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SINOPSE 

Análise das estratégias empregadas em anúncios publicitários em 

vídeo, pautada, prioritariamente, na Teoria Semiolinguística de 

Análise do Discurso e, subsidiariamente, nos pressupostos da 

Semiótica da imagem visual e nos estudos das relações entre 

palavra e imagem.  

 

  



 
 

LIMA, Camila de Oliveira Groppo Lourenço. Dos contos de fadas aos contos de Sky: 

uma análise semiolinguística. (Dissertação de Mestrado). Programa de Pós-Graduação 

Stricto Sensu da Universidade Federal Fluminense – Mestrado em Estudos de Linguagem 

(UFF). Niterói-RJ, 2018. 

 

RESUMO 

Neste trabalho, pautado, prioritariamente, na Teoria Semiolinguística de Análise do 

Discurso, postulada pelo professor Patrick Charaudeau, analisam-se três anúncios 

publicitários em vídeo, divulgados no início do ano de 2016, para divulgar os serviços 

pré e pós-pago de TV por assinatura da empresa Sky. Nesta campanha, intitulada Sky – 

contos de fadas, os vídeos apresentam narrativas construídas a partir de releituras dos 

enredos clássicos de alguns contos de fadas – a saber, A Branca de Neve e os Sete Anões, 

A Princesa e o Sapo e A Bela Adormecida. A hipótese que norteou a pesquisa foi a de 

que, nessas peças publicitárias, utilizam-se diferentes estratégias, a fim de, por meio de 

uma narrativa sedutora, envolver o público-alvo, de modo a levá-lo ao consumo do 

serviço oferecido. Considerando, ainda, que, nos textos publicitários, a superposição dos 

planos icônico e linguístico dá origem à mensagem simbólica, por meio da qual o leitor é 

envolvido, frequentemente no nível do inconsciente, este trabalho contempla, também, o 

estudo da verbo-visualidade nos anúncios selecionados, com base, principalmente, nos 

estudos de Barthes (1990) e Santaella (2012). No que tange aos aspectos linguísticos, 

elegemos, como principal objeto de estudo, o uso dos qualificadores (adjetivos e afins), a 

partir, sobretudo, dos estudos de Lapa (1977), Perini (1997) e Kerbrat-Orecchioni (1980). 

Esta pesquisa investiga, portanto, as relações tecidas entre a parcela verbal do texto 

publicitário e a parcela visual dos anúncios em questão. Assim, objetiva-se compreender 

como o consumo por meio desses anúncios é estimulado. Para isso, propõe-se a análise 

dos anúncios selecionados à luz do contrato de comunicação que subjaz ao discurso 

publicitário; o exame da configuração discursiva verbo-visual subjacente aos anúncios; a 

verificação da construção do ethos do anunciante por meio da configuração verbo-visual 

do anúncio; e a identificação dos possíveis efeitos patêmicos suscitados pela configuração 

verbo-visual dessas peças publicitárias. 

Palavras-chave: discurso publicitário, verbo-visualidade, contos de fadas, persuasão. 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

In this work, primarily based on the Semiolinguistics Theory of Discourse Analysis, 

postulated by Patrick Charaudeau, three video commercials, published at the beginning 

of 2016, are analyzed to disclose the pre and post-paid TV cable services of the company 

Sky. In this campaign, titled Sky - fairy tales, the videos of Sky company show narratives 

constructed from rereadings of the classic plots of some fairy tales - namely Snow White 

and the Seven Dwarfs, The Princess and the Toad, and The Sleeping Beauty. The 

hypothesis that guided the research is that, in these advertising pieces, different strategies 

are used, with the intention to, through a seductive narrative, engage the target audience, 

in order to take it to the consumption of the service offered. Considering also that, in 

advertising texts, the overlapping of the iconic and linguistic plans gives rise to the 

symbolic message, through which the reader is engaged, often at the level of the 

unconscious, this work also contemplates the study of the verb-visuality in the selected 

ads, based mainly on the studies of Barthes (1990) and Santaella (2012). In terms of 

linguistic aspects, we chose, as the main object of study, the use of qualifiers (adjectives 

and alike), mainly from the studies of Lapa (1977), Perini (1997) and Kerbrat-Orecchioni 

(1980). This research therefore investigates the relationships between the verbal portion 

of the advertising text and the visual portion of the ads in question. Thus, it aims to 

understand how the consumption through these ads is stimulated. For this, it is proposed 

the analysis of the selected ads in the light of the communication contract that underlies 

the advertising speech; the examination of the verb-visual discursive configuration 

underlying the ads; the verification of the building of the advertiser ethos by means of the 

verb-visual configuration of the ad; and the identification of the possible pathemic effects 

provoked by the verb-visual configuration of these advertising pieces. 

Keywords: advertising speech, verb-visuality, fairy tales, persuasion. 
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1 PALAVRAS INICIAIS 

Não é novidade que a publicidade se configura como um rico campo de análise 

linguística, discursiva e visual. Diante disso, é inegável que esse fenômeno de 

comunicação em massa não escapar de seu papel social, bem como de suas implicações 

psicológicas e culturais.  

A análise do discurso não desconsidera esse fenômeno econômico e social capaz 

de influenciar e modificar hábito de uma população. Concebendo, então, o discurso 

publicitário como um processo de produção plena de formas culturais, evidencia-se que 

a publicidade é uma das linguagens de sedução mais ativas e eficazes dos nossos dias, 

tanto que nos rendemos a ela muito mais vezes que percebemos. Como diz Pinto,  

os anúncios mistificam a nossa existência, mas também nos fazem sorrir, são-

nos familiares, colmatam um pouco do nosso isolamento e solidão, 

despertando em nós impulsos básicos de comunicação, conivência e 

solidariedade que a vida contemporânea traz esquecidos. Os anúncios fazem-

nos sonhar... (PINTO, 1997, p. 12). 

No que tange à pesquisa acadêmica – e sua posterior aplicação, com as devidas 

modificações, nas aulas de língua materna – o texto publicitário mostra-se revelador de 

diferentes possibilidades de abordagem. Trata-se de um discurso que merece ser estudado 

por uma linguística não apenas da língua, mas por uma linguística também do discurso, 

que se interessa pelos fenômenos do mundo real e se disponibiliza para tentar 

compreendê-los. 

Desse modo, neste trabalho, o objeto de estudo são as estratégias postas em uso 

no comportamento linguageiro dos sujeitos em interação no contrato comunicativo dos 

anúncios publicitários que compõem o corpus de análise. Sendo assim, a análise que aqui 

se apresenta é pautada, prioritariamente, na Teoria Semiolinguística de Análise do 

discurso, postulada pelo professor Patrick Charaudeau. A escolha por essa corrente se 

justifica, dentre outros aspectos, pelo fato de que, nessa perspectiva, encontramos 

subsídios teóricos e metodológicos para estudar a publicidade tendo por base a relação 

entre o social, o psicológico e o linguageiro. 

Nos textos publicitários, a superposição dos planos icônico e linguístico dá origem 

à mensagem simbólica, por meio da qual o leitor é envolvido, frequentemente, no nível 

do inconsciente. Diante do reconhecimento da importância da interação entre os códigos 

linguístico e icônico, este trabalho contemplará, então, o estudo da verbo-visualidade nos 

anúncios a serem analisados.  



15 
 

Esta pesquisa investiga, portanto, o comportamento linguageiro nas relações 

tecidas entre a parcela verbal do texto publicitário e a parcela visual dos anúncios em 

questão, considerando os aspectos verbais e imagéticos como responsáveis pelo poder de 

sedução da publicidade. Com essa investigação, objetiva-se compreender como o 

consumo, por meio desses anúncios, é estimulado. Dessa forma, os seguintes objetivos 

específicos são delineados:  

• Analisar os anúncios selecionados à luz do contrato de comunicação que subjaz o 

discurso publicitário, segundo a Teoria Semiolinguística de Análise do Discurso; 

• Verificar a construção do ethos do anunciante por meio da configuração verbo-

visual dos anúncios; 

• Identificar os possíveis efeitos patêmicos suscitados pela configuração verbo-

visual. 

• Examinar o uso dos qualificadores (adjetivos e afins) como estratégia linguístico-

discursiva para envolvimento do público-alvo; 

No que diz respeito ao corpus, selecionamos três anúncios publicitários em vídeo, 

divulgados no início do ano de 2016, para divulgar os serviços pré e pós-pago de TV por 

assinatura da empresa Sky. Nessa campanha, intitulada Sky – contos de fadas, os vídeos 

apresentam narrativas construídas a partir de releituras dos enredos clássicos de alguns 

contos de fadas – a saber, A Branca de Neve e os Sete Anões, A Bela Adormecida e A 

Princesa e o Sapo. Neste trabalho, tem-se, como hipótese que, nessas peças publicitárias, 

utilizam-se diferentes estratégias – linguística, discursiva, visual – a fim de, por meio de 

uma sedutora narrativa intertextual, envolver o público-alvo, de modo a levá-lo ao 

pretendido consumo do serviço oferecido.  

Parece-nos relevante tecer, aqui, algumas explicações que justifiquem nossa 

escolha por um corpus composto de anúncios em vídeo, considerando que, nos trabalhos 

que analisam o discurso publicitário – sobretudo naqueles que se enquadram na mesma 

perspectiva teórica que a nossa –, evidencia-se a preferência pelo estudo da publicidade 

impressa.  

Indubitavelmente, é mais fácil arquivar e estudar anúncios impressos do que os 

anúncios em vídeo. As publicidades audiovisuais se estendem no tempo e combinam 

efeitos do som e da imagem que são reproduzidos de maneira incompleta em um trabalho 

impresso. O anúncio impresso, por sua vez, pode ser reproduzido por inteiro. Dessa 
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forma, considerando o crescimento e o avanço da hipermídia, é natural que as pesquisas 

voltem seu olhar para essa “nova” forma de fazer publicidade. 

A rápida mensagem da televisão (ou da internet) é capaz de propor e de exibir 

formas linguístico-discursivas complexas, de características bem específicas, que lançam 

mão de recursos diferentes dos da publicidade impressa, em virtude das próprias 

condições materiais que as definem.  

A fim de proceder ao estudo proposto, a dissertação se constituirá de capítulos e 

subseções, descritos a seguir. 

Na sequência desta introdução, o segundo capítulo constitui o aporte teórico 

utilizado na pesquisa. No item 2.1, são apresentados alguns pressupostos teóricos da 

Teoria Semiolinguística de Análise do Discurso, segundo, principalmente, estudos de 

Patrick Charaudeau (1999, 2005, 2008, 2009), idealizador dessa perspectiva teórica. 

Além disso, nesse mesmo item, são contemplados os conteúdos semânticos implícitos 

(pressupostos e subentendidos), com base em Monnerat e Viegas (2012).  

No item 2.2, tratamos de alguns conceitos referentes ao estudo dos gêneros 

textuais. Apresentamos, inicialmente, um breve histórico do estudo de gêneros, com 

ênfase a Aristóteles e Bakhtin. Depois, recorremos à visão de Marcuschi (2003; 2008) 

acerca de tipos e gêneros textuais. A seguir, abordamos a visão de Charaudeau (2008; 

2004), que propõe o estudo dos gêneros situacionais e dos modos de organização do 

discurso. 

O gênero conto de fadas foi contemplado no item 2.3, fundamentado nos estudos 

de Coelho (2012). Apresentamos um breve percurso histórico do surgimento do gênero 

em questão, para, a seguir, contemplar aspectos estruturais e aspectos psicanalíticos 

dessas narrativas.  

No item 2.4, tratamos dos conceitos de Ethos e Pathos. Após apresentar, 

brevemente, a origem desses estudos, em Aristóteles, contemplamos as visões de 

Maingueneau (2008) e Charaudeau (2006; 2010) acerca do ethos. A respeito do pathos, 

abordamos, com base em Charaudeau (2010), o fenômeno discursivo da patemização. 

Recorremos, ainda, aos estudos de Feres (2006, 2010, 2013, 2014), que aponta para a 

possibilidade de esse processo discursivo ser resultado de recursos textuais fundados 

também pelo não verbal. 

O discurso publicitário é enfocado no item 2.5, à luz, prioritariamente, dos estudos 

de Charaudeau (1983; 2004; 2008; 2010), Monnerat (2003), Soulages (1994) e 
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Carrascoza (2004). Nesse mesmo item, abordamos o fenômeno da intertextualidade e sua 

ocorrência no discurso publicitário. Para tal, recorremos, sobretudo, aos estudos de Koch, 

Bentes e Cavalcante (2008). 

No item 2.6, nosso olhar se voltou para os aspectos linguístico-discursivos, com 

ênfase aos qualificadores (adjetivos e afins). Inicialmente, apresentamos os adjetivos 

segundo uma abordagem tradicionalista, a partir de Cunha e Cintra (2013) e Bechara 

(2015). Outros autores, como Azeredo (2013) e Carneiro (1992), cuja visão já rompe as 

limitações impostas pela tradição, também são, ainda que brevemente, apresentados. 

Posteriormente, consideramos os estudos de Perini (1997), Lapa (1977) e Kerbrat-

Orecchioni (1981) acerca dos adjetivos e substantivos, visto que tais autores se valem 

uma abordagem discursiva no tratamento dessas classes. Nesse item, algumas 

considerações acerca dos estudos sobre sintagmas foram feitas, com base em Sautchuk 

(2010) e Castilho (2010). 

No item 2.7, os aspectos visuais são contemplados. Tratamos da verbo-visualidade 

a partir dos estudos de Santaella (2002; 2012) e de Barthes (1990). Além disso, alguns 

conceitos da Semiótica Peirceana são abordados, com base, principalmente, em Joly 

(1996). 

No item 3, incluímos a metodologia – explicitando a constituição do corpus e os 

procedimentos de análise –  e, no item 4, a análise do corpus. No item 5, apresentamos as 

considerações finais. Na sequência, listam-se as referências que fundamentaram este 

trabalho.  
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2 REFERENCIAIS TEÓRICOS 

Neste capítulo, trataremos dos subsídios teóricos que nortearão a análise do 

corpus. Entre outras perspectivas, serão abordados, a seguir, alguns pressupostos da 

Teoria Semiolinguística de Análise do Discurso, as características e o modo de 

funcionamento do gênero anúncio publicitário, além da relação entre palavra e imagem 

na construção do discurso publicitário. 

 

2.1 A TEORIA SEMIOLINGUÍSTICA DE ANÁLISE DO DISCURSO 

 

A Teoria Semiolinguística de Análise do Discurso, criada pelo professor Patrick 

Charaudeau, na década de 1980, configura-se como uma perspectiva situada entre as 

abordagens linguísticas stricto sensu – cujo objeto de estudo é apenas o sistema 

linguístico – e aquelas que se abriram de forma excessiva ao extralinguístico. Trata-se, 

então, de uma corrente da Análise do Discurso a qual pretende integrar, de maneira 

equilibrada, uma “linguística da língua” a uma “linguística do discurso”.  

Assim, tal teoria se propõe a analisar os fatos de linguagem em relação a 

fenômenos psicológicos e sociais, e não apenas os puramente linguísticos. Diante disso, 

fica clara a escolha do termo Semiolinguística para dar nome a essa perspectiva teórica. 

Nas palavras de Charaudeau (1995, p. 98), o termo “semiolinguística” tem origem em 

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

configuração se fazem por meio de uma relação forma-sentido (em diferentes 

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

um projeto de influência social, num determinado quadro de ação; linguística, 

lembrando que essa forma é principalmente construída de uma matéria 

linguageira – aquela das línguas naturais – que, devido ao fato de sua dupla 

articulação, da particularidade combinatória de suas unidades (sintagmáticas, 

paradigmáticas, em diferentes níveis: palavra, frase, texto), impõe um processo 

de semiotização do mundo diferente daquele do de outras linguagens. 

Em suma, a análise do fenômeno linguageiro considera não apenas o significado 

dos signos verbais, mas também o valor semiótico dos elementos extralinguísticos que 

compõem o texto, bem como seu contexto discursivo, de que faz parte todo o acervo 

textual circulante na sociedade.  

A esse respeito, Charaudeau (2005) destaca o fato de que, embora na análise 

semiolinguística se considerem todas as formas semiológicas que participam do processo 

de construção do sentido, elas se encontram, de algum modo, sob a dominância da 

linguagem verbal. Assim, parte-se da ideia de que as línguas naturais, por sua dupla 
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articulação e pela particularidade combinatória de suas unidades, impõem uma mecânica 

de construção do sentido diferente da de outras linguagens.  

Considerando que o sentido nunca é dado antecipadamente, mas sim construído 

pela ação linguageira do homem, em situação de troca social, ele só é perceptível através 

de formas. Charaudeau (2015), ao dizer que toda forma remete a um sentido e todo sentido 

remete a uma forma, em uma relação de solidariedade recíproca, afirma que o sentido se 

constrói ao término de um duplo processo de semiotização: a de transformação e a de 

transação. Trataremos desse processo no subitem a seguir. 

 

2.1.1 O processo de semiotização do mundo 

 

Um dos postulados da Teoria Semiolinguística é o de que, para a ocorrência da 

semiotização do mundo, é necessário um processo duplo: o processo de transformação, 

no qual um sujeito falante transforma um “mundo a significar” em um “mundo 

significado”; e o processo de transação, no qual o sujeito faz desse “mundo significado” 

um objeto de troca com um sujeito destinatário. Esse duplo processo é assim ilustrado: 

 

Figura 1 - O processo de semiotização do mundo 

 

Fonte: CHARAUDEAU, 2005, p. 17. 

 

O processo de transformação compreende quatro operações: a identificação, que 

consiste em conceituar e nomear os seres do mundo, transformando-os em identidades 

nominais; a qualificação, que consiste em possibilitar a descrição dos seres do mundo, 

segundo suas propriedades e suas características, transformando-os em “identidades 

descritivas”; a ação, a qual consiste em inscrever esses seres  em esquemas de ação que 

lhes conferem uma razão de ser, ao fazer algo, transformando-os em “identidades 
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narrativas”; e a causação, que inscreve esses seres em uma cadeia de causalidade, pois 

eles agem ou sofrem a ação, em razão de certos motivos. 

Pauliuokonis (2016), ao tratar do processo de semiotização do mundo, sugere a 

inclusão de outras duas operações no quadro da transformação: a modalização, ou seja, 

operação de cunho enunciativo modalizador, mostrando a posição do sujeito que fala; e a 

relação, operação responsável pela conexão entre os elementos, estabelecendo-se o 

processo coesivo. Consideremos o exemplo a seguir. 

 

Figura 2 - Publicidade 1 

 

Fonte: sky.com.br. 
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Trata-se de uma publicidade que divulga, em um período próximo ao Dia dos 

Namorados, um serviço da empresa Sky1
 – Sky High Definition. Para a melhor 

compreensão dos quatro tipos de operação envolvidos no processo de transformação, 

analisaremos, brevemente, a frase central do anúncio: “Excepcionalmente hoje, tiramos a 

Gisele do anúncio para evitar ciúmes da sua namorada”. 

Nesse caso, a identificação é marcada por “Gisele”, “anúncio”, “ciúmes” e 

“namorada”, sendo “a”, “do” e “da sua” os modos de determinação particulares dessas 

identificações, respectivamente. A ação está expressa por “tiramos”; a causação, por 

“para evitar”. A qualificação, por sua vez, está implícita, agregada aos atributos de beleza 

e de excelência da Gisele, os quais são sub-repticiamente transferidos para a Sky. Em 

“excepcionalmente”, verifica-se a modalização, visto que revela o posicionamento do 

sujeito.  

O processo de transação se realiza também de acordo com quatro princípios: o de 

alteridade, o de pertinência, o de influência e o de regulação. 

Segundo o princípio de alteridade, todo ato de linguagem pressupõe a troca entre 

dois parceiros, que compartilham saberes e motivações, em uma interação na qual cada 

um desempenha um papel particular – de sujeito emissor e de sujeito receptor do ato de 

linguagem. Segundo Charaudeau, “este princípio é o fundamento do aspecto contratual 

de todo ato de comunicação, pois implica um reconhecimento e uma legitimação 

recíprocos dos parceiros entre si” (2005, p. 15). 

Segundo o princípio da pertinência, os parceiros do ato de linguagem devem 

partilhar de um conjunto de saberes, de modo que tal ato de linguagem possa ser 

apropriado ao seu contexto e à sua finalidade. Assim, o aspecto contratual do ato de 

comunicação é confirmado. No exemplo anterior, verifica-se que a finalidade da empresa 

anunciante só poderá ser alcançada se o leitor partilhar de um conhecimento prévio sobre 

Gisele Bündchen. 

Considerando que “todo sujeito que produz um ato de linguagem visa atingir seu 

parceiro, seja para fazê-lo agir, seja para afetá-lo emocionalmente, seja para orientar seu 

                                                           
1 Embora neste subitem apareçam apenas exemplos de publicidades assinadas pela empresa Sky, vale dizer 

que optamos por apresentar, como exemplos, ao longo do trabalho, publicidades diversas, não apenas da 

SKY – empresa responsável pelas peças publicitárias que compõem o corpus desta pesquisa, mas também 

de outras empresas anunciantes, a fim de promover uma exemplificação mais ampla dos conceitos 

apresentados ao longo da fundamentação teórica que norteia este trabalho. 
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pensamento, como afirma Charaudeau (2005, p. 15), o princípio da influência indica que 

todo ato de linguagem é apoiado em uma finalidade da qual é alvo o sujeito receptor. 

O princípio de regulação está intimamente relacionado ao de influência, visto que, 

diante da influência sofrida pelos parceiros, há a possibilidade de uma contrainfluência. 

Assim, os parceiros recorrem a estratégias – e se submetem a restrições – por meio das 

quais as condições mínimas de comunicação são asseguradas. 

Diante da descrição do duplo processo de semiotização do mundo, é necessário 

salientar que, embora os processos de transformação e de transação se realizem a partir 

de diferentes operações, eles são solidários um ao outro, sendo que o processo de 

transação comanda o processo de transformação. Há uma liberdade vigiada no processo 

de transação, que regula as operações do processo de transformação, de modo que elas 

não são feitas livremente. Isso porque o processo de transação é o responsável por conferir 

uma orientação comunicativa, ou seja, um sentido às operações do processo de 

transformação. 

Para ilustrar essa solidariedade hierarquizada entre tais processos, convém 

recorrer ao gráfico a seguir, em que a seta ilustra tal hierarquização. 

 

Figura 3 - O processo de semiotização do mundo - hierarquização 

 

Fonte: Charaudeau, 2005, p. 17. 

 

Diante disso, cabe ressaltar que 

Postular a dependência do processo de transformação para com o processo de 

transação equivale a marcar uma mudança de orientação nos estudos sobre a 

linguagem, buscando-se conhecer o sentido comunicativo (seu valor 

semântico-discursivo) dos fatos de linguagem. Assim como não é mais 

possível contentar-se com as operações de transformação isoladamente, 

também é necessário considerá-las no quadro situacional imposto pelo 

processo de transação, quadro que serve de base para a construção de um 

contrato de comunicação (CHARAUDEAU, 2005, p. 16-17). 
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Ao evidenciar que o processo de transação comanda o processo de transformação, 

destaca-se que o homem, ao falar, não tem simplesmente o objetivo de recortar, descrever 

ou estruturar o mundo. Seu objetivo primeiro é se colocar em relação com o outro. Disso 

depende a sua própria existência, uma vez que a consciência de si passa pela tomada de 

consciência do outro e, ao mesmo tempo, pela diferença em relação ao outro. Como 

postula Charaudeau (2015, p. 42), “a linguagem nasce, vive e morre na intersubjetividade. 

É falando com o outro – isto é, falando ao outro e falando a si mesmo – que comenta o 

mundo, ou seja, descreve e estrutura o mundo”. Compreende-se, pois, que todo discurso, 

antes de representar o mundo, representa uma relação, ou melhor, representa o mundo ao 

representar uma relação. Trata-se de uma conexão entre sujeitos envolvidos por um 

vínculo contratual, em um ato de linguagem.  

Desse modo, convém analisar que o duplo processo de semiotização corresponde 

ao que Charaudeau (2005) chama de postulado da intencionalidade, para o qual  o ato de 

linguagem é fundamental. Para Charaudeau, “um ato de linguagem (...) pressupõe uma 

intencionalidade – a dos sujeitos falantes, parceiros de uma troca. Em decorrência, esse 

ato depende da identidade dos parceiros, visa uma influência e é portador de uma 

proposição sobre o mundo” (CHARAUDEAU, 2005, p. 17). 

Para uma melhor compreensão do ponto de vista semiolinguístico a respeito de 

como o sentido se constrói no ato de troca linguageira, trataremos, a seguir, dos conceitos 

referentes aos sujeitos do ato de linguagem e ao contrato de comunicação. 

 

2.1.2 Os sujeitos do ato de linguagem e o contrato de comunicação 

A perspectiva da Teoria Semiolinguística rejeita a hipótese de que o ato de 

linguagem deva ser concebido como resultante da simples produção de uma mensagem 

enviada de um emissor a um receptor. Ao contrário, postula a existência, inicialmente, de 

dois “eus” e dois “tus”. Isso se dá, pois, para Charaudeau (2008), o ato de linguagem é 

composto de dois circuitos de produção do saber: o circuito da fala configurada, ou 

circuito interno, e o circuito externo à fala configurada, ou apenas circuito externo. Desse 

modo, “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, 2008, p. 45). 
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Considerando que o ato de linguagem se realiza em um duplo espaço de 

significância – o externo e o interno à sua verbalização – compreende-se que, de igual 

forma, há a determinação de dois tipos de sujeitos: os parceiros e os protagonistas. Os 

parceiros são seres psicossociais dotados de intenção, que, embora estejam externos ao 

ato de linguagem, encontram-se inscritos nele. São chamados de sujeito comunicante 

(EUc) e sujeito interpretante (TUi). Como afirma Oliveira, “o Eu-comunicante, portanto, 

é quem fala ou escreve e o Tu-interpretante é quem ouve ou lê (e interpreta) o texto, seja 

ele oral ou escrito” (OLIVEIRA, 2003, p. 28). Já os protagonistas da enunciação são seres 

de fala, os quais se encontram internos ao ato de linguagem, ou seja, o ato de linguagem 

é produzido pelos parceiros e encenado pelos protagonistas. Esses seres de fala, 

chamados de sujeito enunciador (EUe) e sujeito destinatário (Tud), “assumem diferentes 

faces de acordo com os papéis que lhes são atribuídos pelos parceiros do ato de linguagem 

em função da relação contratual” (OLIVEIRA, 2003, p. 32). 

Verifica-se que, ao passo que o EUc é, como o TUi, um sujeito agente que se 

institui como locutor e articulador da fala, o EUe é um ser de fala, sempre presente no ato 

de linguagem – ainda que não seja sempre explicitamente marcado – o qual se revela 

como uma imagem de enunciador construída pelo EUc. Assim, trata-se de um ser que 

existe no e pelo ato de produção-interpretação. 

O TUd, por sua vez, é o interlocutor fabricado pelo EUc de um destinatário ideal 

que estaria adequado ao seu projeto de fala. Isto é, o TUd é a imagem que o EUc tem do 

TUi, sendo que tal imagem pode, ou não, estar correta. Disso depende o sucesso ou o 

fracasso da comunicação. 

Assim como o EUe, o TUd sempre estará presente no ato de linguagem, quer de 

forma explícita, quer de forma implícita. Trata-se, também, de um sujeito de fala, o qual 

existe no (e pelo) ato de comunicação. Por isso, Charaudeau afirma que comunicar é 

proceder a uma mise-en-scène, já que todo ato de linguagem, seja ele falado, seja escrito, 

é, como afirma Machado (2001), uma representação comandada por sujeitos externos. 

Assim, 

[...] todos os atos de linguagem enunciados por nós ao longo de um dia, ao 

longo de uma vida, são ou serão construídos a partir de dados tirados de nossas 

condições de seres históricos-sociais, vivendo uma determinada situação, em 

um determinado espaço e tempo. Estes seres sociais, ao se comunicar, irão 

engendrar, por sua vez, seres de palavra (se a comunicação for oral ou seres 

de papel (se ela for escrita) (MACHADO, 2001, p. 51, grifos do autor). 
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O esquema a seguir, de Charaudeau (2008), ilustra como os sujeitos se configuram 

constituintes do ato de linguagem: 

 

Figura 4 -  O ato de linguagem – esquema de representação 

 
Fonte: CHARAUDEAU, 2008, p. 52. 

 

Em resumo, compreende-se que, em uma dada situação de comunicação, revestida 

de uma certa intencionalidade, o EUc, um ser social, tem um projeto de fala que é 

colocado em prática por um EUe, um ser de fala. Esse EUc, que se projeta no EUe, o faz 

tendo em vista um TUd, também um ser de fala, idealizado pelo EUc. O TUi, sujeito 

social, pode, ou não, atender às expectativas do EUc. Desse modo, seu projeto de 

comunicação pode, ou não, ter sua finalidade alcançada. 

Nessa perspectiva, é possível perceber que um ato de linguagem possui sempre 

um aspecto intencional, visto que faz parte de um projeto de comunicação concebido pelo 

EUc, que organiza sua fala levando em conta a margem de liberdade e de restrições 

impostas pela situação de comunicação. Nesse contexto, Charaudeau afirma que, para ser 

bem-sucedido em seu projeto de comunicação, “o sujeito comunicante fará uso de 

estratégias e de contratos” (2008, p. 56, grifos do autor). 

A noção de contrato de comunicação é deveras importante na Teoria 

Semiolinguística.  Ela “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, 2008, p. 56). Esse conceito é 
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originário do domínio jurídico, mas ocupa posição central na semiolinguística, e é 

definido, segundo Charaudeau e Maingueneau (2004, p. 132), como “o conjunto das 

condições nas quais se realiza qualquer ato de comunicação (qualquer que seja a sua 

forma, oral, escrita, monolocutiva ou interlocutiva)”. 

No dizer de Ieda de Oliveira (2003), um contrato de comunicação define os papéis 

que o EUc e o TUi devem desempenhar, segundo cada situação de comunicação. Assim, 

pode-se conceituar o contrato de comunicação como “um ritual sociodiscursivo 

constituído pelo conjunto de restrições e liberdades resultantes das condições de produção 

e de interpretação do ato de linguagem, as quais codificam tais práticas” (OLIVEIRA, 

2003, p. 40).  

Trata-se, então, de um ritual, o qual fornece um estatuto sociolinguageiro aos 

diferentes sujeitos da linguagem. Assim, para interpretar um ato de linguagem, é 

necessário levar em consideração o contrato correspondente à situação comunicativa em 

que ele foi produzido. Fica claro, diante disso, que tal relação contratual depende não 

apenas do estatuto social dos envolvidos, mas é configurada a partir de elementos do 

contexto situacional e do jogo de interesses ali envolvido. Charaudeau (2005) aponta, 

então, três níveis de estruturação, existentes e interdependentes, apreendidos na interação 

que envolve o ato linguageiro: os níveis situacional, comunicacional e discursivo. 

O nível situacional é aquele que diz respeito aos dados do espaço externo do 

circuito de comunicação. Nesse nível, são determinados a finalidade do ato linguageiro, 

bem como a identidade dos parceiros da troca, o domínio de saber veiculado pelo objeto 

da troca e o dispositivo constituído pelas circunstâncias materiais da troca, isto é, em que 

ambiente físico de espaço e tempo ela se dá. Dessa forma, é no nível situacional que se 

revela o espaço de restrições do contrato comunicativo. 

O nível comunicacional se apresenta como o lugar onde as maneiras de falar ou 

escrever são determinadas, em função dos dados da situação. Os parceiros, devem, então, 

estruturar seu projeto de dizer, assumindo papéis linguageiros de acordo com a 

identidade, a finalidade, o tema e as circunstâncias do ato de comunicação. 

O nível discursivo diz respeito ao espaço interno do circuito de comunicação, ou 

seja, ele se constitui como o espaço do dizer. Nele, o sujeito enunciador constrói seu 

discurso, materializado em um texto. O texto passa a ser concebido, então, como produto 

da atividade discursiva, e se configura pela utilização de meios linguísticos – categorias 

da língua e modos de organização do discurso –, a partir das restrições do quadro 
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situacional (e das possibilidades abarcadas por ele) e do projeto de fala próprio do sujeito 

comunicante.     

Compreende-se, dessa maneira, que os sentidos do texto produzido, ao mesmo 

tempo em que serão sobredeterminados pelas restrições impostas na situação de troca, 

haja vista a relação contratual que se estabelece entre os parceiros, também o serão em 

função das especificidades do projeto de fala. Essas especificidades só são possíveis 

porque, como vimos, o contrato de comunicação que se instaura entre os sujeitos em 

interação apresenta uma intencionalidade condicionada a um espaço de restrições e, 

também, a um espaço de estratégias. 

Nesse contexto, é necessário elucidar que “a noção de estratégia repousa na 

hipótese de que o EUc concebe, organiza e encena suas intenções de forma a produzir 

determinados efeitos sobre o TUi” (CHARAUDEAU, 2008, p. 56). 

Essas estratégias exploram a margem de manobra disponível, dentro da qual o 

EUc elabora seu projeto de comunicação. Elas devem ser analisadas em função do 

contrato de comunicação e da situação comunicativa a ele correspondente, visto que a 

todo ato de linguagem  

[...] subjaz um projeto de comunicação, que pressupõe a gestão das restrições 

e liberdades oferecidas pelo contrato (ou contratos) de comunicação vigente(s) 

naquela situação comunicativa, o que significa estabelecer estratégias 

discursivas que exploram a margem de manobra disponível (OLIVEIRA, 

2003, p. 40, grifos da autora). 

 

Dessa forma, conclui-se que diferentes situações de comunicação e diferentes 

contratos podem produzir diferentes nuances de sentido aos atos de linguagem.  

Cabe, por fim, relembrar que, para que um ato de linguagem seja válido, é 

necessário que os parceiros reconheçam o direito à fala um ao outro, o que depende de 

sua identidade. Considerando, então, que ato de linguagem depende da identidade dos 

parceiros, Charaudeau trata das dimensões psicossocial e discursiva da identidade, como 

veremos no subitem a seguir.   

 

2.1.3 A questão da identidade: dimensão psicossocial e dimensão discursiva  

Segundo Charaudeau (2009), é a identidade que permite ao sujeito tomar 

consciência de sua existência. Isso se dá por meio da tomada de consciência de seu corpo, 

de seu saber, de seus julgamentos e de suas ações. Como afirma Charaudeau, “a 

identidade implica, então, a tomada de consciência de si mesmo” (2009, p. 1). 
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Entretanto, o processo de tomada de consciência só se completa quando há 

diferença de um sujeito em relação a um outro. A percepção da diferença do outro é 

necessária para que surja, no sujeito, sua consciência identitária. Desse modo, os sujeitos, 

na interação, reconhecem-se como semelhantes, já que partilham, de certa maneira, 

motivações, finalidades e intenções comuns, assim como se reconhecem como diferentes, 

visto que cada um desempenha papéis que lhe são próprios. É desse reconhecimento de 

semelhanças e diferenças um em relação ao outro que se instaura a identidade. 

Nessa perspectiva, Charaudeau postula a existência de dois tipos de identidade – 

a social e a discursiva –, sendo que é na combinação de ambas que se constrói o poder de 

influência do sujeito falante. 

 

2.1.3.1 A identidade social  

Compreende-se, desse modo, que um sujeito é legitimado e tem sua identidade 

social também legitimada quando é reconhecido por outros sujeitos, em nome de um valor 

aceito por todos. A respeito disso, Charaudeau afirma que “a legitimidade depende de 

normas institucionais, que regem cada domínio da prática social e que atribuem funções, 

lugares e papéis aos que são investidos através de tais normas” (CHARAUDEAU, 2009, 

p. 3). Então, a legitimidade de um sujeito é posta em questão quando há uma 

desobediência a uma dessas normas ou um comportamento divergente relacionado a tais 

regras. 

Assim, a identidade social é, no dizer de Charaudeau, “algo ‘atribuído-

reconhecido’, um ‘pré-construído’” (CHARAUDEAU, 2009, p. 4); também é 

determinada, em parte, pela situação de comunicação, uma vez que, na situação 

comunicativa, o sujeito toma a palavra considerando o status e o papel a ele conferidos 

nessa situação. Cabe, entretanto, ressaltar o fato de que a identidade social pode ser 

alterada, conforme veremos adiante. 

 

2.1.3.2 A identidade discursiva 

A identidade discursiva é aquela que, ao contrário da identidade social, é 

construída pelo sujeito falante, o qual se preocupa com a maneira como deve organizar 

seu discurso. É dependente, por isso, de um espaço duplo de estratégias: de credibilidade 

e de captação. Portanto, é necessário, para o sujeito falante, que se acredite nele. Nesse 

contexto, ele deve defender uma imagem de si mesmo que garanta a sua credibilidade e, 
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para isso, pode adotar diferentes atitudes discursivas: de neutralidade, de distanciamento 

e de engajamento. 

