um estereótipo relativo ao próprio consumidor de 

serviços e produtos bancários, independentemente de seu gênero. Esse consumidor prototípico 

ou consumidor-cliente-de-banco-ideal é branco de classe média e gasta muito do seu tempo se 

ocupando de suas questões financeiras. Com isso, a publicidade de instituições financeiras 

reserva muito pouco espaço para os negros, embora isso já comece a mudar; e reserva espaço 

praticamente nenhum para as pessoas com baixo poder aquisitivo.  
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O cliente prototípico de banco é aquele que está sempre envolvido com alguma 

transação financeira para a qual o banco tem todas as soluções possíveis: ou ele precisa de um 

empréstimo, ou ele precisa de um financiamento, ou ele precisa realizar um investimento, um 

seguro, ou precisa de uma assessoria especializada, precisa abrir um negócio. Esse 

consumidor-cliente-de-banco-ideal aparece em praticamente todos os anúncios, sejam eles de 

bancos estatais, sejam de bancos privados. Mesmo a Caixa, que em princípio se apresenta 

como um banco mais voltado para a classe menos favorecida tem construído, em seus 

discursos publicitários, esse perfil de cliente. 

Todas essas imagens estereotipadas são bastante positivas para o universo de consumo 

que a publicidade mostra e garantem uma adesão bastante previsível, pois são imagens que a 

própria sociedade valoriza. Com isso, a publicidade coloca em movimento seu grande poder 

ideológico de conduzir as massas, por meio de representações que não serão questionadas e 

serão recebidas como um reflexo no espelho, como se a sociedade não pudesse se ver de outra 

forma. Acreditamos que é nisso que reside o segredo do sucesso do contrato de semiengodo 

da publicidade, conforme proposto por Charaudeau (2010c). A partir dessa projeção 

especular, a publicidade provoca um desejo de pertencimento inevitável, as pessoas aceitarão 

o projeto de influência proposto, entendendo que, para serem como a publicidade mostra, para 

pertencerem àquele grupo social representado, elas realmente precisam se tornar aquele tipo 

de consumidor mostrado, adquirir aquele produto ou serviço e ter aquelas buscas.  

Para conseguir dar conta desse primeiro desafio, um segundo desafio precisava ser 

superado: era necessário entender o anúncio publicitário a partir de sua multimodalidade, da 

integração entre o verbal e o não verbal, explicitando em que medida cada uma dessas formas 

semiológicas contribui para a mobilização das representações e para a construção da 

patemização. Com esse propósito, identificamos que as imagens publicitárias representam 

seus tipos ideais de consumidor e constroem o universo de consumo desejável por meio de 

índices imagéticos de patemização que selecionam imaginários sociodiscursivos favoráveis ao 

projeto de influência proposto.  

Os principais índices imagéticos de patemização que observamos nos anúncios são o 

sorriso, o olhar, a expressão facial, as relações familiares, principalmente entre o pai e a filha 

e avós e netos, as relações de amizade, a tecnologia e a natureza. Esses índices se apresentam 

como o signo de uma emoção que a imagem não pode mostrar. Então, para mostrar a 

felicidade, a alegria e o contentamento, a imagem mostra o sorriso, elemento que na sociedade 

simboliza uma forma de expressar felicidade. Para fazer alusão a um sonho ou a um desejo, a 

publicidade exibe o olhar, principalmente o olhar que olha para onde o consumidor não pode 
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ver. Esse elemento imagético se baseia na relação existente entre o olhar e o sonho, do que 

deriva a expressão “olhar sonhador”, que é justamente esse olhar que olha para algo 

inalcançável.  

A família e os amigos, que também são índices imagéticos de patemização muito 

comuns nos anúncios, alimentam-se dos imaginários que circulam sobre esses dois nichos de 

relacionamento humano. Família e amigos sempre remetem a um ideal afetivo – simbolizam o 

amor, a união e a própria felicidade. Quem tem família e amigos tem tudo. Essa é a máxima 

reproduzida em nossa sociedade. Logo, quando essa representação é mostrada nos anúncios 

ela se torna potencialmente patêmica, provocando identificação e desejo de pertencimento.  

Além disso, outro elemento valorizado em nossa sociedade atual é a relação que o 

homem estabelece com os avanços tecnológicos e com a natureza. Por um lado, a tecnologia 

se apresenta como a salvação, como a solução, como a forma de adquirir vantagens 

importantes, mas afasta o homem da natureza; por outro, o contato com a natureza permite ao 

homem resgatar valores afetivos que sua vida cotidiana, cheia de tecnologia e desafios 

financeiros, que acabou deixando de lado. 

Assim como a imagem, também a parcela linguística revela seus próprios índices de 

patemização, selecionados por meio da identificação e da qualificação dos seres. Como 

vimos, a qualificação e a identificação acabam sempre contribuindo para a construção de um 

universo patêmico, seja por meio de escolhas lexicais mais objetivas, seja pelas mais 

subjetivas. A palavra publicitária está sempre impregnada de significados, adquiridos nos 

contextos sociais nos quais circula. Assim como as imagens, também as palavras acabam 

favorecendo a implementação de alguma tópica de efeito patêmico, e, juntas, palavras e 

imagens vão ajudar na construção desse universo de consumo cheio de imagens 

estereotipadas e de representações sociais que colocam as pessoas em uma busca na qual elas 

são movidas a desejar ser o que elas, na verdade, já são. 
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