A atitude de neutralidade leva o sujeito a apagar qualquer vestígio de julgamento 

ou avaliação pessoal de seu discurso. Dessa maneira, o sujeito não desperta suspeitas 

sobre o que o levou a falar. 

A atitude de distanciamento leva o sujeito a adotar uma postura controlada e fria 

para explicar as causas de um fato, por exemplo. 

A atitude de engajamento se opõe à da neutralidade, visto que leva o sujeito a 

tomar uma posição ao escolher argumentos e palavras, ou, até mesmo, a modalizar 

avaliativamente o seu discurso. O sujeito falante constrói para si uma imagem de “ser de 

convicção”, fazendo com que a verdade se confunda com a força de convicção daquele 

que fala, em uma tentativa de influenciar o interlocutor. 

Há, ainda, as estratégias de captação, que surgem, diferentemente do que ocorre 

com as estratégias de credibilidade, quando o sujeito falante não se encontra em uma 

relação de autoridade para com o seu interlocutor, como no discurso publicitário. O 

sujeito se vê diante da necessidade de assegurar que seu parceiro, na troca comunicativa, 

perceba seu projeto de intencionalidade. O sujeito falante passa a ter o objetivo de “fazer 

crer”, para que o interlocutor esteja em uma posição de “dever crer”. Torna-se necessário 

tentar persuadir ou seduzir o outro. Deve-se, então, responder à questão: “como fazer 

para que o outro possa ‘ser tomado’ pelo que digo?”. 

De acordo com Charaudeau (2009, p. 5), o sujeito pode escolher entre diferentes 

atitudes discursivas, dentre as quais se destacam: 

- uma atitude polêmica, tentando antecipar, para eliminá-las, as possíveis 

objeções que outro(s) poderia(m) apresentar, o que levará o sujeito falante a 

questionar certos valores defendidos pelo interlocutor ou por um terceiro. 

Trata-se de “destruir o adversário” questionando suas ideias e, até mesmo, sua 

pessoa. 

 

- uma atitude de sedução, propondo ao interlocutor um imaginário no qual 

desempenharia o papel de herói beneficiário. Esta atitude manifesta-se quase 

sempre através de um relato no qual as personagens podem funcionar como 

suporte de identificação ou de rejeição para o interlocutor. 

 

- uma atitude de dramatização, que leva o sujeito a descrever fatos que 

concernem os dramas da vida, em relatos cheios de analogias, comparações, 

metáforas, etc. A maneira de contar apoia-se largamente em valores afetivos 

socialmente compartilhados, pois trata-se de fazer sentir certas emoções. 

 

Compreende-se, diante disso, que a construção da identidade discursiva se dá por 

meio dos modos de tomada da palavra. Ela resulta das escolhas do sujeito – sem 

desconsiderar, para isso, os fatores que constituem a identidade social –  e se materializa 
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na organização enunciativa do discurso. Dessa forma, a identidade discursiva pode tanto 

reativar quanto mascarar ou deslocar a identidade social.  

Por isso, Charaudeau afirma que  

é neste jogo de vai-vem entre identidade social e identidade discursiva que se 

realiza a influência discursiva. Segundo as intenções do sujeito comunicante 

ou do sujeito interpretante, a identidade discursiva adere à identidade social 

formando uma identidade única “essencializada” [...] ou se diferencia 

formando uma identidade dupla de “ser” e de “dizer [...] (CHARAUDEAU, 

2009, p. 5). 

 

Em suma, pode-se afirmar, ao tratar da questão das identidades, que “a identidade 

social não explica a totalidade da significação do discurso”, visto que “necessita ser 

reiterada, reforçada, recriada, ou, ao contrário, ocultada pelo comportamento linguageiro 

do sujeito falante”. A identidade discursiva, por sua vez, necessita, para se construir, “de 

uma base de identidade social”. Isso nos permite concluir que, como dito anteriormente, 

“é pela sua combinação que se constrói o poder de influência do sujeito falante” 

(CHARAUDEAU, 2009, p. 3). 

Enfim, é necessário ressaltar que o jogo entre tais identidades e a influência que 

dele resulta só pode ser considerado, adequadamente, dentro de uma situação de 

comunicação, pois é nela que se define a identidade social dos parceiros da troca verbal. 

É essa situação, também, que fornece as instruções necessárias em relação ao 

comportamento discursivo adequado. Sendo assim, é a situação de comunicação que 

define não só a identidade social, mas também os traços da identidade discursiva dos 

sujeitos em interação. 

Pode-se dizer, ainda, que não só a questão da identidade depende da situação de 

comunicação. Essa dependência se revela, também, no que tange ao sentido comunicativo 

e social das palavras que os sujeitos empregam – levando em conta, sem dúvida, a sua 

identidade. Por isso, Charaudeau afirma que “a finalidade do ato de linguagem (...) não 

deve ser buscada apenas em sua configuração verbal, mas no jogo que um dado sujeito 

vai estabelecer entre esta e seu sentido implícito” (CHARAUDEAU, 2008, p. 24). Esse 

jogo, assim como a identidade, vai depender da relação dos protagonistas entre si e da 

relação deles com as circunstâncias de discurso que os reúnem. 

Desse modo, é importante não apenas discorrer acerca da dupla dimensão da 

identidade, mas também acerca da dupla dimensão do fenômeno linguageiro, de modo a 

compreender o signo entre o sentido de língua e o sentido de discurso. 

 



31 
 

2.1.4 O sentido de língua e o sentido de discurso: a construção do signo 

A respeito da diferença existente entre sentido linguístico e sentido discursivo, 

Charaudeau postula que “o receptor busca nos enunciados produzidos não apenas o 

sentido das palavras ou o resultado da simples combinação entre elas, mas o seu sentido 

comunicativo e social”. Assim, compreende-se que “o objetivo do interpretante não é 

tanto o sentido das palavras, mas a significação social que resulta de seu emprego” 

(CHARAUDEAU, 1999, p. 3-4). Charaudeau estabelece, então, uma distinção entre 

sentido de língua e sentido de discurso, tomando por base a noção referencial da língua. 

Para o autor, o sentido de língua constrói uma visão essencialmente referencial do 

mundo, uma vez que associa um significante a um significado pleno nas suas relações 

sintagmáticas e paradigmáticas. Percebe-se um movimento centrípeto de construção do 

sentido, o qual o organiza em uma sistematicidade intralinguística, que considera a 

linguagem como algo transparente, de modo que o significado do signo seja concebido a 

partir de um valor absoluto, pleno e autônomo.  

Em contrapartida, o sentido de discurso não opera com a concepção de 

transparência, mas sim de opacidade da linguagem frente ao mundo. O signo atua no 

discurso como portador de um sentido potencial, o qual precisa se articular com outros 

signos e com os dados da situação em que ocorre a interação. Observemos, como 

exemplo, esta publicidade: 
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Figura 5 - Publicidade 2 

 

Fonte: sky.com.br. 

 

Trata-se de uma campanha do ano de 2012, na qual a garota propaganda da 

empresa Sky assume, de forma satírica, o papel de Maria Antonieta, rainha da França na 

segunda metade do século XVIII. 

No texto central do anúncio – “Sky. Há 9 anos eleita o melhor atendimento do 

Brasil. Aqui assinante é rei” – destacamos o uso do vocábulo “rei”. O leitor do anúncio 

precisa ultrapassar o sentido de língua – rei como chefe de Estado investido de realeza; 

príncipe soberano de um reino; monarca, soberano – para compreender a mensagem da 

empresa anunciante, isto é, o fato de que, na Sky, o cliente é tratado com privilégios, com 

zelo, tal como se espera que seja feito com um verdadeiro rei. Em suma, no anúncio em 

questão, “rei” não deve ser compreendido em seu sentido de língua, mas interpretado em 

seu valor comunicativo e social, levando em conta o sentido de discurso que assume, em 

uma situação específica de comunicação. 

Observa-se, então, que, ao contrário do que ocorre com o sentido de língua, o 

sentido de discurso resulta da atuação de uma força centrífuga, a qual remete às condições 
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extralinguísticas da enunciação. Sob essa perspectiva, pode-se dizer que a finalidade de 

um ato de linguagem apresenta uma dimensão explícita – na qual se verifica o sentido de 

língua – e uma dimensão implícita – na qual se verifica o sentido de discurso. O fenômeno 

linguageiro passa a ser concebido, então, como algo que se constitui em duplo 

movimento, a saber, endocêntrico, ou seja, movido por uma força centrípeta, e 

exocêntrico, ou seja, movido por uma força centrífuga. 

Desse modo, como afirma Charaudeau, 

o problema da comunicação [...] não se situa nem no nível do que é dito 

explicitamente [...] nem no nível subjacente, ou seja, o do sentido que circula 

na manifestação explícita [...]. A finalidade do ato de linguagem [...] não deve 

ser buscada apenas em sua configuração verbal, mas no jogo que um dado 

sujeito vai estabelecer entre esta e seu sentido implícito (CHARAUDEAU, 

2008, p. 24). 

A partir disso, uma outra diferença que merece ser comentada diz respeito, como 

aponta Charaudeau, à compreensão do sentido linguístico e à interpretação do sentido 

discursivo. A esse respeito, entende-se que o ato de compreensão está restrito ao 

reconhecimento do sentido de língua, ao passo que o ato de interpretação coloca esse 

sentido de língua em relação com as condições que presidem a finalização prática do ato 

de comunicação. Desse modo, para entender os sentidos de um texto, o leitor precisa 

ultrapassar o sentido de língua e chegar ao sentido de discurso. Assim, quando mobiliza 

as regras de comunicação (langue), o sujeito comunicante constrói um sentido literal ou 

explícito, ou seja, um sentido de língua, medido segundo critérios de coesão. Há, também, 

o sentido indireto ou implícito, ou seja, um sentido de discurso, medido segundo critérios 

de coerência.  

Desse modo, enfatizamos, com base em Charaudeau (1999), que as diferenças 

marcadas entre o sentido da língua e o sentido do discurso comprovam que as condições 

de pertinência de uma linguística do discurso são inegavelmente diferentes das condições 

de uma linguística da língua. Isso se deve ao fato de que uma linguística do discurso 

considera, na sua análise, as condições de produção do ato de linguagem e, fazendo isso, 

constrói-se como um objeto multidimensional que opera em uma relação triangular entre 

o mundo com o real construído, a linguagem como forma-sentido em difração, e um 

sujeito intersubjetivo em situação de interação social.  

Evidencia-se, também, com base em Charaudeau (2008), que, em uma dada 

situação de comunicação, é o sentido implícito, isto é, o sentido de discurso, que comanda 

o sentido explícito, ou seja, o sentido de língua, para construir a significação de uma 
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totalidade discursiva. Diante da importância do implícito para a constituição da 

significação, cabe, então, tecer algumas considerações acerca dos conteúdos semânticos 

implícitos.  

 

2.1.4.1 Os conteúdos semânticos implícitos – pressupostos e subentendidos 

Como se procurou mostrar até aqui, o sentido de um texto não depende apenas da 

estrutura textual em si mesma, porque não podem existir textos totalmente explícitos. 

Além das informações explicitamente enunciadas, existem outras que ficam pressupostas 

ou subentendidas. Assim, compreende-se que, para realizar uma leitura eficiente, o leitor 

deve ser capaz de captar tanto os dados explícitos quanto os implícitos, revelados nas 

entrelinhas do texto. Para tanto, devemos compreender a distinção entre pressupostos e 

subentendidos. 

Os pressupostos são ideias não expressas de maneira explícita, mas que podem ser 

percebidas a partir de certas palavras ou expressões contidas na frase. Considerando, 

como exemplo, a frase “João parou de fumar”, perceberemos que, de maneira explícita, 

considera-se que João, atualmente, não fuma. Mas, ao mesmo tempo, o verbo “parou” 

comunica a informação implícita de que João fumava anteriormente.  

Observa-se que a informação explícita – o posto – pode até ser questionada pelo 

ouvinte. Entretanto, os pressupostos precisam ser verdadeiros – ou julgados como tais – 

pois, a partir deles, as informações explícitas são construídas. Caso o pressuposto seja 

falso, a informação explícita também o será.  

A respeito dos pressupostos, Monnerat e Viegas (2012) destacam que 

Na leitura e interpretação de um texto, é muito importante detectar os 

pressupostos, pois seu uso é um dos recursos argumentativos utilizados com o 

objetivo de levar o ouvinte ou o leitor a aceitar o que está sendo comunicado. 

Ao introduzir uma ideia sob a forma de um pressuposto, o falante transforma 

o ouvinte em cúmplice, uma vez que essa ideia não é posta em discussão e 

todos os argumentos seguintes só contribuem para confirmá-la (MONNERAT; 

VIEGAS, 2012, p. 204). 

Por isso, os pressupostos – e também os subentendidos, dos quais trataremos 

posteriormente – são frequentemente explorados pelos textos publicitários. Assim, o 

leitor ou ouvinte é, muitas vezes, levado a concordar com algo que rejeitaria, se, de fato, 

percebesse sua veiculação. Como exemplo, consideremos o seguinte anúncio publicitário: 
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Figura 6 - Publicidade 3 

 

Fonte: sky.com.br. 

 

No texto central do anúncio, “Faça a escolha inteligente: mude para Sky”, destaca-

se, como posto, que existe uma escolha inteligente. Pressupõe-se, então, que há uma 

escolha que não é inteligente. Considerando, ainda, o trecho “Mude para Sky”, tem-se 

como posto que essa é a escolha inteligente: o leitor deve mudar seu serviço de TV por 

assinatura para o serviço Sky. Há, também, como pressuposto, a ideia de que o leitor já 

tem um serviço de TV por assinatura. Pressupõe-se, ainda, que não fazer essa mudança – 

e continuar com o mesmo serviço de que já dispõe – é uma escolha não inteligente. 

Com esse exemplo, pode-se perceber que os pressupostos são marcados 

linguisticamente no texto. São chamados de marcadores de pressuposição as marcas que 

introduzem os pressupostos, como certos conectores circunstanciais; verbos que indicam 

mudança ou permanência de estado (no exemplo em questão, destaca-se o verbo mudar); 

verbos implicativos; expressões e verbos iterativos, certas conjunções; orações adjetivas, 

dentre outras. 

Por aparecem com recorrência no corpus a ser analisado nesta pesquisa, cabe 

salientar que as orações adjetivas sempre veiculam um pressuposto. Observemos a 

imagem que segue, extraída de um anúncio em vídeo que faz parte do corpus a ser 

analisado neste trabalho: 
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Figura 7 - Publicidade 4 

 

Fonte: sky.com.br. 

 

É perceptível que a oração adjetiva “que você não usa” veicula o posto de que 

existe um combo (de TV por assinatura, no caso do anúncio em questão) que o 

consumidor pode não usar. Desse combo, o consumidor deve fugir. Pressupõe-se, desse 

modo, que existe um combo que o consumidor, de fato, poderá utilizar, e um outro – 

oferecido pela concorrência – que ele não deveria usar, pois é ruim. 

É necessário, ainda, voltar nosso olhar para aqueles enunciados que veiculam 

implícitos, mas que não o fazem por meio de algum tipo de marca linguística. Esses são 

denominados subentendidos, ou simplesmente como inferências, que consistem em 

insinuações contidas por trás das palavras. Nesse caso, os enunciados sugerem, mas não 

dizem explicitamente. Trata-se de uma operação mental por meio da qual o leitor constrói 

novas proposições a partir de outras já dadas. Como afirmam Monnerat e Viegas, “são as 

relações não explícitas entre elementos que o receptor de um texto consegue estabelecer 

a partir de seu conhecimento de mundo. (...) são conhecimentos não expressos, mas que 

podem ser deduzidos a partir do que é dito” (MONNERAT; VIEGAS, 2012, p. 208). 

Se considerarmos o exemplo anteriormente apresentado, perceberemos que, para 

que o anunciante efetive seu objetivo de levar o consumidor a comprar seu produto, é 

preciso que o leitor não só compreenda os pressupostos, mas também que ele faça as 

inferências. Isso porque, considerando toda a situação comunicativa, pode-se inferir que 

“o combo que você não usa” é o serviço oferecido pelos concorrentes, de qualidade 

questionável, segundo o anunciante. Infere-se, ainda, que a Sky é a empresa que pode 

oferecer ao consumidor um combo melhor, que ele poderá realmente usar. Observa-se, 
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desse modo, que as inferências ou subentendidos são inteiramente contextuais e 

dependem de um deciframento do receptor. 

Por fim, ressalta-se a importância de decifrar pressupostos e subentendidos para a 

interpretação de um texto. E, para que isso ocorra, é necessário romper o sentido de língua 

e alcançar o sentido de discurso. Só assim, em sua totalidade discursiva, a significação de 

um texto poderá ser realmente apreendida. 

Após a exposição de conceitos chaves da Teoria Semiolinguística de Análise do 

Discurso, prosseguiremos a fundamentação teórica deste trabalho, tecendo algumas 

considerações acerca dos gêneros textuais. 

 

2.2 OS GÊNEROS TEXTUAIS 

A publicação dos Parâmetros Curriculares Nacionais de Língua Portuguesa 

(PCNs) veio consolidar uma visão que já começava a se delinear em algumas produções 

acadêmicas: a de que os gêneros textuais, instrumentos sem os quais não há possibilidade 

de comunicação verbal, devem ser o centro do trabalho linguístico desenvolvido nas aulas 

de Língua Portuguesa. Segundo esse documento, “a compreensão oral e escrita, bem 

como a produção oral e escrita de textos pertencentes a diversos gêneros, supõem o 

desenvolvimento de diversas capacidades que devem ser enfocadas nas situações de 

ensino” (BRASIL, 1997, p. 25). Por isso, é essencial, para uma pesquisa que pretende 

contribuir para o ensino da língua materna, analisar algumas questões referentes a esse 

conceito.    

 

2.2.1 A origem dos estudos 

 Inicialmente, convém considerar que a observação sistemática dos gêneros se 

iniciou em Platão e se firmou, posteriormente, com Aristóteles. Na Antiguidade Clássica, 

esses dois pensadores desenvolveram análises que vinculavam os gêneros à Poética e à 

Retórica, respectivamente.  

Nesse contexto, a perspectiva aristotélica de gênero foi deveras importante, pois 

é com Aristóteles que surge uma teoria mais sistemática sobre gêneros e sobre a natureza 

do discurso. Na Retórica, o autor versa sobre três gêneros do discurso: o discurso 

deliberativo, que servia para aconselhar/ desaconselhar e estava voltado para uma questão 

futura; o discurso judiciário, que servia para acusar ou defender e estava voltado para 
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uma ação passada; e o discurso demonstrativo, de caráter epidítico, isto é, voltado para o 

presente, era usado para elogiar ou censurar. 

Como afirma Marcuschi,  

a visão de Aristóteles sobre as estratégias e as estruturas dos gêneros foi 

desenvolvida amplamente na Idade Média. Tornou-se inclusive a ênfase pela 

qual a retórica se desenvolveu e propiciou a tradição estrutural. Aristóteles 

distinguiu entre a epopeia, a tragédia, a comédia, cujos tratados foram 

conservados e ainda a aulética, o ditirambo e a citarística, cujas análises 

perderam-se (MARCUSCHI, 2008, p. 148, grifo do autor). 
 

Entretanto, foram os estudos bakhtinianos, já na metade do século XX, os 

responsáveis pela promoção de um novo olhar sobre a noção de gênero, ultrapassando o 

âmbito dos estudos literários, aproximando-a da Linguística.     

Bakhtin, que concebe a linguagem como um fenômeno social, histórico e 

ideológico, define os gêneros do discurso como tipos relativamente estáveis de 

enunciados (2011, p. 262). Ele afirma que a utilização da língua se dá por meio de 

enunciados concretos e únicos, cuja estrutura composicional, além de outros fatores como 

o conteúdo e o estilo da linguagem, revela as condições específicas e as finalidades de 

cada área da atividade humana. Assim, compreende-se que o emprego da língua, para 

Bakhtin,  

efetua-se em forma de enunciados (orais ou 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 de linguagem, 

ou seja, pela seleção dos recursos lexicais, fraseológicos e gramaticais da 

língua mas, acima de tudo, por sua estrutura composicional (BAKHTIN, 2011, 

p. 261).  

 Segundo o autor, há uma relação intrínseca entre a atividade humana e o uso da 

linguagem, de modo que é impossível desvencilhá-los. Como os campos de atividade 

humana são multiformes, as formas de utilização da língua também o são. Desse modo, 

“a riqueza e a diversidade dos gêneros do discurso são infinitas porque são inesgotáveis 

as possibilidades da multiforme atividade humana” (BAKHTIN, 2011, p. 262). 

O autor considera que o estudo da natureza do enunciado e da diversidade de 

formas de gêneros dos enunciados nos variados campos da atividade humana é deveras 

importante para quase todos os campos da Linguística e da Filologia. Ele aponta que 

todo trabalho de investigação de um material linguístico concreto – seja de 

história da língua, de gramática normativa, de confecção de toda espécie de 

dicionários ou de estilística da língua, etc. – opera inevitavelmente com 

enunciados concretos (escritos e orais) relacionados a diferentes campos da 

atividade humana e da comunicação – anais, tratados, textos de leis, 
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documentos de escritório e outros, diversos gêneros literários, científicos, 

publicísticos, cartas oficiais e comuns, réplicas do diálogo cotidiano (em todas 

as suas diversas modalidades), etc. de onde os pesquisadores haurem os fatos 

linguísticos de que necessitam (BAKHTIN, 2011, p. 264). 

Diante disso, podemos afirmar, em concordância com Bakhtin, que, na maioria 

das correntes de estudos linguísticos, faz-se necessário operar com os diversos gêneros 

do discurso, afinal, é por meio de enunciados concretos que a língua integra a vida e que 

a vida entra na língua. 

 

2.2.2 Gêneros discursivos e tipos textuais 

Hoje, há muitas correntes que tratam dos gêneros textuais, a partir de diferentes 

perspectivas. Abordaremos mais detalhadamente a visão de Marcuschi (2003;2008), 

referência brasileira no que tange ao estudo dos gêneros textuais. O autor defende, como 

tese central, a ideia de que é impossível se comunicar verbalmente a não ser por meio de 

um gênero. Isso porque toda manifestação verbal se dá por meio de textos realizados em 

algum gênero. Por isso, a noção de gênero textual que, para ele, pode ser substituída por 

gênero do discurso ou gênero discursivo, é uma noção central nos estudos linguísticos. 

Cabe salientar que Marcuschi (2008) não se preocupa em discutir a pertinência a 

respeito da nomenclatura adotada – gênero textual, gênero discursivo ou gênero do 

discurso. Frente e essa questão, o autor adota a posição “de que todas essas expressões 

podem ser usadas intercambiavelmente, salvo naqueles momentos em que se pretende, de 

modo explícito e claro, identificar algum fenômeno específico” (MARCUSCHI, 2008, p. 

154). 

Em oposição, Rojo (2005) procura explicar essa diferença terminológica. Para a 

autora, embora as posições gêneros textuais e gêneros discursivos sejam oriundas de 

releituras da herança bakhtiniana, enquanto a teoria dos gêneros textuais se ocupa da 

descrição da materialidade textual, a teoria dos gêneros discursivos se ocupa do estudo 

das situações de produção dos enunciados em seus aspectos sociais e históricos.  

Adotaremos, em nosso trabalho, a posição de Marcuschi (2008). O autor chama a 

atenção para outro aspecto teórico e metodológico relevante, mas que nem sempre é 

analisada de modo claro na bibliografia pertinente: a distinção entre as noções de tipo 

textual e de gênero textual. Afirma que 

Tipo textual designa uma espécie de construção teórica (em geral uma 

sequência subjacente aos textos) definida pela natureza linguística de sua 

composição (aspectos lexicais, sintáticos, tempos verbais, relações lógicas, 
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estilo). O tipo caracteriza-se muito mais como sequências linguísticas 

(sequências retóricas) do que como textos materializados (MARCUSCHI, 

2008, p. 154). 

 

E 

Gênero textual refere a textos materializados em situações comunicativas 

recorrentes. Os gêneros textuais são os textos que encontramos em nossa vida 

diária e que apresentam padrões sociocomunicativos característicos definidos 

por padrões funcionais, objetivos enunciativos e estilos concretamente 

realizados na integração de forças históricas, sociais, institucionais e técnicas 

(MARCUSCHI, 2008, p. 155). 

 

Diante disso, é possível compreender que os tipos textuais são constructos 

teóricos, não empíricos que se reúnem em um conjunto limitado de categorias (narração, 

descrição, exposição, argumentação e injunção). Os gêneros textuais são, por sua vez, 

materializações linguísticas, empiricamente realizadas e que constituem um conjunto 

aberto e ilimitado, que se vai modificando à medida que também se modificam as relações 

e as estruturas sociais. 

O quadro a seguir, apresentado por Marcuschi (2010), possibilita uma melhor 

visualização desses conceitos. 

 

Quadro 1 - Tipos e Gêneros textuais 

Fonte: MARCUSCHI,2010, p. 24. 

Tipos textuais Gêneros textuais 

1. Construtos teóricos definidos por 

propriedades linguísticas 

intrínsecas; 

1. Realizações linguísticas concretas 

definidas por propriedades 

sociocomunicativas; 

2. Constituem sequências 

linguísticas ou sequências de 

enunciados e não são textos 

empíricos; 

2. Constituem textos empiricamente 

realizados cumprindo funções em 

situações comunicativas; 

3. Sua nomeação abrange um 

conjunto limitado de categorias 

teóricas determinadas por 

aspectos lexicais, sintáticos, 

relações lógicas, tempo verbal; 

3. Sua nomeação abrange um conjunto 

aberto e praticamente ilimitado de 

designações concretas determinadas pelo 

canal, estilo, conteúdo, composição e 

função; 

4. Designações teóricas dos tipos: 

narração, argumentação, 

descrição, injunção e exposição. 

4. Exemplos de gêneros: telefonema, 

sermão, carta comercial, carta pessoal, 

romance, bilhete, aula expositiva, reunião 

de condomínio, horóscopo, receita 

culinária, bula de remédio, lista de 

compras, cardápio, instruções de uso, 

outdoor, inquérito policial, resenha, edital 

de concurso, piada, conversação 

espontânea, conferência, carta eletrônica, 

bate-papo virtual, aulas virtuais etc. 
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Não se deve, entretanto, conceber a ideia de que os conceitos de tipo e gênero se 

opõem, como se constituíssem uma dicotomia. Na verdade, são noções que se 

complementam, visto que, em todos os gêneros, realizam-se tipos textuais. Cabe, 

inclusive, ressaltar o fato de que um mesmo gênero pode realizar dois ou mais tipos. Esse 

é o fenômeno da heterogeneidade tipológica. Dessa forma, pode-se afirmar que os 

gêneros textuais são, muitas vezes, tipologicamente variados. Outra terminologia 

abordada por Marcuschi é a de domínio discursivo. Ao esclarecer esse termo, o autor 

afirma que 

 

Domínio discursivo constitui mais uma “esfera da atividade humana” no 

sentido bakhtiniano do termo do que um princípio de classificação de textos e 

indica instâncias discursivas (por exemplo: discurso jurídico, discurso 

jornalístico, discurso religioso, etc.) (MARCUSCHI, 2008, p. 155, grifos do 

autor). 

 

Assim, compreende-se que domínio discursivo é um conceito que faz referência a 

uma esfera de produção discursiva. Esse domínio não abarca um gênero específico, mas 

origina vários deles. Trata-se, na verdade, de uma prática discursiva em que é possível 

identificar um agrupamento de gêneros textuais que lhe são próprios. 

Enfim, o linguista chama a atenção para o fato de que as definições por ele 

apresentadas são mais operacionais que formais. Desse modo, para a noção de tipo 

textual, predomina a identificação de sequências linguísticas típicas, ao passo que, para 

a noção de gênero textual, predominam os critérios de ação prática, circulação sócio-

histórica, funcionalidade, conteúdo temático, estilo e composicionalidade. Já os domínios 

discursivos são concebidos como as grandes esferas da atividade humana em que os textos 

circulam.  

Não se pode desconsiderar, a partir de tais noções, que a abordagem de Marcuschi 

para os gêneros textuais se apoia, como o próprio autor afirma, na posição bakhtiniana 

sobre a qual falamos anteriormente. Sob essa perspectiva e diante da plasticidade e da 

dinamicidade inerentes aos gêneros, Marcuschi destaca, fundamentado em Bakhtin2, que 

os gêneros se imbricam e se interpenetram para constituírem novos gêneros. O autor 

cunha, então, o termo intergenericidade, para tratar do fenômeno da hibridização, ou seja, 

da mistura de gêneros, quando um gênero assume a função de outro. 

                                                           
2 Bakhtin (2011), ao versar sobre a diferença entre os gêneros discursivos primários (simples) e os gêneros 

secundários (complexos), aponta que estes, em seu processo de formação, incorporam e reelaboram 

aqueles. 
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O texto a seguir, construído sob a forma de uma notícia, é, na verdade, um convite 

de casamento, exemplificando o conceito de intergenericidade. 

 

Figura 8 - Convite de casamento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: casamentosemsegredo.com.br. 

 

Não se deve, todavia, confundir o conceito de intergenericidade e o de 

heterogeneidade tipológica, apresentado anteriormente. Esse segundo conceito, como 

fora mostrado, diz respeito ao fato de um gênero realizar sequências de vários tipos 

textuais.  

Uma outra questão explorada por Marcuschi (2008) diz respeito a uma discussão 

ainda em andamento sobre a qual, segundo o autor, inexistem estudos sistemáticos. Trata-

se do estudo sobre o suporte dos gêneros. Acerca disso, o autor cita Maingueneau, que 

diz que “é necessário reservar um lugar importante ao modo de manifestação material 

dos discursos, ao seu suporte, bem como ao seu modo de difusão: enunciados orais, no 

papel, radiofônicos, na tela do computador etc.” (MAINGUENEAU, 2001, p. 71). 

Para os autores, não se deve desprezar o suporte. Este não é um simples meio para 

transportar mensagens. Uma mudança importante no suporte modifica o gênero. 

Compreende-se, desse modo, que para Marcuschi, o suporte não é neutro, e o gênero não 

fica indiferente a ele.  
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Isso fica claro quando consideramos, por exemplo, publicidades impressas e 

publicidades em vídeo. Não há como negar que o suporte influencia diretamente 

características importantes desses dois modos de fazer publicidade, a ponto de pensarmos 

em diferentes gêneros: gênero anúncio impresso e gênero anúncio em vídeo.  

Marcuschi apresenta, então, algumas indagações a esse respeito: “qual o papel do 

suporte na relação com os gêneros?”; “Tem o gênero características distintivas adicionais 

quando realizado e acessado em um ou outro suporte?”  (MARCUSCHI, 2008, p. 174). 

O autor fornece, também, algumas respostas a essas indagações. Para ele, o suporte é não 

só imprescindível para que o gênero circule na sociedade, mas também tem alguma 

influência na natureza do gênero suportado. Há casos – como o dos anúncios publicitários 

– em que o suporte determina a distinção que o gênero recebe. Fica clara, então, a 

necessidade de, ao estudar os gêneros, analisar, inclusive, o suporte no qual eles circulam. 

Marcuschi define, desse modo, o suporte como o “locus físico ou virtual com 

formato específico que serve de base ou ambiente de fixação do gênero materializado 

como texto” (2008, p. 174) e trata da existência de suportes convencionais e suportes 

incidentais. 

Livro, livro didático, jornal, revista, rádio, televisão, telefone, outdoor, encarte, 

folder e faixas são exemplos de suportes convencionais, isto é, aqueles que foram 

elaborados tendo em vista a sua função de portarem ou fixarem textos. Embalagens, para-

choques, roupas, corpo humano, paredes, paradas de ônibus, estações de metrôs, calçadas 

e fachadas, dentre outros, são exemplos de suportes incidentais, ou seja, aqueles que 

operam como suportes ocasionais ou eventuais, uma vez que não foram elaborados para 

isso. 

Enfim, o autor destaca que “todos os textos se realizam em algum gênero e que 

todos os gêneros comportam uma ou mais sequências tipológicas e são produzidos em 

algum domínio discursivo, sendo que os textos sempre se fixam em algum suporte pelo 

qual atingem a sociedade” (2008, p. 176). Compreende-se que, para Marcuschi, o estudo 

do gênero não pode ignorar questões referentes aos tipos textuais, ao domínio discursivo 

e ao suporte.  

Vale ressaltar, ainda, que, além de Marcuschi, outros autores têm voltado seu olhar 

para questões relativas aos gêneros, conforme observaremos no item a seguir. 

 



44 
 

2.2.3 Os gêneros, os tipos e os modos de organização: outras abordagens  

Tendo em vista que uma das perspectivas teóricas em que se fundamenta este 

trabalho é a Teoria Semiolinguística, proposta por Charaudeau, ganha particular 

relevância, neste contexto, abordar a questão dos gêneros sob a ótica desse autor.   

Charaudeau (2008) afirma que o ato de comunicação deve ser concebido como 

um dispositivo cujo centro é ocupado pelo sujeito falante em relação com um outro 

parceiro. Esse dispositivo é composto: 

a) pela situação de comunicação, que constitui o enquadre físico e mental no qual 

se acham os parceiros da troca linguageira, os quais são determinados por uma identidade 

e ligados por um contrato de comunicação; 

b) pelos modos de organização do discurso, que constituem os princípios de 

organização da matéria linguística, os quais dependem da finalidade comunicativa do 

sujeito falante; 

c) pela língua, que constitui o material verbal estruturado em categorias em uma 

relação forma-sentido; 

d) pelo texto, que representa o resultado material do ato de comunicação e que 

resulta das escolhas (conscientes ou não) feitas pelo sujeito falante dentre as categorias 

de língua e os modos de organização do discurso, em função das restrições impostas pela 

situação de comunicação. 

Assim, os procedimentos que consistem em utilizar determinadas categorias de 

língua para ordená-las em função das finalidades discursivas do ato de comunicação são 

agrupados em quatro modos de organização do discurso: o enunciativo, o descritivo, o 

narrativo e o argumentativo. Esses modos, por sua vez, possuem uma função de base, 

que corresponde à finalidade discursiva do projeto de fala do EUc, e um princípio de 

organização, como pode ser observado no quadro a seguir: 
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Quadro 2 - Modos de organização do discurso

 

Fonte: CHARAUDEAU, 2008, p. 75. 

 

Merece destaque o fato de que o modo enunciativo tem uma particular função na 

organização do discurso, uma vez que ele dá conta da posição do locutor com relação ao 

interlocutor, a si mesmo e aos outros, além de intervir na encenação dos outros três modos 

de organização. Por isso, entende-se que esse modo comanda os demais. 

Diante do exposto, compreende-se que, na mise-en-scène discursiva,  

[...] o locutor, mais ou menos consciente das restrições e 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. Para o locutor, falar é, pois, uma questão de 

estratégia [...] (CHARAUDEAU, 2008, p. 75, grifos do autor). 

Vejamos que os procedimentos denominados por Charaudeau de modos de 

organização do discurso aproximam-se dos tipos textuais citados por Marcuschi. É 

necessário, entretanto, ressaltar que o conceito de tipos de texto proposto por Charaudeau 

é diferente daquele sugerido por Marcuschi. Para Charaudeau, os tipos são, por exemplo, 
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o jornalístico, o publicitário, o científico etc. É possível observar que aquilo que 

Charaudeau apresenta como tipos de texto se aproxima do que Marcuschi chama de 

domínios discursivos, ao passo que aquilo que Marcuschi apresenta como tipos textuais 

se aproxima daquilo que Charaudeau chama de modos de organização do discurso. 

Em artigo intitulado “Visadas discursivas, gêneros situacionais e construção 

textual” (2004), Charaudeau apresenta uma proposta que se preocupa com a integração 

dos aspectos situacionais, discursivos e linguísticos para entender os gêneros do discurso. 

O linguista parte de uma reflexão a respeito de três memórias existentes no sujeito falante, 

as quais testemunham cada uma das maneiras de que se constituem as comunidades: uma 

memória dos discursos, em que são construídos saberes de conhecimento e saberes de 

crença sobre o mundo; uma memória das situações de comunicação, as quais inscrevem 

dispositivos que normatizam as trocas comunicativas e que definem um conjunto de 

condições psicossociais para a sua realização; e uma memória das formas de signos, que 

se organizam em maneiras de dizer mais ou menos rotineiras.  

Considerando a articulação estreita entre esses três tipos de memórias, 

Charaudeau propõe um modelo semiodiscursivo de análise dos gêneros, no qual se 

articulam situações, sentidos e formas. Assim, uma análise de gêneros deve estar apoiada 

em uma teoria dos fatos linguageiros na qual seja possível reconhecer os princípios gerais 

sobre os quais ela se funda e os mecanismos que os colocam em funcionamento.  

No primeiro nível de análise dos gêneros, destaca, dentre os princípios gerais de 

funcionamento do discurso, o princípio de influência, já que este origina as visadas, isto 

é, as atitudes que 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. Elas 

“correspondem a uma intencionalidade psico-sócio-discursiva que determina a 

expectativa (enjeu) do ato de linguagem do sujeito falante e, por conseguinte da própria 

troca linguageira” (CHARAUDEAU, 2004, p. 23). Antes de tratar do segundo nível, 

apresentaremos as seis principais visadas citadas pelo autor: 

• a visada de “prescrição”: eu quer “mandar fazer”, e ele tem autoridade de poder 

sancionar; tu se encontra, então, em posição de “dever fazer”. 

• a visada de “solicitação”: eu quer “saber”, e ele está, então, em posição de 

inferioridade de saber diante do tu, mas legitimado em sua demanda; tu está em 

posição de “dever responder” à solicitação. 

• a visada de “incitação”: eu quer “mandar fazer”, mas, não estando em posição de 

autoridade, não pode senão incitar a fazer; ele deve, então “fazer acreditar” (por 
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persuasão ou sedução) ao tu que ele será o beneficiário de seu próprio ato; tu está, 

então, em posição de “dever acreditar” que, se ele age, é para o seu bem. 

• a visada de “informação”: eu quer “fazer saber”, e ele está legitimado em sua 

posição de saber; tu se encontra na posição de “dever saber” alguma coisa sobre 

a existência dos fatos, ou sobre o porquê ou o como de seu surgimento. 

• a visada de “instrução”: eu quer “fazer saber-fazer”, e ele se encontra ao mesmo 

tempo em posição de autoridade de saber e de legitimação para transmitir o 

saber; tu está em posição de “dever saber fazer” segundo um modelo (ou modo de 

emprego) que é proposto por eu. 

• a visada de “demonstração”: eu quer “estabelecer a verdade e mostrar as provas”, 

segundo uma certa posição de autoridade de saber (cientista, especialista, 

expert); tu está em posição de ter que receber e “ter que avaliar” uma verdade e, 

então, ter a capacidade de fazê-lo. 

 

O segundo nível de análise compreende os mecanismos de funcionamento 

discursivo – tanto o nível da situação de comunicação quanto o nível da discursivização. 

O primeiro, aquele pelo qual se deve começar a análise do discurso, compreende a 

restrições da expectativa de troca, provenientes da identidade dos parceiros e do lugar que 

eles ocupam na troca, bem como da finalidade, do propósito e das circunstâncias materiais 

em que a troca se realiza. O segundo é o lugar onde se instituem as maneiras de dizer, 

diante das restrições discursivas (concernentes aos modos de organização) e das restrições 

formais (concernentes à situação). 

Por meio da articulação entre esses níveis, a proposta de Charaudeau é que o 

analista do discurso trabalhe a partir do levantamento das restrições que vão delineando 

os gêneros do discurso: as visadas e as restrições situacionais, as restrições discursivas e 

as restrições formais, com base nos contratos de comunicação relativos às diferentes 

situações de comunicação.  

Cada situação de comunicação, em função de sua finalidade, seleciona uma ou 

várias visadas. Assim, a finalidade e a visada que ela seleciona, combinada à identidade 

dos participantes, ao propósito temático e às circunstâncias materiais do ato de 

comunicação, levando em conta a situação de comunicação e o contrato comunicativo 

permitem observar as restrições situacionais, as quais devem ser consideradas como 

dados externos ao discurso. 

Entretanto, as finalidades, pelo viés de suas visadas, determinam a escolha dos 

modos enoncivos (descritivo, narrativo, argumentativo) a serem empregados pelo sujeito 
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falante, ao passo que as identidades dos parceiros influem na escolha dos modos 

enunciativos (alocutivo, elocutivo, delocutivo). Além disso, enquanto os dados do 

propósito determinam os modos de tematização, os dados das circunstâncias materiais 

determinam a organização da mise-en-scène material do ato de comunicação, por meio 

de recursos verbais e não-verbais. Isso permite compreender que a restrições situacionais 

têm influência direta sobre as restrições discursivas, embora 

as restrições discursivas não correspondam a uma obrigação de emprego desta 

ou daquela forma textual, mas a um conjunto de comportamentos discursivos 

possíveis entre os quais o sujeito comunicante escolhe aqueles que são 

suscetíveis de satisfazer às condições dos dados externos (CHARAUDEAU, 

2004, p. 27). 
 

Cabe, nesse sentido, observar que os componentes da situação de comunicação 

condicionam, também, a organização formal do texto, ou seja, das restrições situacionais, 

emergem as restrições discursivas e, também, as restrições formais. 

A fim de elucidar a correspondência entre os três níveis de restrições, 

apresentamos o seguinte diagrama, com base em Cardoso (2014b): 

 

Figura 9  - Gêneros - restrições situacionais 

 

Fonte: CARDOSO, 2014b, p. 236 (adaptado).  

 

 

Observa-se, desse modo, que o objetivo da análise do discurso, segundo a 

perspectiva semiolinguística, é  

destacar as características dos comportamentos linguageiros (o “como dizer”) 

em função das condições psicossociais que os restringem segundo os tipos de 

troca (os contratos). É uma dupla perspectiva, em relação de reciprocidade: 

QUEM SE DIRIGE A QUEM? 

COM QUE FINALIDADE DIZEMOS ISSO?                

DO QUE SE TRATA? 

Em que ambiente se 

inscreve o ato de 

comunicação?                    

Que lugares físicos são 

ocupados pelos parceiros? 

Que canal de transmissão é 

utilizado? 

QUEM SE DIRIGE A QUEM? 
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que condições propiciam quais comportamentos linguageiros possíveis, e 

quais comportamentos efetivos são propiciados por quais condições 

(CHARAUDEAU, 2005, p. 21). 

Em suma, pode-se afirmar que, para Charaudeau, ao analisar e classificar um 

gênero, é necessário levar em consideração os três níveis abordados: o nível situacional, 

o discursivo e o formal.  

Em resumo, pode-se dizer que, [...], cada um destes traz um princípio de 

classificação que lhe é próprio: o nível situacional, que permite reunir textos 

em torno das características do domínio de comunicação; o nível das restrições 

discursivas, que deve ser considerado como o conjunto dos procedimentos que 

são chamados pelas instruções situacionais para especificar a organização 

discursiva; o nível da configuração textual, cujas recorrências são voláteis 

demais, para tipificar de forma definitiva um texto, mas constituindo índices. 

Cada um destes princípios de classificação é legítimo e pode ser útil segundo 

o objetivo de análise que se propõe seguir (CHARAUDEAU, 2004, p. 38). 

Charaudeau, portanto, defende uma definição dos gêneros do discurso que passa 

por esses três níveis por acreditar que essa visão sobre a questão dos gêneros, ao propor 

uma articulação entre os espaços externo e interno ao dizer, permite uma compreensão 

mais ampla dos fatos linguageiros. 

 

2.3 O GÊNERO CONTO DE FADAS  

 

Neste item, trataremos de alguns aspectos relativos ao gênero conto de fadas, o 

qual serviu de base para a construção dos anúncios que nos propomos a analisar. Antes, 

porém, convém observar uma questão importante referente ao emprego dos termos 

“contos de fadas” e “contos maravilhosos”, muitas vezes empregados como se fossem 

sinônimos. Pode-se afirmar, com base em Coelho (2012), que ambas as formas narrativas 

pertencem ao universo do maravilhoso. Entretanto, possuem diferenças essenciais em 

relação à problemática que os fundamenta.  

O conto maravilhoso – de raízes orientais – gira em torno de uma problemática 

material, social e sensorial, isto é, trata de questões referentes à busca de riqueza e de 

poder e à satisfação do corpo, por estarem ligados à realização social e econômica do 

indivíduo no meio em que vive. São exemplos dessas narrativas histórias como Aladim e 

a lâmpada maravilhosa, O Gato de Botas e Simbad, o Marujo. 

O conto de fadas, por seu turno, tem raízes celtas e gira em torno de uma 

problemática espiritual, ética e existencial, estando, assim, ligados à realização interior 

do indivíduo. A Bela Adormecida e Branca de Neve e os Sete Anões – contos que, 
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inclusive, são retomados no corpus que compõe este trabalho – são exemplos dessas 

formas narrativas. 

A respeito dos contos de fadas, é importante observar que as fadas surgem como 

mediadoras, ocupando um lugar privilegiado na aventura humana. Segundo Coelho,  

limitado pela materialidade de seu corpo e do mundo em que vive, é natural 

que o ser humano tenha precisado sempre de mediadores mágicos. Entre ele e 

a possível realização de seus sonhos, ideais, aspirações, sempre existiram 

mediadores e opositores. Os primeiros (fadas, talismãs, varinhas mágicas) para 

ajudar; os segundos (gigantes, bruxas, feiticeiros) para atrapalhar seus 

desígnios (COELHO, 2012, p. 85). 

A autora apresenta, ainda, um terceiro tipo de conto, chamado de contos 

exemplares. Neles, misturam-se as duas problemáticas anteriormente apresentadas: a 

social e a existencial, como em Chapeuzinho Vermelho e João e Maria. 

Essas são as tipologias nas quais se dividem as narrativas maravilhosas que hoje 

conhecemos como Literatura Infantil Clássica. A respeito da origem dessas histórias, 

Coelho (2012) apresenta alguns relevantes questionamentos: “Quando e onde teriam 

nascido essas narrativas maravilhosas (...)? Quem teria inventado essas estórias que os 

avós dos nossos avós já conheciam e contavam para as crianças, nas noites de serão 

familiar? (...) Onde teriam nascido as fadas? (...)” (p. 27). 

Para esclarecer algumas dessas perguntas, apresentaremos, a seguir, um breve 

histórico dessa literatura que, atualmente, já deixou de ser vista como fonte de 

entretenimento infantil, apenas, e vem sendo redescoberta não só como fonte autêntica de 

conhecimento do homem e do seu lugar no mundo, mas também como um interessante 

recurso para a construção do discurso publicitário. 

 

2.3.1 Conto de fadas: um breve percurso histórico 

A primeira coletânea de contos infantis foi publicada no século XVII, na França, 

por Charles Perrault, um importante poeta e advogado da corte de Luís XIV. O autor 

reuniu no livro Contos da Mãe Gansa, de 1697, oito estórias em versos, oriundas da 

memória popular: A Bela Adormecida no Bosque, Chapeuzinho Vermelho, O Barba Azul, 

O Gato de Botas, As Fadas, Cinderela ou A Gata Borralheira, Henrique do Topete e O 

Pequeno Polegar. 

Contemporâneo a Perrault, Jean de La Fontaine, outro intelectual de prestígio na 

corte francesa, empenha-se no resgate de antigas histórias moralizantes, também 

guardadas pela memória popular. Após 25 anos de pesquisas de textos antigos, o autor os 
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reelaborou em versos, dando a eles uma forma literária definitiva. Assim, surgem as 

Fábulas de La Fontaine – como O Lobo e o Cordeiro, O Leão e o Rato, A Cigarra e a 

Formiga, A Raposa e as uvas, Perrete, A leiteira e o pote de leite – que, segundo 

testemunham seus contemporâneos, “eram verdadeiros textos cifrados, que denunciavam 

as intrigas, os desequilíbrios ou as injustiças que aconteciam na vida da corte ou entre o 

povo” (COELHO, 2012, p. 28). 

Embora a Literatura Infantil, como gênero, tenha nascido com Charles Perrault, 

apenas cem anos mais tarde, a partir das pesquisas linguísticas engendradas pelos irmãos 

Jacob e Wilhelm Grimm, foi de fato construída, expandindo-se pela Europa e pelas 

Américas. Empenhados em determinar a autêntica língua alemã, os Grimm dedicaram-se 

à busca das possíveis invariantes linguísticas, utilizando como corpora de pesquisa, as 

antigas narrativas e lendas, transmitidas, pela tradição oral, de geração a geração. 

Segundo Coelho, 

em meio à imensa massa de textos que lhes servia para os estudos linguísticos, 

os Grimm foram descobrindo o fantástico acervo de narrativas maravilhosas, 

que, selecionadas entre as centenas registradas pela memória do povo, 

acabaram por formar a coletânea que é hoje conhecida como Literatura 

Clássica Infantil (COELHO, 2012, p. 29).  

Diversos contos, como A Bela Adormecida, Branca de Neve e os Sete Anões, 

Chapeuzinho Vermelho, A Gata Borralheira, O Príncipe Sapo, foram publicados de 

modo avulso – entre 1812 e 1822 – e, posteriormente, reunidos na coletânea Contos de 

Fadas para Crianças e Adultos. Vale destacar o fato de que, na segunda edição dessa 

publicação, os irmãos Grimm, influenciados pela postura romântica que já se estabelecia 

na Alemanha do século XVIII – e também pela polêmica suscitada por alguns intelectuais 

– retiraram das narrativas episódios cruéis e violentos em demasia, principalmente, os 

que envolviam crianças. 

Décadas depois, no século XIX, o acervo da Literatura Infantil Clássica foi 

completado com a produção do dinamarquês Hans Christian Andersen, que publicou os 

Eventyr, 168 contos divulgados entre 1835 e 1877. Assim, “sintonizado com os ideais 

românticos de exaltação da sensibilidade, da fé cristã, dos valores populares, dos ideais 

de fraternidade e da generosidade humana, Andersen se torna a grande voz a falar para as 

crianças com a linguagem do coração” (COELHO, 2012, p. 30). Além disso, seus contos, 

inspirados na realidade humana repleta de injustiça social e de egoísmo, são, em geral, 

tristes e com fins trágicos.  
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Apesar de esses serem os principais nomes no que se refere às narrativas 

maravilhosas, é importante destacar que pesquisas empreendidas a partir do século XVII 

revelaram que a maioria dos textos populares vem de uma fonte oriental que se fundiu, 

no decorrer dos séculos, com a fonte latina e com a fonte céltico-bretã. Falaremos, 

resumidamente, dessas fontes. 

Após descobrirem centenas de contos maravilhosos, fábulas e lendas em comum 

conhecidas por povos de regiões diferentes, muitos pesquisadores foram em busca dos 

caminhos percorridos por essas narrativas comuns a todos. Assim, descobriram a primeira 

fonte na Índia, na coletânea Calila e Dimna, constituída por narrativas exemplares ou 

fantásticas, as quais os primeiros pregadores budistas usavam, a partir do século VI a.C. 

Os primeiros discípulos de Buda percorriam as aldeias levando ao povo ensinamento 

sobre a vida, utilizando situações simbólicas, tais como fábulas, apólogos e parábolas, a 

fim de melhor se fazerem compreender. 

Uma outra fonte que está na origem das narrativas maravilhosas é a coletânea 

Sendebar, da qual saíram vários contos maravilhosos, como Aladim e o Gênio. Além dela, 

merece destaque a mais importante coletânea do fabulário oriental, As mil e uma noites. 

Coelho afirma que  

juntamente com a sedução do maravilhoso [...] as narrativas de As mil e uma 

noites revelavam o mundo real e fascinante de uma civilização e cultura bem 

diferentes da cristã, tal como se consolidara durante a Era Clássica [...]. 

Embora nascidas no Oriente e fiéis aos seus costumes e a suas visões do 

mundo, bem diferentes da visão ocidental, as histórias contadas por Sherazade 

se tornaram universais [...]. Entre os contos que se tornaram independentes e 

mais se difundiram (transformados em contos infantis) estão: Aladim e a 

Lâmpada Maravilhosa, As Aventuras de Simbad, o Marujo, Ali Babá e os 

Quarenta Ladrões, O Burro, O Boi e o Lavrador, O Mercador e o Gênio... 

(COELHO, 2012, p. 41-41). 

Além da fonte oriental, há as fontes latinas (greco-romanas), as quais se fundiram 

com outras ao longo da Idade Média. Durante essa época, a civilização cristã assimilou 

muito da civilização pagã da Antiguidade Clássica. Sabe-se que essa herança latina se 

difundiu no mundo ocidental por meio das narrativas transmitidas oralmente por viajantes 

e por meio de manuscritos que, escondidos nos conventos, resistiram às invasões 

bárbaras. Surgem, então, os contos populares medievais, nos quais 

o mundo feudal está representado em toda sua crueza: o marido que brutaliza 

a esposa (Grisélidis); o pai que deseja a própria filha (Pele de Asno); as grandes 

fomes que levavam pais a abandonarem seus filhos na floresta (João e Maria); 

a antropofagia de certos povos, que se transforma no gigante comedor de 

crianças (João e o Pé de Feijão); entre outros (COELHO, 2012, p. 45). 
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Vale destacar, como afirma Coelho, que o tom violento e cruel desses contos foi 

suavizado por Perrault e pelos Grimm, a fim de adaptá-los para crianças.  

Em paralelo aos contos maravilhosos, é também na Idade Média que as fábulas 

gregas de Esopo e as latinas de Fredo começam a circular. Além disso, surgem, nessa 

época, outras formas inaugurais de literatura, tais como as novelas de cavalaria, 

influenciadas, principalmente, pelas referências celtas.  

Ainda na Antiguidade, o povo celta iniciou sua expansão, ocupando mais da 

metade do continente europeu. Coelho destaca que 

Simultaneamente à expansão das fontes orientais e greco-romanas – e no rastro 

das grandes invasões dos bárbaros, durante a Antiguidade e Baixa Idade Média 

–, infiltra-se na Gália, Bretanha e Provença a cultura espiritualizante dos celtas, 

povo de língua indo-europeia que, por volta de dois mil anos a.C., se espalhou 

por toda a Europa e parte do Oriente Médio. Os celtas nunca chegaram a 

construir impérios ou reinos, mas, em razão da força de sua cultura, exerceram 

grande influência no espírito dos povos com quem conviveram (COELHO, 

2012, p. 53). 

Os estudiosos indicam que foi na conjunção poética céltico-bretã que surgiram as 

primeiras personagens sobrenaturais chamadas de fadas, ou seja, é na literatura do povo 

celta que aparecem as primeiras referências conhecidas como fadas, influenciando a 

literatura dos séculos seguintes, sobretudo na Idade Média, quando, a partir da influência 

celta, a literatura narrativa proliferou com duas fontes distintas. 

Uma delas é a fonte popular, em que se destacava a vida cotidiana, com lições 

advindas da sabedoria prática. A outra é a fonte de origem culta, cujo maior exemplo 

foram as novelas de cavalaria, realçadas pelo idealismo e pela magia. Ambas se fundiram 

e contribuíram para um vasto repertório de narrativas fantásticas. 

Como se procurou mostrar com este breve histórico, essas narrativas são parte da 

história da humanidade, acompanhando as primeiras formas de organização social. Como 

afirmam Beatrice e Laurindo (2009), “por terem relação com a própria condição humana, 

as narrativas conquistam e seduzem o homem desde as mais antigas civilizações” (p. 9). 

Essas autoras, em seu estudo sobre os contos de fadas na publicidade, comentam a 

respeito dos contos de fadas na atualidade, quando ganha destaque a figura de Walt 

Disney (1901-1966), o qual, ao promover e divulgar contos de fadas dos séculos passados, 

transformou a literatura infantil em desenhos animados, filmes, parques e produtos que 

influenciam crianças (e adultos) em todo o mundo.  

Passemos, então, a algumas considerações acerca de aspectos formais relativos 

aos contos de fadas. 
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2.3.2 Conto de fadas: aspectos estruturais 

 

Beatrice e Laurindo (2009) baseiam-se em Coelho (1991) para apresentar aquilo 

que chamam de fatores estruturantes dos contos de fadas. As autoras destacam que, 

embora haja estudos científicos que tratem dessa questão, há, também, uma sabedoria 

popular que identifica um conjunto de histórias como pertencentes aos contos de fadas, 

em razão de suas características relativas à estrutura, à problemática e ao conteúdo. Pode-

se dizer que existem características comuns aos contos, as quais envolvem aspectos 

referentes a narrador, foco narrativo, enredo, personagens, espaço, tempo e linguagem 

narrativa. 

O narrador, nos contos de fadas, é quase sempre onisciente – a história é contada 

a partir do ponto de vista de um observador. Assim, o foco narrativo é externo, visto que 

o narrador se situa fora dos acontecimentos narrados, e objetivo, uma vez que narra tudo 

sem “adentrar nos meandros psicológicos dos personagens” (BEATRICE; LAURINDO, 

2009, p. 19). 

O enredo, por sua vez, apresenta uma estrutura pouco variável, com as seguintes 

etapas: início, quando o herói ou a heroína é apresentado e introduzido em uma situação 

que desequilibra a tranquilidade inicial; ruptura, quando o herói, que passa a ter uma meta 

a ser alcançada, parte em busca de seu objetivo; surgimento de obstáculos e desafios, 

encontrados pelo herói em sua jornada, os quais, para serem superados, vão necessitar, 

geralmente, de soluções que se encontrem no plano da fantasia ou da imaginação; 

restauração, que consiste em uma mediação mágica que auxilia o herói e restabelece a 

normalidade; desfecho, quando o herói conquista sua meta. 

Os personagens, segundo as autoras, são o elo fundamental entre o plano narrativo 

e o plano real, visto que dão origem a arquétipos os quais projetam estágios iniciais e 

arquetípicos do desenvolvimento da consciência humana. Apresentam o príncipe, herói 

da história, com caráter corajoso e transgressor; a princesa, que é piedosa e virtuosa,  e 

está em busca do amor ideal; o antagonista, que pode ser marcado por um símbolo 

mágico, como uma bruxa, e é inimigo do herói, atrapalhando-o na realização de sua 

missão; o doador, representado, quase sempre pelas fadas, que transmitem o objeto 

mágico para ajudar o herói; o auxiliar, que é um personagem secundário responsável por 

ajudar o herói em sua travessia, como os sete anões na história da Branca de Neve, e o 

caçador, em Chapeuzinho Vermelho; o mandante, que quase não aparece, já que, 

geralmente, é o próprio antagonista; o falso herói, que aparece em algumas histórias 



55 
 

apenas, nas quais surge como um personagem que tenta tomar o lugar do herói, passando-

se por ele. 

O espaço em que se desenrola esse tipo de narrativa é, geralmente, apresentado 

como um reino distante, um bosque encantado ou uma floresta desconhecida. Segundo 

Beatrice e Laurindo, “mesmo com a presença da natureza, o espaço é dominado pela 

trans-real, que funde magia e realidade, quase sempre localizado em um mundo 

maravilhoso e sem localização exata”. Ainda segundo as autoras, 

o espaço colabora com o desenvolvimento das ações da narrativa, sendo, em 

algumas situações, elemento fundamental para o conflito da história. Exemplo 

é a história de Rapunzel (Grimm, 2000, p. 261-266), em que a princesa fica 

trancafiada em uma torre, não tendo outra opção a não ser “usar” suas tranças 

para encontrar-se com o amado. Ou ainda na narrativa dos irmãos João e Maria 

que, perdidos na floresta, encontram uma casa feita de doces, sem saber que a 

moradora é uma bruxa (BEATRICE; LAURINDO, 2009, p. 24) 

O tempo, por sua vez, pode ser considerado, de acordo com as autoras, mítico, já 

que, embora esteja situado no passado, não se apresenta com exatidão, sendo marcado, 

costumeiramente, por expressões imprecisas, como “era uma vez” e “certo dia”. Além 

disso, os contos de fadas são marcados pela linearidade temporal, de modo que a história 

segue um caminho natural de início, meio e fim. 

Por fim, as autoras tratam da linguagem narrativa, essencialmente metafórica, 

tanto pela presença de personagens mágicos, quanto pela analogia criada por meio da 

fusão entre fantasia e realidade. A respeito dessa analogia, Bettelheim (2001) destaca que, 

embora pareçam bobas, as narrativas revelam, nas entrelinhas, situações – e conflitos – 

interiores dos seres humanos. Por isso, a psicanálise destaca a presença dos arquétipos 

nos contos de fadas. Vilela (2004) aponta que, por meio dos contos de fadas, os arquétipos 

do inconsciente coletivo são acionados e vivenciados. 

Diante disso, trataremos, a seguir, de alguns aspectos relativos à análise 

psicanalítica dos contos de fadas. 

 

2.3.3 Conto de fadas: aspectos psicanalíticos  

A análise dos contos de fadas, sob o escopo da psicanálise, tem início no começo 

do século XX, quando “a simbologia inerente aos contos de fadas ou maravilhosos foi 

investigada também como expressão espontânea de processos psíquicos inconscientes, 

cujo sentido original ter-se-ia perdido com o tempo” (COELHO, 2012, p. 120). 
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Freud, considerado fundador da psicanálise, interessou-se por estudar as 

influências da leitura de contos de fadas na psique do leitor. A esse respeito, o autor 

chegou a publicar duas análises de cunho psicanalítico: A ocorrência nos sonhos de 

assuntos de contos de fadas e O tema dos três cofres. Além disso, o autor publicou 

História de uma neurose infantil, enfatizando, nessa publicação, os contos O Lobo e as 

sete criancinhas e Chapeuzinho Vermelho. 

O objetivo das análises engendradas por Freud e seus discípulos não era, todavia, 

referente à matéria das narrativas maravilhosas, mas sim, concernente à influência que as 

simbologias nelas contidas poderiam exercer em pacientes psiquicamente 

comprometidos. Entretanto, não foi com Freud que se deu a maior repercussão dos 

estudos da natureza psíquica dos contos de fadas. Isso porque, os freudianos ocupavam-

se de estudos relativos ao individual, ao passo que os contos de fadas ou maravilhosos 

são criações coletivas. 

Assim, destacam-se os estudos de Carl Gustav Jung, o qual, na década de 1930, 

inicia, com base em seus conceitos de inconsciente coletivo e arquétipos, a pesquisa sobre 

mitos e contos de fadas. 

O autor destaca que  

os contos de fadas, do mesmo modo que os sonhos, são representações de 

acontecimentos psíquicos. Mas, enquanto os sonhos apresentam-se 

sobrecarregados de fatores de natureza pessoal, os contos de fadas encenam os 

dramas da alma com materiais pertencentes em comum a todos os homens 

(JUNG apud COELHO, 2012, p. 122). 

Desse modo, Jung, que rompe os limites individuais freudianos e concentra seus 

estudos nas questões relativas ao consciente e ao inconsciente – seja pessoal, seja coletivo 

– aponta que mitos e contos de fadas são responsáveis não só por expressar processos 

inconscientes, mas também por permitir que esses processos revivam e se tornem 

atuantes, de modo que a relação entre consciente e inconsciente seja restabelecida. 

Surgem, assim, os arquétipos, isto é, as matrizes arcaicas que moldam os impulsos 

psíquicos comuns a todos os homens, como imagens que dão formas semelhantes a 

vivências típicas. A esse respeito, o autor considera que 

os contos de fadas têm origem nas camadas mais profundas do inconsciente, 

comuns à psique de todos os humanos. Pertencem ao mundo arquetípico. Por 

isto seus temas reaparecem de maneira tão evidente e pura nos países mais 

distantes, em épocas as mais diferentes, com um mínimo de variações. Este é 

o motivo por que os contos de fadas interessam à Psicologia Analítica (JUNG 

apud COELHO, 2012, p. 123). 
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Pode-se dizer que é também por isso que os contos de fadas interessam à 

Publicidade. Isso porque, ao acionar um conjunto de crenças e de valores socialmente – 

e inconscientemente – aceitos pelo consumidor em potencial, aciona-se uma 

argumentação que rompe os limites do puramente lógico e se inscreve no âmbito da 

argumentação emocional, passível de tocar na afetividade do interlocutor, movendo-o em 

direção ao objetivo persuasivo do ato de linguagem. Desse modo, o leitor de um anúncio 

é transformado em consumidor efetivo do produto/serviço anunciado. Verifica-se, então, 

que a publicidade se utiliza da estrutura e do conteúdo mágico dos contos de fadas na 

tentativa de persuadir o consumidor. 

 

2.4 ETHOS E PATHOS: DA RETÓRICA AOS ESTUDOS DISCURSIVOS 

Aristóteles, ao tratar do discurso, em sua Retórica, divide os meios discursivos 

que influenciam o auditório em três categorias: ethos, pathos e logos. O logos, segundo 

os estudos da arte oratória, pertence ao domínio da razão e concerne à argumentação ou 

ao conteúdo em si dos argumentos; o ethos e o pathos, por sua vez, pertencem ao domínio 

da emoção e tornam possível emocionar. Assim, enquanto o pathos é voltado para o 

auditório – a persuasão ocorre a partir da disposição dos ouvintes e concerne ao afeto e à 

paixão –; o ethos – relacionado à virtude e ao caráter – é voltado para o orador. 

Compreende-se, dessa forma, que o pathos diz respeito ao auditório, isto é, aos atributos 

do público-alvo, bem como às emoções vividas pelo auditório, e o ethos refere-se aos 

atributos do orador, ou seja, aos traços de caráter que o orador mostra ao público, ou, 

ainda, às paixões que suscita no auditório.  

Percebe-se, desse modo, que tais termos – ethos, pathos e logos – referiam-se 

respectivamente a três aspectos envolvidos no discurso: ao sujeito orador, ligado a um 

sistema de estratégias para fazer crer no mundo construído na enunciação; ao seu 

auditório, como feixe de expectativas, disponibilidades e paixões provocadas; e ao 

próprio discurso proferido, visto como articulação entre as duas instâncias anteriores, 

percebidas naquilo que esse discurso demonstra ou parece demonstrar (DISCINI, 2011, 

p. 33). 

Essas categorias, propostas pela Retórica, foram, por um certo tempo, 

abandonadas, reaparecendo, recentemente, com o desenvolvimento dos estudos relativos 

à argumentação. Neste trabalho, interessa-nos a visão de alguns autores, os quais 

concebem, sobretudo aos ethos e ao pathos, uma visão voltada à análise do discurso. 
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Nessa perspectiva teórica, para a qual essas categorias se tornam importantes pela 

projeção que podem mostrar dos interlocutores envolvidos em um ato de linguagem, tais 

conceitos são considerados construções de uma imagem do enunciador e de seu 

enunciatário empreendidas no (e pelo) discurso, e dependentes da inter-relação entre esses 

parceiros em prol de um contrato de comunicação. 

Trataremos, a seguir, dos conceitos de ethos e pathos sob o escopo da Análise do 

Discurso, com base, principalmente, nas visões de Maingueneau (2008) e Charaudeau 

(2006; 2010b). 

 

2.4.1 A propósito do ethos 

 Ao estudar o ethos, Maingueneau (2008) diz que se trata de uma noção que, para 

ser explorada, deve ser inscrita numa problemática precisa, levando em consideração não 

só o corpus que nos propomos a analisar e os objetivos da pesquisa que conduzimos, mas 

também os objetivos da disciplina, isto é, do que é corrente no interior da disciplina em 

que a pesquisa se insere. Nos dizeres do autor, “o importante, quando somos confrontados 

com essa noção, é definir por qual disciplina ela é mobilizada, no interior de que rede 

conceitual e com que olhar” (MAINGUENEAU, 2008, p. 12). 

Assim, Maingueneau apresenta uma noção de ethos que permite refletir sobre o 

processo mais geral da adesão de sujeitos a uma certa posição discursiva. Considerando 

que todo ato de tomar a palavra implica a construção de uma imagem para si (AMOSSY, 

2005, p. 9) , pode-se dizer que, ao se colocar na enunciação, o locutor constrói uma 

representação de sua pessoa.  

Consolida-se, desse modo, uma concepção de ethos que se aproxima da 

“representação de si mesmo”, conforme postula Goffman (1999). A visão desse autor, 

segundo a qual o indivíduo apresenta, de maneira voluntária ou não, uma imagem de si, 

em cada circunstância da vida cotidiana, em função do objetivo da interação, converge 

para a de Maingueneau (2008, p. 17), que assim caracteriza o ethos: 

 

• o ethos é uma noção discursiva, ele se constrói através do discurso, não é 

uma “imagem” do locutor exterior a sua fala; 

• o ethos é fundamentalmente um processo interativo de influência sobre o 

outro; 
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• é uma noção fundamentalmente híbrida (sócio-dicursiva), um 

comportamento socialmente avaliado, que não pode ser apreendido fora 

de uma situação de comunicação precisa, integrada ela mesma em uma 

determinada conjuntura sócio-histórica. 

 

Em seu estudo, o autor aponta, também, algumas dificuldades ligadas à noção de 

ethos. Uma delas diz respeito ao fato de que, como o ethos está intimamente ligado ao ato 

de enunciação, não se pode desconsiderar que o público também constrói representações 

do ethos do enunciador antes mesmo que ele fale. Por isso, o autor distingue os conceitos 

de ethos discursivo e ethos pré-discursivo. A respeito disso, destaca que  

certamente existem tipos de discurso ou de circunstâncias para as quais não se 

espera que o destinatário disponha de representações prévias do ethos do 

locutor: assim é quando lemos um texto de um autor desconhecido. Mas isso 

funciona de outro modo no domínio político ou na impressa “de celebridades”, 

por exemplo, em que a maior parte dos locutores, constantemente presentes na 

cena midiática, é associada a um tipo de ethos não discursivo que cada 

enunciação pode confirmar ou infirmar (MAINGUENEAU, 2008, p. 16). 

Essa distinção pode ser verificada, inclusive, nos textos da esfera publicitária, os 

quais interessam a essa pesquisa. Isso porque, no domínio da publicidade, há um ethos 

pré-discursivo, resultante da representação prévia que o público tem da empresa 

anunciante. Acreditamos que esse ethos resulta, principalmente, da posição que tal 

empresa ocupa no mercado. 

Além dessa questão, o autor ainda ressalta a complexidade no que tange à 

percepção do ethos, visto que, em sua elaboração, interagem muitos fenômenos, de ordens 

diversas, ultrapassando, assim, a materialidade linguística. Assim, pode-se dizer que o 

ethos articula o verbal e o não-verbal, suscitando, assim, efeitos multissensoriais nos 

destinatários. É possível aferir, então, que os efeitos suscitados pelo ethos são mapeáveis 

na materialidade textual por meio de escolhas linguísticas e não linguísticas empreendidas 

pelos sujeitos, inclusive, no caso de publicidades em vídeo. 

Há de se destacar, também, o fato de que o ethos visado não é necessariamente o 

ethos produzido. Como exemplifica Maingueneau (2008), “um professor que queira 

passar uma imagem de sério pode ser concebido como monótono; um político que queira 

suscitar a imagem de um indivíduo aberto e simpático pode ser percebido como um 

demagogo” (p. 16). Isso se justifica porque o ethos – que como já ficou claro, é distinto 

dos atributos reais do locutor – não é uma representação clara e bem delimitada, mas 

dinâmica, construída pelo destinatário por meio do movimento da própria fala do locutor.  
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Outro aspecto que merece destaque no tratamento que Maingueneau dá ao ethos 

diz respeito à noção de fiador. O autor destaca que, ao seu ver, “a noção de ethos, que 

mantém um laço crucial com a reflexividade enunciativa, permite articular corpo e 

discurso para além de uma oposição empírica entre oral e escrito” (2008, p. 17). Isso 

porque todo texto, escrito ou oral, é dotado de uma “vocalidade”, manifestada em uma 

multiplicidade de “tons”, os quais se associam à caracterização do corpo do enunciador. 

Esse enunciador, revestido de uma corporalidade, surge como um fiador que dá – ou não 

– credibilidade ao que está sendo dito. Chama atenção o fato de que, para Maingueneau, 

a figura do fiador é construída pelo destinatário a partir de índices liberados na 

enunciação, ratificando a ideia de que o ethos é construído em um processo interativo que 

se estabelece no (e pelo) discurso. 

Então, surge o que autor, recorrendo a termos usados por Auchlin (2001), chama 

de uma concepção “encarnada” do ethos.3 Além da dimensão verbal, essa concepção 

recobre, também, características físicas e psíquicas ligadas ao “fiador” pelas 

representações coletivas estereotípicas. Atribui-se, desse modo, ao “fiador”, um caráter, 

o qual corresponde a um feixe de traços psicológicos, e uma corporalidade, que 

corresponde a um aspecto físico e a uma maneira de vestir-se. Compreende-se, como diz 

Cardoso (2011), que  

mais do que decodificar o sentido de um enunciado, o leitor, a partir da 

identificação do tom do fiador [...] é implicado na cenografia, participando 

‘fisicamente’ do mesmo mundo do fiador. O ethos é definido, então, como uma 

forma dinâmica construída pelo destinatário por meio do comportamento do 

locutor (CARDOSO, 2011, p. 57). 

Diante disso, Maingueneau, para designar a maneira como o intérprete se 

relaciona ao ethos, apropriando-se dele, lança mão do termo incorporação. Considera-se 

que, no processo de enunciação, uma corporalidade é conferida ao fiador, isto é, a 

enunciação dá corpo ao fiador, e esse corpo é congregado pelo destinatário, a partir de 

índices – verbais ou não – liberados na enunciação. 

Em suma, a posição que o autor defende é a de que  

o ethos de um discurso resulta da interação de diversos fatores: ethos pré-

discursivo, ethos discursivo (ethos mostrado), mas também os fragmentos de 

                                                           
3 Compreende-se, desse modo, que o “ethos mobiliza tudo o que, na enunciação discursiva, contribui para 

emitir uma imagem do orador destinada ao auditório. Tom de voz, modulação de fala, escolha das palavras 

e dos argumentos, gestos, mímicas, olhar, postura, adornos etc., são outros tantos signos, elocutórios e 

oratórios, vestimentais e simbólicos, pelos quais o orador dá de si mesmo uma imagem psicológica e 

sociológica (DECLERCQ, 1992, p. 48).  
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texto nos quais o enunciador evoca sua própria enunciação (ethos dito) – 

diretamente (“é um amigo que lhes fala”) ou indiretamente, por meio de 

metáforas ou de alusões a outras cenas de fala, por exemplo. A distinção entre 

ethos dito e mostrado se inscreve nos extremos de uma linha contínua, uma 

vez que é impossível definir uma fronteira nítida entre o “dito” sugerido e o 

puramente “mostrado” pela enunciação. O ethos efetivo, construído por tal ou 

qual destinatário, resulta da interação dessas diversas instâncias 

(MAINGUENEAU, 2008, p. 19). 
 

Como se procurou evidenciar, a noção de ethos é, certamente, complexa e 

instigante, o que justifica o fato de ela ter sido – e estar sendo – revisitada por muitos 

autores, inclusive, na perspectiva da Análise do Discurso. Também Charaudeau (2006) 

volta seu olhar para o estudo do ethos. O autor aponta para a ideia de que, para 

compreender melhor essa questão, é necessário estar atento à questão da identidade do 

sujeito, que se desdobra em duas componentes. Segundo o linguista,  

em sua primeira componente, o sujeito mostra-se com sua identidade social de 

locutor; é ela que lhe dá direito à palavra e que funda sua legitimidade de ser 

comunicante em função do estatuto e do papel que lhe são atribuídos pela 

situação de comunicação. Em sua segunda componente, o sujeito constrói para 

si uma figura daquele que enuncia, uma identidade discursiva de enunciador 

que se atém aos papéis que ele se atribui em seu ato de enunciação, resultado 

das coerções da situação de comunicação que se impõe a ele e das estratégias 

que ele escolhe seguir (CHARAUDEAU, 2006, p. 115). 

Desse modo, compreende-se que o ethos resulta dessa dupla identidade, isto é, as 

identidades social e discursiva se fundem no ethos. É claro que o sujeito que fala pode 

jogar com máscaras. Assim, podemos dizer, apoiados em Cardoso (2011), que, na visão 

de Charaudeau,  

para elaborar a imagem do sujeito que fala, o outro se apoia ao mesmo tempo 

nos dados pré-existentes ao discurso – o que ele sabe a priori do locutor – e 

nos dados trazidos pelo próprio ato de linguagem. Para o autor, o ethos resulta, 

assim, da fusão das duas componentes identitária do sujeito: sua identidade 

social de locutor, que lhe dá o direito à palavra e funda sua legitimidade a partir 

do estatuto e do papel que a situação de comunicação lhe confere; e sua 

identidade discursiva de enunciador, relacionada aos papéis que ele mesmo se 

atribui, os quais também resultam da situação de comunicação e das estratégias 

que escolhe seguir (p. 59). 

Ao tratar do discurso político, Charaudeau afirma existirem duas grandes 

categorias: o ethos de credibilidade e o ethos de identificação. Privilegiaremos, neste 

trabalho, considerações acerca do ethos de credibilidade, visto que ele não se restringe ao 

domínio do discurso político, mas se verifica também no domínio do discurso 

propagandístico, inclusive, no gênero publicitário, nosso interesse de investigação. 

Quando se fala em legitimidade, fala-se de uma qualidade ligada à identidade 

social do sujeito. A credibilidade, por seu turno, é resultado da construção de uma 
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identidade discursiva pelo sujeito falante, por meio da qual os outros possam julgá-lo 

digno de crédito, isto é, para ser aceito, o sujeito deve fabricar uma imagem de si que 

permita sua aceitação. 

Nesse sentido, Charaudeau afirma que “no discurso publicitário, o sujeito 

anunciante praticamente não tem necessidade de mostrar-se crível, pois o desafio dessa 

situação de comunicação é desencadear no consumidor em potencial um desejo de crer, 

e não é preciso que a promessa se realize, basta que ela faça sonhar” (CHARAUDEAU, 

2006, p. 119). Entretanto, cremos que a mobilização de um ethos de credibilidade pode 

ser uma estratégia de captação e sedução na publicidade. Assim, o ethos de “sério”, o 

ethos de “virtude” e o ethos de “competência” podem ser apreendidos no discurso 

publicitário por meio de diferentes marcas e com diferentes visadas, se comparados ao 

que se verifica no discurso político.  

Charaudeau destaca, também, os procedimentos linguísticos que permitem a 

identificação do ethos. São, segundo ele, meios discursivos – de natureza expressiva ou 

enunciativa – para produzir efeitos de ethos. Os primeiros, percebidos na oralidade, 

correspondem ao “bem falar”, “falar forte”, “falar tranquilo” e “falar regional”. Os 

procedimentos enunciativos, por sua vez, dizem respeito aos três comportamentos do 

modo de organização do discurso enunciativo – a elocução, a alocução e a delocução. 

Neste trabalho, cujo olhar está voltado para a configuração verbo-visual dos 

anúncios e os efeitos de sentido dela oriundos, pretende-se analisar como os aspectos 

visuais também podem ser concebidos como procedimentos discursivos que permitem a 

identificação do ethos. Após essa breve explanação acerca da noção discursiva de ethos, 

passemos ao estudo, também discursivo, do pathos. 

 

2.4.2 A propósito do pathos 

Ao revisitar a tríade aristotélica, Charaudeau (2010b) emprega o termo 

patemização para fazer referência ao processo discursivo de suscitar efeitos emocionais 

no interlocutor. Tratando das emoções no discurso, ele afirma que a análise do discurso 

não pode se propor a analisar a emoção como uma realidade manifesta, visto que não 

possui, como outras disciplinas humanas e sociais, os meios metodológicos para isso. O 

linguista, então, propõe que o analista do discurso estude o processo discursivo pelo qual 

a emoção pode ser colocada, como um efeito visado, diante do qual nunca se pode ter a 
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garantia de um efeito produzido. Desse modo, o autor prefere falar não em emoção, mas 

em patemização, processo discursivo pelo qual a emoção pode ser estabelecida. 

Para Alves,  

esse fenômeno pode ser entendido como o emprego de estratégias 

argumentativas pelo EUc para influenciar o TUi, inserindo em seu projeto de 

fala um conteúdo emocional, a partir do qual pretende causar um determinado 

estado qualitativo no interlocutor. Tais estratégias se estruturam a partir de 

dados – conhecidos ou presumidos pelo EUc – a respeito do imaginário 

sociodiscursivo do TUi, passíveis de tocar em sua afetividade e movê-lo em 

direção ao objetivo persuasivo do evento enunciativo – o pathos (ALVES, 

2016, p. 24). 

Considerando-se a patemização como uma categoria de efeito, verifica-se que 

depende das circunstâncias em que se inscreve, ou seja, “a organização do universo 

patêmico depende da situação social e sociocultural na qual se inscreve a troca 

comunicativa” (CHARAUDEAU, 2010b, p. 6). Por isso, pode-se afirmar, com 

Charaudeau, que a questão da natureza do patêmico deve ser abordada segundo a situação 

de comunicação, os universos de saber partilhado e as estratégias enunciativas. 

Nessa perspectiva, Charaudeau (2010b), tratando da linguagem verbal, afirma que 

o efeito patêmico pode ser obtido por meio do emprego de certas palavras, assim como 

por meio do não emprego de palavras que remetam a um universo emocional. Isso porque, 

enquanto algumas palavras são dotadas de tonalidades patêmicas, outras, que parecem 

neutras, podem assumir tais tonalidades na situação de comunicação em que são 

empregadas. Assim, são três as possibilidades: 

I) palavras com tonalidades patêmicas, que descrevem emoções de maneira 

transparente, como “raiva”, “angústia”, “horror” etc. Vale lembrar que, por se tratar de 

um efeito visado, o emprego dessas palavras não garante que o sujeito sinta tais emoções 

ou, ainda, que o efeito patêmico seja produzido no interlocutor; 

II) palavras que não descrevem emoções, mas que são passíveis de desencadeá-

las, como “assassinato”, “conspiração”, “vítimas” etc. Tais palavras, suscetíveis de levar 

o interlocutor a um efeito patêmico, podem ter sua orientação argumentativa modificada 

em virtude da situação em que são empregadas. Isso permite compreender que o efeito 

patêmico pode variar de acordo com a situação de comunicação; 

III) enunciados que não comportam palavras patemisantes, mas que são 

suscetíveis de produzir efeitos patêmicos, mediante a situação de comunicação. 

Charaudeau (2010b) propõe uma categorização dos efeitos patêmicos em quatro 

grandes tópicas, que, duplamente polarizadas são constituídas por diferentes figuras (ou 
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patemias). Para uma melhor compreensão dessa categorização, recorremos ao quadro de 

Nogueira (2016), autor que apresenta a seguinte sistematização: 

 

Quadro 3 - Tópicas - sistematização 

TÓPICAS Polos Figuras 

  

  

TÓPICA 1 

Negativo DOR 

“Estado de insatisfação do desejo do sujeito” 

a “tristeza” 

a “vergonha” 

o “incômodo” 

a “humilhação”   

o “orgulho ferido” 

Positivo ALEGRIA 

“Satisfação do desejo, do bem-estar corporal e moral” 

a “satisfação” 

o “contentamento” 

a “vaidade” 

o “orgulho” 

  

  

TÓPICA 2 

Negativo ANGÚSTIA 

“Estado de espera desencadeada por um actante-objeto 

desconhecido, mas que representa um perigo para o 

sujeito” 

o “aborrecimento” 

o “medo” 

o “terror” 

Positivo ESPERANÇA 

“Espera de um benefício, de um acontecimento feliz, de 

uma melhora do destino” 

a “confiança” 

o “desejo” 

os “votos” 

a “chamada” 

a “oração”  

  

  

TÓPICA 3 

Negativo ANTI-PATIA 

Indignação provocada por algo considerado, pelo sujeito 

observador-testemunha, como ofensivo, injusto ou 

incorreto 

a “indignação” 

a “acusação” 

a “denúncia” 

a “cólera” 

o “ódio” 

Positivo SIN-PATIA 

Proximidade ou atração moral entre uma vítima e o 

sujeito observador-testemunha 

a “benevolência” 

a “compaixão” 

a “piedade” 

  

  

TÓPICA 4 

Negativo REPULSA 

Recusa/negação da imagem de um malfeitor 

o “desprezo” 

o “desgosto” 

a “aversão” 

a “fobia” 

Positivo ATRAÇÃO 

Aprovação/exaltação da imagem de um benfeitor 

a “admiração” 

o “fervor” 

o “maravilhamento”  

o “encantamento” 

Fonte: NOGUEIRA, 2016, p. 6. 

Estudos sobre o discurso publicitário, como o de Monnerat (2013), revelam que, 

na publicidade, na grande maioria das vezes, é ativado o universo das tópicas da 

“felicidade” e do “prazer” a partir de mecanismos alocutivos de sedução e de persuasão 

em direção ao público-alvo. Embora Charaudeau, ao tratar da patemização, detenha-se 

na linguagem verbal, Feres (2006, 2010, 2013, 2014) aponta para a possibilidade de esse 

processo discursivo ser resultado de recursos textuais fundados também pelo não verbal, 

ou seja, pelo “não significável pela palavra, mas por uma imagem, por um diagrama, pela 
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plasticidade, pelo gestual, sonoro, tátil, gustativo, pela prosódia” (FERES, 2014, p. 151). 

Nesse sentido, apesar de o corpus aqui analisado ser composto de anúncios publicitários 

em vídeo, iremos nos deter na visualidade, a qual, segundo a autora, é composta por 

elementos apreendidos pela visão, seja em uma experiência direta com o mundo, seja em 

uma relação intermediada por imagens produzidas pelo homem, que representam o 

mundo, ou seja, pela linguagem visual (FERES, 2013, p. 94). 

Ao promover a análise da verbo-visualidade a serviço da patemização em livros 

ilustrados, a autora afirma que  

na complementariedade semiótica verbo-visual observada em livros ilustrados, 

apreende-se a complexidade da significação que se vale de processos contíguos 

e mutuamente influentes, que aguçam a imaginação e a cognição por meio de 

imagens mentais e dos saberes de crença incessantemente suscitados no 

processamento de sentido. A patemização é obtida por meio de estratégias 

diversas, manifestas na simbiose verbo-visual dos livros ilustrados 

mencionados (FERES, 2013, p. 104). 

De igual modo, na publicidade, sobretudo na era da hipermídia, verifica-se a 

semiose verbo-visual, uma vez que a estrutura da mensagem publicitária, como dito, 

constrói-se sobre uma argumentação icônico-linguística, de modo que a visualidade é 

considerada fator determinante na produção da significância publicitária. Nesse sentido, 

pode-se afirmar que o fenômeno da patemização é, na publicidade – assim como nos 

livros ilustrados –, acionado tanto pela verbalidade quanto pela visualidade dos textos. 

Sendo assim, trataremos, no próximo subitem, do discurso publicitário para, mais a frente, 

tratar dos aspectos visuais nesse tipo de discurso.  

 

 

2.5 O DISCURSO PUBLICITÁRIO 

A publicidade é uma das linguagens de sedução mais eficazes da 

contemporaneidade e, por isso, nós nos rendemos a ela sem, muitas vezes, percebermos 

isso. Como afirma Pinto (1997), “ela seduz os nossos sentidos e a nossa mente, 

‘acariciando’ com suas mensagens os nossos mais secretos desejos” (p. 9).   

Este trabalho focaliza o discurso da publicidade com a finalidade de possibilitar 

uma análise mais atenta desse fenômeno de comunicação que, segundo Charaudeau 

(2008), está inscrito em um universo no qual textos verbais e não verbais são acionados 

pelo projeto de comunicação do Eu-comunicante, com o objetivo de captar a adesão do 

Tu-interpretante, alvo da campanha publicitária. 
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Trataremos, a seguir, do discurso publicitário à luz, prioritariamente, dos estudos 

de Charaudeau (1983; 2008; 2010a) e Monnerat (2003) e Soulages (1994), e buscaremos, 

ainda, algumas contribuições em Carrascoza (2004). 

 

2.5.1 O discurso publicitário e a teoria semiolinguística 

Para Charaudeau (2010a), a publicidade é um gênero inscrito dentro do discurso 

propagandístico, que abrange não apenas o gênero publicitário, mas também o 

promocional e o político. Nessa perspectiva, o discurso propagandístico se configura 

como um discurso de incitação a fazer, no qual o “eu” – uma instância de produção, 

individual ou coletiva – encontra-se em uma posição de não autoridade e, por isso, usa 

uma estratégia de fazer crer, de modo a atribuir ao “tu” – uma instância coletiva de 

recepção – uma posição de dever crer.  

Desse modo, o discurso propagandista deve ser compreendido como um tipo de 

discurso que se concretiza por diferentes gêneros, como o publicitário. Por isso, é válido 

observar, apoiando-se em Monnerat (2003), que os termos propaganda e publicidade não 

são sinônimos, como frequentemente são usados. O primeiro é um termo mais abrangente 

e está relacionado a mensagens políticas, religiosas, institucionais e comerciais, voltando-

se para a esfera dos valores éticos e sociais; o segundo, por seu turno, está relacionado 

apenas a mensagens comerciais, explorando um universo particular: o universo dos 

desejos.  

O gênero de discurso publicitário é definido por Charaudeau (2010a) como um 

subcontrato, desenvolvido em um dispositivo triangular entre uma instância publicitária, 

uma instância concorrência e uma instância público. Segundo o autor, 

• A instância “publicitária” tira sua legitimidade da sua posição na economia de 

mercado: o direito de vangloriar as qualidades de um produto em detrimento das 

qualidades dos produtos de seus concorrentes, o que faz com que ela se defina 

em oposição às outras instâncias concorrentes. Desta relação de concorrência 

nasce um discurso superlativo (o produto que lhe apresento é o melhor). Então, 

ela se apresenta como uma instância benfeitora, já que diz à instância receptora 

como realizar seu sonho. 

• O objeto de fala é duplo: por um lado, ele apresenta o objeto de busca ideal como 

um benefício absoluto (até mesmo um sonho); por outro lado, apresenta o 

produto (bem de consumo), não como objeto de busca, mas como o único meio 

(auxiliar) para realizar o sonho; 

• A instância “público” é atribuída, enquanto indivíduo, a um duplo lugar de 

“consumidor comprador potencial” e “consumidor efetivo da publicidade”. 

Como consumidor comprador, ele é levado a dever crer que tem uma falta e 

que somente pode querer ser o agente de uma busca que preencherá sua falta, e 

que, para isso, contará com a ajuda do auxiliar que lhe é proposto. Como 
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consumidor da publicidade, ele é levado a apreciar sua encenação, ou seja, ser 

chamado a se tornar conivente com a instância publicitária. O seu dever crer é 

suspenso em proveito de um dever apreciar. Contudo, sabe-se qual relação 

pode se estabelecer entre os dois, já que se pode apreciar uma publicidade sem 

ser incitado a consumir e vice-versa (CHARAUDEAU, 2010a, p. 64-65, grifos 

do autor). 

 

Esse dispositivo triangular pode ser melhor compreendido quando observado a 

partir do contrato de comunicação no qual está inscrita a publicidade. Cabe, então, 

observar, de acordo com Monnerat (2003), adaptado de Charaudeau (1983), como a 

instância publicitária e a instância público se relacionam nos dois circuitos do ato de 

linguagem. 

 

Figura 10 - O ato de linguagem no discurso publicitário - Monnerat 

 

Fonte: MONNERAT, 2003, p. 22.4 

 

A publicidade, inscrita em um circuito de troca de bens e serviços, utiliza-se de 

parceiros diversos, unidos por contratos de interesse. Desse modo, no circuito externo ao 

ato de comunicação, surgem diferentes sujeitos:  

• Há um “EUc-Publicista”, o fabricante do produto/prestador do serviço, ou 

seja, o anunciante, o qual procura uma agência de publicidade, a fim de 

criar o texto publicitário. A junção entre anunciante e publicista é definida 

como uma “instância comunicante”, responsável pela criação de um 

projeto de palavra publicitária dirigida a um tu idealizado (TUd); 

• Há um TUi-Consumidor, definido como uma “instância agente”, visto seu 

estatuto de comprador do produto/serviço anunciado, bem como uma 

“instância interpretante”, visto seu estatuto de leitor do texto publicitário. 

                                                           
4 Em Monnerat (2003), tal esquema aparece elucidado por duas notas de rodapé, transcritas a seguir: 

- Se quer R (resultado), então P (produto) M (marca); 

- ELEx: P (produto) M (marca) x q (qualidade) = R (resultado). 
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Trata-se, assim, de um consumidor de dois objetos: o produto, um objeto 

econômico, e o texto publicitário, um objeto cultural; 

• Há, ainda, um “Produto/Serviço”, definido como o objeto de troca entre o 

EUc e o TUi, e que constitui uma dupla promessa: a de enriquecimento 

para o publicista e a de aquisição de um bem para o consumidor. 

No circuito interno, de igual forma, verificam-se diferentes sujeitos: 

• Há um “EU-Anunciante”, o qual não se revela como publicista, mas que 

aparece sob a máscara de um enunciador que pode desempenhar diversos 

papéis (como conselheiro, apresentador, testemunha etc.), segundo suas 

necessidades estratégicas. Verifica-se, desse modo, que o termo 

“anunciante” é semanticamente multifacetado. Entretanto, qualquer que 

seja sua forma de apresentação, ele deve sempre se mostrar como um 

benfeitor, doador de um bem que permite satisfazer desejos e necessidades 

pessoais;  

• Além disso, há um “TU-destinatário”, idealizado como o consumidor 

eventual do produto/serviço, que se interessará pelo que está sendo 

oferecido. Segundo Monnerat, 

como alvo do ato de promoção do produto, o sujeito-destinatário é colocado, 

de maneira explícita ou implícita, como se tivesse uma “necessidade” que deve 

procurar preencher, sob pena de frustração. Torna-se, então, “agente de uma 

busca” da qual será o beneficiário e, uma vez que essa busca tem sempre um 

resultado positivo, o sujeito-alvo é apresentado como “herói” de uma busca 

que termina com final feliz e da qual ele é o próprio beneficiário 

(MONNERAT, 2003, p. 23); 

 

• Por fim, há um “Produto/Serviço”, que pode, às vezes, não aparecer 

explicitamente. Este se apresenta como detentor de propriedades 

particulares que o tornam superior a outros da mesma natureza, mas de 

outras marcas. Ele é deslocado da posição de “objeto de busca” para a de 

um “auxiliar mágico” de uma busca, destinado a preencher a necessidade 

do destinatário. 

O quadro de Monnerat (2003), acima apresentado, corrobora o esquema 

apresentado por Soulages (1994), ao tratar do ritual sociolinguageiro presente no discurso 

publicitário.  
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Figura 11 - O ato de linguagem no discurso publicitário - Soulages 

 

Fonte: SOULAGES, 1994, p. 146. 

 

Para o autor, a finalidade desse contrato é transformar um consumidor de 

publicidade em um consumidor efetivo de mercadorias. Por isso, 

o discurso publicitário se realiza entre um benfeitor (EUe) e um beneficiário 

(TUd). Para alcançar seus objetivos, o sujeito comunicante dispõe de 

estratégias de discurso que se manifestam, através da organização enunciativa 

e discursiva do ato de linguagem, estratégias de captação que ocultam, na 

maior parte das vezes, a finalidade acional e comercial do projeto de fala 

(SOULAGES, 1994, p. 145). 

A fala do linguista deixa claro que, na situação de comunicação publicitária, o 

EUc precisa lançar mão de estratégias, a fim de atingir seus objetivos comunicativos. 

Pode-se, dessa maneira, afirmar que o contrato comunicativo do gênero publicitário 

coloca em cena uma dupla estratégia: a estratégia da ocultação e a estratégia da 

sedução/persuasão, como postula Monnerat (2003). 

Em relação à estratégia de ocultação, verifica-se que a palavra publicitária deve 

ocultar o que se passa no espaço externo, por meio da fabricação de uma imagem de 

sujeito-anunciante que sobrepõe à máscara de um anunciante a de sujeito-comunicante. 

Assim, 

a mensagem não propõe mais, então, um simples conteúdo de informações e 

uma forma diretamente alocutiva, mas ela deriva para conteúdos metonímicos 

e metafóricos e para uma forma de enunciação disfarçada. O enunciador deixa 

de ser explicitamente o anunciante para se tornar o narrador de uma história ou 

a figura anônima de um sujeito que mostra (SOULAGES, 1994, p. 150). 

Considerando que, nessa situação de comunicação, ou EUc não está em uma 

posição de autoridade em relação ao TU, ou seja, não pode forçá-lo à compra, surge a 
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necessidade da fabricação de um texto publicitário suficientemente sedutor e persuasivo, 

de modo que o TU seja incitado ao consumo. Por meio de múltiplas estratégias de 

discurso – as possíveis escolhas que os sujeitos podem fazer na mis en scène comunicativa 

–, incorporando códigos semiológicos diversos – verbais, visuais e até auditivos –, o 

sujeito-comunicante constrói enunciados cuja única finalidade é a captação dos sujeitos-

interpretantes. 

Propomos, por fim, uma adaptação das nomenclaturas empregadas por Monnerat 

(2003) e por Soulages (1994), com base em Charaudeau (2010a; 2015). O autor, ao tratar 

do discurso das mídias, afirma que, como em todo ato de comunicação, a comunicação 

midiática põe em relação duas instâncias: a instância de produção, que deve se apresentar 

como propulsora do desejo de consumir, visto que precisa captar seu público; e uma 

instância de recepção, a qual deveria manifestar seu interesse e/ou seu prazer em consumir 

o produto, o serviço ou a marca em questão.  

A instância de produção, no que tange ao discurso publicitário, deve ser 

compreendida como uma entidade compósita que compreende vários tipos de atores, 

dentre os quais destacam-se o fabricante e o publicitário, criador da palavra publicitária. 

De igual forma, a instância de recepção – o público – é uma entidade compósita que não 

pode ser tratada de maneira global, não só pelo fato de que ela se diferencia de acordo 

com o suporte de transmissão (leitores para a imprensa, ouvintes para o rádio e 

telespectadores para a televisão), mas, principalmente porque 

a identidade social da instância de recepção é uma incógnita para a instância 

de produção. Por um lado, os receptores não estão presentes fisicamente na 

relação de troca, e a instância midiática não tem acesso imediato as duas 

reações [...]. Por outro lado, é difícil determinar o público que compõe essa 

instância quanto ao seus status social, o qual, quase sempre, é muito 

diversificado (CHARAUDEAU, 2015, p. 79). 

Tem-se, então, um destinatário-alvo, um público alvo idealizado pela instância de 

produção, e um receptor-público, o qual, por estar, de certa maneira, em posição de 

exterioridade com relação à zona de influência na qual se encontra a instância-alvo, pode, 

ou não, corresponder à imagem de destinatário-alvo idealizada pela instância de 

produção. 

Trabalharemos, então, com o seguinte esquema: em uma situação de comunicação 

publicitária, no circuito externo ao ato de linguagem, há, por um lado, uma instância de 

produção que se dirige a uma instância de recepção, visando a atingir um destinatário-

alvo por ela idealizado. Por outro, há, também no circuito externo, um receptor-público 
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que pode, ou não, ser envolvido pelas estratégias utilizadas pela instância de produção 

(postas em prática no circuito interno ao ato de linguagem), visto que, como se sabe, cada 

situação de comunicação é regulada por um contrato de comunicação que impõe, ao 

mesmo tempo, um quadro de restrições situacionais e discursivas e um espaço de 

estratégias, as quais compreendem, inclusive, os modos de organização discursiva.  

Dito isso, trataremos dos modos de organização na construção do discurso 

publicitário. 

 

2.5.1.1 O discurso publicitário e os modos de organização do discurso 

Em sua obra “A publicidade pelo avesso”, Monnerat afirma que  

o texto publicitário se insere num quadro geral de tipos de texto do qual 

também fazem parte as propagandas políticas, os textos da imprensa, os 

manuais escolares, os de informação [...] e os das narrativas. [...] Esses tipos 

de textos podem coincidir com um “modo de discurso” que constitua a sua 

organização dominante, ou podem resultar da combinação entre vários desses 

modos, quais sejam o enunciativo, o descritivo, o narrativo e o argumentativo, 

que [...] são os quatro “modos de organização” do discurso (MONNERAT, 

2003, p. 25). 

Baseando-se nesses modos de organização do discurso, propõem-se, como tipos 

discursivos para o texto publicitário, os tipos enunciativo, narrativo e argumentativo. 

O tipo enunciativo relaciona-se aos conceitos de modalização e de modalidades 

enunciativas. Compreende-se que um certo número de atos enunciativos de base compõe 

a modalização, correspondendo à posição particular do locutor em seus atos locutivos – 

os quais são de três tipos: alocutivo, elocutivo e delocutivo. 

No ato alocutivo, o locutor implica o interlocutor, impondo-lhe a sua opinião, por 

meio das modalidades de interpelação, injunção, autorização, aviso, julgamento, 

sugestão, proposta, interrogação e pedido. Com exceção das duas últimas, o que se 

verifica nessas modalidades é a relação de influência de superioridade quanto ao locutor, 

ao tentar implicar o interlocutor. 

No ato elocutivo, não há implicação do interlocutor na locução; apenas o locutor 

se revela. Suas modalidades são constatação, saber/ignorância, opinião, apreciação, 

obrigação, possibilidade, querer, promessa, aceitação/recusa, acordo/desacordo, 

declaração e proclamação. 

No ato delocutivo, há um completo apagamento tanto do locutor quanto do 

interlocutor. Assim, objetiva-se estimular o sujeito-interpretante a se identificar com a 
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imagem do produto apresentado pelo texto, por meio das modalidades asserção e 

discurso reportado.  

O tipo narrativo, por outro lado, é aquele que se desenvolve em função de quatro 

esquemas centrados no produto (P), o qual é concebido como objeto de busca, como 

auxiliar eficaz, como aliado ou como agente de busca.  

Para melhor compreensão, esses esquemas foram sintetizados no quadro a seguir: 

 

Quadro 4  - O tipo narrativo - esquematização 

PRODUTO (P) ESQUEMA 

OBJETO DE BUSCA Destinatário atinge R (resultado) por meio 

da apropriação das qualidades de P. Ao se 

tornar possuidor de P, o destinatário 

atingirá R, por meio da apropriação das 

qualificações de P. 

AUXILIAR EFICAZ Produto é apresentado como instrumento 

eficaz, que dá um “poder técnico” ao 

agente de uma busca de perfeição. 

ALIADO Produto é apresentado como aliado do 

agente da busca e poderá até substituir 

esse agente. 

AGENTE DA BUSCA Produto é apresentado na qualidade da 

Marca como agente de uma busca eficaz, 

heroica, ou mágica, da qual o destinatário 

participa como beneficiário. 

Fonte: da autora (com base em MONNERAT, 2003, p. 27). 

 

No que tange à organização narrativa no texto publicitário, tem-se um esquema 

que parte da existência de uma situação de necessidade por parte de um determinado ser, 

o qual toma consciência dessa necessidade, sendo incitado a empreender uma busca que 

o torna agente de um fazer. A busca é uma tentativa de preencher a necessidade, e o 

produto representa o meio de preenchê-la, revelando-se como o auxiliar da busca. Tal 

esquema é assim apresentado por Charaudeau (2008), ao tratar do modo narrativo de 

organização do discurso: 
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Quadro 5 - Sequência narrativa 

Fonte: CHARAUDEAU, 2008, p. 168. 

 

Cabe salientar que, no caso do discurso publicitário, o produto – auxiliar da busca 

– deve garantir um resultado de êxito, e nunca de fracasso. Diante disso, Monnerat, ao 

fazer referência ao discurso publicitário, afirma que 

não é difícil perceber que essa organização se assemelha à do conto popular 

[...]: uma situação inicial, desfavorável; a aparição de um herói, que parte à 

procura de um objeto de busca, permitindo reparar essa situação, e um auxiliar 

mais ou menos mágico ou eficaz, que permitirá alcançar o objetivo da busca. 

Em outras palavras, na publicidade, como no conto popular, passa-se de um 

desequilíbrio inicial a um equilíbrio final, isto é, da “falta” à “liquidação da 

falta”, através da busca do objeto que preencherá essa falta (MONNERAT, 

2003, p. 29). 

Referente à organização argumentativa do texto publicitário, com base no 

princípio de organização do “aparelho argumentativo”, verifica-se a existência de uma 

tese, isto é, uma base sobre a qual se apoia a argumentação; uma proposição e um ato de 

persuasão, o qual procura validar a proposição. Desse modo, duas questões são colocadas 

de antemão: o destinatário não se interessa pelo produto, visto não ter consciência da 

necessidade de possuí-lo, ou o destinatário precisa ser convencido de que não tem outros 

meios de obter o resultado, a não ser por meio da utilização do produto.  

Assim, será necessário lançar mão de estratégias as quais promovam esse 

convencimento. Com base em Monnerat (2003), podemos afirmar que, no tipo 

argumentativo, evidenciam-se estratégias próprias do discurso publicitário, como a 

singularização e a pressuposição. A singularização se manifesta como “um 

procedimento através do qual se procura distinguir P-produto (M-marca) de todos os 

outros produtos possíveis, tornando-o único” (MONNERAT, 2003, p. 27, grifos da 

autora), de maneira explícita ou implícita. Na pressuposição, fabrica-se, por diferentes 

meios, “uma imagem do destinatário da qual ele próprio não possa fugir (por exemplo, 

um anúncio do tipo: ‘Se você não sabe o que fazer do seu dinheiro, venha a nós’, em que 

se pressupõe que o destinatário tem dinheiro” (MONNERAT, 2003, p. 27). 
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Considerando as características do corpus que será analisado neste trabalhado, não 

trataremos, de forma pormenorizada, do tipo argumentativo. Entretanto, é válido ressaltar 

que, na publicidade, o aspecto argumentativo está frequentemente no implícito do 

discurso, o que requer, por isso, um maior trabalho de interpretação.  

Fica claro, diante do que foi exposto até aqui, que o texto publicitário combina 

vários modos de organização. A respeito disso, Monnerat (2003), afirma que é possível 

verificar 

uma tendência mais marcada para o descritivo (geralmente nos slogans) e para 

o narrativo (quando uma história é contada) sempre que se trata de publicidade 

de rua – outdoors – ou de revistas populares, e uma preferência para o 

argumentativo no caso de publicidades em revistas técnicas especializadas 

(MONNERAT, 2003, p. 25, grifos da autora). 

Chama a atenção o fato de que, nos estudos de Monnerat (2003), o descritivo não 

é considerado um tipo discursivo para o texto publicitário, diferente do que ocorre com 

os tipos enunciativo, narrativo e argumentativo. Entretanto, fundamentados em Silva 

(2016, p. 5), podemos afirmar que “embora 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”, tendo em vista, por exemplo, as 

publicidades que são predominantemente descritivas. Desse modo, apoiados também em 

Charaudeau (2008), que afirma que o modo descritivo pode combinar-se com o narrativo 

e com o argumentativo em um mesmo texto, e que um texto pode ser organizado de 

maneira descritiva, ora em sua totalidade, ora em parte, propomos a análise de alguns 

aspectos do modo descritivo, visto a sua ocorrência na configuração dos textos 

publicitários. É necessário, então, observar quais são os componentes específicos da 

construção descritiva, bem como os procedimentos discursivos e linguísticos próprios a 

essa construção. 

O primeiro componente é o nomear, que corresponde não a um simples processo 

de etiquetagem, mas sim ao resultado de uma operação que consiste, segundo 

Charaudeau, “em fazer existir seres significantes no mundo, ao classificá-los” (2008, p. 

112).  

O segundo componente é o localizar-situar, ou seja, determinar o lugar que um 

ser ocupa no espaço e no tempo, apontando para um recorte objetivo do mundo. O terceiro 

componente é o qualificar, que consiste em atribuir a um ser uma qualidade que o 

caracteriza e o especifica, concedendo, também, um sentido particular aos seres do 

mundo, de maneira mais ou menos objetiva. 
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Considerando que toda descrição está sempre em relação com os outros modos de 

organização, como aponta Charaudeau (2008), os procedimentos de configuração da 

descrição são, segundo ele, utilizados de maneira livre e não arbitrária, visto que não há 

percursos obrigatórios para a construção do descritivo5.  

O componente nomear suscita procedimentos de identificação, os quais consistem 

em fazer existir os seres do mundo, nomeando-os, por meio de identificações genéricas – 

nomes comuns – ou específicas – nomes próprios. 

O componente localizar suscita procedimentos de construção objetiva do mundo, 

construindo uma visão de verdade sobre o mundo, qualificando os seres por meio de 

traços que possam ser verificados por qualquer outro sujeito além do sujeito falante.  

O componente qualificar, por sua vez, suscita procedimentos de construção, ora 

objetiva, ora subjetiva do mundo. No segundo caso, permite-se que o sujeito falante 

descreva os seres do mundo e seus comportamentos por meio de sua própria visão. Trata-

se da descrição subjetiva.  

A fim de melhor apresentar tais procedimentos e, principalmente, as situações nas 

quais eles podem ser verificados, reproduzimos, a seguir, o quadro de Charaudeau (2008). 

 

                                                           
5 Charaudeau (2008, p. 117) aponta para o fato de que o descritivo não é um modo de organização que se 

fecha em uma lógica interna, como são os outros modos. Por isso, o autor fala em procedimentos 

linguísticos e discursivos de base, sem indicar a maneira pela qual eles devem ser utilizados. 
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Quadro 6 - Procedimentos discursivos da construção descritiva 

CHARAUDEAU, 2008, p. 131. 

 

Em relação aos procedimentos linguísticos, Charaudeau afirma que eles “utilizam 

uma ou mais categorias de língua que podem combinar-se entre si para servir aos 

componentes de organização descritiva” (2008, p. 131). 

Como procedimentos linguísticos para o nomear, destacam-se a denominação, a 

indeterminação, a atualização (concretização), a dependência, a designação, a 

quantificação e a enumeração. Já para os procedimentos linguísticos para o localizar-

situar, verificam-se as categorias cujo efeito é fornecer um enquadre espaço-temporal, 

bem como as categorias que conferem incerteza aos lugares e tempos. No que diz respeito 

aos procedimentos linguísticos para o qualificar, destacam-se as categorias responsáveis 

por construir uma visão objetiva ou subjetiva do mundo, produzindo, assim, efeitos de 

realidade e efeitos de ficção.  
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Vale, ressaltar, por fim, que tais componentes descritivos podem ser aplicados não 

apenas ao componente linguístico, mas também – como veremos adiante – ao icônico. 

 

2.5.1.2 Anúncios que contam histórias - o contrato do sério e o contrato do maravilhoso 

Ao tratar das várias configurações que o texto publicitário pode adotar, Carrascoza 

(2004) versa sobre a existência de dois modelos preponderantes: o apolíneo, que 

apresenta um viés mais racional, e o dionisíaco, que se apoia na emoção e no humor.6 

O autor defende que a trama do texto publicitário apolíneo se assemelha à do 

gênero do discurso deliberativo, segundo Aristóteles, visto que, assim como esse gênero 

apresenta, de acordo com a Arte retórica, a função de aconselhar ou desaconselhar sobre 

uma questão de interesse particular ou geral, a publicidade se revela com o intuito de 

aconselhar o público a julgar, de maneira favorável, um produto, um serviço ou uma 

marca, a fim de incitar o consumo. Desse modo, “elogia-se o produto, louvam-se suas 

qualidades e seu fabricante”, como aponta Carrascoza (2004, p. 30). 

Cremos que é possível propor um diálogo entre os conceitos propostos por 

Carrascoza e alguns aspectos da teoria Semiolinguística de Análise do Discurso. Isso 

porque, quando o autor afirma que os anúncios que seguem o modelo apolíneo são 

dominados pelos textos dissertativos, pode-se, assim, concluir, segundo a nomenclatura 

proposta por Charaudeau (2008), que nesses textos aparecem, de modo mais enfático, 

aspectos do modo argumentativo de organização do discurso. 

Ao tratar dessas publicidades, Charaudeau (1983) versa sobre o contrato do sério. 

Supõe-se estar diante de um público racionalista, para o qual será preciso desenvolver 

uma certa argumentação, a fim de convencer de que o produto é um auxiliar eficaz.  

Enquanto o gênero deliberativo rege o modelo apolíneo da publicidade – 

sobretudo impressa –, o discurso demonstrativo ou epidíctico comanda a variante 

dionisíaca do texto publicitário. Esse modelo, focado na emoção e no humor, assume o 

formato de narrativas verbais semelhantes a fábulas, crônicas ou contos, por meio de 

anúncios que visam a influenciar o público contando histórias. Diante disso, percebe-se a 

semelhança entre tal modelo e o contrato do maravilhoso, proposto por Charaudeau. 

Nesse caso, 

                                                           
6 O autor usa terminologia de Nietzche (1999).  
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parte-se da premissa de que o público é menos racionalista, mais inclinado ao 

sonho. Será preciso desenvolver o aspecto narrativo do texto, fazendo com que 

o produto assuma um papel quase mágico. Tal estratégia discursiva consiste 

em fazer-crer ao sujeito-interpretante que há uma carência [...] que pode ser 

solucionada graças a um auxiliar (MONNERAT, 2003, p. 39, grifo do autor).  

A relação entre o contrato do maravilhoso, postulado por Charaudeau, e o modelo 

dionisíaco de publicidade é ratificada quando se verifica que esse modelo segue o cânone 

do gênero narrativo. Por mais que haja a descrição de um produto ou um serviço, ou, 

ainda, uma pequena argumentação sobre suas características, o que predomina é a 

narração, visto que, nessas publicidades, ao contrário da persuasão apoiada na 

racionalidade e na lógica, busca-se influenciar o público por meio de uma história. 

Carrascoza afirma que 

nesse modelo, o anunciante, como enunciador, não manifesta diretamente sua 

opinião ou seu julgamento para aconselhar o enunciatário, mas o faz por meio 

de ações e caracterizações atribuídas aos personagens que criou, disfarçando 

assim o discurso autoritário (CARRASCOZA, 2004, p. 65). 

Em suma, pode-se fazer a seguinte síntese: 

Quadro 7  -  Modelos de publicidade 

Carrascoza (2004) Charaudeau (1983)  

Modelo apolíneo Contrato do sério Público inclinado à razão 

Modelo dionisíaco7 Contrato do maravilhoso Público inclinado ao sonho 

Fonte: da autora. 

 

Pode-se, também, observar a relação existente entre tais classificações e o 

posicionamento de Charaudeau (2004) referente à argumentação e à narração. Para o 

autor, narração e argumentação revelam duas atitudes diferentes, mas complementares ao 

sujeito falante. A atitude projetiva consiste em produzir uma narração, propondo ao outro 

uma trama narrativa do mundo do qual ele possa fazer parte. Assim, sem impor nada, essa 

atitude permite ao outro se identificar com as personagens da narração. 

                                                           
7 Para Carrascoza, o formato dionisíaco é, geralmente, adotado para defender valores tradicionais, já aceitos, 

que não suscitam polêmica. Por isso, segundo ele, a maior parte de anúncios concebidos sob esse formato 

é de produtos já há muito conhecidos do público, ou de marcas absolutas, que dominam seu segmento de 

mercado. 
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A atitude impositiva, por seu turno, consiste em produzir a argumentação – 

explicando o porquê e o como dos fatos –, de modo a obrigar o outro a se incluir em um 

certo esquema de verdade. Essa atitude impõe ao outro seu modo de raciocínio e seus 

argumentos. Embora, como aponta Charaudeau (2004), essas atitudes se interpenetrem 

em muitos atos de comunicação, cada uma será, à sua vez, dominante.  

Pode-se, com base nisso, completar o quadro anteriormente apresentado: 

Quadro 8 - Modelos de publicidade - ampliado 

Carrascoza (2004) Charaudeau (1983) Charaudeau 

(2004) 

 

Modelo apolíneo Contrato do sério Atitude 

impositiva 

Público inclinado à 

razão 

Modelo dionisíaco8 Contrato do 

maravilhoso 

Atitude 

projetiva 

Público inclinado 

ao sonho 

Fonte: da autora. 

 

Considerando que muitos dos anúncios publicitários que privilegiam o modelo 

dionisíaco se valem – como é o caso de nosso corpus – do recurso da intertextualidade, 

trataremos desse conceito no item a seguir. 

 

2.5.1.2.1 Intertextualidade e o discurso publicitário  

Muitas são, hoje, as perspectivas teóricas que se dedicam ao estudo da 

intertextualidade, conceito que teve origem no interior da Teoria Literária, no trabalho da 

semioticista francesa Julia Kristeva, a qual se baseou no postulado do dialogismo 

bakhtiniano para apresentar a ideia de que cada texto constitui um intertexto em uma 

sucessão de textos já escritos ou que ainda serão escritos. O termo intertextualidade surge 

para, então, designar o fenômeno da relação dialógica entre os textos, pois, para a autora, 

todo texto é um mosaico de citações, uma retomada de outros textos. 

                                                           
8 Para Carrascoza, o formato dionisíaco é, geralmente, adotado para defender valores tradicionais, já aceitos, 

que não suscitam polêmica. Por isso, segundo ele, a maior parte de anúncios concebidos sob esse formato 

é de produtos já há muito conhecidos do público, ou de marcas absolutas, que dominam seu segmento de 

mercado. 
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 Desde então, muitos estudiosos, não apenas do campo da Teoria Literária, mas 

também da Linguística, têm voltado seu olhar analítico para o fenômeno da 

intertextualidade.  Adotaremos, neste trabalho, a visão da Linguística Textual, pois 

acreditamos que essa perspectiva teórica, a qual concebe o texto como um evento 

comunicativo, que ganha existência dentro do processo interacional, dialoga com a visão 

semiolinguística de texto e de discurso que norteia esta pesquisa. Assim, sob a perspectiva 

defendida por Koch, Bentes e Cavalcante (2008), diferenciaremos a intertextualidade lato 

sensu, constitutiva de todo e qualquer discurso, da intertextualidade stricto sensu, 

atestada, necessariamente, pela presença de um intertexto. 

Kristeva (1974) ao dizer que qualquer texto se constrói como um mosaico de 

citações e é a absorção e transformação de um texto em outro, apresenta a 

intertextualidade lato sensu, isto é, em sentido amplo. Essa perspectiva assume que, como 

apontam Bauam e Briggs (1995), as ligações que podem ser estabelecidas entre um texto 

e outro(s) ocorrem não apenas em enunciados isolados, mas em modelos gerais ou 

abstratos de produção e de recepção de textos e discursos. 

Destaca-se, sob essa perspectiva, o conceito de intertextualidade intergenérica. 

Koch, Bentes e Cavalcante afirmam que  

as práticas sociais de que participamos determinam a existência de gêneros do 

discurso, com forma composicional, conteúdo temático, estilo, circunstâncias 

de uso e propósitos comunicativos próprios [...]. os exemplares de cada gênero, 

evidentemente, mantêm entre si relações intertextuais no que diz respeito à 

forma composicional, ao conteúdo temático e ao estilo [...] (2008, p. 63). 

O falante, devido à familiaridade com esses aspectos, constrói, na memória, 

modelos, recorrendo a eles nos momentos necessários. É essa competência metagenérica 

que permite ao falante reconhecer os modelos de que dispõe e recorrer a cada um deles 

em seus eventos comunicativos. Entretanto, há momentos em que, em uma prática social, 

na qual se espera o uso de um gênero, apresentem-se outros, pertencentes a outras 

molduras comunicativas. Essa ocorrência, cujo objetivo é promover determinados efeitos 

de sentido, é chamada de intergenericidade ou intertextualidade (inter)genérica. É o que 

ocorre, por exemplo, quando um anúncio publicitário se apresenta no formato de um 

conto de fadas, tal como no exemplo seguinte: 
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Figura 12 - Publicidade 5 

 

Fonte: boticário.com.br. 

Há de se analisar, ainda, o fenômeno da intertextualidade stricto sensu, ou seja,  

aquela que ocorre quando, em um texto, está inserido outro texto (intertexto) 

anteriormente produzido, que faz parte da memória social de uma coletividade ou da 

memória discursiva [...] dos interlocutores. Isto é, em se tratando de intertextualidade 

stricto sensu, é necessário que o texto remeta a outros textos ou fragmentos de textos 

efetivamente produzidos, com os quais estabelece algum tipo de relação (KOCH; 

BENTES; CAVALCANTE, 2008, p. 17). 

É a intertextualidade que, como aponta Jenny (1979, p. 6), “está explicitamente 

presente ao nível do conteúdo formal da obra. Assim sucede com todos os textos que 

deixam transparecer a sua relação com outros textos: imitação, paródia, citação, 

montagem, plágio, etc.”. Um exemplo pode ser observado do anúncio a seguir, o qual, de 

forma explícita, retoma – por meio de elementos verbais e, principalmente, visuais – um 

conhecido conto de fadas – A Branca de Neve e os Sete Anões – para, assim, envolver o 

público-alvo e promover o consumo do produto anunciado: 

 

 

 



82 
 

Figura 13 - Publicidade 6 

 

Fonte: melissa.com.br. 

A partir da definição de intertextualidade stricto sensu (que, daqui por diante, 

chamaremos apenas de intertextualidade), pode-se falar em diferentes tipos de 

intertextualidade: temática, estilística, implícita, entre outras. 

Segundo Koch, Bentes e Cavalcante (2008, p. 18), a intertextualidade temática é 

aquela que se encontra em textos pertencentes à mesma área ou a uma mesma corrente de 

pensamento, ou ainda, em matérias de jornais e da mídia, em geral, que tratam de um 

mesmo assunto. Ocorre, também, entre textos literários de uma mesma escola ou de um 

mesmo gênero. Pode-se observar um caso de intertextualidade temática nos anúncios que 

seguem: 

 

Figura 14 - Publicidade 7 

 

Fonte: mcdonalds.com.br. 

 



83 
 

Em 2016, a rede MC Donalds lançou essa e outras peças publicitárias para 

anunciar que havia comprado o direito de venda do famoso milk-shake de Ovomaltine. 

Em resposta, a empresa Bob’s, dona anterior desse direito, também fez sua publicidade: 

Figura 15 - Publicidade 8 

 

Fonte: bobs.com.br. 

 

Outras empresas do ramo de fast food se pronunciaram: 

 

Figura 16 - Publicidade 9 

 

Fonte: burgerking.com.br. 
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Figura 17 - Publicidade 10 

 

Fonte: girafas.com.br. 

 

Um outro tipo de intertextualidade explorado pelas autoras é o de intertextualidade 

estilística, definida como aquela que ocorre quando o produtor do texto, com 

intencionalidades variadas, repete ou parodia certos estilos ou variedades linguísticas. 

Segundo as autoras, “são comuns os textos que reproduzem a linguagem bíblica, um 

jargão profissional, um dialeto, o estilo de um determinado gênero, autor ou segmento da 

sociedade” (2008, p. 19). No exemplo que segue, o anunciante se apropriou, por meio da 

repetição e da imitação, de um texto bíblico, para construir sua publicidade:  
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Figura 18 - Publicidade 11 

 

 Fonte: chevrolet.com.br. 

 

Há, ainda, a intertextualidade explícita, aquela que ocorre quando, no próprio 

texto, é feita menção à fonte do intertexto, ou seja, quando um outro texto ou um 

fragmento citado, é atribuído a outro enunciador. Esse tipo de intertextualidade pode ser 

verificado no exemplo anterior. No anúncio em questão, além da intertextualidade 

estilística, há, também, a explícita, visto que o trecho entre aspas é uma citação de um 

trecho de um versículo bíblico.9 

A intertextualidade implícita, por sua vez, é aquela que se verifica quando se 

introduz, no próprio texto, intertexto alheio, sem que se faça menção alguma da fonte. Ao 

fazer isso, o objetivo daquele que produz o texto pode ser tanto de seguir a orientação 

argumentativa do intertexto – o que Sant’Anna (1985) chama de intertextualidade das 

semelhanças, e Gréssillon e Maingueneau (1984) chamam de captação – quanto de 

contraditá-lo, ridicularizá-lo ou de argumentar em sentido contrário – o que Sant’Anna 

chama de intertextualidade das diferenças, e Gréssillon e Maingueneau (1984) chamam 

de subversão. 

                                                           
9 Gênesis 3:19. 
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Para exemplificar, consideraremos este anúncio, publicado pela empresa Philips 

em sua página de divulgação no facebook:  

 

Figura 19 - Publicidade 12 

 

Fonte: facebook.com/philipsbrasil/. 

 

Aproveitando-se da polêmica envolvendo o milk-shake de Ovomaltine e as redes 

de fast food, a empresa Phlips anunciou um de seus produtos – um liquidificador – como 

aquele que pode auxiliar o consumidor a fazer sua própria bebida, em casa. 

Há, nesse caso, um evidente exemplo de intertextualidade implícita – que se 

instaura por meio da verbo-visualidade – com valor de subversão, visto que o objetivo do 

anunciante é fazer do intertexto uma estratégia para divulgar seu produto. Observemos 
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que é fundamental o reconhecimento do intertexto para que o sentido pretendido seja, de 

fato, construído. Como apontam Koch, Bentes e Cavalcante, “nos casos de 

intertextualidade implícita, o produtor do texto espera que o leitor/ouvinte seja capaz de 

reconhecer a presença do intertexto pela ativação do texto-fonte em sua memória 

discursiva, visto que, se tal não ocorrer, estará prejudicada a construção do sentido” 

(2008, p. 31). 

Procurou-se evidenciar, por meio dessa abordagem, os principais aspectos 

referentes à intertextualidade que interessam a nossa pesquisa, sem, contudo, ter a 

pretensão de esgotar, em tão poucas linhas, um tema tão amplo. A intertextualidade é um 

recurso bastante importante na construção de textos, inclusive, na construção de anúncios 

publicitários, configurando-se como um recurso eficaz e atraente para a construção dos 

sentidos do texto. 

 

2.6 ASPECTOS LINGUÍSTICO-DISCURSIVOS 

No discurso publicitário, cuja mensagem, comumente, é organizada de forma 

diferente das demais, impõem-se, nas linhas e entrelinhas, valores, ideais e outras 

elaborações simbólicas, por meio de recursos próprios da língua (que lhe serve de 

veículo), sejam eles fonéticos, léxico-semânticos ou morfossintáticos.  

Fica evidente, então, a força de sedução que se verifica no aspecto linguístico do 

texto publicitário. Mesmo considerando que a estrutura publicitária sustenta uma 

argumentação icônico-linguística que leva o consumidor a convencer-se, é no aspecto 

linguístico que, muitas vezes, o sentido se concretiza, pois a palavra tem o poder de 

transformar “o exotismo ou a poesia da imagem” em apelo à compra, como aponta 

Carvalho (1996, p. 15). 

De fato, os recursos linguísticos têm o poder de influenciar e orientar as 

percepções e os pensamentos e, por isso, na publicidade, a palavra é escolhida em função 

de sua força persuasiva, seja ela clara, seja dissimulada. Por isso, a publicidade revela-se 

como um notável laboratório de pesquisa para o linguista, para quem o discurso 

publicitário se apresenta como um manancial riquíssimo de dados.  

Sendo assim, para uma análise que seja, verdadeiramente, semiolinguística, os 

aspectos verbais do texto não podem ser desprezados. Desse modo, optamos por focalizar, 

neste estudo, o uso de caracterizadores (adjetivos e afins) na construção da mensagem 

publicitária. Para isso, trataremos, inicialmente, dos adjetivos sob o enfoque da gramática 
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tradicional, com base em Cunha e Cintra (2013), Bechara (2015) e Azeredo (2011). Além 

disso, apresentaremos algumas abordagens discursivas, com base em Carneiro (1992), 

Perini (1997) e Castilho (2010). 

 

2.6.1 Os adjetivos: uma abordagem à luz da tradição 

Cunha e Cintra (2013) afirmam que “o adjetivo é essencialmente um modificador 

do substantivo” (2013, p. 259). Assim, segundo os autores, serve tanto para caracterizar 

os seres, os objetos ou as noções nomeadas pelo substantivo, indicando qualidade ou 

defeito, modo de ser, aspecto ou aparência, estado, como para estabelecer com o 

substantivo uma relação de tempo, de espaço, de matéria, de finalidade, de propriedade 

ou de procedência10. 

Merece destaque, nessa abordagem, o fato de que, para os autores, “palavras ou 

expressões de outra classe gramatical podem também servir para caracterizar o 

substantivo”, bem como o de que “a caracterização do substantivo pode ser feita por meio 

de uma oração” (CUNHA e CINTRA, 2013, p. 261). Os autores destacam, também, a 

estreita relação que existe entre o substantivo e o adjetivo, tanto que, muitas vezes, a 

distinção, segundo eles, só pode ser feita na frase. Versam, ainda, sobre a morfologia dos 

adjetivos – primitivos e derivados – e reservam um tópico especial para falar sobre 

adjetivos pátrios. Em sequência, os autores voltam seu olhar para a flexão dos adjetivos 

– número, gênero e grau11. A maior parte do capítulo sobre adjetivos é ocupada com as 

questões referentes à flexão, o que confirma a abordagem de cunho tradicional e 

normativo presente em tal obra. 

Além disso, os autores apresentam uma abordagem sintática ao falar sobre o 

emprego dos adjetivos e de suas funções sintáticas – adjunto adnominal ou predicativo. 

Versam, também, sobre o emprego adverbial do adjetivo e sobre o valor estilístico dessa 

classe gramatical. Por fim, trata-se da concordância do adjetivo com o substantivo, a partir 

de uma perspectiva prescritiva. 

Bechara (2015) define o adjetivo como “a classe de lexema que se caracteriza por 

constituir a delimitação, isto é, por revelar as possibilidades designativas do substantivo” 

(BECHARA, 2015, p. 149). Para o autor, essas delimitações apresentam distinções: 

podem ser explicação, especialização e especificação. Enquanto os explicadores 

                                                           
10 Esses são, segundo os autores, os adjetivos de relação, os quais apresentam natureza classificatória.  
11 É válido lembrar que, para alguns linguistas, como Matoso Câmara (1994), grau não é uma flexão, e sim 

uma derivação. 
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destacam e acentuam uma característica inerente do nomeado – vasto oceano, líquidas 

lágrimas –, os especializadores marcam os limites extensivos ou intensivos pelos quais 

se considera o determinado – vida inteira, Camões como poeta. Já os especificadores 

delimitam, dentro das classes correspondentes, outras classes menos amplas, como em 

castelo medieval e o presidente da República. Esses são, segundo o autor, o tipo de 

determinação que Coseriu (apud BECHARA, 2015) chama de especificação distintiva. 

Entretanto, há, também, uma especificação informativa, também chamada de 

identificação, que é um tipo autônomo de determinação, expresso pelos instrumentos 

identificadores, como em folha de papel, língua-idioma, língua-órgão.  

Verifica-se, dessa forma, que, para Bechara, “os instrumentos verbais da 

determinação nominal são expressos por palavras dotadas de significação categorial e 

léxicos compreendidos pelos adjetivos, locuções adjetivas, orações adjetivas e nomes em 

aposição” (BECHARA, 2015, p. 150). O autor reserva um espaço para tratar da locução 

adjetiva e da substantivação do adjetivo. Posteriormente, volta seu olhar para as questões 

referentes à flexão do adjetivo – número, gênero e gradação. Ao final, o autor tece um 

comentário sobre a posição na sequência dos adjetivos. 

Em síntese, pode-se dizer que, em Cunha e Cintra (2013), prevalece a visão do 

adjetivo como modificador do substantivo e, em Bechara (2015), a visão do adjetivo como 

delimitador e, em ambos, verifica-se a visão de que palavras de outras classes podem 

atuar como adjetivos. 

Trataremos, ainda, da abordagem de Azeredo (2013), no que tange à classe dos 

adjetivos. Embora o autor não seja considerado um gramático tradicionalista, visto que, 

muitas vezes, sua visão vai além do que apontam as gramáticas tradicionais, optamos por 

analisá-lo aqui, já que sua abordagem referente aos adjetivos em pouco difere da dos 

autores até então considerados. Segundo o autor, os adjetivos são “lexemas que se 

empregam tipicamente para significar atributos ou propriedades dos seres e coisas 

nomeados pelos substantivos” (AZEREDO, 2013, p. 169). Como se pode observar, essa 

definição pouco se distancia das apresentadas anteriormente. Entretanto, merece destaque 

a forma como Azeredo analisa a classificação dos adjetivos. O gramático e linguista versa 

a respeito da existência de duas subclasses fundamentais, segundo a natureza da 

significação. Segundo ele,  

certos adjetivos expressam conteúdos de existência objetiva, que funcionam 

como propriedades classificatórias dos seres e coisas a que se referem: peixe 

fluvial, energia solar [...]. Estes adjetivos derivam de substantivos e são 
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chamados adjetivos de relação ou classificadores12 (AZEREDO, 2013, p. 170, 

grifos do autor).  

Há, ainda, os adjetivos que expressam noções referencialmente variáveis ou 

decorrentes de opinião, como em passagem estreita, alimentação nutritiva, roupas 

escandalosas, bancos confortáveis. São os adjetivos qualificadores, os quais, 

diferentemente dos classificadores, são passíveis de gradação. 

Em sequência, como Cunha & Cintra e Bechara, Azeredo também trata da locução 

adjetiva e da flexão dos adjetivos, embora de forma mais resumida que os outros autores. 

É possível, aqui, estabelecer um diálogo entre a abordagem de Azeredo e a de Carneiro 

(1992), apresentada em “O adjetivo e a progressão textual”. Nesse trabalho, o autor 

apresenta uma abordagem que leva em conta a classificação textual dos adjetivos. Desse 

modo, eles podem ser divididos em qualificadores, informativos e caracterizadores. Os 

adjetivos qualificadores são os decorrentes da opinião do enunciador, como em dia 

maravilhoso; os informativos são resultantes do conhecimento do enunciador, como em 

relógio francês; os adjetivos caracterizadores, por sua vez, são também resultantes do 

conhecimento do enunciador, mas relativos a dados presentes no objeto em questão, como 

em relógio azul.  

Observa-se que, enquanto os adjetivos qualificadores são subjetivos, os 

informativos e caracterizadores são objetivos. Pode-se sintetizar, dessa forma, a visão dos 

dois autores neste quadro: 

Quadro 9 - Classificação dos adjetivos por Azeredo e Carneiro 

AZEREDO CARNEIRO 

Adjetivos classificadores (objetivos) Adjetivos caracterizadores 

Adjetivos informativos 

Adjetivos qualificadores (subjetivos) Adjetivos qualificadores 

Fonte: da autora (com base em AZEREDO,2013; CANEIRO,1992). 

No caso do discurso publicitário, como visa a tornar os produtos mais atraentes, o 

uso de adjetivos – sobretudo subjetivos – é uma estratégia frequente para persuadir e 

seduzir o destinatário, de modo a estabelecer uma personalidade para o produto, dotando-

o de atributos. 

                                                           
12 São esses os adjetivos que Cunha & Cintra chamam de “adjetivos de relação”. 
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Vale, ainda, salientar que a abordagem de Carneiro aqui apresentada não pode ser 

considerada tradicional, visto que leva em conta aspectos semânticos e discursivos muitas 

vezes relegados a segundo plano – ou até ignorados – pela Tradição. Outras abordagens 

discursivas serão tratadas no tópico seguinte. 

 

2.6.2 Os adjetivos: uma abordagem à luz dos estudos discursivos 

 

Pinilla (2007), em seu estudo sobre classes de palavras, afirma que  

as definições normalmente encontradas nos compêndios gramaticais são 

semelhantes, com apenas algumas variações. Essas definições são incompletas 

e devem ser revistas, porque privilegiam, seguindo a tradição gramatical, quase 

que exclusivamente o critério semântico (PINILLA, 2007, p. 172). 

Além disso, a autora chama a atenção para o fato de que, embora a maioria dos 

autores de gramática e de livros didáticos concorde que é importante considerar as 

palavras em seus diferentes aspectos (morfológico, funcional e semântico), a definição 

apresentada em grande parte dos materiais é confusa, pois não leva em conta todos os 

critérios. Assim, além de privilegiar o critério semântico, muitos autores, seguindo a 

tradição gramatical, consideram ora um, ora outro critério. A esse respeito, a autora 

apresenta o seguinte quadro: 
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Quadro 10 - Classes gramaticais 

 

Fonte: PINILLA, 2007, p. 172. 

 

Em concordância com a autora, optamos por considerar, neste trabalho, e para a 

análise do corpus selecionado, estudos que focalizam o adjetivo sob uma abordagem 

discursiva. Para isso, consideraremos, inicialmente, o trabalho de Perini (1997), no qual 

o autor trata das classes dos adjetivos e dos substantivos. A respeito delas, defende que 

essas duas classes, embora tradicionalmente separadas, são extremamente 

difíceis de distinguir. Na verdade, depois de anos estudando o problema, 

acredito que são impossíveis de distinguir, pelo menos em duas classes como 

fazem as gramáticas usuais [...]. O que temos aí é [...] uma grande classe 

composta de membros cujas propriedades são muito variadas (PERINI, 1997, 

p. 42). 

 

Para justificar seu posicionamento, o autor mostra uma série de palavras que se 

comportam ora como substantivo, ora como adjetivo, tal como maternal, adjetivo porque 

expressa uma qualidade e substantivo porque é o nome de uma coisa13. Ele afirma, ainda, 

que 

                                                           
13 Cunha & Cintra (2013) e Bechara (2015) tratam brevemente dessa questão, ao se referirem à 

substantivação do adjetivo. 
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se aceitarmos as definições tradicionais, dadas anteriormente, teremos pelo 

menos três classes, e não apenas duas: há as palavras como João, xícara e alto-

falante, que só podem ser nomes de coisas; depois, há as palavras como 

paternal, genial e triangular, que só podem expressar qualidades; e, 

finalmente, há as palavras como maternal, amigo, magrelo, trabalhador, 

verde, que podem ser as duas coisas. [...] estas últimas são as mais numerosas. 

O mínimo que podemos concluir é que a distinção entre substantivos e 

adjetivos, tal como formulada nas gramáticas comuns, é inadequada (PERINI, 

1997, p. 44, grifos do autor). 
 

Diante da constatação da insuficiência das definições apresentadas pela Tradição, 

o autor sugere que a classificação tradicional, a qual concebe a classes dos substantivos, 

dos adjetivos – e ainda dos pronomes – seja modificada, de modo que essas três passem 

a ser consideradas como uma grande classe, a classe dos nominais. Dentro dela, 

distinguem-se muitos tipos de comportamento gramatical, provenientes de diferenças de 

significado.  

Verifica-se, então, uma flexibilidade a qual segue estritamente a necessidade de 

comunicação. Assim, “no momento em que isso é necessário, um ‘substantivo’ vira 

‘adjetivo’, ou vice-versa” (PERINI, 1997, p. 45). Isso porque o que se observa não são 

duas classes de palavras nitidamente diferentes, mas uma classe apenas, que possui 

potencialidades expressivas variadas, podendo exprimir nomes de coisas ou qualidades, 

conforme a necessidade comunicativa imposta pela situação. Em suma, para o autor, “a 

distinção entre a classe dos ‘adjetivos’ e a dos ‘substantivos’ simplesmente não existe” 

(PERINI, 1997, p. 46). 

Desse modo, podemos afirmar que, no discurso publicitário, além do uso do 

adjetivo, o emprego do substantivo também poderá ser concebido como estratégia de 

sedução e persuasão do destinatário. Isso porque, na publicidade, uma “personalidade” 

para o produto é apresentada, dotando-o de atributos, por meio da classe dos nominais 

(adjetivos e substantivos), como observaremos na análise dos corpora. 

Outros autores não seguem a proposta de Perini. Sautchuk (2010), por exemplo, 

ao tratar da estrutura sintagmática do português, destaca sintagmas nominais, adjetivais, 

adverbiais e verbais14. A autora define sintagma como “toda construção sintática que 

constitua um ‘bloco’ significativo ou funcional que pode ‘mover-se’ no eixo horizontal”. 

Esse bloco “é formado a partir de uma ou mais unidades linguísticas” (SAUTCHUK, 

2010, p. 48). 

                                                           
14 Nesse trabalho, trataremos somente dos sintagmas nominais e adjetivais. 
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Assim, define o sintagma nominal (SN), como a “unidade significativa da oração 

que sempre terá como núcleo uma palavra de natureza (ou base) morfológica substantiva, 

podendo esse núcleo vir circundado por determinantes e/ou modificadores nominais” 

(SAUTCHUK, 2010, p. 52). O sintagma adjetival (SA), por seu turno, é apresentado 

como aquele que “tem como núcleo um adjetivo que, da mesma forma que ocorre com o 

sintagma nominal, pode ser constituído apenas por esse adjetivo ou circundado por outros 

elementos” (SAUTCHUK, 2010, p. 53). Observa-se, dessa maneira que, para a 

diferenciação entre esses dois tipos de sintagma, segundo apresentado pela autora, é 

imprescindível a diferenciação também entre as classes de substantivos e adjetivos. 

Castilho (2010) também volta seu olhar para o estudo dos sintagmas, em uma 

abordagem mais extensa que a de Sautchuk. O autor define o sintagma nominal como 

“uma construção sintática que tem por núcleo um substantivo ou um pronome, o primeiro 

uma classe basicamente designadora, e o segundo uma classe dêitica/fórica/substituidora” 

(CASTILHO, 2010, p. 453). Esse núcleo pode estar acompanhado de especificadores – 

como artigos e pronomes – e complementadores – como os sintagmas adjetivais, os 

sintagmas preposicionais e as sentenças relativas. 

Os sintagmas adjetivais, por seu turno, são aqueles que “tem por núcleo o adjetivo, 

que é uma classe basicamente predicadora”. Entretanto, antes de analisar o sintagma 

adjetival, Castilho (2010) analisa o estatuto categorial do adjetivo e as diferenças 

morfológicas e sintáticas entre adjetivo e substantivo, chegando à conclusão de que 

embora seja “complicado procurar distinções taxativas entre as classes de palavras”, é 

necessário reconhecer “que as entidades possuem diferentes graus de integração em sua 

categoria, permitindo que muitas relações possam ser reconhecidas entre os membros de 

categorias diferentes” (CASTILHO, 2010, p. 516). Constata-se, dessa maneira, que a 

posição do autor contraria a de Perini. Enquanto, para este, substantivos e adjetivos devem 

ser considerados uma única classe, junto aos pronomes, para aquele, deve-se tratar o 

adjetivo separadamente do substantivo. 

Embora consideremos a relevância de cada estudo aqui mencionado, bem como a 

pertinência dos argumentos apresentados pelos autores destacados, optaremos, nesta 

pesquisa, por adotar a perspectiva teórica de Perini, visto que tal autor deixa clara a sua 

preocupação com o ponto de vista do potencial funcional das classes tradicionalmente 

chamadas substantivos e adjetivos. Como pontua Perini, a vantagem de vincular essas 

duas classes vem do fato de que as palavras, em Português, que têm uma dessas 
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propriedades, mostram grande facilidade de adquirir a outra. Isso pode ser visto, 

inclusive, no discurso publicitário. 

Adotaremos, portanto, a classe dos nominais, como sugerido por Perini, 

considerando que, no concernente à questão dos sintagmas, tal classe pode desempenhar 

ora a função de núcleo do SN, ora a função de modificador do núcleo. Por isso, trataremos, 

nesse trabalho, apenas de sintagmas nominais – cujo núcleo, segundo nossa perspectiva, 

pode ser ora substantivo, ora adjetivo. 

 

2.6.2.1 Os nominais e a caracterização 

Não se pode negar o fato de que o adjetivo tem especial relevância no texto, 

inclusive, na mensagem publicitária. Ele é, sem dúvidas, fundamental na caracterização 

dos seres. Porém, alguns autores, como Lapa (1977), apresentam “uma noção muito mais 

larga do adjetivo do que a Gramática”. Para a Estilística, por exemplo, tudo o que serve 

para caracterizar, “como jeito de entoação, palavra ou frase, vale como adjetivo” (LAPA, 

1977, p. 132). Segundo o autor, funcionam como caracterizadores – assumindo, assim, 

função adjetival, a entonação, as locuções, as orações adjetivas e até os verbos no 

gerúndio. Merecem destaque, porém, neste trabalho, as considerações do autor sobre os 

substantivos expressivos, ou seja, aqueles que trazem em si o elemento caracterizador. 

Assim como Perini, Lapa (1977) defende a ideia de que “o substantivo pouco 

difere do adjetivo; no fundo, são dois aspectos de uma mesma realidade linguística” 

(LAPA, 1977, p. 124)15. Diante disso, pode-se compreender que, assim como adjetivos 

podem funcionar como substantivos, os substantivos podem assumir função adjetival. A 

esses, Lapa chama de substantivos expressivos. Como exemplo, o autor apresenta a frase 

“Aí te mando esse LIVRECO”, na qual a palavra livreco, assume duas representações: a 

do objeto e a da qualidade, isto é, a de substantivo e a de adjetivo. Evidencia-se, com o 

exemplo, o fato de que os substantivos, muitas vezes, valem por autênticos adjetivos. É 

importante observar, ainda, que os sufixos desempenham importante papel, garantindo a 

expressividade do substantivo e o seu traço caracterizador. 

Diante da constatação de que há palavras eminentemente expressivas, as quais 

caracterizam-se por si próprias, Lapa afirma que é adequado “insistir no emprego do 

                                                           
15 A respeito disso, Lapa (1977) esclarece que “a própria origem do nome tem mais de adjetivo do que 

substantivo. Com efeito, ao princípio, todos os seres foram designados por uma qualidade fundamental que 

os caracterizava” (p. 125). 
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substantivo expressivo, que contém já em si um elemento de caracterização”, evitando, 

assim, “carregar a frase de adjetivos” (LAPA, 1977, p. 135). Isso porque, nesses casos, o 

emprego do adjetivo seria trivial. Se consideramos que a mensagem publicitária se 

caracteriza, quase sempre, pela concisão, verificaremos a validade e a relevância do 

emprego de tais substantivos.  

 

2.6.2.2 Os nominais e a subjetividade 

Lapa (1977) trata do valor intelectual e afetivo dos adjetivos. Os adjetivos 

intelectuais, segundo o autor, são aqueles em que não há interferência de sentimento. 

Quando o adjetivo deixa de ter caráter puramente intelectual e parece “impregnado de 

sentimento”, Lapa o classifica como afetivo, visto que “assume coloração sentimental” 

(LAPA, 1977, p. 139). 

Um mesmo adjetivo pode assumir comportamento intelectual ou afetivo, 

dependendo da posição que ocupa em relação ao substantivo. Consideremos estas duas 

frases, apresentadas pelo autor: 

1. O rapaz pobre necessita de fazer economias. 

2. O pobre rapaz ficou reprovado no exame. 

Em 1, o adjetivo é empregado no seu verdadeiro sentido, ou seja, tem valor 

intelectual. Em 2, o adjetivo está empregado com significação diferente, de modo que 

transparece o seu valor afetivo. Diante de tal análise, o autor afirma que “quando o 

adjetivo está logo depois do substantivo, tende a conservar seu valor próprio, objetivo, 

intelectual; quando está antes, tende a embrandecer-se, adquirindo matriz sentimental” 

(LAPA, 1977, p. 140). 

Kerbrat-Orecchioni (1980), em seu estudo sobre a subjetividade na linguagem, 

propõe que, na língua, há subjetivemas, categorias carregadas de subjetividade. As 

categorias lexicais recebem diferentes cargas de subjetividade, de modo que os 

enunciados se tornam mais ou menos objetivos/subjetivos. Não há, entretanto, uma 

oposição entre esses polos; o que se verifica é, na verdade, uma gradação. Assim, em um 

continnun de subjetividade, as palavras têm traços afetivos, axiológicos e modalizadores. 

A respeito da classe dos adjetivos, a autora os divide em objetivos e subjetivos; estes, por 

seu turno, ela os divide em afetivos e avaliativos (não axiológicos e axiológicos).  
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Os adjetivos objetivos são aqueles que – como solteiro e casado, macho e fêmea, 

além dos adjetivos de cor16 – revelam algo que depende tão somente da observação, e não 

do sentimento ou ponto de vista daquele que enuncia. Os subjetivos, porém, são aqueles 

que interessam ao estudo da autora. Por isso, focaliza os adjetivos afetivos e avaliativos. 

Os adjetivos afetivos são aqueles que resguardam, simultaneamente, uma 

propriedade do objeto determinado e uma reação emocional do enunciador diante desse 

objeto. Desse modo, verifica-se que implicam um compromisso afetivo do enunciador e 

manifestam a presença dele no interior do enunciado. O teor emotivo inerente a essa 

classe advém da própria natureza do adjetivo, ou, então, deriva de um signo prosódico – 

tal como o ponto de exclamação –, ou, ainda, deriva de um recurso sintático, como a 

anteposição do adjetivo ao substantivo, capaz de atribuir a este último uma carga afetiva, 

como também aponta Lapa (1977). 

Já os adjetivos avaliativos compreendem os não axiológicos e os axiológicos. Os 

primeiros, os adjetivos avaliativos não axiológicos, são aqueles que implicam uma 

avaliação quantitativa ou qualitativa do substantivo a que fazem referência, sem, com 

isso, manifestar um juízo de valor ou um compromisso afetivo. Seu uso se baseia em uma 

norma dupla: a interna do objeto qualificado e a específica do falante, a qual exprime 

subjetividade. Verifica-se, desse modo, que o emprego de tais adjetivos depende da 

experiência pessoal de cada um. Afirmar, por exemplo, que uma casa é grande, significa 

afirmar que uma casa é maior que a referência de tamanho “normal” que o enunciador 

imagina para uma casa, de acordo com sua experiência pessoal. Assim, compreende-se 

que o uso de adjetivos avaliativos não axiológicos depende dos parâmetros do sujeito 

falante para a categoria qualificada. 

Os adjetivos avaliativos axiológicos, por seu turno, são aqueles que, embora 

também pressuponham uma norma dupla – referente à natureza do objeto qualificado e 

referente ao enunciador e a seu sistema de avaliação –, diferem dos não-axiológicos, uma 

vez que atribuem ao objeto referido um juízo de valor, revelando um compromisso afetivo 

daquele que enuncia, como pode ser verificado no exemplo a seguir: 

 

 

 

                                                           
16 A autora destaca que os adjetivos de cor são menos objetivos que os outros. 
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Figura 20 - Publicidade 13 

 

Fonte: sky.com.br. 

 

Na parcela verbal do anúncio – “Sky, um ótimo negócio para sua família” – há o 

emprego do adjetivo avaliativo axiológico “ótimo”, o qual revela um juízo de valor 

atribuído ao objeto, ou melhor, ao serviço referido. A esse respeito, Hasfeld (2016), em 

seu estudo sobre o gênero blog, salienta, com base em Kerbrat-Orechioni,  

o fato de os axiológicos serem duplamente subjetivos: na medida em que 

refletem a competência ideológica do enunciador, por um lado – o que os 

aproxima dos demais adjetivos avaliativos – e na medida em que refletem uma 

tomada de posição do sujeito com relação ao objeto, por outro – o que os 

distingue dos não axiológicos. Em decorrência dessa subjetividade [...] um 

suposto modelo de quantificação da subjetividade nos adjetivos avaliativos 

deveria reservar aos axiológicos um índice claramente mais alto, em 

comparação com os não axiológicos, que são subjetivos apenas porque 

projetam a competência ideológica e cultural do falante (e em um grau menor). 

Assim [...] é mais fácil chegar a um consenso sobre as normas de tamanho, de 

preço, de temperatura etc. aplicáveis a um objeto do que sobre as normas de 

valor, que o qualificam em termos de belo, útil e agradável, por exemplo. É 

por isso que é possível aos adjetivos não axiológicos, como “grande”, 

“pequeno”, “quente” ou “frio”, figurarem em enunciados científicos, ao 

contrário dos axiológicos, cuja subjetividade é muito mais perceptível 

(HASFELD, 2016, p. 185). 
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Diante dessa subjetividade, convém, ainda, ressaltar que há adjetivos 

intrinsecamente axiológicos, como bom e mau, já que não se pode negar seu valor 

semântico de avaliadores positivo e negativo, respectivamente. Há, entretanto, adjetivos 

não-marcados na língua, que podem, em determinada situação de comunicação, 

tornarem-se axiológicos17. 

Para Kerbrat-Orecchioni (1980), os substantivos devem ser incluídos no estudo da 

subjetividade na linguagem. A autora aponta que a maior parte dos substantivos afetivos 

e avaliativos é derivada de verbos ou adjetivos. Para denominar um indivíduo, pode-se 

dizer que “ele é um professor”. Enuncia-se, nesse exemplo, uma propriedade objetiva do 

denotado, facilmente verificável. Pode-se, também, dizer, “ele é um imbecil” ou “ele é 

um gênio”. Enunciam-se, nesses casos, além de uma descrição do denotado, um juízo 

avaliativo – elogioso e injurioso, respectivamente – aplicado a esse denotado pelo sujeito 

da enunciação. Segundo a autora, o discurso publicitário é um dos que explora o emprego 

desses termos. Ela afirma que “os discursos de função apologética, com o discurso 

publicitário cuja finalidade é tornar o produto mais atrativo, para vendê-lo melhor, 

exploram massivamente a existência, na língua, de termos elogiosos” (KERBRAT-

ORECCHIONI, 1980, p. 102)18. 

O valor subjetivo dos substantivos é também analisado por Barbara (1996), que 

volta seu olhar não para aquilo que o substantivo tem de previsível, nomeador, de 

tendência neutra em si. Assim, o autor defende que o substantivo – um elemento lexical 

neutro, imparcial, restrito ao seu papel nomeador, segundo a tradição gramatical – é um 

recurso que, com certa frequência, pode provocar efeitos de sentido diversos, gerando 

variadas significações. A respeito disso, Barbara afirma que 

o substantivo em uso não se limita ao papel funcional de nomeador dos seres 

em geral. [...]. Toda palavra pode desempenhar um papel qualquer no discurso, 

mas nem toda tem a mesma importância. Algumas, dependendo dos mais 

variados fatores, adquirem papel decisivo na comunicação (BARBARA, 1996, 

p. 99). 

                                                           
17 É valido considerar, ainda, que os valores atribuídos aos adjetivos podem, também, ser verificados, no 

texto, sob a forma de um sintagma adjetivo, tradicionalmente conhecido como oração adjetiva. Azeredo 

(2013), a esse respeito, destaca, inclusive, que tais orações podem, pragmaticamente, servir para realizar 

diferentes atos de fala, como em “O cachorro que avançou no carteiro está solto”, em que a oração adjetiva 

está destinada a produzir um alerta. 

18 No original, “los discursos de función apologética, como el discurso publicitario cuyo fin é el de hacer 

más atractivo el produto, para venderlo mejor, explotarán masivamente la existência em la lengua de 

términos encomiáticos” (KERBRAT-ORECCHIONI, 1980, p. 102). 
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Desse modo, verifica-se que o substantivo – não na sua potencialidade intrínseca, 

mas na possibilidade de, em combinação com outros termos, poder gerar significações 

além do que está na superfície do texto – não é apenas um elemento textual neutro, mas, 

passível de discursividade, e pode até se revelar como base de argumentação, significando 

além do que muitas vezes parece significar. 

Um exemplo disso pode ser visualizado nesta peça publicitária, que faz parte de 

uma campanha composta de filmes e publicidades impressas, produzidas sob o conceito 

“Sky – sua casa é o paraíso”: 

 

Figura 21 - Publicidade 14 

 

Fonte: sky.com.br. 

 

No texto central do anúncio – Sua casa é um paraíso –, o uso do substantivo 

“paraíso” ilustra um caso de substantivo cujo valor discursivo vai além da simples 

denominação de algo19. Trata-se de um substantivo que, como aponta Kerbath-Orecchioni 

(1980), expressa, além de uma descrição do denotado, um juízo avaliativo aplicado a esse 

denotado pelo sujeito da enunciação – no caso, a empresa anunciante.  

Considerando a situação de comunicação, tendo em vista o estudo de Barbara 

(1996), verificam-se significações não só advindas do emprego do substantivo “paraíso”, 

                                                           
19 O sintagma nominal “um paraíso” funciona como predicativo do sujeito, tendo, portanto, valor 

qualificativo. 
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como também do emprego do substantivo “Sky” na frase que sucede o texto central do 

anúncio. O uso neutro e imparcial dos substantivos é deixado de lado, de modo que esses 

termos passam a se revelar como base para uma argumentação que surge nas entrelinhas 

do anúncio: sua casa será um paraíso desde que seja possível usufruir da diversão 

garantida pela Sky. E, para isso, será necessário contratar esse serviço; portanto, “assine 

já”. 

Como se procurou evidenciar, há abordagens que vão além do que propõe a 

Tradição, uma vez que considera, sobretudo, o valor discursivo dos adjetivos e 

substantivos, reforçando, ainda, a importância de se observar a subjetividade no emprego 

das classes de palavras, para que o estudo não fique restrito à classificação das estruturas 

linguísticas. Entretanto, sabe-se que, em anúncios em vídeo, a relação entre palavra e 

imagem é deveras importante para a construção dos sentidos pretendidos. Posto isso, 

trataremos, no próximo item, dos aspectos verbo-visuais. 

 

2.7 ASPECTOS VISUAIS  

Ao tratar dos efeitos de sentido provenientes do uso da imagem no domínio 

midiático, Charaudeau (2013) chama a atenção para o fato de que  

talvez a questão da imagem seja ainda mais complexa do que a questão da 

linguagem verbal. Na comunicação verbal, partilhamos uma língua, 

procedimento de construção frástica, procedimentos de discursivização e 

mecanismos interacionais. Na comunicação icônica (audiovisual, fotografia, 

pictórica, dentre outras), os processos de construção do sentido e de 

interpretação do sentido não são tão assimiláveis (CHARAUDEAU, 2013, p. 

383). 

 

A fala do linguista corrobora a necessidade de se buscarem perspectivas teóricas 

que auxiliem na compreensão da complexidade que envolve a imagem e os efeitos de 

sentido suscitados pelo seu emprego. Por isso, neste item, recorreremos a aspectos 

concernentes à relação entre palavra e imagem, com base em estudos de Santaella (2012), 

dos quais podemos extrair valiosas contribuições para a análise da verbo-visualidade. 

Iremos, inicialmente, voltar nosso olhar para os conceitos de imagem explorados pela 

autora. 

 

2.7.1 O que é imagem? 

Santaella (2012) destaca que a palavra “imagem” é ambígua e polissêmica. Isso 

porque pode ser aplicada a realidades não necessariamente visuais, isto é, pode-se falar, 
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por exemplo, em imagens musicais. Além disso, até mesmo quando nosso olhar se 

restringe ao território da visualidade, ainda assim, há três domínios principais da imagem: 

o domínio das imagens mentais, o das imagens diretamente perceptíveis e o das imagens 

como representações visuais. 

Enquanto as imagens mentais são compreendidas como fruto do poder que a nossa 

mente tem para configurar imagens – já que a mente humana é livre para projetar formas 

e configurações que não existem, necessariamente, no mundo físico –, as imagens 

diretamente perceptíveis são aquelas apreendidas do mundo visível, isto é, aquelas que 

vemos, diretamente, da nossa realidade. As imagens como representações visuais, por sua 

vez, são aquelas que correspondem a desenhos, pinturas, gravuras, imagens 

cinematográficas, televisivas, holográficas e infográficas, por exemplo. 

Neste trabalho – e também nos trabalhos de Santaella –, o que interessa é o 

domínio da imagem como representação visual. Acerca disso, a autora esclarece que 

essa escolha se explica porque as imagens mentais envolvem questões 

cognitivas e psicanalíticas e, ademais, não são estritamente visíveis. As 

imagens perceptivas estão diretamente ligadas às teorias da percepção visual 

e, portanto, dizem mais respeito aos modos como a percepção opera do que às 

imagens em si (SANTAELLA, 2012, p. 17).  

As imagens chamadas de representações – uma vez que são criadas e produzidas 

pelo homem, nas sociedades em que vive – necessitam, segundo a autora, de mediação, 

seja de habilidades, seja de suportes ou mesmo da tecnologia, e podem ser inscritas 

manualmente ou pela utilização de instrumentos, podendo, ainda, ser capturadas por meio 

de recursos ópticos, como câmeras. 

Além disso, a autora destaca que as imagens podem ser fixas, uma imagem 

congelada, ou estar em movimento. Nessas últimas existe a variação da posição espacial 

de uma imagem ou de uma sequência delas no decorrer do tempo, como no cinema, em 

que a imagem em movimento é resultado da gravação de imagens fotográficas com 

câmeras. Há, também, aquilo que a autora chama de imagem animada. Segundo ela, 

“embora a imagem animada possa ser aplicada ao cinema e ao vídeo e usada como 

sinônimo de imagem em movimento, seu emprego tem sido mais frequente no campo da 

imagem digital” (SANTAELLA, 2012, p. 19). 

A autora destaca, ainda, que, embora as imagens representem aspectos do mundo 

visível por meio de relações de semelhança, nem sempre reproduzem aspectos daquilo 

que é naturalmente visível. Por isso, afirma que há, ao menos, três modalidades principais 

de imagens: as imagens em si mesmas, as quais se apresentam como formas puras, 
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abstratas ou coloridas; as imagens figurativas, as quais se assemelham a algo existente 

(ou supostamente existente) no mundo; e as imagens simbólicas, as quais, apesar de 

apresentarem figuras reconhecíveis, representam significados que ultrapassam aquilo que 

os olhos veem. Como afirma Santaella (2012), “o simbolismo adiciona camadas de 

significados que estão por trás das imagens” (p. 19). 

Outro aspecto analisado por Santaella (2012) diz respeito às relações entre parcela 

verbal e parcela imagética dos textos. A autora destaca que 

a partir do advento da fotografia, na primeira metade do século XIX, as 

relações entre a imagem e a linguagem verbal escrita começaram a invadir cada 

vez mais o nosso cotidiano por meio de jornais, revistas, publicidade imprensa 

e de rua. Municiado pelo desenvolvimento e sofisticação das tecnologias de 

impressão gráfica, o discurso verbal passou a ser entremeado com imagens em 

variadas combinatórias. Mais recentemente, com o surgimento da multi e 

hipermídia na internet [...] as misturas entre imagem e texto estão tendendo a 

se tornar quase onipresentes (SANTAELLA, 2012, p. 106).  

Diante disso, torna-se necessário fazer algumas considerações acerca das 

variações na relação entre imagem e texto verbal. 

 

2.7.2 As relações entre palavra e imagem 

São diferentes as relações que podem ser observadas entre texto verbal e imagem, 

e elas dependem do ponto de vista adotado. Assim, pode-se falar em relações sintáticas, 

que levam em consideração o lugar ocupado pela imagem e pelo texto verbal no plano 

gráfico; em relações semânticas, que levam em consideração as possíveis trocas de 

significados entre imagens e texto verbal; e em relações pragmáticas, que consideram os 

efeitos que imagem e texto verbal produzem no receptor. 

Por relações sintáticas, entende-se a maneira pela qual elementos se combinam 

para formar unidades mais complexas. No que tange à relação entre o verbal e o visual, 

considera-se que as combinações sintáticas são descritas segundo as relações espaciais 

entre texto e imagem, que podem ser de contiguidade ou de inclusão. Esses dois tipos de 

sintaxe se revelam em diferentes modalidades, sintetizadas no quadro a seguir: 
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Quadro 11 - As relações sintáticas 

CONTIGUIDADE INCLUSÃO 

Interferência: palavra e imagem estão 

separadas uma da outra espacialmente, 

mas aparecem na mesma página. 

Representação de textos em imagens: 

como quando, por exemplo, há uma foto 

com a imagem de uma página impressa. 

Correferência: palavra e imagem 

aparecem na mesma página, mas fazem 

referência a algo que independe da relação 

verbo-visual. 

Pictorialização das palavras: as palavras 

perdem seu caráter verbal, tornando-se 

elementos da imagem. 

Ilustração: imagem é precedida pela 

palavra. 

Inscrição: a imagem serve como, 

meramente, um espaço da escrita. 

Ekphrase: a palavra é precedida pela 

imagem. 

Inscrição indicial: as palavras estão 

inscritas na imagem como indicadores que 

se referem àquilo que a imagem descreve. 

Fonte: da autora (com base em SANTAELLA, 2012, p. 111-112). 

 

Além das relações sintáticas, há as relações semânticas, as quais são de maior 

interesse para a análise do nosso corpus. Nesse caso, investiga-se como a relação entre 

texto e imagem contribui para a formulação de uma mensagem complexa. A autora fala, 

então, em relações de dominância, redundância, complementariedade e discrepância ou 

contradição. 

A relação de dominância pode ocorrer de duas distintas maneiras: a dominância 

da imagem em relação ao texto, ou do texto em relação à imagem. No primeiro caso, a 

imagem é considerada mais informativa que o texto; no segundo, a imagem preenche 

funções meramente ilustrativas, decorativas ou didáticas.  

Na relação de redundância, encontra-se a contraparte da dominância. Um texto é 

redundante quando ele apenas repete o que a imagem já mostra, e uma imagem é 

redundante quando ela é uma mera ilustração, que nada acrescenta à mensagem verbal. 

A relação de complementariedade, por sua vez, é a que se verifica quando imagem 

e texto têm a mesma importância, de modo que a imagem é integrada ao texto. Segundo 

Santaella (2012), 

A relação texto-imagem se encontra aí entre a redundância e a informatividade. 

Trata-se da equivalência entre texto e imagem, que costuma ser descrita como 

determinação recíproca. A vantagem da complementariedade do texto com a 

imagem é especialmente observada no caso em que conteúdos de imagem e 
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palavra utilizam os variados potenciais de expressão de ambas as linguagens 

(p. 114). 

A autora ainda destaca que texto e imagem se complementam em muitos aspectos, 

uma vez que aquilo que falta à imagem pode ser complementado por meio do texto verbal, 

da mesma forma que um texto pode deixar lacunas que são preenchidas pela imagem. 

Compreende-se, então, “que a complementariedade entre texto e imagem consiste no fato 

de que ambos se complementam a partir de seu potencial específico: a imagem informa 

com recursos diferentes do texto, na medida em que mostra aquilo que, linguisticamente, 

é difícil de apresentar” (SANTAELLA, 2012, p. 115). 

Já a relação de discrepância ou contradição se verifica quando texto e imagem não 

combinam. Trata-se de conteúdos que, mesmo colocados lado a lado, são incoerentes ou 

se contradizem. Essa ocorrência pode, de fato, ser fruto de um erro de produção, e pode, 

também, ser resultado de uma estratégia usada com o objetivo de despertar a atenção do 

leitor. 

Por fim, há as relações pragmáticas, analisadas pela autora, com base em Barthes 

(1990), que diferenciou dois modos principais de referência recíproca entre palavra e 

imagem: ancoragem e relais. Barthes aponta para o fato de que  

toda imagem é polissêmica e pressupõe, subjacente a seus significantes, uma 

‘cadeia flutuante’ de significados, podendo o leitor escolher alguns e ignorar 

outros [...]. Desenvolvem-se, assim, em todas as sociedades, técnicas diversas 

destinadas a fixar a cadeia flutuante de significados [...]: a mensagem 

linguística é uma delas (BARTHES, 1990, p. 32). 

Nesse caso, tem-se a fixação ou a ancoragem, quando “o texto conduz o leitor por 

entre os significados da imagem, fazendo com que se desvie de alguns e assimile outros” 

(BARTHES, 1990, p. 33). Segundo Santaella, o texto revela uma função seletiva, visto 

que dirige a atenção do leitor em direção a determinados elementos da imagem, isto é, ele 

dirige a interpretação da imagem. 

Na relação de relais, “a palavra (na maioria das vezes um trecho de diálogo) e a 

imagem têm uma relação de complementariedade” (BARTHES, 1990, p. 34). Segundo o 

autor, essa palavra-relais é rara na imagem fixa e aparece, de forma importante, no 

cinema, onde o diálogo não só elucida, mas faz progredir a ação, de modo a inserir, na 

sequência das mensagens, os sentidos que a imagem não contém. Para Santaella (2012), 

nessa relação, palavras e imagens não precisam fazer referências umas às outras, por 

serem “fragmentos de um sintagma mais geral”, de modo que a unidade da mensagem se 

realize em um nível mais avançado. 
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É válido, por fim, lembrar que tais categorias – relações sintáticas, semânticas e 

pragmáticas – foram aplicadas, por Santaella (2012), no estudo de imagens fixas em livros 

ilustrados. Entretanto, cremos que, com as devidas modificações, tais categorias também 

possam ser empregadas para o estudo de imagens em movimento, como no caso das 

publicidades em vídeo que interessam a esta pesquisa. A autora, quando trata da 

hipermídia, ressalta que, com o advento do computador, as conjunções entre texto e 

imagem ganharam força extraordinária, resultando na hibridização de diversos tipos de 

signos. Como resultado, verifica-se que as relações entre texto verbal e imagem ganharam 

complexidade e multiplicação de facetas, exigindo, por isso, diferentes modos de análise. 

Santaella (2012) reconhece que não há linguagem mais híbrida, misturada e variada que 

a hipermídia. Ainda assim, a pesquisadora considera que 

as novas condições da linguagem humana, sob o domínio das misturas, parece 

dar guarida à hipótese de que, nas raízes de todas as misturas possíveis de 

linguagens, encontram-se sempre três matrizes fundamentais: a verbal, a visual 

e a sonora, em todas as variações que cada uma delas apresenta 

(SANTAELLA, 2012, p. 178).  

 Sendo assim, podemos afirmar que, embora mais complexas que as publicidades 

impressas, as publicidades em vídeo podem ser analisadas a partir de semelhantes 

referenciais teóricos.  

As três matrizes fundamentais – verbal, visual e sonora – a respeito das quais 

Santaella (2012) fala, são perceptíveis nas publicidades em vídeo. Nesse trabalho, 

entretanto, focaremos a análise nas matrizes verbais e visuais, como dito anteriormente. 

Por isso, recorreremos, também, às considerações feitas pela autora acerca da leitura de 

imagens em publicidades. No âmbito do discurso publicitário, a autora ressalta a 

importância fundamental que a imagem desempenha, visto que “a publicidade se constitui 

em uma linguagem mista que, em geral, necessita de ambas as realidades para existir: a 

visual e a verbal” (2012, p. 137). Desse modo, compreende-se que “é das relações tecidas 

entre ambas que emerge a mensagem publicitária” (2012, p. 137). 

É inegável que a publicidade, sempre com vistas a influenciar o público-alvo, 

despertando nele a necessidade de adquirir um produto ou um serviço, faz uso de 

estratégias muito específicas de produção de sentido. Como pontua Santaella (2012), 

o que importa é atrair o leitor, 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. São camadas subjacentes 

de significado que atravessam sutilmente as relações entre texto e imagem, 
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camadas essas que são criadas muito mais por vias indiretas, por meio de 

alusões e sugestões, do que por enunciados explícitos (p. 139). 

Diante disso, Santaella (2002; 2012) recorre às ideias de Peirce para apresentar 

um roteiro que deve ser percorrido para a leitura de uma peça publicitária. Antes de 

apresentá-lo, porém, trataremos de alguns conceitos da Semiótica peirceana, os quais 

fundamentam muitos dos trabalhos da autora. 

Peirce (2003) desenvolveu, entre outros estudos, uma teoria geral dos signos, de 

acordo com a qual um signo é algo que está em lugar de outra coisa. Essencialmente, o 

signo está presente para designar ou significar algo ausente, concreto ou abstrato. Para o 

autor, o signo é, portanto, algo que está no lugar de alguma coisa. A título de 

exemplificação, Joly (1996) aponta que “o rubor e a palidez podem ser signos de doença 

ou de emoção; (...) o cheiro de fumaça é sinal de fogo; o cheiro de pão fresco, de uma 

padaria próxima”. Tudo pode, então, ser signo, desde que, a partir dele, torne-se possível 

deduzir uma significação, a qual depende da cultura e do contexto em que estamos 

inseridos. 

Daí surge a concepção de que o signo mantém uma relação solidária entre três 

polos: o representamen, ou significante; o objeto, ou referente; o interpretante, ou 

significado. O representamen é a face perceptível do signo, o objeto é o que o signo 

representa, e o interpretante é o que o signo significa. Essa relação triádica é, na obra 

peirceana, assim ilustrada: 

 

Figura 22 - Relação triádica segundo Peirce 

 

Fonte: JOLY, 1996, p. 33 (adaptado). 

  

SIGNIFICADO 

INTERPRETANTE 
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SIGNIFICANTE 

OBJETO 
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Joly (1996) afirma que “essa triangulação representa bem a dinâmica de qualquer 

signo como processo semiótico” (p. 33). 

De acordo com o modo como se estabelece a relação entre signo e referente, é 

possível destacar três tipos de signo: o ícone, quando a relação se fundamenta na 

semelhança; o índice, quando a relação se fundamenta na contiguidade; e o símbolo, 

quando a relação é arbitrária ou convencional. Entretanto, verifica-se que essa distinção 

não é rígida, uma vez que um mesmo signo pode ser símbolo e, simultaneamente, ter 

aspectos icônicos e indiciais, por exemplo. A respeito disso, Pignatari (2003) afirma que: 

Claro é que certos signos participam de uma natureza dupla e até tripla. Um 

exemplo é a cruz, a cujo significado icônico primeiro (instrumento de tortura) 

se superpõe um referente simbólico dominante (símbolo do cristianismo); uma 

impressão digital é um signo do tipo indicial-icônico, mas participa também 

do símbolo quando utilizada, por exemplo, como marca de uma empresa 

gráfica (p. 31). 

Então, diante da concepção de que tudo pode ser signo, como já afirmava Peirce, 

é necessário analisar quais são as propriedades que dão às coisas a capacidade de 

funcionarem como signo. Essas propriedades são a qualidade, a existência e a lei, sobre 

as quais discorreremos a seguir. 

Uma qualidade só pode ser considerada um signo quando produz uma cadeia 

associativa que lembra ou sugere algo. Assim, é o poder sugestivo de uma qualidade que 

dá a ela a capacidade de funcionar como signo. Isso ocorre com as cores, os sons, as 

texturas etc. Esses aspectos são os responsáveis pela primeira impressão que uma 

mensagem causa no seu receptor.   

Enfim, as qualidades visíveis são quali-signos, pois permitem associações com 

outras ideias, por relações de comparações, sobretudo, de comparações por semelhanças. 

Segundo Santaella (2012), “as cores, texturas, composição e formas têm grande poder de 

sugestão (...). São as sugestões que permitem e estimulam as comparações” (p. 143). 

Assim, é possível concluir que tais relações são icônicas, uma vez que os quali-signos 

atuam como ícones, que sugerem seu objeto por similaridade. 

Santaella afirma que o fato de algo existir faz daquilo que existe um signo 

(SANTAELLA, 2002, p. 12). Isso se explica visto que tudo que existe ocupa um lugar no 

tempo e no espaço, reagindo com outros existentes. Assim, aquilo que existe funciona 

como um signo de cada referência. Percebe-se, então, que a existência concreta e singular 

dá ao que existe o poder de funcionar como signo. Essa propriedade, chamada de sin-

signo, é a que confere ao signo um status indicial. 
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Sob o ponto de vista dos índices, o signo é visto como algo que existe em um 

espaço e tempo determinados, de modo que a mensagem é percebida em sua relação com 

o contexto a que pertence e de acordo com as funções que desempenha e com as 

finalidades a que se presta. 

Cabe aqui ressaltar que todos os índices envolvem ícones, ou seja, todo sin-signo 

envolve um quali-signo. Nesse caso, compreende-se que todo índice contém um 

compósito de qualidades que podem funcionar como ícones. Por isso, os aspectos 

qualitativos do signo devem ser avaliados de acordo com o aspecto indicial. Por outro 

lado, por lei, compreende-se aquilo cuja ação é, segundo Santaella (2002), fazer com que 

aquilo que é singular se amolde à sua generalidade. Segundo a autora, “é fazer com que, 

surgindo uma determinada situação, as coisas ocorram de acordo com aquilo que a lei 

prescreve” (SANTAELLA, 2002, p. 13). Quando algo tem propriedade de lei recebe, na 

semiótica, o nome de legi-signo. Nesse sentido, quando o signo se fundamenta no legi-

signo, temos o símbolo, que corresponde à classe dos signos que mantêm uma relação de 

convenção culturalmente estabelecida com seu referente.  

Então, percebe-se que, enquanto o quali-signo, em sua natureza icônica, sugere 

por meio de associações por semelhança; e o sin-signo, em sua natureza indicial, por meio 

de uma conexão de fato, existencial; o legi-signo, ou símbolo, representa por meio de 

uma lei, em sua natureza convencional. No entanto, é necessário salientar que quali-sin-

legi-signos, os três fundamentos dos signos, são, na realidade, três aspectos inseparáveis 

que as coisas exibem, aspectos esses ou propriedades que permitem que elas funcionem 

como signos. 

Como dito, nas obras Semiótica aplicada (2002) e Leitura de imagens (2012), 

Santaella propõe um percurso metodológico para a leitura semiótica de signos, do qual 

iremos nos apropriar. Nessa proposição, a autora diz que é necessário analisar o interior 

das mensagens em seus três aspectos, em uma atitude contemplativa, discriminatória e, 

por fim, generalista. Deve-se, dessa maneira, promover uma análise que explore o poder 

sugestivo dos quali-signos – o ponto de vista das qualidades visuais –, o poder indicativo 

dos sin-signos – o ponto de vista dos índices –, e, por fim, o poder representativo dos legi-

signos – o ponto de vista dos símbolos e das convenções culturais. 
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3 METODOLOGIA  

Para o desenvolvimento do presente trabalho, foi selecionado um corpus que 

consta de três publicidades em vídeo, veiculadas pela empresa Sky no ano de 2016, tanto 

na televisão quanto em plataformas digitais, como o Youtube20. Trata-se de uma 

campanha de circulação nacional, delineada pelo conceito “Do pós ao pré-pago, uma 

escolha feliz”, na qual os anúncios retomam o enredo de três contos de fadas – A Branca 

de Neve e os Sete anões, A Bela Adormecida e A Princesa e o Sapo – para, a partir de 

modificações nas narrativas clássicas, apresentar seus serviços de TV por assinatura. 

Por meio de tal campanha, a Sky, considerada hoje a maior operadora de TV por 

assinatura via satélite do Brasil, divulga seus serviços pós e pré-pagos. “Escolhemos o 

universo dos contos de fadas para comunicar os dois modelos de negócio da Sky – pós e 

pré-pago. Acreditamos que os filmes traduzam de forma lúdica o conceito de que a 

operadora tem mais opções de serviços adequados aos diversos perfis de clientes”, diz o 

diretor de Marketing da Sky, Alex Rocco.  

No capítulo que segue, apresentaremos, incialmente, uma descrição dos anúncios 

selecionados. Em seguida, na primeira parte da análise, intitulada Aspectos 

semiolinguísticos, tais peças serão estudadas de acordo com a fundamentação teórica 

apresentada nos itens 2.1, 2.2, 2.3. 2.5. 

Na segunda parte da análise, trataremos dos Aspectos linguístico-discursivos, com 

base, principalmente, no item 2.6 dos pressupostos teóricos. Entretanto, em meio à 

análise, serão retomados alguns conceitos teóricos apresentados em 2.5, principalmente 

no que se refere ao tipo descritivo na construção do discurso publicitário. 

Em seguida, voltaremos nosso olhar para os Aspectos verbo-visuais, 

fundamentados pelo que foi apresentado no item 2.7, considerando, também, alguns 

conceitos relativos ao tipo descritivo, conforme o item 2.5. Por fim, serão apresentadas 

considerações acerca do ethos e do pathos, de acordo com o item 2.4.21 

                                                           
20 Gostaríamos de justificar o aparente desequilíbrio, nesta pesquisa, entre a fundamentação teórica e a 

análise do corpus. Essa diferença se deu pelo fato de que a campanha selecionada para análise constava 

apenas de quadro vídeos que interessavam a nossa pesquisa. Um deles, porém, só estava disponível na 

plataforma Youtube, com uma resolução que prejudicaria a qualidade do trabalho. Por isso, optamos por 

estudar apenas os três anúncios aqui selecionados, crendo que o tamanho do corpus não poderia ser um 

obstáculo que impedisse e realização deste trabalho. 

21 Gostaríamos, também, de fazer uma consideração a respeito do lugar escolhido para tratar de ethos e 

pathos em nosso trabalho. Pode parecer, em uma primeira leitura, que esse tópico ficou deslocado. Nossa 

opção em tratar tais fenômenos discursivos ao final da análise se deu, visto que nosso principal objetivo era 

mostrar como a verbo-visualidade opera na construção do ethos e no fenômeno da patemização. Sendo 
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É importante, porém, observar que, embora tenhamos tentado organizar a análise 

desse modo, é impossível fazer uma real separação entre os conceitos, pois, muitas vezes, 

eles se misturam e se complementam. Desse modo, há momentos em que a ordem 

supracitada não será tão intensamente respeitada. Cremos, porém, que isso não dificultará 

a compreensão dos resultados da pesquisa. 

Dessa maneira, segue a análise do corpus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
assim, pareceu-nos mais adequado tratar desses aspectos após a análise dos aspectos verbais e dos aspectos 

visuais selecionados nos anúncios. 



112 
 

4 ANÁLISE DO CORPUS 

Apresentaremos, inicialmente, uma descrição de cada umas das três peças 

publicitárias que nos propomos a analisar. 

O primeiro anúncio, um vídeo com duração de, aproximadamente, 30 segundos – 

que retoma o conto Branca de Neve e os sete anões – apresenta uma pequena narrativa 

na qual uma bruxa (que é, na verdade, um vendedor, revelado no final do enredo) interpela 

uma princesa e tenta convencê-la a adquirir o serviço que está vendendo: um combo de 

TV por assinatura. A imagem inicial mostra uma bruxa que se dirige a uma casa, em meio 

à floresta, como pode ser visto a seguir:  

 

Figura 23 - Anúncio 1 - Imagem 1 

 

Fonte: youtube.com. 

Essa bruxa, inclusive bem-apessoada, alude à figura das bruxas, que faz parte do 

enredo clássico dos contos de fadas. Entretanto, verifica-se que, neste anúncio, sua figura 

muito se distancia daquelas apresentadas nas narrativas clássicas, em que as bruxas são 

seres assustadores, velhos, feios, visto que, na publicidade em questão, ela se mostra 

agradável, educada e, até mesmo, doce. Ela se dirige à princesa, oferecendo um combo 

de TV por assinatura: 
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Figura 24 - Anúncio 1 - Imagem 2 

 

Fonte: youtube.com. 

 

A princesa, contrariando as expectativas da bruxa e também do público-alvo do 

anúncio, não assume a postura inocente das protagonistas dos contos clássicos e, de 

imediato, recusa aquilo que lhe é oferecido, afirmando já ter Sky. A bruxa insiste, 

apresentando à princesa várias características do produto oferecido, a fim de convencê-

la. Mesmo diante da insistência da bruxa, a princesa continua a recusar, mostrando para 

a senhora aspectos negativos do produto que ela tenta vender. Após a recusa final, a 

princesa agradece e fecha a janela diante da bruxa, pondo fim ao diálogo: 

 

Figura 25 - Anúncio 1 - Imagem 3 

 

Fonte: youtube.com. 

 

Neste momento, é revelada ao público a verdadeira identidade da bruxa. Ela é, na 

verdade, um vendedor que assumiu a forma de bruxa, a fim de persuadir a princesa a 



114 
 

adquirir seu produto. Diante do fracasso de sua tentativa, ele exclama: “Droga! Vou ter 

que voltar a vender maçãs”. 

 

Figura 26 - Anúncio 1 - Imagem 4 

 

Fonte: youtube.com. 

 

Quando a narrativa se encerra, surge outra parte do anúncio, na qual a interação 

com o público-alvo é feita de maneira direta: 

 

 Figura 27 - Anúncio 1 - Imagem 5 

 

Fonte: youtube.com. 
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Figura 28 - Anúncio 1 - Imagem 6 

 

Fonte: youtube.com. 

 

Segue a transcrição do diálogo travado entre as personagens e da fala do locutor: 

 

Bruxa/Vendedor: Oi, mocinha! Quer um como de TV por assinatura? 

Princesa: Obrigada! Eu tenho Sky. 

Bruxa/Vendedor: Mas esse aqui tem internet. 

Princesa: Que é lenta e vive caindo. 

Bruxa/Vendedor: Tem telefone fixo. 

Princesa: Que é caro e ninguém usa. Obrigada! 

Bruxa/Vendedor: Droga! Vou ter que voltar a vender maçãs! 

Locutor: Fuja do combo que você não usa! Ligue 4004-1111. Sky: do pós ao 

pré-pago, uma escolha feliz.22  

 

O segundo anúncio é baseado na história de A Bela Adormecida, cujo vídeo tem 

aproximadamente 17 segundos. Sua imagem inicial é de, aparentemente, um castelo, onde 

a Bela Adormecida está acordada. Ela se encontra diante do príncipe, que, por sua vez, 

está dormindo em sono profundo: 

  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
22 As transcrições dos diálogos foram feitas a partir das publicidades em vídeos, veiculados no site 

YOUTUBE (www.youtube.com). 
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Figura 29 - Anúncio 2 - Imagem 1 

 

Fonte: youtube.com. 

 

Figura 30 - Anúncio 2 - Imagem 2 

 

Fonte: youtube.com. 

 

Uma outra princesa (representada por Gisele Bündchen, garota propaganda da 

marca Sky) aproxima-se dos dois e questiona a Bela Adormecida: “Ué, mas a Bela 

Adormecida não é você?”. 
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Figura 31 - Anúncio 2 - Imagem 3 

 

Fonte: youtube.com. 

 

Ela, mais uma vez contrariando as expectativas em relação às personagens dos 

contos de fadas, responde, firmemente, sem a doçura típica das protagonistas desse tipo 

de literatura, dizendo que o príncipe havia assinado uma TV na promoção, cujo preço 

subiu após os três meses iniciais de contrato. Quando a conta chegou, o susto foi tão 

grande que o príncipe desmaiou. 

 

Figura 32 - Anúncio 2 - Imagem 4 

 

Fonte: youtube.com. 

 

A princesa responde, com ar de lamentação, dizendo “Oh, dó”. 
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Figura 33 - Anúncio 2 - Imagem 5 

 

Fonte: youtube.com. 

 

Ao final da narrativa, surge a voz de um interlocutor anônimo, que se dirige 

diretamente ao público-alvo. 

 

Figura 34 - Anúncio 2 - Imagem 6 

 

Fonte: youtube.com. 

 

Segue a transcrição do diálogo travado entre as personagens e da fala do locutor: 

Princesa: Ué, a Bela Adormecida não é você? 

Bela Adormecida: Pois é... Ele assinou uma TV na promoção e depois de três 

meses o preço subiu. Aí chegou a conta, e ele ó, puft. 

Princesa: Oh, dó...  

Locutor: Sky não é promoção, é preço. Ligue 4004-1111. Sky: do pós ao pré-

pago, uma escolha feliz. 

No terceiro anúncio – construído a partir do enredo de A Princesa e o Sapo – o 

vídeo, que gira em torno de 30 segundos, apresenta uma imagem inicial semelhante à do 

primeiro anúncio. Há um príncipe que se dirige, em meio à floresta, ao mesmo castelo 
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mostrado anteriormente (no anúncio construído a partir de A Branca de Neve e os Sete 

Anões).  

Figura 35 - Anúncio 3 - Imagem 1 

 

Fonte: youtube.com. 

 

O príncipe, muito bonito, como os príncipes dos contos clássicos, bate à porta e é 

recebido pela princesa que ali reside: 

 

Figura 36 - Anúncio 3 - Imagem 2 

 

Fonte: youtube.com. 
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Figura 37 - Anúncio 3 - Imagem 3 

 

Fonte: youtube.com. 

 

Então, ele oferece a ela uma promoção de TV por assinatura.  

 

Figura 38 - Anúncio 3 - Imagem 4 

 

Fonte: youtube.com. 

 

A princesa, mais uma vez contrariando a expectativa, não se mostra ingênua, e 

questiona a credibilidade do serviço oferecido pelo príncipe. 
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Figura 39 - Anúncio 3 - Imagem 5 

 

Fonte: sky.com.br. 

 

Ao perceber que está sendo enganada, a princesa beija o príncipe que, 

surpreendentemente, transforam-se em um sapo – ao contrário do que ocorre no enredo 

original, no qual o sapo é transformado em príncipe: 

 

Figura 40 - Anúncio 3 - Imagem 6 

 

Fonte: youtube.com. 

 

Assim como nos outros anúncios, ao final da narrativa, o público-alvo é 

diretamente interpelado pela voz de um interlocutor: 
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Figura 41 - Anúncio 3 - Imagem 7 

 

Fonte: youtube.com. 

 

Segue a transcrição do diálogo travado entre as personagens e da fala do locutor: 

Príncipe: Bom dia, bela princesa! 

Princesa: Bom dia! 

Príncipe: Poderia lhe oferecer uma promoção de TV por assinatura? 

Princesa: Peraí... Mas essa não é uma daquelas que depois o preço aumenta? 

Príncipe: Não... 

Princesa: Tem certeza? 

Príncipe: Veja bem... 

(Princesa beija príncipe, que se transforma em um sapo) 

Princesa: Sabia! Eu tenho Sky. Eu não engulo mais sapo não! 

Locutor: Sky não é promoção, é preço. Ligue 4004-1111. Sky: do pós ao pré-

pago, uma escolha feliz. 

Nos três anúncios, ao final, surge a imagem da modelo Gisele Bündchen, garota 

propaganda da Sky, dizendo o slogan da marca: “Sky, você na frente sempre!”. 

 

Figura 42 - Imagem Gisele Bündchen 

 

Fonte: youtube.com. 
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4.1 ASPECTOS SEMIOLINGUÍSTICOS 

Faremos, então, uma análise dos três anúncios, à luz de alguns conceitos da Teoria 

Semiolinguística de Análise do Discurso, conforme a fundamentação teórica apresentada 

neste trabalho. Para isso, consideraremos, primeiramente, como os circuitos externo e 

interno – e os sujeitos do ato de linguagem – revelam-se nas peças selecionadas. 

Observemos que, no que tange à organização dos anúncios, em todos há uma 

composição formada de duas principais partes: a primeira consiste na apresentação de 

uma narrativa intertextual, por meio da qual se visa a atingir o público-alvo; a segunda 

consiste em um momento de interpelação direta desse público-alvo. 

Assim, compreende-se que, nestes anúncios, há uma empresa anunciante a qual, 

utilizando-se, principalmente, de uma narrativa sedutora, busca influenciar seu público-

alvo, levando-o ao consumo do serviço oferecido. Ao analisar essa situação de 

comunicação com base na Teoria Semiolinguística, percebemos que há, no circuito 

externo, como Eu-comunicante, uma empresa (Sky), que utiliza diferentes estratégias, 

tendo em vista influenciar um TU-interpretante real, ou seja, o público-alvo que seria, em 

tese, persuadido por tais estratégias. Assim, o consumidor “potencial” pode vir a se tornar 

o consumidor “efetivo”. Pode-se dizer que, nos três anúncios, os parceiros se mantêm os 

mesmos. O que se modifica são os protagonistas – principalmente se considerarmos a 

narrativa, parte central de cada anúncio. 

No primeiro anúncio, temos como Eu-enunciador um vendedor que, revestido da 

intencionalidade de vender seus serviços, veste a máscara de uma bruxa, personagem 

típica dos contos de fadas, a fim de convencer a princesa, isto é, o Tu-destinatário. No 

segundo anúncio, a narrativa apresenta, como Eu-enunciador, uma princesa que interpela 

a Bela Adormecida, seu Tu-destinatário. No terceiro anúncio, temos uma situação que se 

aproxima, de certa forma, do primeiro: há um príncipe, Eu-enunciador, que se dirige a 

uma princesa, Tu-destinatário, a fim de convencê-la a adquirir o serviço que ele está 

anunciando. 

Para melhor compreender essas situações comunicativas, convém analisar os 

esquemas a seguir, adaptados de Charaudeau (2008, p. 52). 
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Figura 43 - Sujeitos do ato de linguagem - Anúncio 1 

 

Fonte: adaptado de CHARAUDEAU, 2008, p. 52. 

 

 

Figura 44 - Sujeitos do ato de linguagem - Anúncio 2 

Fonte: adaptado de CHARAUDEAU, 2008, p. 52. 

 

SKY BRUXA PRINCESA CONSUMIDOR 

EFETIVO 

SKY CONSUMIDOR 

EFETIVO 

PRINCESA BELA 
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Figura 45 - Sujeitos do ato de linguagem - Anúncio 3 

Fonte: adaptado de CHARAUDEAU, 2008, p. 52. 

 

Entretanto, essas mesmas situações de comunicação podem ser analisadas a partir 

de uma outra perspectiva, mas ainda pautada na Teoria Semiolinguística. Com base no 

item 2.6.1, o qual tratou do discurso publicitário à luz da Semiolinguística, é possível 

afirmar que, nos três anúncios há uma instância de produção que se dirige a uma instância 

de recepção para apresentar seu serviço, visando a atingir um destinatário-alvo idealizado. 

No circuito interno, há a mobilização prioritária de uma narrativa, na qual dialogam bruxa 

e princesa, princesa e Bela Adormecida e príncipe e princesa, a fim de envolver um 

receptor público, o qual pode, se as estratégias empregadas obtiverem êxito, tornar-se, de 

fato, um consumidor do serviço oferecido. Dito isso, trataremos dos modos de 

organização do discurso na composição dos anúncios em questão. 

A esse respeito, é perceptível que, nas publicidades que compõem a campanha 

analisada, predomina o modo narrativo de organização do discurso, isto é, o tipo 

narrativo, como apresentado no item 2.6.1.1. Tem-se, no tipo narrativo, um esquema que 

parte da existência de uma situação de necessidade por parte de um determinado ser, o 

qual toma consciência dessa necessidade, sendo incitado a empreender uma busca que o 

torna agente de um fazer. A busca é uma tentativa de preencher a necessidade, e o produto 

ou serviço representam o meio para preenchê-la, revelando-se como a auxiliar da busca. 

Chama a atenção, nesses anúncios, que a falta não está na princesa, que é a garota-

propaganda da empresa anunciante, visto que ela já faz uso do serviço anunciado. No 

primeiro anúncio, por exemplo, a falta está no vendedor/bruxa, que precisa vender seu 

SKY CONSUMIDOR 

EFETIVO 

PRÍNCIPE PRINCESA 



126 
 

produto. No segundo anúncio, a falta está na Bela Adormecida, pois o seu príncipe 

assinou um serviço de TV por assinatura que não os deixou satisfeitos. No terceiro 

anúncio, a falta está no príncipe, que, assim como a bruxa/vendedor do primeiro anúncio, 

precisa promover seu produto. 

Assim, em nenhum dos anúncios, a princesa revela uma falta a ser preenchida. 

Isso porque ela já usufrui dos serviços Sky. Com isso, os anúncios pretendem suscitar, na 

instância receptora, a consciência de uma falta: se o receptor público não possui os 

serviços Sky, ele tem uma falta a ser preenchida, e só a Sky pode fazê-lo. Dessa forma, o 

produto/serviço anunciado, nas entrelinhas da narrativa verbo-visual, revela-se como 

objeto de busca, uma vez que o receptor público atingirá o resultado desejado – o de ter 

um serviço de qualidade – apenas por meio da apropriação das qualidades, dos atributos 

dos serviços Sky, apresentados no diálogo das personagens, em meio às narrativas. 

Além disso, merece destaque o fato de que, em meio às narrativas, as qualidades 

do serviço prestado pela empresa Sky não são apresentadas de forma direta, contrariando 

um comportamento comum nos anúncios em geral. Como aponta Charaudeau (2010a), 

ao tratar do dispositivo triangular que se verifica no discurso publicitário – como vimos 

no item 2.5.1 –, a instância “publicitária”, ou instância de produção, costuma vangloriar 

as qualidades de seu produto em detrimento dos produtos de seus concorrentes.  

A Sky age de modo diferente nessa campanha. Em meio às narrativas, a 

concorrência é apresentada como aquela que oferece serviços de qualidade e preço 

questionáveis: de forma bastante explícita no primeiro anúncio, na figura da bruxa; e no 

terceiro, na figura do príncipe; e de forma um pouco menos explícita no segundo anúncio, 

ao apresentar um príncipe desacordado após se assustar com o real valor do serviço que 

havia contratado. Assim, ao desqualificar a concorrência, a Sky, indiretamente, qualifica 

os serviços oferecidos por ela, mostrando-se, enfim, como uma instância benfeitora. 

Pode-se observar, também, a presença do tipo descritivo tanto na parcela verbal, 

quanto na parcela visual dos anúncios. Esses traços descritivos serão tratados, 

respectivamente, nos tópicos concernentes à análise dos aspectos linguísticos e à análise 

da verbo-visualidade. Voltemos, então, nosso olhar para a parte final dos anúncios. Após 

o encerramento das narrativas – partes principais dessas peças publicitárias – surge a voz 

de um enunciador anônimo que se dirige à instância de recepção, de forma direta.  

No primeiro anúncio, o locutor diz “Fuja do combo que você não usa! Ligue 4004-

1111”. Tem-se, nessas frases, a predominância do tipo enunciativo, com a presença de 

um ato alocutivo, já que o locutor implica o interlocutor por meio da modalidade de 



127 
 

sugestão. Por outro lado, há, em “Sky: do pós ao pré-pago, uma escolha feliz”, frase que 

encerra o anúncio, a presença de um ato delocutivo – com um completo apagamento tanto 

do locutor quanto do interlocutor – por meio da modalidade de asserção. 

No final dos dois outros anúncios, a fala do locutor é a mesma: “Sky não é 

promoção, é preço. Ligue 4004-1111. Sky: do pós ao pré-pago, uma escolha feliz”. Em  

“Sky não é promoção, é preço” e “Sky: do pós ao pré-pago, uma escolha feliz”, verificam-

se atos delocutivos, na modalidade de asserção. Em “Ligue 4004-1111”, ocorre, assim 

como no primeiro anúncio, um ato alocutivo por meio da sugestão. 

Como dito anteriormente, ao final de cada uma dessas peças publicitárias, o slogan 

da empresa é apresentado, na voz da garota propaganda da marca. Nesse slogan – “Sky: 

você na frente sempre!” – verifica-se, também, a presença de um ato alocutivo, por meio 

da modalidade de interpelação. 

Cabe dizer que, nessas últimas frases aqui analisadas, há, também, a presença de 

tipo descritivo, o qual, como dito, será tratado posteriormente. Assim, como pode ser 

visto até aqui, há a presença dos tipos descritivo, enunciativo e narrativo, com destaque 

para o narrativo, nos anúncios em análise. Porém, podemos afirmar, ainda, que, nas 

entrelinhas das narrativas, aparecem evidências do tipo argumentativo. A singularização 

– recurso do tipo argumentativo – ocorre em meio aos diálogos das personagens, pois, ao 

desqualificar os serviços prestados pela concorrência, a Sky acaba por qualificar o seu, 

tornando-o único, de maneira implícita. Como aponta Monnerat (2003), o procedimento 

de singularização pode ocorrer de forma explícita ou implícita. 

Além dessas questões, pôde-se observar que esses anúncios estão inseridos 

naquilo que Charaudeau (1983) chama de contrato do maravilhoso, uma vez que, focados 

na emoção, assumem, principalmente, o formato de uma narrativa verbal, semelhante ao 

de um conto, configurando-se como anúncios que visam a influenciar o público por meio 

de histórias contadas. Trata-se do modelo dionisíaco de publicidade, que pressupõe um 

público mais inclinado ao sonho que à razão, como postula Carrascoza (2004). Isso 

significa que, nessas publicidades, a atitude impositiva, que consiste em produzir uma 

argumentação – explicando o porquê e o como dos fatos (CHARAUDEAU, 2004) –, dá 

lugar à atitude projetiva, que consiste em produzir uma narração, propondo ao outro uma 

trama narrativa do mundo do qual ele possa fazer parte. Assim, sem impor nada, essa 

atitude permite ao outro se identificar com as personagens da narração. 

Desse modo, verifica-se que, em nosso corpus, as narrativas intertextuais revelam-

se como a principal estratégia para incitar e seduzir o destinatário alvo, de modo a levá-
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lo ao consumo do serviço oferecido. Assim, concretiza-se a visada da incitação, sobre a 

qual fala Charaudeau (2004), quando trata da questão relativa aos gêneros (apresentadas 

no item 2.2 deste trabalho). Nos anúncios publicitários – tanto impressos, quanto em 

vídeo –, há o predomínio da visada de “incitação”, quando o eu, isto é, a instância de 

produção, quer “mandar fazer”, mas, não estando em posição de autoridade, não pode 

senão incitar a fazer; o eu deve, então, “fazer acreditar” (por persuasão ou sedução) ao tu, 

ou seja, o destinatário alvo, que tu será o beneficiário de seu próprio ato; tu está, então, 

em posição de “dever acreditar” que, se age, é para o seu bem.  

Dito isso, convém analisar como opera, nesses anúncios, a intertextualidade, com 

base no que foi apresentado no item 2. A esse respeito, convém, inicialmente, ressaltar a 

presença da intertextualidade intergenérica. Isso porque, como já dito, o corpus é 

composto por anúncios que assumem o formato predominante de uma narrativa 

maravilhosa. Ou seja, a instância produtora desses anúncios publicitários se apropria do 

gênero conto de fadas para transmitir sua mensagem.  

Além disso, verifica-se a presença da intertextualidade stricto sensu, ou seja, 

aquela que, na visão de Koch, Bentes e Cavalcante (2008), ocorre quando, em um texto, 

está inserido outro texto anteriormente produzido, que faz parte da memória social de 

uma coletividade ou da memória discursiva dos interlocutores. Essa relação intertextual 

se dá por meio da paródia, uma vez que, ao retomar, tanto no aspecto verbal quanto no 

visual, elementos dos contos de fadas, modificam-se os sentidos dos textos originais, 

ressignificando-os. Sabe-se que a intertextualidade stricto sensu pode ser temática, 

estilística, explícita ou implícita. Em nosso corpus, ocorre a intertextualidade implícita, 

aquela que se verifica quando se introduz, no próprio texto, intertexto alheio, sem que se 

faça menção alguma da fonte. Nos anúncios, introduz-se o enredo dos contos de fadas, 

sem fazer menção direta a eles. Ocorre, nesse caso, o que Gréssillon e Maingueneau 

(1984) chamam de subversão, porque os contos tradicionais são contrariados. Tem-se, 

portanto, um caso do que Sant’Anna (1985) chama de intertextualidade das diferenças. 

Isso porque, nos anúncios, embora sejam retomados contos de fadas deveras 

conhecidos, muitos dos elementos originais são subvertidos. No primeiro anúncio, 

construído a partir do conto A Branca de Neve e os Sete Anões, há, assim como no enredo 

clássico, uma bruxa que tenta enganar uma princesa. Entretanto, as diferenças são 

marcantes. A primeira diz respeito à ausência dos anões: no anúncio, eles não aparecem, 

embora em outros vídeos não selecionados para análise neste trabalho, eles se façam 

presentes. Além disso, a bruxa, em vez de oferecer uma maçã envenenada, oferece um 
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combo de TV por assinatura de qualidade questionável. No conto clássico, sabe-se que a 

bruxa tinha outra identidade: a da madrasta da Branca de Neve, além de Rainha. No 

anúncio, a bruxa também tem outra identidade: ela é, na verdade, um vendedor 

interessado em vender seu produto. Destaca-se, também, a postura da princesa: ao 

contrário das protagonistas dóceis e ingênuas dos contos de fadas – como a própria Branca 

de Neve –, a princesa é esperta, não se deixa enganar e é, até mesmo, grosseira, ao fechar 

a janela “na cara” da bruxa.  

Desse modo, a narrativa intertextual do anúncio emprega essas figuras para 

caracterizar a concorrência como desonesta, por meio da figura da bruxa/vendedor; e o 

cliente Sky, por meio da figura da princesa, como alguém que está tão satisfeito com o 

serviço adquirido que sequer tem o interesse de ouvir outras ofertas. Trata-se de um 

cliente que conhece um serviço de qualidade e, por isso, não pode ser enganado, 

manipulado. 

No segundo anúncio, o conto retomado é “A Bela Adormecida”. Entretanto, ao 

contrário do que se encontra no enredo clássico, nesse anúncio, a Bela Adormecida está 

bastante acordada, e quem dorme é o príncipe. Ele contratou os serviços da concorrência 

e, após três meses de uso, o preço promocional foi suspenso. Assim, quando a conta 

chegou, o susto foi tão intenso que o príncipe desmaiou e assim permaneceu. Afora essa 

diferença, há outra relevante: além do príncipe e da Bela Adormecida, personagens da 

história clássica, surge uma outra princesa, com a qual a Bela Adormecida dialoga. Essa 

princesa é a mesma dos outros anúncios, a qual representa, em todos eles, o cliente 

satisfeito que dispõe dos serviços Sky. Neste anúncio, destaca-se o fato de que a 

concorrência não é explicitamente apresentada, como no primeiro. Entretanto, agora, o 

príncipe representa o cliente que foi enganado pela desonestidade do concorrente no que 

se refere, principalmente, ao valor pago pelo serviço. 

No terceiro anúncio, a narrativa retomada é “A Princesa e o Sapo”. No conto 

clássico, um príncipe foi, por causa de um feitiço sobre ele lançado, transformado em 

sapo. Esse feitiço é quebrado pelo beijo de uma princesa, com quem o príncipe se casa e 

vive feliz. No anúncio, porém, a princesa – cliente Sky – é surpreendida por um príncipe 

que bate à sua porta, oferecendo-lhe um serviço de TV por assinatura. A princesa, nada 

ingênua, questiona o príncipe a respeito do serviço oferecido. Ao perceber que ele estava 

mentindo, a princesa o beija, e o príncipe se transforma em um sapo, ao contrário do que 

ocorre no conto clássico. Assim, percebe-se como a figura do príncipe mentiroso (que é, 
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na verdade, um sapo) é associada à figura da concorrência, a qual, segundo a Sky, engana 

seus clientes apresentando condições de preço e de pagamento que não são verdadeiras. 

Percebe-se, portanto, que, nos três anúncios, os contos são subvertidos, como 

principal estratégia de sedução da instância receptora. 

Há, ainda, uma intertextualidade operada no nível linguístico. No primeiro 

anúncio, esse fenômeno está presente na fala do vendedor, que diz “Droga! Vou ter que 

voltar a vender maçãs”. Há, inegavelmente, a referência implícita ao enredo da narrativa 

clássica, por meio do emprego da palavra “maçãs”. Isso ocorre, também, na fala do 

locutor “Sky: do pós ao pré-pago, uma escolha feliz”, que remete ao clássico “final feliz” 

dos contos de fadas.  

No terceiro anúncio – quando a princesa, ao descobrir que o príncipe era, na 

verdade, um sapo, diz “Sabia! Eu tenho Sky! Eu não engulo mais sapo não!” – além da 

intertextualidade implícita com o enredo da narrativa A princesa e o sapo, destaca-se a 

expressão engolir sapo empregada não em sentido de língua, mas em sentido de discurso. 

Assim, engolir sapo significa tolerar algo desagradável sem reclamar disso. 

 

 

4.2 ASPECTOS LINGUÍSTICO-DISCURSIVOS 

Neste item, trataremos, em cada anúncio, dos aspectos linguísticos privilegiados 

na fundamentação teórica desta pesquisa. Retomaremos, então, a parcela verbal de cada 

peça publicitária para, assim, analisarmos o uso dos qualificadores, conforme abordado 

no item 2.6. Além disso, nossa análise contemplará, também, os aspectos do tipo 

descritivo na construção do discurso publicitário, segundo o que foi apresentado no item 

2.5.1.1. 

 

 Anúncio 1: Sky: Bruxa 

Bruxa/Vendedor: Oi, mocinha! Quer um combo de TV por assinatura? 

Princesa: Obrigada! Eu tenho Sky. 

Bruxa/Vendedor: Mas esse aqui tem internet. 

Princesa: Que é lenta e vive caindo. 

Bruxa/Vendedor: Tem telefone fixo. 

Princesa: Que é caro e ninguém usa. Obrigada! 

Bruxa/Vendedor: Droga! Vou ter que voltar a vender maçãs! 

Locutor: Fuja do combo que você não usa! Ligue 4004-1111. Sky: do pós ao 

pré-pago, uma escolha feliz. 



131 
 

Observemos, inicialmente, que a bruxa se dirige à princesa chamando-a de 

mocinha. Esse termo, um substantivo segundo a Gramática Tradicional, tem um valor 

discursivo que vai além da simples denominação de um ser. Ao mesmo tempo em que 

identifica o ser a quem a bruxa se refere, apresenta um juízo de valor, visto que chamar a 

princesa, que é uma mulher, de mocinha, mostra que a bruxa a considera ingênua, alguém 

que pode ser facilmente enganada, pois não passa de uma mocinha inocente, como a 

maioria das princesas dos contos tradicionais. Pode ser classificado, então, como um 

substantivo de valor axiológico, segundo Kerbrat-Orecchioni. Entretanto, vale ressaltar 

que esse valor avaliativo não é intrínseco ao próprio substantivo, mas se revela no 

contexto em que é utilizado. Destaca-se, ainda, o fato de que o sufixo é determinante para 

a efetivação desse sentido e para seu comportamento axiológico. Trata-se do que Lapa 

(1977) chama de substantivo expressivo. 

Esse uso do substantivo confirma, ainda, a visão de Barbara (1996), para quem o 

substantivo, não na sua potencialidade intrínseca, mas na “possibilidade de”, em 

combinação com outros termos, poder gerar significações além do que está na superfície 

do texto; não é apenas um elemento textual neutro, mas, passível de discursividade; e 

pode até se revelar como base de argumentação, significando além do que muitas vezes 

parece significar. 

Consideremos, ainda, o vocábulo mocinha à luz do modo descritivo de 

organização do discurso, segundo Charaudeau (2008). Temos, neste termo, a presença do 

componente nomear, que ocorre por meio da identificação genérica, por meio da 

denominação, sob forma de um nome comum. Essa é, inclusive, uma ocorrência comum 

em contos, fábulas e lendas, como aponta Charaudeau (2008): (nesses textos) “os 

personagens existem como indivíduos apenas enquanto representantes de uma classe 

genérica de seres” (p. 132).  Entretanto, é possível perceber que, além de nomear, o termo 

mocinha cumpre também a função de qualificar o ser a quem se faz referência, visto que 

revela a visão – subjetiva – do enunciador, no caso, a bruxa/vendedor, a respeito da 

mocinha a quem ela se dirige. Como diz Charaudeau, “qualificar é tomar partido” 

(CHARAUDEAU, 2008, p. 115), e é isso que o enunciador faz, ao chamar a princesa de 

mocinha. 

Assim, o anúncio sugere que é dessa maneira, como alguém ingênuo e facilmente 

manipulável, que o consumidor é visto pela concorrência – aqui representada pela 

bruxa/vendedor, a qual oferece um serviço de qualidade questionável à princesa, crendo 

que ela vai aceitá-lo. A bruxa/vendedor oferece, após esse contato inicial, um combo de 
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TV por assinatura. Esse serviço é apresentado de forma genérica, um combo qualquer, 

sem identificação específica. Esse combo é caracterizado pelo sintagma adjetival “de TV 

por assinatura”, o qual confere ao elemento caracterizado uma qualificação técnica, 

objetiva. Diante de tal oferta, a princesa responde: “Obrigada! Eu tenho Sky!”. Mais uma 

vez, o uso do substantivo próprio Sky, que nomeia o serviço de TV por assinatura usado 

pela princesa, transpõe a mera função de nomear. A princesa, ao recusar a oferta da bruxa, 

sem nem ouvir o que o seu combo oferece, por ter Sky, revela estar satisfeita com o 

serviço que utiliza. Desse modo, o termo Sky sugere um serviço de qualidade, e quem o 

tem não se interessa por outros combos e outros serviços. Ao mesmo tempo em que 

nomeia, esse termo também qualifica. Além disso, é necessário observar que o 

substantivo próprio, neste contexto, funciona como um marcador argumentativo de 

singularização do produto. Pode-se dizer, então, que este é um substantivo que, no 

contexto, classifica-se como axiológico. 

A bruxa continua tentando convencer a princesa, de forma insistente – como 

fazem muitos vendedores. Ela diz que o combo que oferece tem internet e tem telefone 

fixo. Para qualificar o combo, são empregados sintagmas adjetivais, e não apenas 

adjetivos. Esses sintagmas, os quais se apresentam como orações de valor adjetivo, 

mostram qualificações técnicas, e, por isso, podem ser compreendidos como 

qualificadores objetivos. A princesa responde a essas falas dizendo que a internet desse 

combo é uma internet que é lenta e vive caindo, e que o telefone fixo é um telefone que 

é caro e ninguém usa. São usadas, novamente, orações em vez de adjetivos, para 

qualificar o serviço em questão. No entanto, verifica-se que a qualificação feita pela 

princesa é negativa e revela não apenas questões técnicas, objetivas, mas uma 

caracterização que depende de uma ótica mais subjetiva, por parte do enunciador. Isso 

porque, para caracterizar algo como “lento” e “caro”, por exemplo, a princesa usa como 

referência aquilo que é rápido e barato, segundo sua experiência pessoal. Trata-se de 

orações que se aproximam do conceito de adjetivos avaliativos não axiológicos, cujo uso 

depende dos parâmetros do sujeito falante para a categoria qualificada. 

Chama a atenção o fato de que, nessa narrativa, cujo objetivo é divulgar a Sky, em 

momento algum, o serviço oferecido por tal empresa é explicitamente caracterizado. Por 

meio da qualificação negativa do serviço da concorrência, o serviço Sky é qualificado 

positivamente, por consequência. Se à princesa não interessa ter o combo oferecido pela 

bruxa – com uma internet ruim e um telefone caro – já que ela possui Sky, fica sugerido 

que quem contrata os serviços da empresa anunciante vai poder usufruir de uma internet 
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de conexão rápida e estável, bem como de um telefone de valor acessível, que pode ser 

usado por todos. 

Ao final da narrativa, a voz do anunciante interpela o consumidor em potencial, 

ao dizer “Fuja do combo que você não usa”. Ao caracterizar, por meio de uma oração, 

o serviço do concorrente como o “combo que você não usa”, pois não é bom, ou não 

funciona adequadamente, o anunciante sugere que, na Sky, o consumidor encontrará um 

combo de qualidade, o qual ele poderá utilizar. Observa-se, então, que este sintagma 

adjetival revela um juízo de valor acerca do serviço oferecido pelo concorrente. Trata-se, 

mais uma vez, de uma oração que se aproxima do conceito de adjetivos avaliativos 

axiológicos. 

Percebe-se, nesse trecho, a presença de um ato alocutivo, como dito 

anteriormente. Ressalta-se o fato de que esse é um ato alocutivo pouco comum em 

anúncios publicitários. Na publicidade, em geral, é comum que o anunciante envolva o 

receptor público, por meio da alocução, para aconselhá-lo a consumir seu produto 

(compre, aproveite, não perca...). Nesta publicidade, a alocução não é usada, inicialmente, 

para incentivar o consumo do serviço Sky, simplesmente; é usada para desaconselhar o 

consumo do serviço da concorrência. Evidencia-se, desse modo, que a sugestão do 

consumo se restringe, em quase todo o texto, às entrelinhas, ao implícito. 

Por fim, o locutor afirma “Sky: do pós ao pré-pago, uma escolha feliz”. Nesse 

trecho, gostaríamos de destacar o emprego do adjetivo feliz. Entende-se que o anunciante 

sugere que, ao escolher os serviços Sky, seja na modalidade pré-pago, seja na modalidade 

pós-pago, o consumidor ficará feliz, o que certamente não ocorrerá se houver a 

contratação dos serviços do concorrente. Nesse contexto, o adjetivo “feliz” apresenta 

valor afetivo, uma vez que revela um compromisso afetivo do enunciador, em relação ao 

objeto determinado.  

Sintetizamos, no quadro a seguir, a classificação desses elementos, com base no 

estudo de Kerbrat-Orecchioni (1980): 
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Quadro 12 - Classificação dos qualificadores - Anúncio 1 

Mocinha Valor axiológico 

Um combo de TV por assinatura Valor objetivo 

Sky Valor axiológico 

Tem internet  

Tem telefone fixo 

Valor objetivo 

Que é lenta e vive caindo 

Que é caro e ninguém usa 

Valor axiológico não avaliativo 

O combo que você não usa Valor axiológico 

Feliz Valor afetivo 

Fonte: da autora (com base em Kerbrat-Orecchioni, 1980). 

 

Analisemos, também, esses trechos com base na construção descritiva. Para maior 

clareza e concisão, recorreremos ao seguinte quadro: 

 

 

Quadro 13 - Organização descritiva - Anúncio 1 

 Componentes da 

construção descritiva 

Procedimentos 

“um combo de TV por 

assinatura” 

Nomear/ qualificar Identificação genérica – 

denominação, em 

“combo”; indeterminação, 

por meio do artigo 

indefinido “um”; 

Construção objetiva do 

mundo – uma visão de 

verdade é construída, ao 

afirmar que o serviço é um 

combo “de TV por 

assinatura”. O ser é 

qualificado com a ajuda de 

traços que podem ser 

verificados por outro 
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sujeito além do sujeito 

falante. 

“Sky” Nomear/qualificar Identificação específica – 

denominação por meio de 

nome próprio; 

Construção subjetiva do 

mundo – não é necessário 

adjetivar Sky; o nome já 

carrega as qualificações 

positivas referentes ao 

serviço da empresa.  

O sujeito que enuncia o faz 

a partir de sua própria 

visão, a qual não é, 

necessariamente, 

verificável. 

“tem internet” e “tem 

telefone fixo” 

Qualificar Construção objetiva do 

mundo 

“que é lenta e vive caindo” Qualificar Construção 

objetiva/subjetiva do 

mundo. Há a mistura de 

traços que podem ser 

verificados por outro 

sujeito – lenta – com traços 

que revelam uma visão não 

necessariamente 

verificável – vive caindo. 

“que é caro e ninguém usa” Qualificar Construção 

objetiva/subjetiva do 

mundo. De igual forma, há 

a mistura de traços que 

podem ser verificados por 

outro sujeito – caro – com 
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traços que revelam uma 

visão não necessariamente 

verificável – ninguém usa. 

“(o) combo que você não 

usa” 

Nomear/qualificar Identificação genérica – 

denominação em “combo”; 

atualização, por meio do 

uso de artigo, que produz 

efeito discursivo de 

singularidade: o combo que 

você não usa é o combo que 

o concorrente oferece; 

Construção subjetiva do 

mundo:  traços que revelam 

uma visão não 

necessariamente 

verificável, embora 

defendida pelo anunciante 

– o serviço da concorrência 

não é bom, não funciona, 

logo, não pode, de fato, ser 

usado. 

“feliz” Qualificar  Construção subjetiva de 

mundo: traço que revela 

uma visão não 

necessariamente 

verificável – escolher os 

serviços Sky é um modo de 

alcançar a felicidade. 

Fonte: da autora. 

 

Fica evidente, diante dessa análise, que o tipo descritivo, bem como os 

qualificadores são usados como recursos para, nas entrelinhas do anúncio, construir uma 

imagem que qualifica negativamente o serviço que não é da empresa Sky, 

consequentemente, qualificando o serviço oferecido pela empresa anunciante.   
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Anúncio 2: SKY: Bela Adormecida 

Princesa: Ué, a Bela Adormecida não é você? 

Bela Adormecida: Pois é... Ele assinou uma TV na promoção e depois de três 

meses o preço subiu. Aí chegou a conta, e ele ó, puft. 

Princesa: Oh, dó...  

Locutor: Sky não é promoção, é preço. Ligue 4004-1111. SKY: do pós ao 

pré-pago, uma escolha feliz. 

 

No segundo anúncio, um pouco menos extenso se comparado aos outros dois, a 

ocorrência dos qualificadores é menor, porém não menos significativa. Na narrativa 

apresentada, uma princesa – que aqui representa o consumidor Sky – dirige-se a outra 

moça, identificada como a Bela Adormecida no contexto. Entretanto, quem dorme não é 

ela, e sim o príncipe. No conto clássico, ele salva a Bela Adormecida de um encantamento 

que a faria dormir para sempre. No anúncio, porém, o príncipe não foi vítima de nenhum 

feitiço: ele desmaiou de susto após ver o valor da conta de seu serviço de TV por 

assinatura. Ao ser indagada pela princesa, Bela Adormecida informa que o príncipe 

assinou uma TV na promoção, cujo preço subiu após os três meses iniciais. 

Destaca-se, então, o termo “na promoção”, usado para qualificar o serviço 

contratado pelo príncipe: uma TV qualquer – e não o serviço Sky de TV por assinatura – 

em um valor promocional. Pode-se dizer que, inicialmente, o sintagma adjetival “na 

promoção” revela uma qualificação técnica acerca do objeto qualificado, isto é, “uma TV 

por assinatura”. No entanto, ao final da narrativa, surge a voz do locutor, afirmando que 

“Sky não é promoção, é preço”. Nesse momento, as palavras “promoção” e “preço”, 

tradicionalmente classificadas como substantivos comuns, assumem valores discursivos 

bem mais complexos. Tais palavras comportam-se como qualificadores para o serviço 

Sky e, consequentemente, para o serviço do concorrente. Ao afirmar isso, o locutor 

pretende dizer que, ao contrário da concorrência, que oferece um valor promocional para 

atrair o cliente e, depois, aumenta o valor dos serviços prestados (prática muito comum 

por parte das empresas que oferecem TV por assinatura), a Sky oferece um valor 

realmente acessível ao consumidor, e não apenas por um período como, por exemplo, os 

três meses iniciais do contrato. 

Verifica-se, desse modo, que os termos “promoção” e “preço” comportam-se 

como adjetivos que qualificam a Sky: ela não é promoção, e sim, preço. O uso do verbo 

de ligação contribui para isso, concedendo a tais termos a função sintática de predicativos 

do sujeito, termos que, geralmente, são adjetivos (de acordo com a tradição gramatical). 



138 
 

Assim, nessa segunda ocorrência, o termo “promoção” – assim como “preço” – revela 

não mais uma qualificação técnica simplesmente, mas um juízo de valor acerca do objeto 

qualificado. Desse modo, enquanto “na promoção” pode ser classificado como um termo 

de valor objetivo, “promoção” e “preço” mostram-se, no contexto, como termos de valor 

axiológico.  

No quadro a seguir, sintetizamos a classificação desses vocábulos, com base em 

Kerbrat-Orecchioni: 

 

Quadro 14 -  Classificação dos qualificadores - Anúncio 2 

Uma TV na promoção Valor objetivo 

Promoção Valor axiológico 

Preço Valor axiológico 

Fonte: da autora. 

 

Há, ainda, o emprego do termo “feliz”, em “Sky: do pós ao pré-pago, uma escolha 

feliz”, o qual já analisamos quando tratamos do anúncio anterior. Analisemos, então, 

esses trechos com base na construção descritiva de Charaudeau, no quadro a seguir: 

 

Quadro 15 - Organização descritiva - Anúncio 2 

 Componentes da 

construção descritiva 

Procedimentos  

Uma TV na promoção Nomear/Qualificar Identificação genérica 

– denominação, em “TV”; 

indeterminação, por meio 

do artigo indefinido “uma”; 

Construção objetiva 

do mundo: uma visão de 

verdade é construída, ao 

afirmar que se trata de um 

serviço de TV “na 

promoção”. O ser é 

qualificado com traços que 
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podem ser verificados por 

outro sujeito falante. 

 

Sky 

 

Nomear 

Identificação 

específica – denominação 

por meio de nome próprio; 

singularização. 

Não é promoção, é 

preço. 

Qualificar Construção 

subjetiva do mundo: traços 

que revelam uma visão não 

necessariamente 

verificável, embora 

defendida pelo anunciante 

– enquanto a concorrência 

oferece valores 

promocionais por tempo 

limitado e, depois 

aumentam 

consideravelmente o preço 

dos serviços (a ponto de 

fazer o príncipe desmaiar 

de susto), a Sky oferece 

valores que não são 

promocionais, mas que são 

acessíveis e sustentáveis.  

Fonte: da autora. 

 

Desse modo, busca-se construir a imagem de uma empresa com preços acessíveis, 

honestos e verdadeiros, ao contrário do que, segundo a empresa anunciante, fazem as 

concorrentes. Assim, a SKY mostra-se como aquela empresa em que o consumidor pode 

confiar, com a certeza de que não haverá sustos na hora de pagar a conta. 

 

Anúncio 3: SKY: Príncipe 

 

Príncipe: Bom dia, bela princesa! 
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Princesa: Bom dia! 

Príncipe: Poderia lhe oferecer uma promoção de TV por assinatura? 

Princesa: Peraí... Mas essa não é uma daquelas que depois o preço aumenta? 

Príncipe: Não... 

Princesa: Tem certeza? 

Príncipe: Veja bem... 

(Princesa beija príncipe, que se transforma em um sapo) 

Princesa: Sabia! Eu tenho Sky. Eu não engulo mais sapo não! 

Locutor: Sky não é promoção, é preço. Ligue 4004-1111. SKY: do pós ao pré-

pago, uma escolha feliz. 

 

Neste anúncio, os procedimentos linguísticos se assemelham aos já verificados 

anteriormente. Na narrativa, o príncipe – que, no contexto do anúncio, representa a 

concorrência – bate à porta da princesa oferecendo-lhe “uma promoção de TV por 

assinatura”. Verifica-se, nesse caso, que o serviço oferecido é apresentado de forma 

genérica – “uma promoção” – e qualificado de maneira objetiva, por meio do sintagma 

adjetival “de TV por assinatura”. 

A princesa questiona o príncipe, perguntando-lhe se essa promoção não seria 

“uma daquelas que depois o preço aumenta”. Nesse caso, ocorre, novamente, uma 

identificação genérica – “uma daquelas” – seguida de uma qualificação que parece ser 

objetiva, em “que depois o preço aumenta”. Entretanto, considerando o contexto do 

anúncio e, até mesmo, o tom usado pela princesa, percebe-se que essa pergunta revela um 

tom de desconfiança em relação àquilo que está sendo oferecido, provavelmente pautada 

em sua experiência pessoal. Desse modo, tal emprego acaba por se aproximar do conceito 

de adjetivo avaliativo não axiológico. 

Ao final da narrativa, a princesa percebe-se enganada pelo príncipe – que é, na 

verdade, um sapo – e diz ter Sky e, por isso, “não engole mais sapo”. O uso do substantivo 

próprio “Sky”, assim como nas ocorrências anteriores, transpõe a mera função de nomear 

o serviço usado pela princesa, que, ao rejeitar a oferta enganosa do príncipe afirma, em 

tom de satisfação, ter Sky, sugerindo que esse é um serviço de qualidade, de preço honesto 

e sem variações inesperadas como é o serviço do concorrente. Quem tem Sky, segundo a 

princesa, não precisa “engolir sapo”23, ou seja, não precisa se contentar com um serviço 

                                                           
23 Embora não seja o foco de nossa análise, consideramos relevante, nesse contexto, observar o emprego 

do termo “engolir sapo”, uma expressão cristalizada, de origem incerta, cujo sentido nos remete à 

necessidade de suportar, aceitar algo desagradável, sem poder manifestar insatisfação com determinada 

situação. Na peça publicitária, a expressão “engolir sapo” remete, como dito, a aceitar, sem reclamar, um 

serviço de TV por assinatura que não satisfaça, de maneira plena, o cliente que o contratou.   
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questionável. O substantivo “Sky”, além de funcionar como um marcador argumentativo 

de singularização do produto, revela seu valor axiológico. 

Assim, considerando a nomenclatura proposta por Kerbrat-Orecchioni, tem-se: 

 

Quadro 16 - Classificação dos qualificadores - Anúncio 3 

Uma promoção de TV por assinatura Valor objetivo 

Uma daquelas que depois o preço 

aumenta 

Valor objetivo/Valor avaliativo 

não axiológico 

Sky Valor axiológico 

Fonte: da autora. 

 

Analisemos, então, esses trechos à luz dos componentes e dos procedimentos de 

construção descritiva: 

 

 

 

 

Quadro 17 - Organização descritiva - Anúncio 3 

 Componentes da 

construção descritiva 

Procedimentos 

Uma promoção de 

TV por assinatura 

Nomear/qualificar Identificação genérica 

– denominação, em 

“promoção”; 

indeterminação, por meio 

do artigo indefinido “uma”; 

Construção objetiva 

do mundo: uma visão de 

verdade é construída, ao 

afirmar que se trata de um 

serviço promocional “de 

TV por assinatura”. O ser é 

qualificado com traços que 
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podem ser verificados por 

outro sujeito falante 

Uma daquelas que 

depois o preço aumenta 

Nomear/qualificar Indeterminação; 

Construção objetiva 

do mundo: uma visão de 

verdade é construída, ao 

afirmar que se trata de um 

serviço “que depois o preço 

aumenta”. O ser é 

qualificado com traços que 

podem ser verificados por 

outro sujeito falante. 

Sky Nomear/qualificar Identificação 

específica – denominação 

por meio de um nome 

próprio. 

Construção subjetiva 

do mundo: não é necessário 

adjetivar Sky: o nome já 

carrega as qualificações 

positivas referentes à 

honestidade do preço dos 

serviços Sky. O sujeito que 

enuncia o faz a partir de sua 

própria visão. 

Fonte: da autora. 

 

Gostaríamos, ainda, de analisar, à luz da classificação proposta por Kerbrat-

Orecchioni e do modo descritivo de organização do discurso, a frase slogan da Sky, a 

qual aparece no final de cada anúncio, pela voz do locutor: “Sky: você na frente sempre!”.  

Observemos que, nesse slogan, o que se qualifica não são, necessariamente, os 

serviços que a SKY oferece, mas sim sua postura em relação ao consumidor, identificado, 

aqui pelo uso do pronome “você”. Para deixar clara a importância que – supostamente – 

dá a seus clientes, a empresa usa um sintagma adjetival: “você na frente sempre”, que 
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pode ser associado ao que Kerbrat-Orecchioni considera com valor de adjetivo avaliativo 

axiológico. Verifica-se que esse sintagma possui valor axiológico porque, por meio dele, 

além de qualificar a empresa Sky, o enunciador revela, também, um compromisso afetivo 

em relação ao que é caracterizado. 

No que tange à organização descritiva, recorreremos ao seguinte quadro. 

 

Quadro 18 – Organização descritiva - Slogan Sky 

 Componentes da 

construção descritiva 

Procedimentos  

 

 

Sky 

 

 

Nomear 

Identificação 

específica – denominação 

por meio de um nome 

próprio. 

Singularização 

Você na frente 

sempre. 

Qualificar Construção subjetiva 

do mundo: traços que 

revelam uma visão não 

necessariamente 

verificável, embora 

defendida pelo anunciante 

– enquanto a concorrência 

se preocupa, 

primeiramente, com seu 

próprio lucro, já que 

oferece, segundo o que as 

narrativas sugerem, 

serviços enganosos, a Sky 

se preocupa, antes de tudo, 

com a satisfação do cliente, 

que deve estar “na frente 

sempre”. 

Fonte: da autora. 
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Procurou-se evidenciar, nessa análise, aspectos linguísticos responsáveis pelo 

poder de sedução dos anúncios que compõem o corpus selecionado. Passemos, então, 

para a análise dos aspectos imagéticos e das relações verbo-visuais. 

 

4.3 ASPECTOS VERBO-VISUAIS 

Trataremos das relações entre palavra e imagem estabelecidas no anúncio e de 

alguns aspectos relacionados aos quali-legi-sin-signos, conforme abordado no item 2.7. 

Como dito anteriormente, as relações sintáticas entre palavra e imagem não interessam 

ao nosso corpus, uma vez que contemplam textos impressos, e não em vídeo. Por isso, 

enfatizaremos as relações semânticas e pragmáticas. 

É importante, primeiramente, lembrar que os anúncios analisados neste trabalho 

se compõem de duas partes: a primeira – e principal – consiste em uma narrativa; a 

segunda, em um momento de interpelação direta do receptor-público. Consideraremos, 

nesta análise, as narrativas, parte central das peças publicitárias em estudo. 

Desse modo, verifica-se que a relação semântica estabelecida é a de 

complementariedade. Isso porque, nessas publicidades, a imagem tem seu sentido 

complementado pelo texto verbal. Sem ele, o espectador não conseguiria, de fato, 

compreender, na totalidade, o que se passa nas cenas. De igual modo, apenas o texto 

verbal não conseguiria dar conta de apresentar a total dimensão dos sentidos do texto. 

Imaginemos o primeiro anúncio, no qual uma princesa é interpelada por uma 

bruxa (na verdade, um vendedor) que quer lhe vender um combo de TV por assinatura. 

Observemos que, embora o diálogo revele o intento da venda, as informações de onde o 

diálogo ocorre – uma residência em meio a uma floresta – e de quem são os personagens 

envolvidos no diálogo – uma princesa e um vendedor travestido de bruxa – só se revelam 

por meio dos recursos imagéticos. 

No segundo anúncio, em meio ao diálogo estabelecido com a princesa, há um 

momento em que Bela Adormecida diz: “Ele assinou uma TV na promoção e depois de 

três meses o preço subiu. Aí chegou a conta, e ele ó, puft”. Observemos, como exemplo, 

o emprego do pronome “Ele”. Sem dúvidas, sem o recurso imagético, o receptor do 

anúncio não saberia exatamente de quem se trata. É por meio da imagem que temos a 

certeza de que “ele” é o príncipe que dorme, no lugar da Bela Adormecida. 

No terceiro anúncio, podemos destacar, também como exemplo, o momento em 

que a princesa beija o príncipe, o qual se transforma em sapo. Mais uma vez, os recursos 
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visuais são responsáveis por garantir essa compreensão ao receptor do texto. Certamente, 

sem as imagens, e apenas com o texto verbal, a compreensão do anúncio seria 

prejudicada. Entretanto, apenas as imagens, sem as palavras, também comprometeriam a 

construção dos sentidos do texto. 

Diante disso, destaca-se que, nos anúncios, palavra e imagem se complementam, 

já que ambos têm a mesma importância, de modo que a imagem é integrada ao texto. 

Assim, aquilo que falta à imagem é complementado por meio do texto verbal, da mesma 

forma que um texto deixa lacunas que são preenchidas pela imagem. Nesse sentido, 

retomando as palavras de Santaella (2012), compreende-se, então,  

que a complementariedade entre texto e imagem consiste no fato de que ambos 

se complementam a partir de seu potencial específico: a imagem informa com 

recursos diferentes do texto, na medida em que mostra aquilo que, 

linguisticamente, é difícil de apresentar (SANTAELLA, 2012, p. 115). 

No que tange às relações pragmáticas – ancoragem e relais – percebe-se que, nos 

anúncios selecionados, ocorre a relais, relação na qual “a palavra (na maioria das vezes 

um trecho de diálogo) e a imagem têm uma relação de complementariedade” (BARTHES, 

1990, p. 34). Segundo o autor, essa palavra-relais é rara na imagem fixa e aparece, de 

forma importante, no cinema, onde o diálogo não só elucida, mas faz progredir a ação, de 

modo a inserir, na sequência das mensagens, os sentidos que a imagem não contém. 

Isso é o que ocorre nos anúncios em vídeo centrados em narrativas: o diálogo 

estabelecido entre as personagens, além de elucidar a narrativa em si, permitindo ao 

receptor compreender o enredo, faz a ação progredir, de modo que, de fato, o enredo se 

desenvolva. Desse modo, por meio da complementariedade – segundo Barthes (1990) – 

que se estabelece entre palavra e imagem, os sentidos do texto podem ser compreendidos 

em sua totalidade. 

Além desses aspectos relacionados à visualidade, gostaríamos de destacar outros, 

relacionados mais especificamente ao aspecto visual dos anúncios, com base no percurso 

metodológico para a leitura semiótica de signos, proposto por Santaella (2002; 2012). 

Conforme apresentado no item 2.7.2, a autora afirma que se deve promover uma análise 

que explore o poder sugestivo dos quali-signos – o ponto de vista das qualidades visuais 

–, o poder indicativo dos sin-signos – o ponto de vista dos índices –, e, por fim, o poder 

representativo dos legi-signos – o ponto de vista dos símbolos e das convenções culturais. 

Considerando, porém, que os aspectos qualitativos da mensagem – cores, linhas, 

volume, dimensão, textura, luminosidade, composição, forma, design –, responsáveis 
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pelas associações de ideias que a primeira impressão desperta, servem mais à leitura de 

uma peça publicitária impressa, não nos ateremos a eles. Destacaremos, somente, a cor 

vermelha do vestido da princesa que representa, nas narrativas, o cliente dos serviços Sky. 

Chama a atenção o fato de que a cor vermelha é, também, a cor predominante no logotipo 

da Sky e em diversas publicidades dessa empresa. Desse modo, por associação de ideias 

e pela força sugestiva das associações, a cor da Sky está nitidamente presente nos três 

anúncios em análise. 

Do ponto de vista dos índices, os anúncios são claros e, até certo ponto, 

denotativos: na primeira publicidade, há um vendedor que, disfarçado de bruxa, tenta 

vender seu produto a uma princesa; na segunda, há uma princesa que conversa com a Bela 

Adormecida sobre o príncipe, que desmaiou de susto após receber a conta de seu serviço 

de TV por assinatura; na terceira, há um sapo que, disfarçado de príncipe, tenta convencer 

a princesa a adquirir o produto por ele oferecido. Pode-se dizer que o modo como as 

imagens constroem esse significado é, de certa forma, literal. 

Entretanto, sobre esse núcleo literal, sobrepõem-se camadas de sentido figurado 

que alçam essas imagens ao estatuto de símbolos. Assim, do ponto de vista dos símbolos, 

há alguns aspectos que merecem destaques. A figura da princesa, por exemplo, é, 

estereotipicamente, um símbolo para a bondade, para a doçura e para a fragilidade, por 

exemplo. No contexto dos anúncios, porém, a figura da princesa surge como símbolo do 

cliente Sky, que não pode ser enganado ou manipulado, pois conhece um serviço de 

qualidade e, por isso, não se deixa levar pelos argumentos e pelas estratégias da 

concorrência. A bruxa, que tradicionalmente é símbolo da maldade e da mentira, surge, 

no primeiro anúncio, reforçando esse valor simbólico. Entretanto, pode-se dizer que o 

vendedor (bruxa) atua como símbolo para a figura da concorrência desleal. 

O segundo anúncio, embora inspirado na narrativa clássica da Bela Adormecida, 

não a apresenta como personagem principal. Nesse caso, a figura principal é o príncipe, 

que, geralmente, revela-se como símbolo para a coragem e a bondade, por exemplo, ao 

contrário do que ocorre neste, em que o príncipe simboliza o cliente que adquire os 

serviços da concorrência e se frustra com eles. 

No terceiro anúncio, há, novamente, uma modificação nos valores simbólicos 

evocados pela figura do príncipe. Nessa publicidade, o príncipe simboliza a concorrência 

que, no intuito de enganar os clientes, mascara sua verdadeira identidade – a de sapo. 

Assim, os valores simbólicos estabelecidos em meio às narrativas contribuem para 

a construção da mensagem publicitária. Como afirma Santaella (2012), a riqueza das 
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imagens é construída não apenas para atrair os sentidos do observador, mas também para 

colaborar na agregação dos valores simbólicos de que essas imagens estão impregnadas 

e dos quais emana o poder de atração que elas exercem sobre o observador. Cabe dizer, 

por fim, que a força simbólica das imagens é intensificada pela relação que se estabelece 

por meio da verbo-visualidade, confirmando a relação de complementariedade existente 

entre a parcela verbal e a não verbal dos anúncios em análise. 

Vale analisar, também, como o tipo descritivo – com base em Charauedau (2008) 

– se revela nos aspectos visuais dos anúncios em estudo. Para isso, consideremos que a 

imagem é, essencialmente, descritiva e, em anúncios em vídeo, é essencial para a 

concretização dos componentes da construção descritiva – nomear, localizar-situar e 

qualificar. 

No primeiro anúncio, por exemplo, há uma narrativa na qual dialogam uma 

princesa e uma bruxa que é, na verdade, um vendedor. Essas nomeações se dão por meio 

da visualidade, uma vez que, no anúncio, em momento algum as palavras “princesa”, 

“bruxa” e “vendedor” são usadas. Pode-se dizer, então, que a imagem é necessária para 

que ocorra a identificação das personagens. Trata-se de um caso de identificação genérica. 

No segundo anúncio, a Bela Adormecida é nomeada por meio de recursos 

linguísticos, ao contrário da princesa e do príncipe, os quais necessitam do recurso 

imagético para serem reconhecidos como tal. Assim, mais uma vez, a visualidade cumpre 

a função de nomear – por meio da identificação genérica –, o que ocorre também no 

terceiro anúncio, no qual o príncipe que se dirige à princesa só é reconhecido como tal 

em virtude da imagem. 

Nos três anúncios, o lugar que as personagens ocupam no espaço e no tempo é 

apresentado, também, por meio das imagens, que cumprem a função de localizar-situar, 

de maneira incerta, vaga, sem identificação particular, visto que as narrativas 

apresentadas não se ancoram “em uma realidade específica”, mas colocam em cena 

“destinos e arquétipos, que são intemporais (...) como em alguns contos” 

(CHARAUDEAU, 2008, p. 137). A esse respeito cabe, inclusive, salientar que as imagens 

que localizam e situam as personagens em uma floresta encantada – no primeiro e no 

terceiro anúncios – e em um castelo – no segundo anúncio – são corresponsáveis por 

introduzir o receptor público no universo do maravilhoso, no qual os enredos se 

desenvolvem.  

Percebe-se, ainda, a presença do componente qualificar nos três anúncios. É por 

meio das imagens que, em todas as situações analisadas, as personagens são 
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caracterizadas, em seu aspecto físico, gestual, de indumentária, em sua postura e 

identidade, por exemplo. Com isso, conclui-se que, no discurso publicitário, o tipo 

descritivo (e também o narrativo) são construídos por meio, não apenas de procedimentos 

linguísticos, mas também de procedimentos visuais, o que confirma a importância do 

estudo da verbo-visualidade nesses textos. 

É válido, também, observar que a relação verbo-visual, da qual tratamos neste 

tópico, é relevante, ainda, para a análise referente ao ethos e ao pathos, a qual será 

apresentada a seguir. 

 

4.4 ETHOS E PATHOS – ALGUMAS CONSIDERAÇÕES 

Analisemos, inicialmente, os anúncios à luz dos pressupostos teóricos 

apresentados no item 2.4.1, acerca do ethos. 

Considerando a noção de ethos como uma representação de si mesmo, pode-se 

dizer que, por meio dos recursos não apenas verbais, como também visuais, a empresa 

anunciante Sky busca construir uma imagem de si, isto é, um ethos visado que, se for 

coincidente com o ethos produzido, possivelmente resultará na sedução do receptor 

público, levando-o à contratação dos serviços Sky. 

Maingueneau (2008), ao tratar da noção de ethos, afirma que ele é resultado da 

junção do ethos pré-discursivo e do ethos discursivo. Pode-se dizer que, considerando o 

fato de que a Sky foi a primeira empresa de TV por assinatura no Brasil, seu ethos pré-

discursivo remete, muitas vezes, à credibilidade, considerando seu pioneirismo em 

relação aos serviços oferecidos. 

Por meio da publicidade, busca-se confirmar esse ethos pré-discursivo (e essa 

identidade social), uma vez que os anúncios apresentam, nas entrelinhas das narrativas, a 

imagem de uma empresa honesta, que não engana o consumidor. Assim o ethos 

discursivo, construído na e pela situação de comunicação, também remete à credibilidade 

e à honestidade. Pode-se dizer que esse é o ethos visado pela empresa, ao produzir tais 

anúncios. Como mencionado anteriormente, quando o ethos produzido coincide com o 

ethos visado, considera-se que o discurso publicitário obteve êxito. Espera-se, com isso, 

que o consumo seja, de fato, estimulado24. 

                                                           
24 É válido lembrar que, enquanto para Maingueneau o ethos resulta da união entre o ethos pré-discursivo 

e o ethos discursivo, para Charaudeau, ele é resultado da união da identidade social com a identidade 

discursiva do suje 
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Convém analisar, também, a noção de fiador, apresentada por Maingueneau como 

uma concepção encarnada do ethos. É válido lembrar que a figura do fiador, além da 

dimensão verbal, recobre, também, características físicas e psíquicas ligadas à tal figura 

pelas representações coletivas estereotípicas. Desse modo, atribui-se ao “fiador” um 

caráter, que corresponde a um feixe de traços psicológicos, e uma corporalidade, que 

corresponde a um aspecto físico e a uma maneira de vestir-se.  

No contexto dos anúncios, a princesa que aparece nas três peças publicitárias, 

representando o cliente Sky, plenamente satisfeito com os serviços que utiliza, surge 

como aquela que dá, na situação comunicativa, a corporalidade ao fiador. Desse modo, 

as características físicas e psíquicas ligadas à figura de uma princesa são, 

inconscientemente, atribuídas à empresa que, por meio dela, anuncia. 

Além disso, é importante destacar, ainda, as características da modelo que 

interpreta a princesa nos anúncios. Gisele Bündchen, a modelo brasileira mundialmente 

famosa, considerada, várias vezes, a mais bonita e mais bem paga do mundo, é uma figura 

pública dotada de credibilidade, o que acaba contribuindo para a construção do ethos da 

empresa da qual ela é garota propaganda. Assim, compreende-se que a enunciação dá 

corpo ao fiador e esse corpo é congregado pelo destinatário, a partir de índices – verbais 

e não-verbais – liberados na enunciação. 

É válido, ainda, lembrar que o ethos mobiliza tudo o que, na enunciação 

discursiva, contribui para emitir uma imagem do orador destinada ao auditório, como tom 

de voz, modulação de fala, gestos, mímicas, olhar, postura, adornos, e outros tantos 

signos, elocutórios e oratórios, vestimentais e simbólicos, por meio dos quais o orador dá 

de si mesmo uma imagem psicológica e sociológica. 

Desse modo, pode-se dizer que, nos anúncios em análise, esses aspectos precisam 

ser levados em consideração. Como não estamos diante de publicidades impressas, mas 

sim em vídeo, percebemos que o ethos é construído, também, por meio de outros signos. 

Consideremos o primeiro anúncio. Nele, quando é interpelada pela bruxa, a 

princesa se mostra irredutível diante daquilo que lhe é oferecido. Sua firmeza se revela, 

inclusive, por meio do seu tom e de sua modulação de voz. Ela não fala de modo suave e 

delicado – como se espera de princesas – mas de modo claro e incisivo. Ao final da 

narrativa, a princesa se dirige até a janela onde está a bruxa e, num ímpeto, fecha-a. Nesse 

momento chama a atenção sua postura dura diante daquela que a interpela, reafirmando 

seu comportamento subversivo, que em nada se aproxima do comportamento das 

princesas dos contos clássicos. 
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No segundo anúncio, mais uma vez, o tom e a postura da princesa que representa 

o cliente SKY chamam a atenção. Sobretudo, no momento em que, após ouvir da outra 

princesa o que havia acontecido com o príncipe, ela diz “Oh, dó”. Embora suas palavras 

denotem compaixão, sua modulação de voz e, até mesmo, seu olhar, revelam um tom de 

ironia que, mais uma vez, contraria as expectativas que se tem a respeito da postura de 

uma princesa. 

No terceiro anúncio, não é diferente. Ao ser interpelada pelo príncipe, que tenta 

enganá-la, a princesa se mostra bastante desconfiada. Essa desconfiança em relação ao 

que o príncipe oferece se revela por meio do seu tom de voz, da sua postura diante do 

homem e do seu olhar. Destaca-se o momento em que a princesa beija o príncipe. Essa 

atitude contraria, totalmente, o comportamento adequado para uma princesa.  

Desse modo, por meio de signos verbais e não verbais, constrói-se a imagem de 

um cliente tão satisfeito com o serviço que utiliza, que em nenhuma circunstância, tem 

interesse ou se deixa levar pelo que é oferecido pela concorrência. Assim, corrobora-se a 

imagem da empresa que a princesa representa, como uma empresa que satisfaz 

plenamente seu cliente. Pode-se dizer que esse é um outro ethos visado pela Sky. 

Passemos, então, às considerações acerca dos efeitos patêmicos, com base em 

Charaudeau. 

Nos anúncios em análise, predominam enunciados que não comportam palavras 

patemisantes, mas que são suscetíveis de produzir efeitos patêmicos, mediante a situação 

de comunicação. Cremos que, nessas peças publicitárias, em especial, os recursos visuais, 

bem como a relação intertextual que se estabelece com alguns contos de fadas, são 

essenciais para que tais efeitos patêmicos possam ser acionados. Isso porque, ao retomar 

o enredo de contos clássicos – mesmo que descontruindo as histórias originais –, os 

anúncios apelam para a memória afetiva do receptor público, o que contribui para que as 

tópicas de alegria, de simpatia e de atração sejam suscitadas. 

Além disso, a própria imagem da bela princesa, vestida em um elegante vestido 

vermelho, também atua reforçando essas tópicas. Como a princesa representa um 

consumidor satisfeito, tais tópicas acabam sendo associadas à empresa que fornece tais 

serviços. 

Tais tópicas – de alegria, de simpatia e de atração – revelam-se por meio de 

diferentes figuras. Em relação à tópica de alegria, destacam-se as figuras da satisfação e 

do contentamento. Uma vez que a princesa – cliente Sky – mostra-se satisfeita com o 

serviço que utiliza, que a deixa contente em virtude das qualidades que possui, tais figuras 
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podem ser despertadas naquele que assiste a essas publicidades. Na tópica de simpatia, 

por sua vez, revelam-se as figuras da benevolência, da compaixão e da piedade, que 

podem ser ativadas caso o público-alvo reconheça a princesa como uma potencial vítima 

das mentiras da concorrência. É possível, desse modo, que o público se identifique com 

a princesa por já ter, por exemplo, sido alvo de um vendedor mal-intencionado. Por fim, 

há a tópica da atração, por meio da qual podem se revelar as figuras de admiração, de 

maravilhamento e de encantamento. A princesa, de postura firme, que não se deixa 

enganar, pode suscitar a admiração daquele que se depara com os anúncios. Além disso, 

a satisfação que a princesa demostra pode deixar o público alvo maravilhado e encantado 

com o serviço da empresa Sky. 

Já a imagem do vendedor desonesto, que se veste de bruxa para enganar a princesa 

e a do príncipe mentiroso que é, na verdade, um sapo podem suscitar as tópicas de 

antipatia e repulsa. Como tais personagens representam a concorrência, essas tópicas 

podem, também, acabar sendo associadas a outras empresas que oferecem serviços 

semelhantes aos da Sky. 

Essas tópicas – de antipatia e de repulsa – estão, também, associadas a diferentes 

figuras. A tópica de antipatia pode estar associada, considerando os anúncios, à figura de 

indignação em relação à concorrência, visto que, nas peças publicitárias, o concorrente é 

mostrado como aquele que mente e engana a fim de vender seu produto. A tópica da 

repulsa pode suscitar as figuras de desprezo e de aversão em relação a essa concorrência 

desonesta. 

Desse modo, a ativação dessas tópicas, por meio da verbo-visualidade, contribui 

para a construção de um discurso publicitário sedutor e persuasivo, que manipula o 

público-alvo sem que este, na maioria das vezes, perceba isso. 

Após essa análise, passaremos às considerações finais. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Uma publicidade a qual se mostra como aquela que quer menos convencer do que 

fazer sorrir, surpreender, seduzir, divertir, parece ser eficaz, pois conquista a adesão do 

público-alvo de maneira sutil, implícita. O público a que se destina a publicidade é, então, 

“manipulado”, sem se dar conta disso. Desse modo, o produto ou serviço passa a ser um 

elemento inserido na história, de forma velada, e o convite ao consumo não é apregoado 

de maneira clara e direta, muito menos imperativa, apenas insinuado. 

Pode-se afirmar, assim, que, por meio – principalmente – de uma narrativa 

sedutora, construída a partir de uma relação de intertextualidade, o anunciante envolve o 

público-alvo, sugerindo uma sensação de completude que só pode ser alcançada quando 

se dispõe dos serviços Sky. 

O objetivo desta pesquisa, ao estudar o comportamento linguageiro dos sujeitos 

em interação, no contrato comunicativo do discurso publicitário, foi investigar as 

diferentes estratégias – linguística, discursiva, visual – empregadas nas peças publicitárias 

selecionadas, a fim de melhor compreender de que modo se dá a sedução do público-alvo 

e a construção do ethos, de maneira a estimular o consumo. 

Assim, procuraram-se evidenciar, nesta análise, aspectos concernentes ao contrato 

de comunicação do discurso publicitário, como os sujeitos nos circuitos interno e externo 

ao ato de comunicação. Além disso, buscamos mostrar a combinação dos diferentes 

modos de organização do discurso nos anúncios analisados. Verificamos que, em um 

único anúncio, foi possível detectar a presença dos tipos narrativo, enunciativo, descritivo 

e argumentativo.  

No que tange aos aspectos linguísticos-discursivos, privilegiamos a análise dos 

termos com função adjetiva, em uma perspectiva ampla, diferente do que propõe a 

Gramática Tradicional. Isso nos permitiu constatar que, nas publicidades em análise, não 

só os adjetivos servem à caracterização/qualificação dos seres, mas também os 

substantivos cumprem essa função. Esses termos foram essenciais para a qualificação 

negativa dos serviços concorrentes, simultaneamente à qualificação positiva do serviço 

Sky. 

Verificou-se, também, como a construção do ethos do anunciante se dá não apenas 

por meio dos recursos linguísticos, mas, sobretudo, por meio das relações tecidas através 

da verbo-visualidade, uma vez que, como vimos, nos anúncios analisados, palavra e 

imagem mantêm, entre si, uma relação de complementariedade.  



153 
 

Foi possível verificar, ainda, como a verbo-visualidade opera a favor da 

patemização, tornando possível a ativação de tópicas de alegria e simpatia em relação ao 

universo dos serviços Sky, e de tópicas de antipatia e repulsa, por exemplo, em relação 

ao universo referente aos serviços da concorrência. 

Ressaltamos, também, como esta pesquisa confirma a possibilidade de trabalho 

com publicidades em vídeo, ainda pouco exploradas nos estudos pautados, 

prioritariamente, na Teoria Semiolinguística de Análise do Discurso. Trata-se de um 

corpus revelador de muitos aspectos que nos interessam e que precisa ser estudado, 

sobretudo, na era da hipermídia, apesar das dificuldades que se impõem. Assim, como 

diz Carvalho (1996), uma importante pesquisadora do discurso publicitário, “outras 

análises, outras pesquisas, outros pesquisadores, deverão seguir o caminho e debruçar-se 

sobre esse tema. Enfrentarão uma tarefa árdua mas interessante, com descobertas e 

revelações que estão reservadas a todos que investigam um campo” (p. 163). 

Reconhecemos, por fim, que o corpus aqui estudado não foi analisado 

exaustivamente – e nem o poderia ser – devido aos múltiplos aspectos que podem ser 

considerados. Fica, então, reproduzido o convite (também citado por Carvalho [1996]) 

que Garcia Rezende apresenta, ao concluir seu cancioneiro medieval: 

O caminho fica aberto 

A quem mais quiser dizer 

Pois eu não sei mais fazer. 
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